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Cine a urmãrit presa ultimelor luni, mai precis
ziarele „Adevãrul de weekend“, sau „Cotidianul“,
on-line, dar ºi revista „Tribuna“ ºi-a putut face o
impresie despre nivelul limbajului polemicilor literare
de azi sau, mai bine zis, pseudo-polemici, de multe
ori simple atacuri violente la persoanã. Atacuri care,
bineînþeles, nu au nimic de a face cu literatura. Tonul
rãstit al unor polemiºti viscerali a produs, de fapt,
un fel de vacarm, sau pãruialã, o pseudo-muzicã
belicoasã, stridentã prin agresivitatea sa, „metalicã“
ºi cãutând sã-ºi distrugã moralmente adversarii.
Atacul la persoanã vrea sã-ºi neantizeze  subiectul,
omul mânios se ºtie, „n-are mamã, n-are tatã“,
urmãrind dispariþia simbolicã a preopinentului un fel
de execuþie publicã. Cine i-a însãrcinat pe polemiºtii
de acest fel sã se constituie ca supremã instanþã
eticã? Profesionalismul lor, recunoscut de toatã
lumea, de cei din breasla din care fac parte, în primul
rând, sau la care ar vrea sã acceadã, un
cavaleresc cod al onoarei scriitoriceºti (da, mai
existã) pe care ziaristul, sau scriitorul respectiv îl
încarneazã? Cred cã oamenii care au, realmente,
asemenea calitãþi, cu adevãrat exemplare, nu se
prea grãbesc sã arunce ei primii piatra acuzãrilor
devastatoare. Mai mult, manifestã o anumitã
prudenþã a judecãþilor etice, nu inventariazã,
inclement, pãcatele celuilalt, ori ale celorlalþi. O
judecatã care condamnã nemilos poate deveni
autocondamnatoare, efectul sãu de bumerang nu
ar trebui ignorat. Despre Uniunea Scriitorilor ºi
preºedintele ei s-au spus lucrurile cele mai rele,
de la un faliment inerent la invazia amatorilor în
rândurile ei, de la o presupusã nepricepere
managerialã la o manevrare a Comitetului director.
Rezultatele recente: redresarea revistelor Uniunii
Scriitorilor, prin finanþarea celor opt publicaþii ale ei,
recunoscute ca atare prin vechimea ºi valoarea
lor, achitarea salariilor restante,  apoi speranþa
votãrii de cãtre Camera Deputaþilor a timbrului
literar unic ºi sprijinul promis de Ministerul Culturii
etc, toate infirmând previziunile catastrofale fãcute
de unii ziariºti sau colegi. Grãbiþi sã acuze, ei nu
au rãbdarea sã înþeleagã, ignorã superiori eforturile
conducerii Uniunii Scriitorilor de a face sã
funcþioneze o instituþie respectatã, care le asigurã,
de fapt, demnitatea profesiei, iar de multe ori chiar
subzistenþa.

Ca pe vremea tribunalelor bolºevice, din alt
veac – atunci când erau demascaþi, cu mânie

proletarã, boierii sau industriaºii, cei care aveau
pian în salonul lor considerat prea elegant, prea
dotat cu candelabre, prea acoperit de parchet de
mahon, sau învinuiþi cã mergeau prea des la Paris
– preºedintele Uniunii Scriitorilor a fost catalogat
drept un fel de duºman al poporului literar.
Rãspunzãtor de toate relele, de la cedarea Casei
Monteoru la criza economicã generalã, ar fi numai
el ºi eventual echipa sa... Nu spun cã Nicolae
Manolescu ar fi un ascet, e mai mult un om de lume,
dar pentru soarta scriitorilor se bate cu folos,
împreunã cu Gabriel Chifu, Varujan Vosganian,
Nicolae Prelipceanu ºi ceilalþi, în condiþiile când,
vrem-nu vrem, autorul de ficþiune a trecut pe un
plan social modest, cu anumite excepþii, iar
administrarea resurselor economice (cunoscute,
legale) ale Uniunii Scriitorilor, practic, s-au
înjumãtãþit… Unii s-au trezit chiar salvatori ai
Uniunii Scriitorilor, total în afara eforturilor
sistematice ale conducerii, iniþiind ei eroice liste de
semnãturi pentru sprijinirea culturii, a scriitorilor vii,
dupã ce au criticat instituþia, membrii ei, stilul de
lucru etc. Au maltratat-o, apoi au deplorat-o. Au
violentat-o, apoi li s-a rupt inima de soarta ei, i-au
aplicat o etichetã nedreaptã, apoi s-au mirat cã trece
prin clipe grele.

Când prestigiul, literar, în cazul nostru, se
conjugã cu priceperea managerialã, o instituþie
merge bine, dar mai este necesar un element –
conºtiinþa datoriei faþã de ceilalþi, convingerea cã
servim, nu dominãm. Evenimentul acestei
primãveri capricioase a fost, la nivel mondial,
alegerea unui modest serv al servilor ca Suveran
Pontif, Papa Francesco, un nume care
concentreazã în simbolul lui universal un program,
unde cuvintele iubire, simplitate ºi austeritate
converg. Poate reflectãm, de-acum, dupã exemplul
de modestie amintit, de fraternizare cu cei diferiþi
de noi, la un limbaj care sã nu fie nici al urii, nici al
dezbinãrii, ci al înþelepciunii. Opþiunile noastre
literare sau extraliterare nu coincid neapãrat, dar
limbajul, chiar inflamat polemic, nu se cuvine sã
devinã niciodatã degradant, el ar trebui sã pãstreze
mereu un semn de civilitate, chiar în disputele cele
mai aprige. Acestã marcã a lumii civilizate, echilibrul
judecãþilor morale, existenþa unui grund integrator,
cultural, spiritual, extramundan, lipseºte uneori din
textele unor autori, care nu au respectul cuvenit
omului, ca  fiinþã perfectibilã.
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Adrian Popescu

Echilibrul judecatilor morale
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Perioada postcomunistã ime-
diatã, mai exact anul 1990, a
îngãduit o dezinhibare anarhicã a
limbii vorbite ºi scrise din ºi în
România, ca o contracarare a
efectului cenzurii din perioada
comunistã îndelungatã ºi
castratoare. Mass-media a fost
aluvionarã, agresivã (psihanalitic ºi
colectiv vorbind, lucrurile erau,
totuºi, facil de priceput), destule
ziare ajungând sã gãzduiascã
insulte, ameninþãri, atacuri la
persoanã la adresa unor oameni
politici, scriitori etc. Am analizat,
acum zece ani, în Imaginarul
violent al românilor, un istoric
concentrat al presei româneºti
pamfletare, de la inflamatul
Eminescu la discursul programatic
mahalagesc din revista România
Mare, de pildã. Cartea mea a mai
cuprins ºi un eseu-inventar despre
insultele ºi scrisorile de ameninþare
primite de Ana Blandiana în
perioada 1990-1995 (am lucrat pe
un lot de cincizeci de scrisori), care
puteau fi interpretate ca mostre ale
unor nuclee psihice ºi morale
specifice unei pãrþi a poporului
român. Prin intermediul acestor
scrisori am deconstruit rãbufnirea
imaginarului lingvistic violent din
postcomunismul românesc,
marcat de sechele comuniste ºi de
o defulare visceralã.

Revista România Mare a dat
tonul unei agresivitãþi resenti-
mentare ºi vulgare în vara lui 1990
(când revista a început sã
funcþioneze) cu prizã la public.
Aceastã prizã la public a declanºat
ºi în cazul altor ziare o practicã
similarã, aºa încât s-a nãscut o
direcþie tezistã de injuriere în spaþiul
mass-media. Nuanþele au variat de
la mustrare, admonestare,
incriminare, sancþionare, dispreþ,
spurcare, pânã la blestem (uneori).
Brutalitatea psihicã a fost extremã
în anumite cazuri. Stilul acesta
trivial a fost încurajat mediatic (în

scopul obþinerii unui numãr mare
de cititori ºi, implicit de vânzãri) ºi
a apelat, de asemenea, la varii
tehnici de dezinformare ºi
manipulare. Scopul era nu doar
unul relaþionat de vandabilitate, ci
ºi unul psihologic, de intimidare a
celor creionaþi inflamat ºi atacaþi.
Metoda a vizat, în anumite cazuri,
chiar o ucidere în efigie a celui
agresat lingvistic în mod public. Un
lucru a devenit evident, dupã 1990
încoace: împroºcarea cu noroi a
personalitãþilor culturale din
România (care nu aderau la o politicã
majoritarã sau care aveau o

prestaþie atipicã, extravagantã,
necanonicã) a devenit una din
metodele predilecte de a coborî în
stradã idolii, prin terfelirea lor cu
spectacol, cu ceremonial. Defulare
colectivã în vremuri de tranziþie, s-a
spus adesea, ca verdict psihologic.

Derapajele lingvistice au
dispãrut, parþial (dupã defulãri
acute ºi intense), înainte de
trecerea în mileniul trei, dar au
reapãrut din 2000 încoace, în
mass-media, încurajate fiind de
tot soiul de strategii publicitare.
Sindromul pe care intenþionat îl
numesc, aici ºi acum, troaca de
porci a cãpãtat o pregnanþã
aparte, fie cã era vorba despre
chestiuni politice, literare, sociale
ori pur ºi simplu de rivalitãþi ºi
frustrãri umane, manageriate
suburban ºi indecent, în public,
prin intermediul mass-media.
Dezvoltarea amplã ºi hiperbolicã
a lumii blogurilor (Blogland), a
spaþiului internautic ºi a
fenomenului Facebook a prilejuit
suite de spectacole lingvistice
suburbane ºi colerice (evident,

efectul internautic, la nivel
informaþional, este unul pozitiv, în
general – eu mã refer aici strict la
ceea ce þine de dimensiunea
pamfletarã trivialã ºi inadecvatã în
comportamentul uman), dificil de
gestionat ori stopat. Sindromul
troaca de porci satisface, se pare,
gustul românesc majoritar ºi
plebeu pentru bârfã, intrigã,
zâzanie. Din acest punct de
vedere, cercetãtorii mentalitãþilor
vor avea constant material de
studiu pe România, indiferent dacã
aceasta este privitã prin ochean
ori sub lupã!

Dupã cum e lesne de priceput,
nu mã refer în textul meu de-acum
la ziare ori reviste explicit
caricaturale care sancþioneazã
prin umor negru ºi zeflemea viciile
societãþii actuale, inclusiv ale
literaturii bãºtinaºe (vezi Academia
Caþavencu, de pildã). ªi nu mã
raportez nici la texte întâmplãtoare
publicate în reviste literare, care

c o n þ i n
v io lenþe
de limbaj
ori violen-
þe de ati-
t u d i n e
(mai de-

grabã). Inclusiv revistei Steaua i
s-a reproºat cu oarecare vreme în
urmã un asemenea lucru, cu re-
ferinþã la o anchetã „libertinã”
despre criticii literari, care anchetã
a iritat (astfel de texte dependen-
te de tema-þintã a unei anchete sunt,
de obicei, teribilisme ºi ele apar-
þin de inflamarea contextualã a
semnatarului care, în mod cât se
poate de firesc, dat fiind cã e vorba
de un rãspuns ce i-a fost solicitat
oficial de cãtre revista respectivã –
nu poate ºi nu are cum sã  fie
cenzurat – dacã încercãm sã trãim
cu adevãrat într-o democraþie).

Ceea ce vizez eu acum, consta-
tativ ºi mentalitar, este o atmosferã
generalã de defãimare la adresa
scriitorilor, prin promovarea calom-
niei, a intruziunii în viaþa intimã, a
speculaþiilor imunde. Troaca de
porci practicatã, uneori, în publi-
cisticã de condeie frustrate
râvneºte o spurcare programaticã
fãþiºã. Este un sindrom blamabil
care þine de un soi de subculturã
infracþionalã de care România nu
s-a eliberat încã...

Sindromul derapajelor
lingvistice
Ruxandra Cesereanu

Derapajele lingvistice au dispãrut, parþial (dupã
defulãri acute ºi intense), înainte de trecerea în mileniul
trei, dar au reapãrut din 2000 încoace, în mass-media,
încurajate fiind de tot soiul de strategii publicitare.



5

Fenomenul Facebook (II)Fenomenul Facebook (II)Fenomenul Facebook (II)Fenomenul Facebook (II)Fenomenul Facebook (II)
Faptul cã în ultimii

douãzeci de ani peste
trei milioane de foºti
locuitori ai României au
plecat pentru a lucra în
restul lumii e o realitate
statisticã, interpretatã
de unii politicieni drept
un semn cert al apo-
calipsei, iar de cãtre alþii
drept o nesperatã bu-
curie (odatã cu fiecare
contribuabil plecat, mai
puþine griji, nu-i aºa?).
Unii dintre românii care
au pãrãsit fie ºi tem-
porar România probabil
au traversat acelaºi
sentiment straniu pe
care l-am trãit eu când
am descoperit cã voi
lucra într-un campus
din California unde,
deºi populaþia acade-

micã e la fel de mare precum cea din Politehnica
bucureºteanã din anii optzeci, nu au mai predat
înainte profesori de origine românã. Am privit în jur
ºi am descoprit cã lucrurile de care-mi pãsa mie
foarte mult nu prea mai existau, iar eu eram invitat
sã devin parte a lumii noi. Eram o noutate,  iar unii
dintre cei pe care-i întâlneam nu ºtiau nimic despre
locul de unde vin. Pentru o vreme mi-am zis: ia te
uitã, o formã interesantã de singurãtate, ce
binecuvântare! Apoi, am simþit nevoia sã mã cert
cu cineva, dupã o strãveche tradiþie culturalã
dâmboviþeanã pe care sunt sigur cã cititorul o
înþelege. Pentru câþiva ani, izolarea mea de lumea
româneascã a fost semnificativã: pe atunci încã
mai treceam drept un tip simpatic, pentru cã în
general oamenii simpatici tac din gurã ºi nu au opinii.
Fireºte cã toate acestea pot fi scrise la timpul trecut;
între timp a apãrut facebook ºi orice iluzie rãmâne
în urmã. ªi nu doar atât: mai sunt ºi skype, ºi atâtea
alte facilitãþi ale lumii recente care ne trag spre o
lume virtualã unde comunicãm prin voce, imagine,
desen, pãrere, like sau share. Raportul dintre
realitatea virtualã ºi cea realã s-a schimbat din ce
în ce mai mult, oferindu-ne categorii valorice noi,
cu care înainte nu operam. Unele dintre ele sunt
atât de superficiale încât în prezenþa lor realitatea
ne curge printre degete ca un pumn de nisip pe o
plajã solitarã. Ni se pare cã ºtim foarte bine ce face
ºi ce spune cineva întâlnit pe facebook. Ni se pare
cã ºtim, deºi nu suntem acolo, deºi putem fi minþiþi
de niºte imagini. Iluzia cã suntem parte a unei
comunitãþi cãreia de fapt nu-i aparþinem poate fi atât

de mare încât poate înlocui percepþiile noastre
reale. Putem minþi cã am vãzut ceva cu toatã
convingerea, când în realitate noi nu am vãzut
decât cine ºtie ce replicã intermediatã a unui fapt.
Întrebarea fundamentalã rãmâne: unde e viaþa? (E
acesta un cuvât prea mare pentru a fi folosit aici?
Pentru cã vin din Bucureºti, s-ar putea sã fiu
suspectat cã folosesc în mod iresponsabil cuvinte
mari. Cu toate acestea, insist: uzul acestui cuvât
aici e legitim.) Adicã, ce ar trebui sã fac ca sã fiu
sigur cã am luat tot ce e mai frumos de la viaþã? Sã
deschid un browser sau sã ies afarã din casã?
Adevãrul e cã rãspunsul corect ar putea fi trasarea
unei eventuale curbe de echilibru dintre realitatea
cea adevãratã ºi cea virtualã, doar cã aceastã
traiectorie ne e necunoscutã. O fi bun ºi facebook
la ceva, dar nu cred cã ºtim încã la ce, doar îl
folosim. Probabil e mai rapid decât strãvechiul
email, probabil ne dã câteva fracþiuni de secunde
în plus în dinamica interacþiunii umane ºi ne permite
sã filtrãm o cantitate mai mare de informaþie într-un
interval de timp dat, dar cred cã ne ºi face sã
pierdem ceva din percepþiile realitãþii de pe stil
vechi. Simplul detaliu cã petrecem ceva mai mult
timp cu browserul deschis ar trebui sã fie categorisit
la categoria pãcate faþã de noi înºine, cam acolo
unde se înscriu ºi alte absurditãþi pe care ni le
producem singuri. Ca atunci când înþelegem greºit
ceva ce se petrece sub ochii noºtri. Ca atunci când
petrecem prea puþin timp cu cineva important pentru
noi. Ca atunci când amânãm prea mult înainte de a
face un gest esenþial. Eludarea realitãþii ca opþiune
realã a devenit o artã, iar unii dintre noi candideazã
deja la centura neagrã. Fericiþi cei care ºtiu unde e
punctul de echilibru, cãci a lor va fi împãrãþia
cerurilor. Dacã cineva care trãieºte simultan în
California, în Bucureºti, la Paris, la Polul Nord ºi-n
nebuloasa Andromeda vã spune asta, atunci
punctul acesta de echilibru trebuie sã existe, nu-i
aºa?

Vioara Dinu Popescu  Duminica zorilor

Bogdan Suceavã

Dimineþile unei
luciditãþi virtuale,

rãsãritul unui soare
imaginar

,
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KExperienþa mea cu
FB nu este foarte
veche, abia împlineºte
un an zilele acestea,
iar pe deasupra a fost
ºi relativ tumultuoasã.
În august, am închis
contul fiind enervat de
trecerea obligatorie în
formatul Time Line. Nu-
mi place noul format,
dar nici mãcar nu
despre asta este
vorba.  Nu este exclus
sã mã fi obiºnuit între
timp, poate chiar sã-mi
placã. Însã trecerea
aceasta forþatã mi s-a
pãrut cã aduce cu
procedee aparþinînd
unei lumi despre care
credeam cã a dispãrut.
Am revenit în decem-
brie, cînd m-a învãþat
cineva cum pot reveni

la formatul vechi. Am reuºit acest lucru pe notebook,
nu ºi pe computerul mare. Am decis, totuºi, sã
rãmîn pentru cã aceeaºi persoanã m-a învãþat sã
folosesc steluþa din partea dreaptã a spaþiului de
postare pentru a obþine un fel de hibrid, nu e nici
FB-ul vechi, dar nu e nici chiar TL!

Am putut face pauza aceasta fãrã mari eforturi,
fãrã vreun sindrom de abstinenþã pentru cã n-am
optat acum un an pentru FB din motive de
socializare – ocupaþiile mele ºi aºa mã obligã sã
socializez chiar mai mult decît mi-ar fi pe plac! – ci,
mai degrabã, profesionale. Postam – ºi postez! –
acolo linkuri cãtre diversele mele contribuþii din
presa literarã ºi generalã, de pe blogul meu etc,
adicã trimit la articolele mele, interviurile acordate,
la informaþiile privind evenimentele, mai ales

culturale, în care se întîmplã sã fiu implicat, de la
lansãrile de carte la unele concerte care aº dori sã
fie audiate ºi de alþii. Sigur, pentru a-mi pãstra
„prietenii” aproape – e interesantã formula „a cere
prietenia” care îmi aminteºte vorbirea adolescenþilor
de pe vremea mea! –, în timp am elaborat un fel de
tehnicã de captatio benevolentiae. Uneori, mai ales
în weekend, postez ºi filmuleþe cu muzicã sau
curiozitãþi, fotografii de zeci de Giga Pixeli cu
Everestul sau Parisul, linkuri cãtre articole din presa
strãinã pe teme româneºti. Unele se bucurã de
mare succes, uneori neîntrevãzut de mine! De
pildã, m-am alãturat campaniei iniþiate de pianista
Raluca ªtirbãþ – vienezã nãscutã aici, la Iaºi, pe
care o ºtiu de cînd abia învãþa abc-ul pianului –
pentru salvarea casei Enescu de la Mihãileni,
Botoºani, ºi succesul mi-a depãºit aºteptãrile! La
fel s-a întîmplat zilele trecute cînd am postat linkul
cãtre articolul dedicat de The New Yorker
concertului pianistului Radu Lupu, din 24 ianuarie
a.c., de la Carnegie Hall! S-ar putea spune cã am
„prieteni” de calitate, deºi nu eu i-am ales, ci ei m-
au ales pe mine. S-au adunat vreo 4500 de
„prieteni”. Nu cred cã „am cerut prietenia” vreodatã,
dar am acceptat cam toate cererile de prietenie.
Le-am refuzat numai pe cele care puneau în
evidenþã un fel de incompatibilitate fãrã fisurã. ªi,
uneori, se întîmplã sã renunþ la vreo relaþie din
aceasta cyberpaþialã. Foarte rar. Cînd cineva insultã
în vreun comentariu pe ceilalþi participanþi la
discuþie sau cînd sunt invitat la vreun joc electronic.
Nu joc aºa ceva, prefer jocurile mai tradiþionale!
Nici nu am timp pentru aºa ceva, desigur. Jocurile
acestea sînt ca niºte droguri. Joci o datã ºi cînd te
trezeºti, a ºi trecut viaþa pe lîngã tine!

Dacã dlui Zuckerberg nu-i mai trece prin minte
vreo idee „revoluþionarã”, voi rãmîne pe FB,
avantajele profesionale pe care le-am cîºtigat astfel
sunt mai importante decît dezavantajele, inclusiv
consumul de timp. Pierzi mai multã vreme trimiþînd
un link pe sute de adrese de mail decît postîndu-l
pur ºi simplu pe FB…

Ar trebui sã încep
cu salutul tuturor
dependenþilor pocãiþi:
„Mã numesc Mihaela
Ursa ºi sunt depen-
dentã de facebook”.
Deºi n-ar mai fi ade-
vãrat astãzi, era ade-
vãrat cu câteva luni în
urmã. Cu vreun an în
urmã, mi-am fãcut un
cont timid, neaccep-
tând niciun prieten,
doar ca sã vãd „ce se
întâmplã acolo”. Soþul
meu mi-a râs în nas:
„Ce scuzã transpa-
rentã!”, iar eu mi-am

început sãptãmânile de cretinizare prin facebook.
Care au constat în ore întregi de navigare lipsitã
de orice alt criteriu în afara celui deja declarat, de
simplã curiozitate voyeuristã: cutare a mai pus o
fotografie, cutare a împãrþit mai departe o imagine
de la altcineva, cutare a fost la munte, cutare merge
la o conferinþã pentru cã a citit ceva, cutare este
prieten cu cutare, cutare ascultã Mahler, dar cutare
electro. Cam asta a fost etapa mirãrilor: uite ce
articol interesant am descoperit, uite ce pisicã
frumoasã ºi ascultã ce piesã grozavã! Dupã care
a urmat etapa enervãrilor: uite la ãsta câte
posteazã, auzi la asta ce tâmpenii spune ºi vezi
ce porcãrii comenteazã! Dupã care, în etapa
alternativã, am început sã le combin: câte-o mirare
cu câte-o enervare, câte-o observaþie acidã cu
câte-un panseu de bucãtãrie. Un fel de metafizicã
de facebook încruciºatã cu o ontologie reþelarã

Liviu  Antonesei

„Relaþia mea cu FB
nu are decât un an,

dar e deja
tumultuoasã...“

,

Mihaela Ursa

Istoria timpului în
cartea feþelor
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într-un hibrid de cafenea. Cam în aceastã epocã
am descoperit cã uneori, când doreai sã dai un like
puteai obþine reacþia „acest obiect nu poate fi plãcut,
pentru cã nu-þi este accesibil sau pentru cã nu se
mai aflã aici”.

Tot atunci am învãþat sã nu mai roºesc de câte
ori citeam întrebarea indiscretã care plutea mereu
pe paginã, ca zâmbetul pisicii de Cheshire,
„Mihaela, la ce te gândeºti?” (Recent, ea a fost
înlocuitã de una cu un mai acut sentiment al
urgenþei, mai puþin intimã ºi mult mai stresantã:
„Mihaela, ce se întâmplã?”, semn cã zeii reþelei
aºteaptã ceva de la mine, de la noi, cã a apãrut o
perturbare în echilibrul existenþial al platformei.) Sau
cã existã oameni care îºi permit sã publice de pildã
doar „XXX”, atât, ºi obþin o mie treizeci de like-uri.
Dupã cum alþii publicã lucruri grele ºi frumoase,
dar nu obþin reacþii pe mãsurã. Sigur, acestea au
fost descoperiri ulterioare celei mai importante: cã
faptul de „a fi pe facebook” este o valoare în sine,
fãrã alþi determinanþi, sau cã, dacã eºti „pe
facebook”, este de dorit sã ai cât mai multe like-uri
ºi cât mai mulþi friends. De unde ºi, mi-am explicat,
obsesia pentru numãrarea periodicã a prietenilor
ºi a numãrului de „plãcute”. Dupã etapa alternativã
a urmat etapa suprasolicitãrii, în care mi-am inundat
prietenii cu un surplus de „plãcute” ºi „împãrþite”,
pânã când mi s-au plâns pe viu prieteni buni,
adevãraþi ºi de dragostea cãrora nu mã îndoiesc.

Dupã care stop. ªi pauzã. ªi examen critic.
Dacã ai noroc. Dacã nu, revii de unde ai plecat  ºi:
„Bunã dimineaþa”. ªapte like-uri. „Mi-am pierdut o
ºosetã. Mã gândesc s-o caut sub calorifer.”
Optsprezece like-uri ºi cinci comentarii. „Beau cea
mai bunã cafea.” Aici e ºi o fotografie, cu multe
comentarii sub ea, majoritatea emoticonate, din
seria „ce frumoasã/ sexy eºti!”. Apoi, pe la prânz
un „aº mânca niºte spanac”, tot cu fotografie
subtitratã „mniam-mniam”, cu ºaptezeci ºi trei de
comentarii ºi douãsute treizeci ºi patru de like-uri,
cu schimb de reþete ºi ameninþãri: „nu mai posta
din astea, cã sunt la dietã!”, iar pe searã câteva
piese de profundã simþire, niºte citate celebre
neautentice ºi niºte fotografii de noapte bunã. O
precizare se impune: nu râd aici de ºansa realã pe
care o au oameni singuri sau imobilizaþi din cine
ºtie ce motive de a avea o viaþã de comunitate, de
a se muta în realitatea virtualã a platformei, ci de
uºurinþa cu care se poate cãdea în capcana de a
împãrþi totul pe facebook, gesturile cele mai mãrunte
ºi cele mai intime, pasiunile cele mai secrete, cu
certitudinea cã – dacã am gãsit martori sau
spectatori – viaþa nu ne este goalã, dezinvestitã,
lipsitã de sens. O teatralitate pe care nici n-o mai
conºtientizãm când oferim rãspunsuri bombastice
la întrebãri care nu ni s-au pus, când dãm soluþii
preþioase la crize inexistente, când jucãm
microdrama vieþii noastre virtuale, istoria de
timeline.

Am refuzat multã vreme sã-mi fac un cont de
facebook: am invocat gregarismul reþelei, limitele
resurselor mele de energie ºi de timp, impudoarea,

atacul la intimitate, deformarea percepþiei asupra
relaþiilor ºi a lumii reale. Nimic din toate acestea nu
s-au schimbat: dupã un an de facebook, sunt
convinsã de gregarismul reþelei, de limitele
resurselor mele de energie ºi de timp, de
impudoarea, atacul la intimitate ºi deformarea
percepþiei asupra relaþiilor ºi a lumii reale care vin
din frecventarea platformei. În aceastã zonã nu am
avut surprize.

M-au surprins, în schimb, câte utilizãri bune se
pot da unei astfel de tehnologii. M-au surprins
avantajele arhicunoscute utilizatorilor ºi pe care nu
are rost sã le menþionez decât pentru cei care nu
ºtiu nimic despre platformã. Întâi: impactul
publicitar al lucrurilor pe care oricine le poate
publica. De pildã, pentru lansarea ultimei mele cãrþi,
am organizat un „eveniment facebook”, gândindu-
mã cã era o perioadã aglomeratã, cã nu invitasem
pe nimeni personal ºi cã aºa m-aº fi asigurat de
prezenþa a zece-cincisprezece oameni în librãrie.
Au fost peste o sutã (ºi nu datoritã cãrþii, nu mã
iluzionez). Pe aceeaºi cale am aflat de evenimente
la care m-am bucurat sã particip. La fel mi-am gãsit
cazare în niºte oraºe unde trebuia sã locuiesc
pentru câteva sãptãmâni, sã aflu drumurile cele mai
scurte pe diverse distanþe ºi tot felul de trucuri
tehnice de care aveam nevoie într-un moment sau
altul. Doi: avantajele aduse unei cãrþi, unui autor
sau unei edituri. ªtii cine ce publicã, cine la ce
mai lucreazã, cine despre cine a scris ºi în ce
termeni. Editurile scriu despre cãrþile în curs de
apariþie, promoveazã autori sau organizeazã
concursuri. Trimiterile sunt rapide, ºtirile strict
actuale, viteza eficientã. Trei: este cel mai simplu
mod de a stabili o reþea de gusturi comune
(muzicã, literaturã, politicã sau activism social, dar
ºi poze cu pisici sau cu Marilyn Monroe), ceea ce
nu este deloc puþin lucru. Cum curiozitatea mea
iniþialã legatã de facebook avea clar de a face cu
gusturile muzicale ale tinerei generaþii, mi-a plãcut
sã constat cât de uºor poþi sã afli ce se ascultã, ce
e nou sau canonic în materie de nu ºtiu ce trend
muzical. Patru: avantajul relaþional se adaugã
unuia de dezimplicare (o spun cu realism, nu cu
cinism). Mã simt bine sã ºtiu ce fac foºti colegi de
liceu, de facultate, rude sau prieteni de departe,
despre care pot sã aflu veºti fãrã sã mã opresc sã
le scriu personal ºi care pot sã ºtie de mine fãrã sã
facã efortul de a-mi scrie chiar ei, fãrã sã se simtã
obligaþi sã-mi rãspundã. De fapt, singurele lucruri
care mi-au creat neplãceri pe facebook au þinut de
proasta utilizare a instrumentarului pe care îl aveam
la dispoziþie. De îndatã ce am aflat cã poþi sã-þi
împarþi publicul (adicã „prietenii”) pe categorii de
acces la ceea ce postezi, cã poþi alege diferenþiat
cine sã vadã ºi cine nu o anumitã informaþie, cã
poþi sã reglezi setãrile de protecþie, sã blochezi sau
sã restricþionezi accesul, nu cred cã m-am mai
plâns de ceva.

Cred cã deocamdatã facebook este cea mai
bunã manierã de a personaliza sfera publicã de
care eºti interesat: cercul potrivit de prieteni de
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facebook reuºesc sã suplineascã onorabil ºi
instantaneu selecþia de ºtiri pe care aº fi operat-o
consultând mai multe publicaþii în cãutarea a ce
mã intereseazã. De la ei, merg direct la articolul
sau la studiul pe care voiam sã-l vãd, fiind adesea
deja avertizatã asupra coloraturii ideologice. Sã nu
ne prefacem, însã: cartea feþelor este un bazar
uriaº, în care îmi place sã pierd vremea ca în orice
bazar, sã mã uit la poze, sã aud frânturi de
conversaþie, sã mã bag în vorbã, sã pozez, sã mã
port de parcã aº fi invizibilã. Dacã nu sunt atentã,
pierd prea mult timp, consum prea multã energie
emoþionalã.

Sigur cã facebook-ul este o uriaºã uzinã de
deºeuri comunicaþionale ºi un mare poluator
informatic. În plus, mai ales pentru paranoicii de
profesie, este un extrem de eficient instrument de
control sistemic. Dar adevãrata valoare a
platformei este funcþionalã, strict dependentã de
utilizarea pe care i-o acorzi. Cârcotelile anti-
facebook, ca ºi cârcotelile anti-bloguri sau anti-

internet vin de obicei din partea celor care nu le-au
încercat niciodatã, dar au o rezistenþã aprioricã la
ele pe baza legendelor la care au avut acces. Mi
se pare inutil sã te opui unei tehnologii populare ºi
foarte productiv sã încerci sã-i dai utilizarea
potrivitã.

Sunt sigurã cã, imediat dupã ºi-au dat seama
cum sã facã focul, primii oameni care l-au utilizat
pentru a-ºi face viaþa mai uºoarã au fost mereu
însoþiþi de câþiva cârcotaºi care le-au explicat cât
de periculoase sunt incendiile ºi cum carnea arsã
nu este deloc sãnãtoasã. Pun pariu cã, atunci
când inventatorul roþii le-a arãtat colegilor de
cavernã cum sã o foloseascã, au existat ºi printre
aceºtia câþiva care au strâmbat din nas din
principiu: „ce chestie inutilã! Cui îi foloseºte cã
putem transporta toate pietrele astea mai repede?
Unde ne grãbim? E-o invenþie complet neserioasã,
n-avem nevoie de ea, o sã treacã ºi moda ei.
Bãrbaþii adevãraþi pot sã miºte stâncile din loc ºi
fãrã asta! Poate femeile...”

„V-am cãutat pe
facebook, domn’
profesor…” – acesta
este enunþul jumãtate
expozitiv, jumãtate
exclamativ pe care îl
aud, de vreo doi ani
încoace, aproape la
fiecare clasã (de la a V-
a la a XII-a). „Nu am
cont” e rãspunsul meu.
„Ce naºpa/trist/penal!”
vin replicile clasice ale
elevilor. Dupã ce îmi
etalez „avatarul” dog-
matic de profesor,

explicându-le de ce „naºpa/trist/penal” nu sunt
calificative tocmai potrivite în contextul de
comunicare dat, violând codul lingvistic minimal ºi
firesc, încep o pledoarie cam anemicã împotriva
acestei reþele de aºa-zisã socializare. Înainte de a
lãmuri relaþiile fonetice, lexicale, morfologice ori
sintactice, pânã sã problematizãm diferenþa dintre
abordãrile tematice, genologice ori istoriste, pânã
sã interpretãm cel puþin o poezie, fãrã a fi dezbãtut
mãcar principiile de bazã ale discursului
argumentativ, conversãm autist despre facebook.
Convins cã toate contraargumentele mele sunt
sortite sã nu facã niciun prozelit (la facebook nu
se renunþã, nici timpul dedicat lui nu se diminueazã
doar pentru cã un profesor – cam bãtrânicios-
anacronic – i se opune), continui – cu o seriozitate
care, adeseori, mã amuzã – sã pledez împotrivã.
Tocmai aceastã slãbiciune (psihanalizabilã,
desigur) mã determinã sã rãspund anchetei revistei
„Steaua”.

Douã sunt principalele motive ale opoziþiei mele
faþã de construirea unui profil pe aceastã reþea
socialã, ce mã imunizeazã atât în raport cu ironiile
tot mai susþinute ale amicilor facebook-iºti, cât ºi

faþã de „trãdãrile” prietenilor care, odinioarã,
susþineau „cauza” anti-facebook.

În primul rând, aº asocia facebook-ul cu o
platformã de legitimare a egolatriei. Cine are mai
mulþi „prieteni”, a cui fotografie sau „post” primeºte
mai multe „like”-uri sau devine chiar „viral”, cine
descoperã cele mai „cool” muzici ºi ºtiri, cine
împãrtãºeºte cele mai nonconformiste gânduri sau
activitãþi, iatã câteva dintre coordonatele acestei
platforme. Superlativul este cãutat de toatã lumea,
mulþi fiind aceia care se iluzioneazã cã îl ºi ating.
Fiecare se închipuie prozator, filosof sau analist
socio-economico-politic, ale cãrui gânduri se cer
împãrtãºite ºi, bineînþeles, lãudate. „Dislike” nu
existã, iar comentariile nefavorabile pot fi degrabã
eliminate sau mãsluite. Niciodatã Utopia nu a fost
mai accesibilã omului, niciodatã Narcis nu a
beneficiat de un mecanism de defulare mai facil.
Fiecare facebook-ist ajunge degrabã PR-ul propriei
imagini publice, îºi „brãnduieºte” propriul nume, îºi
„photoshopeazã” propriul eu. Gesturi de curtoazie
(sã nu spun flatare sau linguºire) imposibil de
imaginat în afara realitãþii virtuale caracterizeazã
(aflu tot mai constant) activitatea facebook-istã a
mai multor oameni pe care îi credeam incapabili de
simulãri adulatorii. Referindu-mã strict la lumea
scriitorilor, cred cã nu ar fi deloc inutil sã fie studiat
impactul avatarurilor facebook asupra succesului
de public al unor tineri prozatori/poeþi sau chiar
asupra receptãrii critice a creaþiei lor. A te promova
– iatã o reflexivizare verbalã pe care nicio gramaticã
nu o poate concepe, însã cãreia facebook-ul îi
conferã un statut de normalitate.

În al doilea rând, ºi ceea ce consider a fi cea
mai importantã calitate a facebook-ului – accesul
la informaþii proaspete, variate ºi inedite – poate fi
contrabalansatã cu destulã uºurinþã. Recunosc,
totuºi, cã, de aceastã datã, vinovatã nu mai este
„reþeaua”, ci modul meu de a fi. În acest caz, mã
feresc de facebook din acelaºi motiv pentru care

Cosmin Borza

Eu, supremul...
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am ocolit întotdeuna marijuana, haºisul sau
drogurilor legale – de teamã cã-mi vor plãcea. Un
fel de autoprotecþie faþã de propriile vulnerabilitãþi.
Citesc toate articolele publicate de Costi Rogozanu
(„Voxpublica”), de C. T. Popescu („Gândul”), de
Petre Barbu („Adevãrul”) – lectura textelor lor a
ajuns un obicei aproape cotidian. Deºi nu le
comentez niciodatã articolele, le cunosc inclusiv
comentatorii constanþi (cred cã pot spune care
este „postac” de partid, cine oferã cele mai
substanþiale/spumoase replici etc.). În altã ordine
de idei, într-o vreme, citeam „Dilema veche” doar
pentru a afla cum ironizeazã „Musofi los”
idiosincraziile redactorilor ºi colaboratorilor

revistei. Mai mult, mãcar în weekend, mã
îndeletnicesc adeseori cu lectura „comparativã”
a aceleiaºi ºtiri în „Jurnalul”, „EvZ”, „Adevãrul” ºi
„Gândul”. Nu mai insist pe obiºnuinþa de a
compara cronicile literare. De asemenea, mã
fascineazã destui oameni pe care îi întâlnesc
întâmplãtor – veritabile personaje din ficþiuni încã
nescrise. Mi-ar plãcea sã aflu mai multe despre
ei. Iatã de ce e foarte bine cã nu deþin cont de
facebook. N-aº avea timp pentru satisfacerea
tuturor slãbiciunilor mele. Cãci – cum se vede –
un eu macrantropic mã bântuie ºi pe mine. Nu cred
sã mai fi scris vreun text în care sã folosesc atât
de des persoana I, singular. Facebook e de vinã!

Facebook e un fel
de fereastrã la care
stai ca sã te uiþi pe
stradã. Asta pe de-o
parte. E ca un fel de
salon în care poþi
arunca o vorbã aºtep-
tînd reacþiile – ca sã nu
mai spun cã poþi vinde
murãturi aici (asta am
aflat de la ªtirile
ProTV). E ca ºi cum ai
vedea casa în care dai
un telefon, ai afla, chiar
înainte de telefonul pe
care-l dai – aici o
convorbire in aparte –
o groazã de lucruri

despre cea sau cel cu care urmeazã sã stai de
vorbã.

Facebookul nu-i îndeobºte un spaþiu al familiei,
ci al individului. Cred cã asta e cea mai mare
schimbare petrecutã în medii, odatã cu PC-ul:
telefonul, radioul, televizorul sînt medii familiale.
Nimãnui nu-i venea sã sune aiurea la telefon ca sã
„audã” peste cine picã – aici, însã, ºtii deja cîþi
prieteni comuni are X cu tine ºi, în virtutea existenþei
lor, poþi da add sau accept.

Facebook e un loc poluat unde poþi afla lucruri
interesante. Doar dacã te laºi întrucîtva poluat le
afli.

E un loc de agãþat, dar ºi unul în care membrii
familiei comunicã între ei altfel decît între patru ochi,
ca la teatru. Cred cã decisiv în dezvoltarea
platformei au fost like-ul ºi rubrica de comentarii.
Fiecare prezenþã pe timeline adunã like-uri, iar cele
care adunã multe devin evenimente. Facebookul
creeazã evenimente personale, aºa cum media le
inventeazã pe cele publice.

Ca în orice search liber, sunt mult mai puþine
lucruri utile decît inutile aici, dar nu-i numai asta. E
un voyuerism pe care-l poþi exersa uitîndu-te prin
vieþile altora, e impulsul de a spune ceva pe care-l
poþi defula. ªi totuºi, dupã cum bine remarca mai
demult C. Vicã, facebook e un loc corect politic.
Oamenii îºi expun opinii personale, dar în general

publice – dupã care se trece la chat, iar chatul de
pe facebook nu-i altceva decît chat. Facebook e
un loc în care noi sîntem „mai buni”, faþa al cãrei
verso nu se vede ºi pe care nici nouã nu ne place
sã-l vedem.  E un loc în care suntem cool, frumoºi,
inteligenþi, amuzanþi, mereu sau aproape mereu
bine dispuºi: nu poþi da „compãtimire” pe facebook,
poþi da doar like sau dislike. E încã unul dintre
locurile care acoperã ceea ce e din ce în ce mai
greu de descoperit – o disciplinã în plinã libertate.

Lumea posteazã pe facebook conform unui
„stil”: eu, de pildã, nu caut niciodatã citate, deºi se
întîmplã sã citez din cînd în cînd, dar nu aforisme
sau sapienþialisme. Încerc sã fiu minimalist pe fb.
Postez destul de des, altminteri, dar mi-e lene sã
povestesc – mai bine scriu o carte. Dar nu-s eu
cel mai reprezentativ facebook-er. Facebook e un
loc în care lumea demonstreazã cã, oricît de prost
o face, a învãþat sã scrie ºi sã citeascã. E o post-
apocalipsã gutenbergianã. ªi cu asta, gata, mã
retrag. Restul, pe facebook.

Diana Drgan-Chiril  Spre casã

Alexandru Matei

Restul e
facebook
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Acum câþiva ani,
înainte sã intru pe
Facebook, umblam
deja pe niºte forum-uri
americane de poezie
care semãnau cu
acest mediu ºi unde mi-
am fãcut o mulþime de
prieteni printre poeþii din
acel spaþiu, pe care
acum, fãrã sã ne fi
întâlnit fizic vreodatã, îi
cunosc – pe ei ºi
familiile lor –  mai bine
decât pe vecinii de pe
scara blocului. De
aceea, trecerea la
Facebook s-a fãcut
oarecum firesc. Este
un mediu tentant, pe de
o parte, însã ºi foarte
“addicting”, pe de altã
parte.

Cum mie îmi place sã cunosc oameni ºi sã am
comunicare cu ei, prefer sã ignor partea negativã
cu dependenþa ºi pierderea timpului ºi sã mã
folosesc, atât cât se poate, de avanataje. Nu o sã
le trec pe toate în revistã. Lucrul acesta a fost fãcut
deja de specialiºti ºi simpli utilizatori, de forumiºti
ºi bloggeri. Voi încerca sã împãrtãºesc doar câteva
impresii despre cele care îmi vin în minte cât scriu
acest text ºi care mã privesc mai îndeaproape.

Cel mai important avantaj pentru mine, ca
scriitor, în utilizarea Facebook-ului este cã pot
comunica direct cu scriitorii ºi pot afla noutãþi legate
de cãrþile lor ºi de evenimentele la care iau parte.
Partea mai puþin plãcutã în aceastã privinþã este
cã scriitorii de la noi sunt foarte împãrþiþi în grupuri
de interese ºi  “bisericuþe” ºi de aceea e greu sã ai
o discuþie normalã cu unii dintre ei. Adesea,
discuþiile degenereazã, în special pe filiera
subiectelor politice, într-un ºir de acuze ºi etichetãri
fãrã mizã ºi fãrã sens. În vreo douã situaþii, în cazul
meu, totul s-a încheiat chiar cu ruperea prieteniei,
atât pe Facebook, cât ºi în realitate. De asemenea,
un lucru pe care l-am observat este cã scriitorii nu
prea sunt dispuºi sã se bucure de succesul ºi
realizãrile celorlalþi scriitori sau nu sunt obiºnuiþi cu
acest tip de comportament. Nu judec, pentru cã e
posibil ca unii sã gândeascã ºi despre mine aºa,
neavând nici eu mereu timpul ºi disponibilitatea de
a-mi extinde raza de interes atât de mult cât aº
vrea, însã nu pot sã nu constat fenomenul. Oricum,
mai curând ai parte de feedback-uri ºi like-uri de la
“ne-scriitori”, oameni pe care nu îi cunoºti propriu-
zis, cititori sau oameni interesaþi pur ºi simplu de
scrisul tãu. În sfârºit, e bine ºi aºa, pentru cã, în
fond, totul stã la alegerea ta, iar prezenþa ta acolo
înseamnã mai mult decât nimic pentru ceea ce vrei
sã fii în aceastã viaþã: scriitor.

Un alt lucru bun în legãturã cu Facebook-ul, în
ceea ce mã priveºte, este faptul cã prietenii

apropiaþi, cunoscuþii ºi mai ales colegii de serviciu
ºi rudele iau acum cunoºtinþã de amãnunte legate
de articolele ºi cãrþile pe care le public ºi de
evenimentele la care particip, ceea ce nu prea
se întâmpla înainte de aceasta. În viaþa de zi cu
zi nu e deloc manierat sã aduci vorba la tot pasul
despre preocupãrile tale de scriitor, deºi þi-ai dori
aceasta. Cum nici oamenii din jurul tãu nu prea
te întreabã, pentru cã au ºi ei preocupãrile lor la
fel de importante, partea din viaþã legatã de scris
ºi literaturã, pe care tu pui atât de mult preþ,
rãmâne astfel – în cercul de prieteni ºi în familie
– aproape nediscutatã. Aºa, cu Facebook-ul, ei
descoperã, adesea cu surprindere, cine eºti de
fapt, cât munceºti, cum eºti privit în mediile
literare ºi care este în definitiv povestea asta cu
tine ºi literatura despre care a venit uneori vorba
în unele ocazii.

La fel de bun este ºi faptul cã mi-am câºtigat
cititori noi. Este incredibil cum datoritã acestei reþele
ajung oamenii la cãrþile tale, le citesc, îþi scriu
impresii. Chair datoritã Facebock-ului am avut, de
exemplu, mai mult de o sutã de oameni la fiecare
din lansãrile de anul trecut, atât la volumul de poezie
“Depresie”, cât ºi la romanul „Planuri de viaþã”, nu
puþini dintre ei oameni pe care nu-i cunoºteam
personal. În aceste vremuri ºtiu cã nu e puþin.

De fapt, Facebook-ul ºi în general Internet-ul
sunt o alternativã foarte bunã ºi pentru scriitorii care
nu sunt susþinuþi & promovaþi de sistemul oficial al
cercurilor literare, nu sunt “vãzuþi” de critici sau de
grupuri ºi care au parte în felul acesta – din cauza
opiniilor lor critice faþã de establishment-ul cultural
sau politic – de marginalizare, ignorare, ostilitate ºi
toatã panoplia de astfel de neplãceri într-o lume
literarã româneascã în care oportunismul ºi
inaderenþa la cauze “cu potenþial de risc” fac legea
ºi dau tonul. Eu nu sunt într-o astfel de situaþie,
pentru cã în general mã bucur de o recunoaºtere
în limitele normalitãþii, însã am vãzut cât de mult
am fost ajutat uneori de Internet ca sã-mi câºtig
audienþa ºi sã-mi fac auzitã vocea pe anumite
subiecte.

În sfârºit, faptul cã îþi regãseºti colegi vechi sau
prieteni din copilãrie, cã poþi relua legãtura cu ei mi
se pare un câºtig deloc de neglijat în aceastã viaþã
în care în general ne rãspândim care încotro ºi
niciodatã nu mai auzim unii de alþii.

Marea problemã cu Facebook-ul rãmân, totuºi,
timpul petrecut cu “nimicuri” ºi pericolul de a te risipi
ºi de a deveni inconsistent ºi perdant din cauza
modul perfid în care reuºeºte sã-þi fragmenteze
mintea ºi sã te þinã doar la suprafaþa lucrurilor.

De aceea, când scriu îmi este limpede cã
trebuie sã mã debarasez de Facebook ºi toate
chestiile astea legate de lumea în care trãiesc. Fãrã
detaºarea de ele risc superficialitatea, care ºi aºa
mã pândeºte la tot pasul, fiind ºi în natura proprie
un pic, nu mi-e ruºine s-o recunosc.

Partea bunã din partea rea, ca sã spun aºa,
este cã oricând te poþi întoarce la lucrurile mai
aºezate, la scrisul adevãrat. ªi de aici se

Vasile Baghiu

Când scriu, mã
debarasez de

Facebook
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hrãneºte ºi speranþa mea.
Pentru cã existã ceva numai al paginii scrise,

ceva misterios care refuzã orice conexiune cu
lucruri exterioare. Este, cred, ceea ce face din
literaturã un punct de sprijin pentru atâþia oameni

ºi o motivaþie în plus pentru aceia – între care mã
regãsesc ºi eu –  care continuã sã scrie ca ºi cum
ar avea tot timpul din lume la dispoziþie ºi nu ar
depinde de nimic în afarã de foaia de hârtie sau de
computer.

Este un loc dificil
de înþeles. Chiar acum
în timp ce scriu
rîndurile astea lucrez
la ceva ºi am douã
pagini de fb deschise,
una cu feed ºi cealaltã
cu mesajele private.
Cînd se rãceºte pri-
vatul mut pe feed ºi
dau lacom la scroll.
Aºa cum ºtie toatã
lumea sunt momentele
alea cînd nimic nu se
întîmplã de fapt, dar tu
cobori pe paginã pradã
unei expectanþe uºurel

enervate (în clipele astea se întîmplã uneori sã te
gîndeºti serios la închiderea contului), iar altele
cînd explodeazã undeva o discuþie care te
intereseazã (eventual comentezi ºi tu, deºi
postura de stalker e de multe ori mai
satisfãcãtoare).

Unii s-ar grãbi sã dea repede vina pe
dependenþã. ªi într-un fel poate cã asta ºi este,
de ce sã nu recunoaºtem. Am citit un studiu care
ne arãta cum funcþioneazã de fapt, ceva despre
condiþionarea prin recompensã ºi substanþele care
se activeazã în creier înlãnþuindu-ne. Îmi plac
explicaþiile astea, dar nu prea reacþionez altfel
decît prin plãcere la ele. Îmi place sã le folosesc
ca ingredient în conversaþie, sã zic „ia auzi, ce
tare”, dar de pus realmente temei, mai degrabã
nu, similar ºi la fumat sau bãut, niciodatã nu am
fost pe bune influenþat sã-mi schimb cu un
centimetru vreun viciu de dragul studiilor.

La fel ºi cu youtube-urile ºi articolele care
circulã în ultima vreme ºi care susþin cã facebook
îþi vede privatele ºi le vinde la companii. Foarte
bine, atîta timp cît nu le vinde la duºmani, pot sã
facã ce vor. Nu sar de cur în sus la auzul
cuvîntului Intimitate. Totuºi, încerc pe cît pot sã
n-o ard aiurea prea mult în dauna altor lucruri care
trebuie fãcute.

Facebook e pur ºi simplu acolo. La un
moment dat n-o sã mai fie. Cît despre latura sã
zicem aºa literarã, meritã spus cã sunt dintre
aceia care au cont de facebook personal, nu ca
o anexã a posturii de scriitor. Mai pun muzici pe
el, scriu statusuri, pun meme, dar, ce e drept,
am legat de cont ºi blogul unde mai public poezii.
Cam asta e tot.

 Cum ar fi fost dacã exista facebook pe
vremea lui Eminescu, câþi “prieteni” ar fi avut?

Cum ar fi polemizat pe tema “educaþiunii ºi culturii”
cu poporul român!  Ce ar fi spus Titu Maiorescu,
apropo de teoria formelor fãrã fond? Sigur,
întrebarea poate fi inadecvatã contextului, dar
ºocul pe care þi-l produce intrarea într-un spaþiu
virtual, gândit de oameni care au altã culturã decât
a ta, sau au dobândit-o între timp, chiar dacã unii,
o vreme, þi-au fost conaþionali, îþi poate pricinui
neliniºti interioare. Oare mi-ar fi acordat prietenia
Camil Petrescu? Nu, cu siguranþã, nu, pentru cã
nu ar fi avut vreme de conturi care l-ar fi oprit din
munca sa titanicã, dar George Cãlinescu sau
Nicolae Iorga? Îi admir pe scriitorii sau criticii
literari ai momentului dupã cum îºi gestioneazã
timpul pentru a fi prezenþi peste tot. Desigur, asta
înseamnã a fi conectat la realitatea în care trãieºti
ºi a-i face faþã. Pânã mai ieri, prietenia putea fi
înþeleasã prin definiþii, naive de-a dreptul acum,
ca cea a lui Dinah Craik (1826-1887):  “Prietenia
este confortul inexprimabil de a te simþi în
siguranþã cu o persoanã, fãrã a trebui sã-þi
cântãreºti gândurile, nici sã-þi mãsori cuvintele.”
Mã tem cã ºcolarii ºi chiar preºcolarii ce intrã aici
sã-ºi facã prieteni vor înþelege cã prietenia
înseamnã cantitate,  nu calitate, iar termenii ca
acasã, perete, prieten, fereastrã, profil, vor
reprezenta un spaþiu închis, virtual, cum sunt
ecranele mari din saloanele de relaxare, unde auzi
susurul apei, cântecul pãsãrelelor, dar fãrã
oglindiri reale de ape ºi cer.

Vãd pe wall-ul / peretele meu sau, mã rog,
acasã (altã familiaritate de care abundã ºi posturile
tv), întrebãri “incitante” de genul: (Ea) “Dacã mâine
aº muri, ce mi-ai spune azi?” ºi vine rãspunsul
(El) “nik”, (Ea) “mai lãsa sã mor în pace asai
Mircea?”, (El) “fras”. Mai jos, o postare – apel de
a salva casa memorialã  George Enescu. Citeºti
totul, vrei nu vrei, iar din când în când mai dai ºi
peste profilul lui Nichita Stãnescu alãturi de profilul
lui ªtefãnel Ciucurel…, poet contemporan din
România. Bogãþia de nuanþe  e infinitã, e ca în
viaþã,  valori alãturi de nonvalori, kitsch alãturi de
artã, la distanþe din ce în ce mai mici. Rãmâne sã
descifrãm sensuri ºi relaþii, sã învãþãm sã
delimitãm, sã pãstrãm, sã eliminãm, în fericitul caz
cã avem capacitatea de a o face.

Îndemn: Vã rog, treceþi mouse-ul peste numele
meu de mai sus (FÃRÃ CLICK), va apãrea o
fereastrã, mutaþi acum mouse-ul pe “prieteni” (de
asemenea, fãrã a face click), apoi, în jos, la
“Settings” sau “Setari”, faceþi click ºi va apãrea o
listã. DEBIFAI “COMENTARII & LIKE” ºi, de
asemenea, “Fotografii”. Fãcând acest lucru,
activitatea mea ºi-a prietenilori mei va rãmâne
privatã. (Postare recentã)

Andrei Doboº

Cu privatul deschis
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Ieri, când am intrat
pe contul meu de
Facebook, m-a cuprins
o teamã inexplicabilã.
Am mai pãþit asta
uneori, când realizam
cã m-ar putea sur-
prinde cineva în
camera de baie. În
încercarea de a-mi
lãmuri spaima, am
decis sã renunþ la
aceastã reþea de
socializare, dar atunci
au început pãrerile de
rãu. Mã întrebam de ce
am avut nevoie de
Facebook, ce mi-a

adus în plus de ceea ce aveam înainte, la ce îmi
foloseºte, de ce nu mã pot abþine eu de la dulciuri
º.a.m.d. O bunã prietenã a ºi renunþat la cont o
vreme, dupã care a revenit. Postãrile ei sunt
interesante ºi pline de esenþã, aº putea spune cã
mã ajutã sã o cunosc chiar mai bine, fiind la distanþã
una de alta.

Contul mi l-a deschis acum câþiva ani un amic
ziarist, care îmi fãcuse o pozã din profil la un
eveniment de la Teatrul Clasic Ioan Slavici din Arad.
Pe vremea aceea aveam cont pe hi7, nu din
necesitate, ci de distracþie. Intrasem în trendul
elevilor de liceu, care îmi spuneau cã e obligatoriu
sã îmi fac un cont pentru a-i cunoaºte cu adevãrat.
Aºa a ºi fost, am cunoscut o faþã a lor mult mai
eroticã ºi exhibiþionistã decât aº fi crezut, fãrã sã-
mi ºtiu gestiona corespunzãtor reacþiile de moment.
Dacã le spuneam cã nu îmi place “faþa” unora de
acolo, m-ar fi exclus din gaºcã, dacã nu le
spuneam, trebuia sã trãiesc cu conºtiinþa de adult
încãrcatã cã sunt complice la denaturarea unor
copii. Am suferit câteva zile, apoi mi-am luat inima-
n dinþi ºi am încercat sã discut cu o cunoºtinþã a
cãrei fiicã de 12 ani îºi alungea în pozã talia suplã
ºi dezvelitã pe colþarul lor din bucãtãrie, într-o
ambianþã care putea stimula orice pedofil. Mama
fetei nu cunoºtea “binefacerile” internetului, aºa cã
m-a privit cu suspiciune, ca ºi cum la mijloc ar fi
fost ceva invidie. Brusc, mi-am facut autocritica ºi
mi-am zis cã aºa o fi, mai ales cã dintotdeauna mi-
au plãcut mai mult bãieþeii decât fetiþele…

Amicul meu m-a pus, aºadar, în faþa faptului
împlinit, trezindu-mã cu o pozã “de profil” într-un
spaþiu virtual nou pentru mine. Am aflat cã hi7 e
pentru copii, cã facebook-ul e “o chestie deºteaptã
unde intrã oamenii adevãraþi” (asta mi-a justificat
ºi informaticianul când mi-a propus Linkedin).

Dar de ce îmi este mie fricã de violarea intimitãþii,
eu care povestesc în cãrþi întâmplãri adesea
intime, nu cumva e o ipocrizie din partea-mi? Simt
cã nu este acelaºi lucru, aici e o chestie ce nu poate
fi controlatã în totalitate, ºi asta mã sperie, nu înþeleg
întotdeauna mecanismul dupã care funcþioneazã
ºi  simt acest lucru ca pe o ademenire spre ceva

de unde  nu mai poþi da înapoi, poate sã fi simþit
asta ºi tinerii uteciºti când se înscriau în partid!
Oricum, Zuckenberg zice despre gãselniþa lui cã e
mai degrabã o miºcare socialã decât o afacere.

Cineva îmi þine jurnalul cu bune ºi rele, trebuie
sã fiu mereu atentã când, fãrã sã-mi dau seama,
intru în discuþii pe care, între prietenii cunoscuþi,
le-aº purta cu dezinvolturã, dar aici, “prietenii” mei
sunt mulþi, alãturi de prietenii prietenilor lor, ºi tot
aºa. Binevoitorul din spatele reþelei nu îmi dã voie
sã ºterg unele regrete, când le am, ci mi le ascunde
în cronologie, ca sã nu uit vreodatã cã într-o zi, la
o anumitã orã, într-un anumit minut al vieþii mele,
am dat like, am fost de acord, mi-a plãcut. Clar,
comunicarea pe aceastã reþea de socializare, sau
pe oricare alta, nu îmi dã o stare confortabilã. Am
încã spaima cã sunt ascultatã, aºa cum mi s-a
întâmplat înainte de ’89 când, într-o zi mã durea
capul ºi i-am spus sorã-mii, la telefonul  cu manivelã,
cã mi-e teamã sã nu fi fãcut meningitã. A doua zi,
toþi vecinii mã întrebau dacã am meningitã. Eram
sigurã cã centralista ascultase conversaþia noastrã
ºi înregistrase doar dezastrul, iar nuanþa, nu.

Aº vrea sã vã spun despre facebook ceva ce
nu ºtie niciunul dintre voi, însã chiar ºi acum, în
timp ce scriu, m-am oprit de mai multe ori pentru a
trage cu ochiul la postãri ºi m-a þinut în loc câteva
minute Îmbrãþiºarea, lui Nichita Stãnescu, un poem
postat de Emil Brumaru, “ªi sã te-mbrãþiºez cu
coastele-aº fi vrut”, mi-a rãmas în minte…  E bine
sau nu ce am fãcut? Trebuia sã mã detaºez cu
totul ºi sã scriu, sau…  trebuia sã scriu din adâncul
postãrilor facebookiene? Cam asta ºi fac, scriu aici,
dar privesc, scriu, citesc ºi acolo. Astãzi nu cred
cã aº fi citit un poem dacã nu îl gãseam pe acesta.
Facebook-ul mã ocupã mai mult decât aº dori, ºi
nu pentru a posta cine ºtie ce, ci din curiozitatea
de a vedea ce se întâmplã, cine, ce spune, despre
ce. Construiesc adesea profile de oameni, observ
trãsãturile femeilor, dorinþa lor de a fi remarcate în
modul cel mai plãcut, micile sau marile flirturi,
expunerea agresivã a propriei senzualitãþi, acel joc
de yo-yo în care se etaleazã pentru a fi dorite, iar
când se întâmplã, se aratã mirate. Unele femei, în
general cele care nu vor sã intre cu totul în
caruselul fb, se exprimã mai mult prin imagini,
muzicã, subtilitãþi  de mesaje pe care le remarcã
cine are ochi sã vadã ºi urechi sã audã. Fetele îºi
etaleazã prima îndrãgostire sau  urmãtoarea, primul
sãrut, cele mai fine trãsãturi, fotografiate cu
telefonul personal în vreun club pe semiîntuneric.
Bãieþii, dimpotrivã, îºi aratã muºchii, noua frezã,
maºina preferatã ori idealul de femeie: talie de
viespe, ºolduri generoase, picioare lungi ºi sâni
rotunzi. Cei neexperimentaþi îºi oferã ºtiinþa pe tava
cui se nimereºte, cei aºezaþi, au grija realizãrilor:
casã, maºinã, soþie, copii, animale de companie
etc. Intelectualii (mai mult sau mai puþin) au bucuria
copilãreascã pentru orice reuºitã sau neîncrederea
ºi nihilismul total. Susþin polemici pe teme de
actualitate politicã, socialã sau culturalã, iar unii
posteazã citate celebre. Vocile sunt mult mai

Lia Faur

Fenomenul FB
printre scriitori
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aproape de oricine vrea sã le asculte, dar ºi mult
mai risipite pentru a se putea face auzite cu adevãrat.
Ai zice cã e un microunivers márquezesc.

Nu scriu comentarii lungi, mã rezum la câteva
discuþii pe chat cu oamenii apropiaþi  ºi urmãresc
în tãcere anumite discuþii pe teme care mã
intereseazã. Ce câºtig am? Poate sunt puþin mai
informatã, dar informaþia o þin adesea pentru mine
ºi o utilizez la urmãtoarea logare pentru a face
legãtura cu cea dinainte. Aici aflu despre ceilalþi,
dar încã nu am reuºit sã trec pragul neîncrederii,
încât sã pot posta tot ce aº vrea, fãrã sã mã
gândesc la miile de replici, mai curând nerostite,
pe care le-ar putea naºte  postarea mea. Sunt o
fricoasã, ºtiu, ºi vã admir pe voi cei care puteþi sã
spuneþi rãspicat, pe facebook, tot ce simþiþi legat
de un eveniment, de o nouã carte, ºi nu vã faceþi
“nãluci” ca mine!

Memoria internetului este, de fapt, memoria
faptelor noastre. Un mod, aproape disperat de a ne
reaminti unii altora zilnic tot ceea ce s-ar putea uita,
cã existã poezie, dar ºi mizerie, cã oamenii iubesc
ºi urãsc, în aceeaºi mãsurã. Îþi poþi construi o viaþã
paralelã cu cea trãitã, unde tu eºti zeul creaþiei tale,
arãþi ceea ce îþi place, punctezi momentele frumoase
din viaþa ta, încât oricine ar intra în albumele tale, ar
rãmâne cu impresia cã eºti un om fericit.  Postãrile
vorbesc despre educaþia ºi cultura ta, despre
nãzuinþele, frustrãrile ºi angoasele tale, putând fi
descoperit uºor printre rânduri.

Am citit o grãmadã de studii despre impactul
pe care îl are aceastã reþea asupra oamenilor din
lumea întreagã, dar eu vorbesc doar din spatele
profilului Lia Faur, cea care ºi-a schimbat poza de
vreo 21 de ori, coperta de 12 ori ºi are 1551 de
prieteni. Am acceptat cu greu “prietenia” (un termen
mai nepotrivit nici cã se putea, aºa cum este ºi
“emoticon”, dacã ne gândim la prima definiþie din
dicþionar) multor necunoscuþi, pe care îi bãnuiam,
la început, de gânduri ascunse. Pe unii îi mai
bãnuiesc ºi acum, dar majoritatea sunt elevi,
studenþi, tineri ºi tinere printre care mi-am câºtigat
simpatia, niciodatã nu voi ºti de ce, dupã poza de
profil, dupã titulatura de “profa”, sau din  goana dupã
like-uri. Când se adunã atâþia musafiri în casa ta,
riºti sã nu le mai poþi þine socoteala ºi atunci devin
obositori. Din când în când, simþi nevoia de a face
curãþenie, oriunde te-ai afla, de a pune lucrurile în
ordine. De o vreme, am început sã fiu mai selectivã,
privesc poza, numele, ºi dacã nu-mi inspirã
încredere, las pe mai târziu.  E adevãrat cã tot aici
am cunoscut ºi niºte oameni care conteazã pentru
mine, cã aici mi-au dat salutul de bun venit, apoi i-
am cunoscut de-a binelea, faþã în faþã.

Cred cã nu sunt singura care face diferenþa între
prietenie, amiciþie, cunoºtinþã ºi relaþie pasagerã.
Poate cã nu ºtiu eu, ºi aici se pot lega cele mai
trainice prietenii, ceea ce nu ar fi cu totul exclus,
având în vedere cã îþi poþi arãta faþa din ce unghi
doreºti tu, inclusiv realizându-þi o fotografie cu
telefonul mobil. Apoi, îl poþi studia pe celãlalt/
cealaltã, tot dupã profil, ºi vei remarca o persoanã

plinã de calitãþi ºi pasiuni asemãnãtoare cu ale tale.
Nu am cãutat, tot din neîncrederea ce mã
caracterizeazã. Sunt de modã veche, dacã nu
respir aerul celuilalt mãcar o datã, nu mã
intereseazã ca prieten. Apoi, prietenia cere niºte
acte concrete, duratã, rãbdare, toleranþã, ºi când
toate acestea?

 Cum ar fi fost dacã exista facebook pe vremea
lui Eminescu, câþi “prieteni” ar fi avut? Cum ar fi
polemizat pe tema “educaþiunii ºi culturii” cu poporul
român!  Ce ar fi spus Titu Maiorescu, apropo de
teoria formelor fãrã fond? Sigur, întrebarea poate fi
inadecvatã contextului, dar ºocul pe care þi-l
produce intrarea într-un spaþiu virtual, gândit de
oameni care au altã culturã decât a ta, sau au
dobândit-o între timp, chiar dacã unii, o vreme, þi-
au fost conaþionali, îþi poate pricinui neliniºti
interioare. Oare mi-ar fi acordat prietenia Camil
Petrescu? Nu, cu siguranþã, nu, pentru cã nu ar fi
avut vreme de conturi care l-ar fi oprit din munca
sa titanicã, dar George Cãlinescu sau Nicolae
Iorga? Îi admir pe scriitorii sau criticii literari ai
momentului dupã cum îºi gestioneazã timpul pentru
a fi prezenþi peste tot. Desigur, asta înseamnã a fi
conectat la realitatea în care trãieºti ºi a-i face faþã.
Pânã mai ieri, prietenia putea fi  înþeleasã prin
definiþii, naive de-a dreptul acum, ca cea a lui Dinah
Craik (1826-1887):  “Prietenia este confortul
inexprimabil de a te simþi în siguranþã cu o
persoanã, fãrã a trebui sã-þi cântãreºti gândurile,
nici sã-þi mãsori cuvintele.” Mã tem cã ºcolarii ºi
chiar preºcolarii ce intrã aici sã-ºi facã prieteni vor
înþelege cã prietenia înseamnã cantitate,  nu
calitate, iar termenii ca acasã, perete, prieten,
fereastrã, profil, vor reprezenta un spaþiu închis,
virtual, cum sunt ecranele mari din saloanele de
relaxare, unde auzi susurul apei, cântecul
pãsãrelelor, dar fãrã oglindiri reale de ape ºi cer.

Vãd pe wall-ul / peretele meu sau, mã rog, acasã
(altã familiaritate de care abundã ºi posturile tv),
întrebãri “incitante” de genul: (Ea) “Dacã mâine aº
muri, ce mi-ai spune azi?” ºi vine rãspunsul (El) “nik”,
(Ea) “mai lãsa sã mor în pace asai Mircea?”, (El)
“fras”. Mai jos, o postare – apel de a salva casa
memorialã  George Enescu. Citeºti totul, vrei nu vrei,
iar din când în când mai dai ºi peste profilul lui Nichita
Stãnescu alãturi de profilul lui ‘tefãnel Ciucurel…,
poet contemporan din România. Bogãþia de nuanþe
e infinitã, e ca în viaþã,  valori alãturi de nonvalori,
kitsch alãturi de artã, la distanþe din ce în ce mai
mici. Rãmâne sã descifrãm sensuri ºi relaþii, sã
învãþãm sã delimitãm, sã pãstrãm, sã eliminãm, în
fericitul caz cã avem capacitatea de a o face.

Îndemn: Vã rog, treceþi mouse-ul peste numele
meu de mai sus (FÃRÃ CLICK), va apãrea o
fereastrã, mutaþi acum mouse-ul pe “prieteni” (de
asemenea, fãrã a face click), apoi, în jos, la
“Settings” sau “Setari”, faceþi click ºi va apãrea o
listã. DEBIFAI “COMENTARII & LIKE” ºi, de
asemenea, “Fotografii”. Fãcând acest lucru,
activitatea mea ºi-a prietenilori mei va rãmâne
privatã. (Postare recentã)
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Mare invenþie ºi
facebook-ul ãsta. Pare
cã abia într-un mediu
de acest tip, atins
inevitabil de orgolii
mãrunte ºi interese mai
mult sau mai puþin
meschine, putem gãsi
rãspunsuri la întrebãrile
care ne macinã. Dacã
suntem gata sã admi-
tem, ruºinaþi, cã dispu-
nem de o apetenþã ex-
hibitorie referitoare la
propriile calitãþi, n-o sã
recunoaºtem totuºi,
niciunii dintre noi, cã
avem în egalã mãsurã
o laturã voyeuristicã,

gata sã atace orice colþiºor lãsat dezvelit (involuntar,
va încerca el sã te convingã) de cãtre titularul de
cont. Facebook-ul devine, astfel, o metodã sigurã
ºi reciproc avantajoasã de exercitare a viciilor. ªi
n-au scãpat din plasa aceasta nici scriitorii români;
vorba aia: ºi ei sunt oameni. “Publicul” cere,
scriitorul dã. Cã nu-l costã nimic. Iar cosmetizarea
e la îndemâna oricui. Pãcat, zic ºi eu hâtru, cã nu
s-a inventat posibilitatea de photoshop-are a cãrþilor
unora dintre ei. I-ar fi ajutat enorm.

Acestea fiind zise, vom încerca sã constituim
un mic inventar al tipologiilor scriitoriceºti de la noi,
aºa cum se manifestã ele în mediul electronic al
facebook-ului. Nu e o listã exhaustivã, dar am
convingerea cã surprinde câteva trãsãturi
pregnante ale celor care, din faþa ecranelor
luminoase, îºi clãdesc, atent ºi temeinic, edificiul.
Senzaþia cã eºti doar la un clic distanþã e
seducãtoare.

Scriitorul diplomat. E mereu atent cu oaspeþii
sãi virtuali, e civilizat ºi chibzuit. Þi-l ºi imaginezi
aºezându-se la masa de scris în frac, cu monoclu
ºi cu o panã de gâscã muiatã-n cernealã. E, de
regulã, bine primit de critica de specialitate, astfel
încât contul sãu de facebook nu face altceva decât
sã confirme imaginea unui profesionist. Scrie ce
crede despre diverse chestiuni arzãtoare, însã o
face într-un mod care-l fereºte de contestãri
virulente, indiferent din ce parte ar veni ele.
Posteazã imagini de la evenimente literare, lansãri
de carte, poze cu pisici din apartamentul propriu ºi
cu copiii sãi, corect pieptãnaþi ºi aºezaþi în cadru.
Puncte slabe: nu îndrãzni sã laºi vreun comentariu
cu o infimã tentã politic incorectã. Vei fi degrabã
admonestat ºi þi se va spune cã astfel de atitudini
nu sunt de dorit în spaþiul sãu steril.

Scriitorul mercantil. Are întotdeauna un proiect
de prezentat, o carte de lansat, o poezie de recitat.
ªi, pentru cã n-are cum sã vinã sã-þi batã la uºã ºi
sã-þi demonstreze pe viu cât e de genial, o face
postându-þi pe wall-ul de facebook nenumãrate
linkuri cãtre alte pagini care cuprind, detaliat, ce
vrea sã facã. Afli cã, dacã nu-i cumperi volumul,

ideea însãºi de literaturã va intra în colaps, nu se
va mai putea scrie nicio carte bunã, lumea se va
prãbuºi, iar veleitarii vor înflori. Scrie despre rãfuieli
personale (din care iese, cum altfel, învingãtor) ºi
se plânge recurent cã nu-i e recunoscutã valoarea
din cauza boierilor minþii (care se schimbã, la rândul
lor, destul de des). Puncte slabe: dacã-i spui cã
nu-þi place ce scrie, îþi asumi riscul de a afla cã eºti
ºi tu dator vândut unor forþe strãine. Sau cã eºti
prost.

Scriitorul wannabe. Are în lista de prieteni rude
ºi foºti colegi de generalã cãrora le-a citit câte ceva
din compunerile proprii ºi care îl laudã fãrã rezerve.
Când gãseºti pe pagina lui câte-un panseu din
categoria “Durerea sufletului te erodeazã pe
dinãuntru ºi nu mai poþi respira în lumea asta micã
ºi rea”, ai ºansa sã afli, dedesubt, cã “tanti Mãrioara
likes this”. Are poze de la mare, cu prietenii pe
terasã, cu ochelari de soare supradimensionaþi ºi
costum de baie subdimensionat ºi grãitor. Puncte
slabe: e posesorul unui orgoliu mare ºi uºor de rãnit.
Dacã nu primeºte mai mult de 20 de “like”-uri la
fiecare mesaj, considerã cã ziua aceea a trecut
degeaba ºi se va supãra, lãsându-ºi fanii în beznã
pentru câteva ore bune.

Scriitorul victorios. A reuºit sã emigreze în
Occident ori State, de unde nu scapã nicio ocazie
sã le aminteascã foºtilor conaþionali cã se zbat într-
o mocirlã, în timp ce el s-a ridicat pe un soclu
intangibil. Îºi ceartã colegii scriitori din þarã pentru
cã nu iau atitudine în privinþa derapajelor politice ºi
sociale, îi acuzã de colaboraþionism ºi îi mustrã
pedagogic. E, în egalã mãsurã, împãciuitor ºi
reacþionar, sobru ºi ridicol, lord ºi þaþã. Cãrþile lui
au succes critic în România, însã asta nu-l
mulþumeºte. Deplânge provincialismul nostru ºi îºi
cultivã atent complexul de superioritate. Puncte
slabe: dacã îl chestionezi cu privire la receptarea
criticã a cãrþilor sale dincolo de graniþe, te scoate
din lista de prieteni.

Scriitorul oportunist. Are circa 5.000 de prieteni.
Când depãºeºte acest numãr, îºi creeazã o paginã
separatã. Când scoate o nouã carte, va beneficia
ºi ea de o paginã distinctã, unde se cer “like”-uri. E
polivalent: nu e doar scriitor; lucreazã ºi la o firmã,
semneazã articole în reviste extra-literare, face
muncã de voluntariat în fiecare primãvarã,
regizeazã spectacole la clubul de cinefili din cartier
etc. E omniprezent ºi irelevant din punct de vedere
literar. E ahtiat dupã atenþie. Când o primeºte, se
simte agasat de insistenþa cu care îi ceri o pãrere.
Când n-o primeºte, acuzã în stânga ºi-n dreapta
cã este sabotat. La o adicã, pentru a beneficia de o
promovare sãnãtoasã, poate foarte bine sã se
împace cu cei pe care-i spurcase acum douã
sezoane. ªi invers. E iubitor de animale. Puncte
slabe: dacã insisºti în a-i arãta cã nu are
întotdeauna dreptate, îþi va scoate defuncþii mamei
din morminte ºi le va face diverse chestiuni demne
de filmele XXX.

Scriitorul mistic. Nu are fotografii înfãþiºându-l
pe el. Posteazã, haotic, câte-un cuvânt ori rând

Dan-Liviu Boeriu

The Romanian writer and
facebook

Scriitorul român ºi
facebook-ul
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care par a avea un sens doar pentru o mânã de
iniþiaþi (de genul: “coroziune”, “frigider down”,
“nutrie”). Nu afli niciodatã ce crede, ce gândeºte,
ce vrea sã spunã. Ascultã trupe de muzicã de care
99% dintre oamenii simpli n-au auzit în viaþa lor. Se
camufleazã în spatele unei identitãþi obscure ºi
exerseazã, nu fãrã oarecare talent, aptitudini vag
masonice. Are un fan club constant ºi consistent
format, în cele mai multe cazuri, din demoazele
aspirante la înþelepciunea guru-ului sau, mãcar, la
o invitaþie în aºternuturile lui. Cã, deh, misterul e
un puternic afrodiziac. Puncte slabe: nu discutã cu
nimeni. Acceptã doar “like”-uri, însã nu rãspunde
niciunei tentative de închegare a unui dialog. Fanii
sãi sunt doar martorii privilegiaþi ai unor monologuri
subtile ori neinteligibile.

Scriitorul vesel. E prieten cu toatã lumea. Se
amuzã de când deschide calculatorul ºi pânã îl
închide. Are o dozã semnificativã de autoironie ºi
umor. Nu se supãrã niciodatã. În cazurile în care îl
atacã vreun cititor nemulþumit, îi rãspunde de îndatã,
arãtându-i cã e bãiat bun ºi cã meritã sã-l crediteze
pe mai departe. E flamboaiant ºi exuberant, încât
te întrebi dacã nu are cumva pe balcon un ghiveci
cu weed. Îi iubeºte pe Sergiu Nicolaescu ºi Lars
von Trier, pe Rolling Stones ºi pe Fuego, pe Nicolae
Manolescu ºi pe Cristina Nemerovschi. Posteazã
tot ce-i trece prin cap, nu se cenzureazã, nu se
teme de eventualele reproºuri. E “bãiat de comitet”,

gata oricând sã-þi sarã în ajutor dacã enteresele
literare o cer. Are fotografii cu el la grãdiniþã, în fundul
gol pe pãturã, cu cravata de pionier, cu prima
dragoste, cu gãinile din curtea bunicii. Puncte
slabe: n-are.

Scriitorul agresiv. Nu-i place nimeni. Se ceartã
cu toatã lumea, e rebel ºi brutal. Criticii literari i se
par niºte fripuriºti ori carieriºti feroce ºi le trage un
perdaf de câte ori are ocazia. Susþine sus ºi tare
cã nu-l intereseazã publicitatea ºi nici ce se scrie
despre cãrþile lui. Când participã la vreo lansare
de carte, se preface cã nu-ºi cunoaºte prietenii de
facebook. Nu suportã sã fie atins. Se spalã cu
sãpun de zeci de ori dupã fiecare strângere de
mânã. Nu posteazã decât poze “artistice”, fãcute
de amici care sunt, întâmplãtor, fotografi
profesioniºti. Te ejecteazã din lista de amici dacã
simte cã eºti anti-Bãsescu. Considerã, în adâncul
sufletului, cã lumea în care s-a nãscut e prea micã
pentru talentul sãu uriaº. E, aºadar, un nedreptãþit
perpetuu. Dã “like” la piese din anii ’60, la poze
reprezentând þinuturi exotice ºi la Angela Merkel.
Puncte slabe: e incoerent în umori ºi devastator în
iubiri. ªi scrie al dracului de bine.

Notã: când spun “scriitor”, în tot cuprinsul
textului de mai sus, mã refer – acolo unde e cazul
– ºi la persoana de sex feminin care are aceastã
blestematã îndeletnicire.

Log out.

What’s happening,
Vlad?

*
Urc pentru un ceai.

Dimineaþã primitivã cu
post-punk comic pe un
radio transmis pe net.
Fetele de la Teatru ºi
fetele de la ASE. Se
aprind þigãri, degetele
le menþin erecte pe
verticalã ºi înainte ºi
dupã fandarea spre
scrumierã; se poves-
teºte, se rãsfoieºte –
maculatura se paseazã
pentru cursuri. Lap-
topuri împrãºtiate la

mese. Cu tot cu purtãtori. Dacã contract pupila
desluºesc chenarul albastru ºi coloanele  wall-ului,
advert-urile din dreapta. Omniprezentul chenar
albastru înainte ca desktopul sã se înnegureze în
stand-by.

*
Wall-ul simte ºi exhibã ritmurile sãptãmânii. Cine

e la bãut, cine are deadline-uri, cine e singur. Câte
un insomniac care te umple cu poze cu pisici.

                              *
Tableta cu ecran mizerabil a elevului din

tramvai. Mâzgã pe trotuare ce dã în mâzgã
capitonatã cu zãpadã îngheþatã spre parc.

Simbolurile Fb: pentru noi prieteni, mesaje private,
atenþionãri – toate roºii în topul paginii. Scurt moment
de plãcere. Daniel verificã pe rând newsfeed-ul,
comentariile, sugestiile. ªi eu ºi el ºi ceilalþi ºtim
ce însemanã acel roºu ºi ne jenãm.

                              *
Ca orice mediu inteligent, Facebook-ul copiazã

ºi se preteazã structurilor interacþionale dintre
oameni. Împrietenirea poate echivala cu a face
cunoºtinþã, a te reîntâlni, a fixa sau a mãsura cu
privirea pe cineva. Cercurile concentrice,
orizonturile elective -de apropiere, preþuire,
comunicare apar ºi aici. Dacã cineva devine
obositor sau dovedeºte comportament debil, foarte
uºor îl poþi ascunde prin opþiunea Only important
de la setãri. Unii preferã unfriend-ul. Alþii triazã.

*
Aprind televizorul ºi pe Realitatea se desfãºoarã

un proces de intenþie. Fotografii casual de pe contul
celui încolþit.

*
Memoria, referinþele, conexiunile meseriaºe,

rãbdarea, meditaþia, fanteziile – toate ºi altele multe
altele duse sunt odatã cu Facebook-ul. Rãmâne ºi
pâlpâie fãrã scãpare ADHD-ul.

*
Domn’ Profesor îºi verificã mailul onest la

redacþie. E în trecere ºi trebuie sã ne paseze un
text pentru revistã. Trag cu ochiul ºi desluºesc cele
o sutã de mailuri de atenþionare de la Facebook.
Majoritatea nedeschise. Nu ºtie cum sã scape de
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ele. Sunt ca rãpciuga. Îi invadeazã spaþiul yahoo
atât de tihnit odinioarã. Nu a auzit de dezactivare
ºi nici eu nu îl ajut. În douã luni se vor face 1000,
va fi copleºit, „Sunt exasperat..” va spune într-o
discuþie colocvialã , va schiþa un gest isteric.

*
Dacã aº avea 8 milioane de prieteni – News

feed-ul ar curge  de la o milisecundã la alta – ca la
bursã, ca în râul lui Heraclit.

*
La o þigarã în faþa instituþiei. Vine ºi Cipri. Printre

trimiteri ºi hãhãieli constat cã mai nou eu sunt cel
care introduce majoritatea ºtirilor hype. Evident –
el nu are cont. Cu cei care au nici nu mai trebuie
sã menþionez cã am vazut pe Fb. La mii de kilometri
ºi aici foarte aproape se ruleazã tranzacþii
fabuloase ºi creditele se scurg electronic din cont
în cont domolindu-se în contul lui David Z. Singurul

care mai conteazã.
*

Uneori senzaþia  cã am cei mai plicticoºi
prieteni. Nedumerirea în faþa atîtor lucruri
insignifiante care îi preocupã. Altori surprinzi o searã
bunã, descoperi câte ceva. Foarte mulþi vor sã te
punã la citit, la ascultat, la urmãrit. Te invitã la
evenimente dar tu nu vrei sã mergi la evenimente.

*
Era cât pe ce sã fiu iluminat pe Facebook.

Existã metodã ºi existã comunitãþi. Au oºteni
disponibili. Te abordeazã un membru ºi apoi în josul
comentariilor – it rips you apart. Andrei Doboº ºtie
mai multe.

*
Din când în când, ca un bloc de BCA – te

striveºte plictisul ºi lehamitea. Lehamitea Facebook
pe care o uitãm în 2-3 zile.
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Oricãrui cititor atent al biografiei
ºi al operei lui N. Steinhardt – nu îi
mai punem la socotealã ºi pe cei
pasionaþi de subiect – îi poate
apãrea în minte urmãtoarea
întrebare: ce s-a întâmplat cu N.
Steinhardt la sfrºitul anilor ’40,
respectiv în deceniul al cincilea,
dupã instalarea comunismului?
Mai exact din 1945 (limita
superioarã a aºa-numitelor „ar-
ticole burgheze”) pnã în 1959,
când este interogat ºi ulterior
arestat în cadrul lotului „Noica-
Pillat”. ªi acesta nu ar fi singurul
semn de întrebare ºi
nici singura perioadã în
care Steinhardt dã
impresia cã iese din
joc: dupã ieºirea din
detenþie ºi accederea
în „închi-soarea mai
mare” a societãþii comuniste
româneºti de la mijlocul deceniului
al ºaselea, înregistrãm o nouã
tãcere publi-cisticã ºi editorialã (un
„deceniu al traducerilor”, în formula
lui Virgil Bulat, unul dintre biografii
sãi), din motive lesne de înþeles
pentru un fost deþinut politic. Unde
era, însã, scriitorul de mai târziu,
sau (preluând o sintagmã a lui Alex
Goldiº2) „criticul din tranºee” care,
dejucând ºi derutnd cenzura pas
cu pas, luptând pentru publicarea
ºi chiar pentru integritatea3 fiecãrui
text al sãu, înainta încet, dar sigur
prin aceastã Vale a Umbrelor?

Acestei perioade de mlaºtinã
(cum o denumeºte ºi George
Ardeleanu4), a anilor ’50, îi aparþin,
dupã toate probabilitãþile, ºi
începuturile acestui manuscris
posibil incomplet, revãzut la
bãtrâneþe, intitulat Eseu romanþat
asupra neizbânzii5.

Operã de autoficþiune, eseu
„romanþat” sau fals jurnal, textul nu
avea cum sã fie scris „în anii de
tinereþe, înainte cu mult timp de
convertirea lui N. Steinhardt la

Adrian  Mureºan
ortodoxie”, cum s-a afirmat în pre-
faþa primei ediþii a textului (2003)6.
Mult mai degrabã, operã de sertar
a „obsedantului deceniu”, revãzutã
ºi adãugitã mai târziu, dupã ieºirea
din închisoare ºi, deci dupã
convertirea la ortodoxie, Eseul ro-
manþat asupra neizbânzii situeazã
tehnic lectorul în „anticamera”
Jurnalului fericirii, iar spiritual,
în zorii paradigmei creºtine
steinhardtiene. Scriiturã barocã,
dar pe ºleau, mult diferitã, însã, faþã
de aceea pronunþat criticã (ºi
adesea cinicã), specificã scrierilor

de tinereþe, textul trãdeazã un autor
care a parcurs deja câteva lecturi
- far din bibliografia esenþialã a
creºtinismului7. Nu doar scriitura,
prin anumite întorsãturi de limbã
veche, bisericeascã, ne conduce
înspre aceastã concluzie, ci ºi un
excelent interviu oferit de
Alexandru Paleologu lui Nicolae
Bãciuþ din care extragem câteva
pasaje lãmuritoare despre „primul”
Steinhardt ºi mai ales despre
acest „al doilea” Steinhardt (nu
„ultimul”), care ne intereseazã aici
în mod special: „... era un tânãr
intelectual burghez, dintr-o familie
ovreiascã, foarte înstãritã, care-ºi
permisese, deºi avea o profesie,
cea de avocat, sã lucreze puþin,
sã cãlãtoreascã mult, ba la
Londra, ba la Florenþa, ba la
Lucarno, ba în Franþa, stãtea cât
poftea, mergea la concerte
faimoase (...), un tânãr care-ºi
permitea o viaþã luxoasã, rafinatã
ºi fãrã obligaþii de nicio naturã. În
afarã de acestea, era un tânãr
cinic, individualist, critic, hedonist
etc. (...), pe urmã (subl. mea, A.

M.), l-am cunoscut ca un spirit
voltairean, ironic ºi extrem de
spiritual, care aºa zicând, nu poþi
spune cã nu avea nimica sânt, dar
pulsa ireverenþa în conduita lui,
cititor al lui Gide, al lui Cocteau...”8.

Aºadar, ironie ºi spiritualitate,
sfinþenie ºi ireverenþã: hotãrât
lucru, „al doilea” Steinhardt,
cel despre care vorbim aici, se
dezvãluie ca un spirit al con-
trastelor, cãruia arhitectura tex-
tualã a Eseului romanþat... îi cores-
punde perfect prin acelaºi tip de
scindare înregistrat la toate nivelele
materialului epic: un veritabil
scâncet de melodramã rulat drept
soundtrack pentru niºte meditaþii
demne de Silogismele amãrãciunii;
o ritmicitate narativã permanent
accidentatã de cãtre erupþiile
imprevizibile ale livrescului (marcã
a scriiturii diaristice la Steinhardt);
perechi de opoziþii tematice
inserate la toate compartimentele
autoficþiunii: ascezã - lux, tinereþe
- bãtrâneþe, ratare - succes, punct
– contrapunct, ego – alter-ego.

Spaþiul ºi timpul, perdelele
confesiunii acestui „homo duplex”,
suferã acelaºi tip de fracturã.
Dezechilibrul planului temporal
antreneazã confruntarea inegalã
dintre un timp care pare avea cu
oamenii „nesfârºitã rãbdare” – cum
ar spune Marin Preda –, al
plimbãrilor libere prin Ciºmigiul de
altãdatã („S-ar fi spus cã ne stã la
dispoziþie ºi îndemânã însuºi
timpul...”) ºi un timp al pesi-
mismului ºi al amarelor „meditaþii
cu iz cioranian” (Ioan Pintea). Nu
mai puþin, spaþiul funcþioneazã ca
o sugestie fecundã în marginea
deja amintitelor binoame de tipul
ironie – sfinþenie, lux – ascezã:
dupã ce au vizitat „numai în condiþii
de mare lux”  Vichy, Nisa, Cannes,
Alexandru Iftodie ºi binefacãtorii lui,
soþii Fundãþeanu, se duc la mã-
nãstire. Totul se petrece, însã,
brusc. Deconcertat, lectorul
abandoneazã subit imaginea
croazierei de pe Mediterana pentru
schitul oltenesc Pahomie ºi trece
de la hotelurile de lux vieneze la
moaºtele Sf. Grigorie Decapolitul.

Revenind la problemele de
datare a textului, sunt de remarcat,
aºadar, pe lângã pecetea stilisticã
barocã a acestui „al doilea”
Steinhardt, a eseistului matur, ºi

 „Perioada de mlaºtinã de care vorbeºte
N. Steinhardt în textele sale (...) se va risipi,
e drept destul de încet, printr-o la fel de
lentã apropiere de creºtinism.”

    George Ardeleanu1

Veriga-lipsa a biografiei
literare steinhardtiene
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referinþele livreºti, unele dintre ele
furnizoare ale unor preþioase infor-
maþii de istorie literarã. Cea mai
puternicã dintre acestea – menþio-
narea în text a titlului original al unei
prestigioase lucrãri semnate de
Konrad Lorenz9 - fixeazã limita
superioarã a elaborãrii Eseului
romanþat... cel puþin în 1973, anul
publicãrii studiului mai sus amintit
de cãtre savantul care primea tot
atunci ºi Premiul Nobel pentru
medicinã ºi fiziologie. Sã mai
amintim cã în text este menþionatã
ºi piesa Setea ºi foamea a lui
Eugène Ionesco, publicatã în 1966
în Franþa, ºi cã despre un personaj
ni se spune cã ar fi ajuns un
important reprezentant al filosofiei
structuraliste. Suntem, aºadar,
destul de departe de scrierile de
tinereþe... O altã situaþie este aceea
a unui pasaj de aproape douã
pagini, despre filosoful chinez Cio
– Kok – Ko, reprodus în întregime
ºi fãrã absolut nicio modificare în
volumul Incertitudini literare, care
apãrea abia în 1980.

Marile teme ale Eseului
romanþat... ºi care îl apropie de
modelul consacrat – Jurnalul
fericirii – sunt: credinþa, români-
tatea, asceza, ratarea, universul
mic-burghez, generaþia tânãrã etc.
Dintre acestea, neizbânda este
anunþatã încã din titlul eseului.
Perspectiva, însã, este pusã la
adãpost de lamentaþii sau de
coregrafii patetice, prin distanþa
conºtientã pe care intenþia
auctorialã ºi-o ia faþã de titlul eseului
declarat, nu fãrã o ironie amarã,
„romanþat”.

„Modelele” generaþiei (aºa-
numita generaþie ’27, dupã formula
lui Dan C. Mihãilescu, echivalentul
generaþiei ’30 în accepþia lui Eugen
Simion) ocupã ºi aici un loc
important, obsesia generaþionistã
fiind una dintre constantele
tematice ºi chiar stilistice ale
scrisului steinhardtian. Între „les
années folles”, cu parodiile
necruþãtoare din În genul tinerilor
ºi cu acel „Nicu Steinhardt în frac”,
afiºând figura unui „mic provocator
diabolic”10, ºi discursul enco-
miastic de la bãtrâneþe, utilizat în
evocãrile „iluºtrilor” sãi prieteni
(Noica, Eliade, Ionesco), Eseul
romanþat... afiºeazã o atitudine mult
mai ponderatã, prudentã, deºi

adesea dublatã tehnic de mirajul
contrapunctului. Rezervele ºi
elogiile se succed, împrumutând
adesea mãºtile unui discurs
autoficþional, în care nu este deloc
greu sã întrezãrim, prin carcasa
unui personaj,  experienþe, idei,
teze ori idiosincrazii demne de un
Constantin Noica sau de un Mircea
Eliade.

De altfel, dincolo de modelele
generaþioniste (Gide, Proust,
Lovinescu, junimiºtii), senzaþia
lasatã de acest manuscris al anilor
’50 – ’60 este cã Steinhardt se aflã
într-o fazã pronunþat noicianã,
asumatã însã la modul critic, o
fazã de admiraþie criticã. Modelul
ºi ideile noiciene – fãrã a le fi numitã
în text paternitatea – îºi regleazã
intensitatea ºi în funcþie de distanþa
– mereu în schimbare – pe care
destul de ternul personaj-narator
ºi-o ia faþã de alter-egoul sãu,
Alexandru Iftodie11.

Argumente cã acest personaj,
în jurul cãruia se concentreazã
aproape întreg discursul autofic-
þional, ar fi tributar ideologic
filosofiei lui Noica existã mai ales
la nivelul unor structuri de limbaj,
pe care le putem resemnifica din
perspectiva eseisticii de mai târziu
a lui Steinhardt. În primul rând,
binecunoscuta respingere noicianã
a recenziilor, a eseisticii ºi a altor
specii considerate drept minore,
receptate mai degrabã ca forme
„de amãgire”: „Un intelectual, îmi
spune, e dator sã se specializeze
serios, sã-ºi construiascã, dacã
nu-i om de ºtiinþã, ci, ca noi, de
litere, de speculaþii filosofice, de
gândire ºi condei, o specialitate
literarã mai grea ºi mai rarã, de
exemplu greaca veche, slavistica,
ebraica... Nu se poate limita la a
citi cãrþi, a visa, a face planuri ºi
plimbãri, a scrie articole de criticã
pe care le-ar putea la urma urmei
concepe orice om cu o licenþã, a
discuta cu prietenii ºi a vorbi
admirativ ori critic despre piese de
teatru ºi filme... Altfel, ratarea e
sigurã”. Apoi, în al doilea rând,
formulãrile reluate mai târziu, în
evocãrile lui Noica, unele dintre ele
chiar în eseul Catharii de la Paltiniº:
„Acum, în ajun de ºaptezeci de
ani, scãpaþi de sub despotica
împãrãþie a erosului (subl. mea, A.
M.)...”. În acelaºi binecunoscut

eseu, erau reluate sintagme ºi idei
prin care se defineau polemic
raporturile cu gndirea lui Noica ºi
cu grupul „ciracilor” sãi: „massa
damnata”, „sufletele moarte ale
catharilor”, critica micii burghezii,
a acelora care, crede Iftodie –
Noica, „ºi-au fãcut un ideal din a
fi amploaiaþi, din a merge la
berãrie, a citi ziarul, a moþãi dupã
masa de prânz, (...) aºezaþi în
dubla tihnã a meschinãriei ºi
banalului, accentund filosofica
vremelnicie ºi senzaþie de
proustianã evanescenþã a vie-
þii...”. E, într-adevãr, „schiþat” aici,
prin filtru steinhardtian, acel
Noica pe care îl ºtim ºi astãzi, com-
binaþie inextricabilã de „exegi
monumentum” cu o inexorabilã
sfidare a literaturii. O severitate
noicianã tradusã destul de fidel de
cãtre scriitorul – monah, împãtimit
ireversibil al literaturii: oroare faþã
de Caragiale, dezinteres faþã de
Proust.

„Rãfuiala” dintre Steinhardt ºi
Noica, despre care scriam ºi cu
alt prilej, altundeva12, începe –
se pare – de pe acum. Iftodie –
Noica este, asemenea tânãrului
Steinhardt, un fan al junimiºtilor ºi
al formaþiei lor (germane): „Membrii
Junimei care, la adânci bãtrâneþe,
îºi aduceau aminte de anii ºaizeci
-ºaptezeci ºi-ºi evocau cu semeþie
tinereþile ºi lucrãrile, îl încântau
ºi i se pãreau un model”. Viziunile
celor doi se despart, însã, atunci
când vine vorba despre ceilalþi,
despre cei situaþi înafara cercului:
pentru Iftodie, ceilalþi sunt ignoranþii
care „nu fac nimic din viaþa lor”, o
irosesc în „fleacuri ºi nerozii” ºi,
drept consecinþã, „sunt sortiþi
osndei veºnice”. În Catharii de la
Pãltiniº, formula atribuitã ºcolii
Noica, prin care aceasta ºi-ar fi
definit raporturile cu non-adepþii
acestei Weltanschauung propo-
vãduite de Maestru, este foarte
asemãnãtoare : „Ceilalþi? (...) vieþi
pierdute, iluzii spulberate, suflete
moarte (...), sortiþi pieirii ºi morþii
veºnice, iremediabilului întuneric”13.
Este, dealtfel, ºi opinia sau – dacã
vreþi – „opiumul” pe care, mai
târziu, „ultimul” Steinhardt i-l atri-
buie lui Noica ºi de care cautã, cu
diferite prilejuri (interviuri, dialoguri,
scrisori, articole), discret, dar ferm,
sã se distanþeze. Acelaºi Iftodie
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insistã, mai departe, asupra pro-
blemei, în absenþa unui narator viril
– care se mãrgineºte adesea la
a-ºi înregistra personajul ca pe o
bandã de magnetofon – aruncând
în joc termeni ºi concepte con-
sacrate de filosofia noicianã: „La
mulþi, la cei mai mulþi oameni vine
un moment al declanºãrii instinc-
tului cãtre acþiune ºi rost (ori numai
rostuire), al ieºirii din reverie...”
(subl. mele, A. M.). Nu o datã,
valurile livrescului aduc la mal
figura lui Christian Buddenbrook,
eroul lui Thomas Mann, pe care
Iftodie o înfiereazã („totul rãmne
latent, risipit în faza infantilismului
ori adolescentismului, a viselor
cocoloºite la cãldura cãminului
familial”), momente în care nara-
torul, supus pnã atunci de su-
pradimensionarea alter-egoului, dã
semne de „deºteptare”, acuzându-
ºi personajul cã nu face nici el
altceva dect sã intre, la rândul sãu,
în hulita epistemã desemnatã de
personajul lui Thomas Mann.

Se poate spune, aºadar, cã
prima escalã postbelicã, de-a
lungul acestui drum cu lumini ºi
umbre al relaþiei Steinhardt – Noica,
se face în Eseu romanþat asupra
neizbnzii. Recuperat din reverii,
personajul – narator conchide:
„Cred cã pot scrie cu destulã
obiectivitate despre fostul meu
coleg, deºi am motive sã-l
dispreþuiesc ºi nu ca sã-l iubesc
(...) ori, dacã poate pãrea cuvntul
prea tare, ca sã nu-l admir...”.

ªi personajul Teodor Goldman
poate fi rezultatul unor posibile
suprapuneri biografice prilejuite de
discursul autoficþional. Despre
acesta aflãm cã „n-a ºovãit în
1941 sã se adreseze mareºalului
Antonescu pentru a-i solicita
dreptul – în calitatea lui de fiu de
ofiþer român – sã ia parte la
razboiul început în luna iunie a
acelui an. (...) A murit nu dupã mult
timp, în faþa Odessei”. Tot un
Teodor, vãr al lui N. Steinhardt,
apare în Jurnalul fericirii, cu
aceleaºi semnalmente biografice,
numai cã, în acest caz, moartea
ofiþerului e consemnatã la
Mãrãºeºti ºi capãtã o semnificaþie
superioarã, în plan simbolic:
accederea la românitate prin
eroism si sacrificiu, prin „botezul
sângelui”14. În aceasta rezidã, de

fapt, ºi una dintre diferenþele majore
de consemnat între Eseul
romanþat... ºi Jurnalul fericirii: în
primul, gratuitatea gidianã bântuie
destinele protagoniºtilor, moartea
lui Goldman înseamnã o moarte
curajoasã ºi nimic mai mult. Pe
când, în Jurnal..., sacrificiul îºi
gãseºte raþiunea de a fi, lumea nu
mai e absurdã, iar graþia divinã se
coboarã pânã ºi într-un ibric cu
apã „viermãnoasã”.

În altã ordine de idei, sprijinitã
pe tehnica narativã a ficþiunii
biografice, „procedeu fundamental
al construcþiei romaneºti”15  (Silvian
Iosifescu), arhitectura textualã îºi
întemeiazã perimata unitate
compoziþionalã mai degrabã pe
supraestimarea esteticã a
personajului: Al. Iftodie – ºi relaþia
sa cu naratorul – rãmân singurele
principii ordonatoare ale mate-
rialului epic.  Naratorul se lasã
absorbit de forþa lui de seducþie,
rarele sale zvâcniri de orgoliu
aglomerându-se abia în final. Deºi
mort de patru ani de zile – aflãm la
un moment dat –, prezenþa alter-
egoului Iftodie continuã sã rãmânã
ineluctabilã. În mod paradoxal, teza
lui Dan C. Mihãilescu, despre
deficitul de personalitate al lui N.
Steinhardt ºi despre fiinþa-potir
care se regãseºte pe sine numai
în ºi prin ceilalþi, este poate mai
potrivitã aici, în exerciþiu ficþional,
decât în eseisticã: „A-þi recupera
adevãrata identitate printr-un
exerciþiu constant, deliberat ºi
tenace de alterizare”, a suferi, deci,
de un „inepuizabil neastâmpãr
ipostaziant”16 sunt cuvinte parcã
desprinse dintr-o cronicã la Eseul
romanþat... ªi, totuºi, aplicatã
acestui „fals jurnal”, teza lui D. C.
Mihãilescu s-ar lovi de o singurã
mare problemã: sensul profund
creºtin al acestei alteritãþi, care
spulberã, atât în eseistica anilor ’70
– ’80, cât ºi în Jurnalul fericirii, ideea
oricãrui compromis egoist ºi care
înnobileazã spectacolul suferinþei,
dar care, în Eseu romanþat..., se
aflã încã în faza de incubaþie. De
la binele moral la fericirea isihastã
ºi de la Socrate la Hristos mai este
încã o distanþã considerabilã,
tradusã în biografia scriitorului prin
intervalul dintre amintita perioadã
de mlaºtinã ºi viaþa monahalã ca
full time job17, metafore extrase de

cãtre George Ardeleanu tocmai
din confesiunile scriitorului, spre a
denumi ºi încadra astfel periplul
„ultimului” Steinhardt.

Deºi preia sugestii estetice de
la André Gide, precum binomul
diaristic (jurnal al naratorului –
jurnal al personajului), proustianul
Steinhardt preferã cortina livres-
cului ºi renunþã sã punã în aplicare
celebrul ºi avântatul dicton gidian:
oser être soi. Limbajul dornic de
experiment, fraza barocã susþin
aceastã mixturã a genurilor –
pseudo-jurnal, eseu, roman,
autoficþiune – atat de caracteristicã
unei perioade de cãutãri asidue din
viaþa lui N. Steinhardt ºi totodatã
atât de distinctã faþã de stilul
concis al articolelor burgheze care
trãdau acel „amestec subtil de
rigoare ºi de frivolitate, de spirit
conservator ºi dandism, de
hedonism bine temperat ºi de
rafinament”18.

În definitiv, Eseu romanþat
asupra neizbânzii (asemenea
Calãtoriei unui fiu risipitor) este
un roman neterminat, care suferã
enorm în unitate ºi în compoziþie
ºi ale cãrui sufocãri livreºti
puteau prezenta, pânã la un
punct, fine sugestii chiar ºi pentru
postmodernitate. Dacã pentru
Ortega y Gasset, romanul în-
semna o afirmare esteticã a
cotidianului, în cazul lui N.
Steinhardt, accentul se mutã
semnificativ: romanul devine o
afirmare livrescã a cotidianului.
Este o observaþie valabilã ºi pentru
acest mare roman al literaturii
române contemporane, intitulat
Jurnalul fericirii19.

1. George  Arde leanu ,  N.
Steinhardt ºi paradoxurile libertãþii:
o perpectivã monograficã, Huma-
nitas, 2009, p. 148.

2. Alex Goldiº, Critica în tranºee:
de la realismul socialist la autonomia
esteticului, Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2011

3. Eseistul ºi publicistul anilor ’70
– ’80 manifestã o adevãratã oroare
faþã de textele „ciopârþite” de cãtre
intervenþiile cenzurii. Acest fapt este
vizibil mai cu seamã în corespon-
denþa cu prietenii sãi, de la Virgil
Ierunca la Nicolae Bãciuþ. Acestuia
din urma îi trimite, de pildã, o
scrisoare întreagã despre mici
îndreptãri ale unor termeni, dar ºi
despre oroarea de cenzurã, scrisori
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în care îl roagã, pe mult mai tânãrul
sãu interlocutor, aproape în mod
testamentar, sã vegheze la publi-
carea nemodificatã a unor texte ale
sale în reviste precum Vatra ,
Familia, Tribuna, Steaua: „Vã rog sã
fiþi atent la textul trimis Consiliului.
Pot fi ºtersãturi, dar nu admit pentru
nimic în lume adaosuri ori schimbãri
de sens. Contez pe vigilenþa ºi buna
Dv. credinþã. N’aº vrea sã-mi fie
modificate gândurile. Mai bine: sã nu
aparã!”(Nicolae Bãciuþ, Între lumi:
convorbiri cu Nicolae Steinhardt, Ed.
a III-a, rev., Dacia, Cluj-Napoca,
2006).

4. George Ardeleanu, op. cit., p.
148.

5. În prima ediþie, Ioan Pintea
afirmã cã iniþial manuscrisul
„încredinþat mie de N. Steinhardt”
purta un titlu mai lung: Seara, rogu-
mã, cu noaptea – eseu romanþat
asupra neizbânzii, din care acesta a
eliminat segmentul „nuanþat
romantic” (N.Steinhardt, Eseu
romanþat asupra neizbânzii, ediþie
îngrijitã de Ioan Pintea, Timpul, Iaºi,
2003).

6. Ioan Pintea, Lãmurire în
N.Steinhardt, Eseu romanþat..., ed.
cit., p. 5

7. Acest fapt este confirmat ºi
de unele nuanþe de limbaj. Aproape
de final, Al. Iftodie recunoaºte –
spune naratorul – cã, dintre pãcã-
toºi, „cel dintâi era el”. Formularea
seamãnã izbitor cu textul bise-
r icesc al  Crezului  ortodox  º i
trãdeazã un spirit familiarizat deja,
inclusiv pe cale liturgicã, cu para-
digma creºtinã.

8. Nicolae Bãciuþ, op.cit., pp. 127-
128.

9. Konrad Lorenz, Die acht
Todsünden der zivil isierten
Menscheit, R. Piper & Co. Verlag,
Munchen, 1973 (Cel opt pãcate
capitale ale omenirii civilizate,
traducere româneascã de Vasile V.
Poenaru, din limba germanã,
Humanitas, Bucureºti, 1996 – ed. a
II-a, 2001).

10. Nicolae Bãciuþ, op.cit., p. 128.
11. „Alexandru Iftodie e tot una

cu mine”.
12. Adrian Mureºan, De la

Steinhardt spre Noica. Escale de-a
lungul unui drum cu lumini ºi umbre
în Renaºterea, nr. 1, ianuarie 2006,
p. 9 ºi nr. 5, mai 2006, p.8-9.

3. N. Steinhardt, Escale în timp
ºi spaþiu sau Dincoace ºi dincolo
de texte ,  ed. îngri j i tã,  studiu
introductiv, note, referinþe critice ºi
indici de ªtefan Iloaie; repere
biobibliogr. de Virgil Bulat, Polirom,
Iaºi, 2010, p. 417.

14. N. Steinhardt, Jurnalul fericirii,
argument de P. S. Justin Hodea
Sigheteanu; ed. îngrijitã, studiu
introductiv, repere bibliogr. ºi indice
de Virgil Bulat; note de Virgil Bulat
ºi Virgil Ciomoº; cu un dosar al
memoriei arestate de George
Ardeleanu, Polirom, Iaºi, 2008, p. 60.
Identitatea acestui coleg de clasã ar
putea fi determinatã ºi de cãtre un
alt indiciu furnizat de materia epicã
a Jurnalului..., în persoana lui Rafael
Cristescu. Situaþia ne-a fost sem-
nalatã de cãtre George Ardeleanu,
prilej cu care îi mulþumim.

15. Silvian Iosifescu, Literatura de
frontierã, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1969, p.240

16. Dan C. Mihãilescu, Literatura
românã în postceauºism, vol. I,
Polirom, Iaºi, 2004, pp. 143-144.

17. George Ardeleanu, op. cit., p.
203.

18. Ibidem, p. 132.
19. În aceastã afirmaþie, pe care

o dorim a fi receptatã înafara oricãrei
gratuitãþi, ne sprij inim atât ca
argumente, cât ºi ca manierã de
lucru, ºi pe câteva consideraþii
estetice ale lui Ion Bogdan Lefter,
care (reluând practic o mai veche
sugestie cãlinescianã) afirma cã
opera lui Ion Creangã, Amintiri din
copilãrie, „scriere de o complexitate
cu adevãrat extraordinarã”, ar fi „un
foarte original roman, mai mult,
primul mare roman al literaturii
române, ignorat ca atare”. Argu-
mente: „Aspectul (...) memorialistic
e înºelãtor: biografia autorului, care
le-a furnizat materia primã, nu e

evocatã pur ºi simplu, ci prelucratã
savant, supusã unui decupaj ºi
unei reconstrucþii de tip ficþional...”
(Ion Bogdan Lefter, Scurtã istorie
a romanului românesc (cu 25 de
aplicaþii), Paralela 45, 2001, p.14).
Pe firul raþionamentului de mai sus,
trebuie subliniat cã dificultatea
integrãrii Jurnalului fericirii în istoria
romanului  autohton nu se
datoreazã, însã, doar ignorãrii
ficþiunii în favoarea memorialisticii,
deºi, aºa cum a demonstrat-o ºi G.
Ardeleanu , anumite clivaje au
existat. A contat ºi faptul cã,
înaintea publicãrii Jurnalului...,
Steinhardt scrisese în mare parte
numai eseisticã, articole, recenzii,
unele cu un pronunþat caracter
memorialistic. Studiile în materie
de drept, parodii le anilor ’30,
romanul Cãlãtoria unui fiu risipitor
sau Eseul romanþat... erau fie prea
puþin cunoscute, fie rãmase în
sertar. Au contat mult pe lângã
aceste aspecte, receptarea ºi
încadrarea – simptomatice pentru
euforia anilor ’90 – în valul de tip
tsunami  al  memorial ist ic i i  de
închisoare, în cadrul cãreia opera
lui Steinhardt este, totuºi, singularã
atât ca scr i i turã, cât º i  ca
anvergurã. Revelaþia, documentul,
aura, „câmpul” – altãdatã, suport
estetic al entuziasmului crit ic
steinhardt ian – au fost mai
puternice decât reconstrucþia de tip
ficþional ºi s-au întors împotriva
autorului ºi, ineluctabil, împotriva
romanului acestei scriituri.

Ioana ªetran Insectã
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Nicoleta Marinescu

Primul meu contact cu poezia
lui Andrei Codrescu a avut loc în
2004, când, studentã în an termi-
nal la College of Charleston, în
Carolina de Sud, cãutam un poet
american contemporan, altul decât
cei studiaþi la cursul de Poezie
americanã contemporanã, despre
care sã scriu un eseu mai amplu,
în baza ºi în urma lecturii intense
a unei poezii reprezentative
dintr-un volum la alegere. Un alt
poet, deci, decât William Carlos
Williams ºi Wallace Stevens,
entitãþile poetice tutelare ale
cursului, curs în cadrul cãruia am
învãþat sã privim întreg peisajul
poetic american al secolului XX ca
fiind constituit prin acþiunea
magneticã a acestor doi poli poetici,
trasaþi de un crez precum „no ideas
but in things“ (Williams) sau
„Thirteen Ways of Looking at a
Black Bird“ (Stevens); un alt poet
decât shakesperianul John
Berryman.

De ce, oare, ca studentã
aproape absolventã de limba ºi
literatura englezã  ºi americanã, în
cosmopolitul ºi ospitalierul oraº
Charleston, sã nu rãmân, totuºi,
ancoratã în universul poetic anglo-
american, sau, ºi mai simplu, cel
afro-american, care a insuflat atât
de puternic, odatã cu era jazzului
a anilor ’30, inflexiunile specifice
acestei muzici ºi literaturii?
Rãspunsul e unul foarte simplu:
nostalgia. Poeþii americani
contemporani pe care îi studiam la
curs, selectiv, din douã antologii
diferite (scurtã introducere despre
viaþã ºi operã, douã sau trei poezii
„reprezentative“) ºi din câteva
volume individuale, aveau cele mai
legitime motive, intime sau
colective, sã „ardã“, deºi unii cu
flãcãri siderale (ca Stevens, în
„The Snow Man“); ºi totuºi, în
mijlocul acestor conflagraþii lirice,
simþeam în modul cel mai real

nevoia unui poet pentru care inima
mea sã batã pe româneºte, în ale
cãrui tematici ºi tonalitãþi
sentimentale sã mã regãsesc.
Poezia în interiorul cãreia m-am
simþit atunci cel mai acasã s-a
dovedit a fi „Faith Relearned“
(Reînvãþarea credinþei), din
volumul The History of the Growth
of Heaven (Istoria creºterii Cerului,
1973), publicat la trei ani dupã
debutul în volum al lui Andrei
Codrescu la New York, cu License
to Carry a Gun (Drept de portarmã,
1970). „Faith Relearned“ respirã un
aer eliadian de perpetuã încercare
de întoarcere spre sine, un sine
contemplativ, introspectiv ºi
autoscopic, dar care reuºeºte sã
cuprindã în privirea lui întregul
univers, din care nimic nu pare
sã-i rãmânã strãin, ºi care atinge
performanþa demiurgicã de a
restitui acest univers sie însuºi, dar
diferit de fiecare datã, reînnoit cu
fiecare clipire.

A mã situa în interiorul creaþiei
poetice lui Andrei Codrescu, un
univers în continuã expansiune,
rãmâne pentru mine, dupã tot tim-
pul scurs de la acel prim contact,
o aventurã extrem de complexã;
cartografierea coordonatelor
acestui sistem de universuri e un
proiect pe cât de irezistibil ºi
fascinant, pe atât de evanescent -
iar asta nu e de mirare la un poet
al cãrui deziderat ºi angajament
existenþial sunt recuperarea ºi
protejarea sferelor de mister ºi 
sacralitate, singurele în stare sã ne
salveze într-o erã post-umanã în
care ontologicul riscã sã piardã
teren în faþa tehnologicului. Existã,
însã, o nacelã de familiaritate, care
mã poartã în interiorul acestui
univers în care cosmogonia
perpetuã a sinelui, dublatã de o
problematizare a datelor acestei
cosmogonii este constanta de cea
mai mare forþã.

Nãscut la 20 decembrie 1946,
la Sibiu, Andrei Codrescu emi-
greazã la 20 de ani în Statele Unite
ale Americii, unde se afirmã ca
poet, romancier ºi eseist. Dintre
scriitorii români contemporani care
au cunoscut faima internaþionalã ºi
a cãror operã a intrat în patrimoniul
cultural universal, precum triada
Ionescu, Cioran, Eliade, figura
scriitorului româno-american
Andrei Codrescu se distinge ca
fiind aparte faþã de congenerii sãi.
În timp ce majoritatea scriitorilor de
origine românã opteazã, atunci
când ajung sã emigreze în
occident, pentru scrierea în limba
þãrii de destinaþie, fie franceza, fie
engleza, fãrã a se mai întoarce la
scrisul în limba românã, poezia lui
Andrei Codrescu îºi pãstreazã
dimen-siunea de bilingvism ºi
apartenenþa la douã arealuri poe-
tice distincte, unul circumscris de
sensibilitatea liricã proprie tradiþiei
româneºti, celãlalt de matricea
stilisticã emergentã a poeziei ame-
ricane de secol XX. Dubla volutã pe
care o face scriitura sa poartã emble-
ma unei estetici a recuperãrii cu totul
unice în peisajul literaturii generate
de scriitorii bi sau multi-lingvi.

Existã trei etape esenþiale în
poezia lui Andrei Codrescu, pe
care autorul le numeºte în prefaþa
celei mai recente antologii de
poezii ale sale, So Recently Rent
a World. New and Selected
Poems: 1968-2012. (O lume atât
de recent închiriatã. Poezii noi ºi
selectate). Metamorfozat pe
parcursul unei jumãtãþi de secol, eul
poetic se transformã din „eul rebel“
al poemelor scrise în limba
românã, trecând prin „eul instabil“
care poartã mãºti, instanþe ale unui
non-eu, în „eul instrumental“ din
cele mai recente poezii din
antologie. 

Ilustrarea eului rebel o oferã
volumul Instrumentul negru,
poezii, 1965-1968, publicat în
România, la editura Scrisul
Românesc, de-abia în 2005, „dupã
un ocol american de aproape
jumãtate de secol,“ asta pentru
cã, aºa cum observã ironic autorul
în prefaþa cãrþii sale, „ºtie mu-
za cum sã se amuze!“ Volumul

„ºtie muza cum sã se amuze“

Andrei Codrescu: poezia
reintalnirilor
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Instrumentul negru relevã o
conºtiinþã poeticã  marcatã de imi-
nenþa rupturii de þarã: „Trebuie sã
sting totul ca sã nu se facã o pier-
dere inutilã de curent electric“
(p.19). Tehnica de reprezentare
este una regizoralã: „Trebuie sã
întrerup cu pãrere de rãu scena
sãrutului pãdurilor cu oamenii roºii“.
Scena la care face referire acest
vers este, putem intui, o parte
integrantã a filmului ce se
proiecteazã pe ecranul interior al
conºtiinþei poetice. Într-o primã fazã,
acest film are toate premisele unui
film de dragoste, al unei idile feerice,
pentru cã ataºamentul dintre cei doi
parteneri, Poetul ºi þara, izvorãºte
dintr-o zonã a fiinþei, „mai jos de
rãdãcinã,/ acolo unde se amestecã
cuvântul cu sângele/laba fiarei cu
sânul mamei/vocalele-s intrate una
în alta ca insule vii de corali/ ºi
devorã“ (în „Limbi strãine“, primul
poem din Instrumentul negru). Într-
o a doua fazã, însã, aceastã peliculã
este una tãiatã, sub regimul cenzurii,
victimã a violenþelor exterioare. Mai
dureroase decât acest exil impus
din afarã sunt autocenzura ºi exilul
pe care poetul se simte nevoit sã ºi
le impunã din interior, sub forma
renunþãrii, a abandonului asumat,
poate chiar a înstrãinãrii de sine.
Construite cu economie de mij-
loace de exprimare, poemele din
acest volum respirã un aer de o
tristeþe pe cât de adâncã, pe atât
de tandrã, pe de o parte, dar ºi
dureros-elegantã pe de alta:
„Câteva greºeli vor fi ºi în nu-
mãrãtorile cereºti/chiar dacã va plãti
poetul pentru ele“ (p.19).

Un alt volum de versuri din seria
celor scrise în limba românã este
Femeia neagrã a unui culcuº de
hoþi (c. 1966). Definitorie ºi în acest
grupaj de poezii (dintre care unele
se suprapun cu cele din
Instrumentul negru) este afirmarea
susþinutã a legãturii intrinseci dintre
viaþã ºi scriiturã, aceasta din urmã
fiind perceputã ca hranã spiritualã
necesarã în doze   constante,
proporþionale cu nevoile de
creºtere ale unui eu poetic ce se
plaseazã în zorii evoluþiei sale
filogenetice: „Ca sã exist am
nevoie de un caiet pe zi/insectã
umedã a unui început de fixaj pe
lume,/eu sînt comentariul unor legi
sociale ireversibile“ (Cuvîntul).

Jocuri de cuvinte, ca cel din titlul
poemului citat mai sus, sclipesc
peste tot în alcãtuirea frazelor
poetice. Sunt nenumãrate versuri
din interiorul cãrora rãzbate un
suflu ghiduº ce destabilizeazã
categoriile gramaticale, de la
nivelul morfemic pânã la nivelul
sintactic. Miza unui astfel de joc
depãºeºte cu mult efectul
umoristic, în sine prodigios. A lua
în derâdere „legi sociale ire-
versibile“ este, dincolo de un act
pamfletar, o atitudine existenþialã 
protestatarã faþã de tot ce
înseamnã les maux de siècle. 

Instrumentul negru ºi Femeia
neagrã a unui culcuº de hoþi sunt,
aºadar, volumele de tinereþe ºi de
pribegie ale lui Andrei Codrescu.
Lectura acestor volume româneºti
se poate face, în lumina celor în
limba englezã, într-o manierã
zigzagatã, pentru cã existã, în mod
firesc, tematici care se reiau, iar
filonul de sensibilitate metafizicã
ce traverseazã aceste volume va
articula în bunã mãsurã osatura
volumelor ulterioare în limba
englezã.

Distanþa parcursã între
volumele de poezii româneºti ºi
volumele în limba englezã se
reflectã ºi în evoluþia ºi tran-
formarea personajelor lirice ce
populeazã un volum precum
License to Carry a Gun: „Femeia
din interiorul bãrbatului mã fascina
ºi obseda“, declarã Codrescu. „În
1965 la Roma am scris poemele
Mariei Parfenie, care locuia pe
malul râului subteran Aurelia
(denumitã astfel dupa o fostã
iubitã)...Maria ºi Aurelia rever-
bereaza acum doar slab, Alice e o
americancã a vremurilor sale“  (So
Recently Rent a World, p. 97). Iatã
o poeziþe aparþinând Mariei: „Mi-e
milã de inocenþa lui ºi de cãldura
palmelor lui de þãran. Ca ºi cum
eu l-am ridicat dintre strãmoºii
comuni pânã la înãlþimea sânilor
mei. O milã stearpã ca o buruianã
îmi gâdilã ºira spinãrii. Casa bate
în retragere înaintea acestei
inconsistenþe de noapte ºi rãmâ-
nem noi doi, în mijlocul strãzii, pe o

piatrã arsã, goi, el ruºinat ºi eu
miloasã...“ („O poveste bunã“,
p.71). Iat-o, acum pe Alice: „vreau
sã ating ceva senzaþional/ca
mintea unui rechin./becurile/
electrice albe ale foamei de-
plasându-se direct spre dinþi./ºi sã
plouã-atunci peste new york [...]
e comfortabil sã-i doreºti/pace
din mintea unui rechin“, t.m.
(„zzzzzzzzzzzzz“, p.62). Universul
Mariei e unul arhetipal, de o sacra-
litate primordialã; ea fiinþeazã în
perimetrul „casei“ sale, un centru
al lumii bine stabilit, în relaþie cu
bãrbatul ei; „el“ ºi „ea“ sunt  termeni
ficºi ai perechii edenice alungate
din Paradis, dar care reuºeºte,
prin puterea dragostei, sã trãiascã
în interiorul misterului creaþiei.
Rostirea Mariei este una plinã
de sincope, filmul poveºtii ei e
alcãtuit dintr-o serie de montaje
scurte ce reduc mizanscena la
esenþial (casã-stradã-el, eu). Alice,
o „protofeministã“, dupã cum o
denumeºte Andrei Codrescu, este
posesoarea unui imaginar acvatic,
rostirea ei are directeþea sem-
nalelor neuronale ce strãbat
creierul unui rechin gata sã-ºi
înfulece prada.  Viteza gândului
incisiv al Alisei alunecã pe patina
sigurã a unor vocale ale cãror
sonoritãþi reverbereazã în zone
ale inconºtientului colectiv. 

Pe lângã Alice Henderson-
Codrescu, în License to Carry a
Gun, mai întâlnim doi autori fictivi,
Julio Fernandez, un poet
portorican negru, orb, întemniþat
pentru o crimã nenumitã, ºi Peter
Boone, un fost beatnik care a
ajuns un fascist mistic în Vietnam.
Julio este semnatarul poemului
titular al volumului, pe care îl
dedicã nimeni altuia decât lui
Andrei Codrescu. „Nu-i vor da
niciodatã permis pentru portarmã/
însã arma sunt chiar eu ºi paolo ºi
john ºi grazzia/(i-aduci tu aminte
limba ei înspicatã?)/permisul de
armã e permisul de a fi./patricius,
brutus, don quixotte mi se aratã
goi/în dreptul þintei/pânã la ziuã se
umplu de rahat/dar când în celule
se sting luminile/ei sunt bezna mea
încãrcatã,/permisul meu pentru
portarmã“ („Permis pentru portul
de armã“, traducere de Ioana
Avãdani, în Candoare Strãinã,
Editura Fundaþiei Culturale

„vreau sã ating ceva
senzaþional/ca mintea
unui rechin“
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Române, 1997). Citit într-o cheie
de lecturã inspiratã de studiul lui
Gilbert Durand, Structurile an-
tropologice ale imaginarului, putem
recunoaºte regimul nocturn în care
se înscrie imaginarul lui Andrei
Codrescu, ºi  care func-þioneazã
dupã logica afectivã recuperatorie
a inversãrii sensului diurn al
imaginii ºi investirea implicitã a
acesteia cu o valoare eufemisticã.
Ceea ce „ziua“ nu poate legitima,
fricile care îl bântuie pe poet în
amiaza mare, suferã o schimbare
de registru pe timp de „noapte“,
când devin îmblânzite în virtutea
unui proces incantator propriu
poeziei. „Bezna încãrcatã“ ser-
veºte drept antidot împotriva tim-
pului, un antidot pe care poetul îl
gãseºte în ceea ce Durand numeº-
te „calda ºi  liniºtitoarea intimitate
a substanþei“. Julio Hernandez nu
este un dizident, cu atât mai puþin
un activist. Figura lui auctorialã
se defineºte prin raportul de
intertextualitate în care se aflã
cu poezia lui T.S. Eliot, The
Wasteland, iniþial intitulatã He Do
the Police in Different Voices, cu o
expresie împrumutatã de Eliot din
romanul lui Charles Dickens, Our
Mutual Friend. Aºa cum poemul
modernist al lui Eliot cântã iubirea
poetului pentru limba ºi literatura
englezã, prin intermediul lui Julio,
Andrei Codrescu îºi cântã iubirea
pentru limba englezã ca limbã a
doua, pe care o împãr-tãºeºte cu
alþi emigranþi de pe teritoriul Statelor
Unite. „Fixajul pe lume“ pe care îl
cautã de la debutul sãu în poezie
se face prin zestrea literarã pe
care o poartã cu el pe noul
continent.

Peter Boone nu are nimic din
placiditatea lui Julio Hernandez; el
este dominat de instincte primare,
violent, înfometat, obsedat sexual,
posesorul unui simþ negru al
umorului: „proprietarul bate la uºã/
ºi-mi calcã pe faþa mascatã plinã
de muºchi/întoarsã cu ochi albaºtri
spre crucea nebunã/a impertinenþei
tale./bine, zice./ceva e în neregulã
cu existenþa ta./mã bucur sã-þi
rãspund/repezindu-mi pumnul în
gurã“ („Testare. Testare“). Dintre cei
trei poeþi fictivi din volum, Peter este
cel care moare, ucis de acelaºi glonþ
care l-a ucis ºi pe Garcia Lorca. Cu
o rudã de-a lui, Calvin Boone,

cãlugãr dominican, ne întâlnim în
volumul The History and the
Growth of Heaven (Istoria creºterii
cerului), a cãrui semnatar este.

Raportul lui Andrei Codrescu cu
aceºti poeþi fictivi meritã câteva
observaþii critice. Mãºti ale unui
anti-poet, de fapt, poemele lor
combat discursul ideologic al

vremii. Ei sunt „feþe ale timpului“,
victime hiper-lucide ºi revoltate ale
unei istorii bolnave. Materia neagrã
ce se vrea exorcizatã prin inter-
mediul vocilor lor este detenþia,
rasismul, identitatea sexualã,
masculinitatea. Ipostazele lirice
create de Codrescu prin intermediul
acestor mãºti îi servesc drept anti-
fraze cu care se înarmeazã pentru
a dãltui în istoria vremii, aducând
un arsenal de sincronicitate în lupta
cu diacronicul, cu tirania ideologiilor
progresiste.

Volumele de versuri Alien
Candor, Poeme selectate 1970-
1996, Comrade Past and Mister
Present, 1986, ºi Belligerence,

Andrei Codrescu

profeþia de gumã 2013
(pe tema datã de Ruxandra)

maiaºii crezurã c-au greºit ºamanii
cei preoþi vechi din vremurile rele
cînd în pietrele stelare ei au scris
ceea ce-au zis în cer adevãratele stele
ºi anume cã s-o sfîrºi lumea urmaºilor lor maiaºi
cînd ºi-or schimba opincile în adidaºi
în anul cînd o sã demisioneze papa

neºtiind nici ce adidaºi sau papã sînt
urmaºii citirã numai parte din mesaj
cã ultimul vers îl cam ºterseserã anii ºi apa

cînd schimbaþi în adidaºi aceºti urmaºi
se holbarã cãtre stele de la ultimul etaj
nu se vedea nici un sfîrºit ºi-atunci au zis
c-au greºit ºamanii si cã aºa e cînd viitorul
e lãsat pe mîna strãmoºilor iliteraþi

dar în acest caz au fost urmaºii cei greºiþi: ce era scris nu
                                                                      fusese atent citit
de vinã nu era scrisul ci lectorii
cum vedem în cest an unde veniþi

11 februarie 2013

1991  marcheazã perioada de
maturitate poeticã a lui Andrei
Codrescu, când eul instabil ce
caracterizeazã prima perioadã a
operei sale se metamorfozeazã
într-un eu instrumental.

Un poem ce datezã din acestã
perioadã, dar care lipseºte în mod
conspicuu din So Recently Rent a

World este gigantica ºi totuºi supla
Mnomobenzinã. Tur liric de forþã,
acest poem este o articulare
perfectã a tutor tematicilor cruciale
din poezia lui Andrei Codrescu, cu
o claritate a viziunii, putere a
expresiei ºi seducþie a imaginaþiei
nãucitoare.

Memoria, ca funcþie a fantas-
ticului, are puterea de verticalizare
a fiinþei conform unui ce mai bun,
spunea Durand. Angajatã într-un
proiect autobiografic, rememo-
rarea are o suitã de caveat-uri de
care sã þinã cont, admonesteazã
Codrescu.

Procesul de creaþie este vãzut
ca un meºteºug de traducere a
unor modele platoniciene, dar
raducerea nu este, ºi nici nu poate
fi, una fidelã; chiar ºi procesul

Maturitate ºi rememorare
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transcrierii amintirilor este unul cu
mult inferior actului rememorãrii în
sine: „Propriul meu oraº natal, trans-
format prin referinþã,/îºi strânge
platonicele indigouri într-un co-
coloº/ ºi se rostogoloeºte pânã la
câmpul vizual, unde se face o
picãturã/ a timpului de transport
originar... Ar fi bine/ dacã trans-
punerea neglijentã în materiale
inferioare/ar contrasta cu stropul
luminos din capul meu câteodatã./
E de necrezut cât este adevãrata

Romã de scâlciatã...“ (271-273).
Poezia, însã, „drege spãrtura“
dintre nivelele ontologi-ce, dintre
sus ºi jos, asigurând transportul
între aceste nivele. (În prefaþa
volumului Candoare stãinã, (tradus
în româneºte de Ioana Avãdani,
Editura Fundaþiei Culturale
Române), Andrei Codrescu afirmã
cã foloseºte limbajul aºa cum
foloseºte transportul în comun).

Existã însã momente în care
poezia devine martora unei
manque de paroles, a imposibilitãþii

de a reda inefabilul viziunilor celor
mai profunde, sau al sentimentelor
celor mai adâci, precum cel de dor.
În astfel de momente, poezia nu
face altceva decât sã creeze spaþii
în care ceea ce nu se poate spune
sã poatã, totuºi, sã existe.

În Mnemobenzinã,  erosul este
vãzut  ca o hierofanie: „În câmp
sexualizat, analiza (chimia)
întâlneºte acþiunea (credinþa)/
pentru a relua aprecierea des-
cripþiilor.“ Cu alte cuvinte, actul

erotic este o traducere nemediatã,
lecturarea ºi scrierea (creearea)
concomitentã a unei realitãþi
originare.Tot ce înseamnã cucerire
pe tãrâm vizionar, cu directeþea
gândului pe care am vãzut-o în
mintea Alisei, însemnã recalibrare,
însã, în termeni umani, adicã un
exerciþiu continuu de smerenie prin
uimire, care singur este în stare sã
facã dovada autenticitãþii trãirii.
Astfel, viziunea raiului vine sã
corecteze orice tendinþã de a
teoretiza, sau de a sistematiza

acaparatoare: „Ruperea vãlu-
rilor,/ smulgerea crustei/ sunt
imediat urmate de revelaþia/
orbitoare a complexitãþii/organice
implicate“.

O imposibilitate pe care o aduce
în discuþie poemul este aceea a
unui veritabil proiect autobiografic:
„Problema cu autobiografia/este
cã te gãseºti în locuri scrise
complet./Lumea capãtã un
insuportabil aer literar/“. Autorul ar
ajunge sã fie expulzat din propria
creaþie, exilat în marasmul
autoreferenþialitãþii. La fel de
neproductive sunt ºi locurile
comune care existã deja în lite-
ratura românã aºa cum este ea
perceputã în matca contemporanã
a literaturii universale: „Lumea
crede în sex, în absurd, ºi gim-
nasticã/& eu aº putea spre a
menþine lucrurile aºa,“ însã mituri-
le pe care Codrescu þine sã le
genereze prin poezia sa sunt
postulate pe îndepãrtarea de
modelele existente: „dar ºi când
stau cu spatele la fata frumoasã tot
mai/uneltesc seducerea ei din mitul
de fertilitate/în replica inexactã a
fiecãrei situaþii./“

Materialul cel mai incandescent
al poemului se concentreazã în
segmentul în care rostirea poeticã
îºi gãseºte adresantul direct, acel
„tu“ care îl ajutã sã-ºi arcuiascã
reflecþia în sãgeata intenþionalitãþii,
a dorinþei: „Spinare frumoasã,/
spate frumos, sinuos, stãpânit de
graþie,/cu idei politice primitive,/un
mare organ curbat pentru paradox,
numit ‘coloanã vertebralã’,/
respirarea mea te va mângâia, în
ritmul celui de-al/cincilea tãu simþ
neliterar, cu penelul meu curcu-
beu!“/Nu mi-ar pãrea rãu sã mã
rezeme de spinarea ta ºi sã mã
împuºte!“ „Penelul curcubeu“, la fel
ca ºi „instrumentul negru“ sunt
apanajele unui eu poetic conºtient
de puterea lui de sãpare a albiilor
miturilor cu-adevãrat fertile ale
zilelor noastre prin care vor putea
mai apoi curge râurile de
creativitate ale contemporanilor ºi
ale generaþiilor viitoare.

Verticalitatea construcþiei
poemului Mnemobenzinã, ºi echi-
librul componentelor lirice care o
articuleazã o asemuiesc cu
Coloana Infinitului a lui Brâncuºi.

Andrei Codrescu

pe tema zilei sfîntului valentin
(„junii sãrbãtoresc pe rupte“ temã de Ruxandra)

se nasc luptãtori din sãrbãtorile acestui sfînt
ale cãrui isprave-mi sunt necunoscute dar ordinele lui desigur
sunt sã pregãteasca tineri pentru lupte
el binecuvînteazã aducerea copiiilor pe pãmînt
ca sã-ºi acumuleze odrasle imprimate "sfînt"
pentru rãzboaiele care nu înceteazã
dar ceºti tineri crescuþi pe jocuri video ºi porno
poartã armuri de cauciuc ºi os
cînd se întrepãtrund o fac fãrã folos
în dauna raportului pe care sfîntul Valentin
îl dã celui bãutor de sînge pe care îl serveºte --
dar ce sã facã fãrã noi fiinþe?
mai are un pumn de vechi ºi uscate seminþe
într-un buzunar la brîu
ºi cu ce mai furã de la tinerii risipitori
se tîrãºte sãrmanul sfînt spre zeu ºi viitor
nesigur dacã din cele seci ºi umede licãriri de divin
o sã se nascã oameni, balauri sau butoaie vii de vin –
hai sã-l ajutãm ºi noi pe sfîntul Valentin ºi sã ne lepãdam de
                                                                                        scuturi
sã facem dragoste goi-goluþi ºi sã dãm drumul la un roi de
                                                                                          fluturi
oneºti sã fim s-a cam terminat producþia de soldaþi
nu pentru cã setosul zeu e mulþumit ºi nu-l mai doare
ci pentru cã oamenii-s depãºiþi de sex-perfect motoare
care pot fi puse la normal, dublu ºi pervers.
Zeul l-a desfinþit pe Valentin, îºi cautã hrana în alt univers.

(continuare în pag. 31)
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De la începuturile mele în Litere, prin 2010,
îmi amintesc destul de puternic cursul la care ni s-
a vorbit pentru prima datã despre atelierul de
creative writing al facultãþii. Când am auzit cã în
anul respectiv nu avea sã se þinã ºi cã e destul de
probabil sã nici nu prind unul, recunosc cã am fost
cel puþin dezamãgit. Tocmai din cauza asta, e lesne
de înþeles cã m-a entuziasmat momentul în care
am aflat cã, în cel de-al doilea semestru al anului
doi, prin martie 2012, un atelier nou, de prozã (exact
ceea ce mã interesa), pe muzicã psihedelicã, avea
sã înceapã.

Am mers acolo, în egalã mãsurã, cu
entuziasmul despre care vorbeam înainte, dar ºi
cu o oarecare reticenþã, fiindcã, trebuie s-o
recunosc, era pentru prima datã când luam parte
la aºa ceva, ce mai, nici mãcar la cenaclu nu
fusesem. A fost, ºi trebuie s-o recunosc din nou,
mult mai bine decât mã aºteptam. Ruxandra
Cesereanu, cea care condusese
precedentele ateliere de creative writing ºi
care, prin urmare, avea sã-l conducã ºi
pe acesta, ne-a fãcut, pentru început, un
scurt istoric, atât cât timpul ne-ar fi permis,
al atelierelor din Litere ºi al ideii de scriere
creativã, în general. Apoi, pentru cã
atelierul la care participam era unul pe muzicã
psihedelicã, ne-a vorbit despre ce înseamnã asta,
despre promotorii ei, despre starea pe care muzica
psihedelicã ne-ar putea-o crea, stare pe care sã
încercãm s-o valorificãm în scris.

Ne-am adunat zece persoane, dintre care
puþini ne ºtiam între noi ºi dintre care doar o parte
avea sã rãmânã pânã la final, iar alþii ni s-au alãturat
la urmãtoarele întâlniri. Cu o oarecare stingherealã,
ne-am apucat de scris. Prima datã am ascultat
muzica indienilor navajo (la urmãtoarele întâlniri am
ascultat Pink Floyd, The Mars Volta, Dead Can
Dance, Jeff Buckley, The Velvet Underground, Soft
Machine etc.) ºi, din felul în care ceilalþi au spus cã
au receptat muzica, reþin cã pentru cei mai mulþi
fusese o experienþã de autocunoaºtere. Într-un fel,
era premisa perfectã pentru a ne cunoaºte între
noi ºi, nu aveam cum ºti asta atunci, atelierul ne
pregãtea cel puþin o surprizã. La una dintre întâlniri,
prima melodie de pe albumul pe care urma sã-l
ascultãm în acea sãptãmânã a fost repetatã
obsesiv (The Velvet Underground – Venus in Furs),
iar în ultima întâlnire în care s-a scris pe muzicã,
am ascultat ceva adus de unul dintre noi (Eleanoora
Rosenholm).

Ritualul atelierului era destul de clar: ne

Rãzvan Cîmpean

întâlneam în aceeaºi încãpere, pentru ca fiecare
sã-ºi aibã locul magic, ºi, aproape imediat, ne
apucam de scris, dupã care fiecare îºi citea textul
ºi explica felul în care muzica a ajutat sau îngreunat
sã ajungã la acea stare de semitransã, pe care
fiecare o cãuta în felul sãu. Partea de lecturã cu
voce tare a textelor era o opþiune personalã, fãrã
ca asta sã însemne cã, ulterior, nu erau toate
textele adunate la un loc, pentru a fi selectate cele
mai bune spre publicare pe www.phantasma.ro. Þin
minte cã dincolo de entuziasmul pe care mi-l crease
atelierul, de faptul cã reuºisem sã scriu ceva, dupã
o perioadã în care pur ºi simplu lãsam hârtia goalã,
am refuzat sã-mi citesc textul, tocmai din cauza
reticenþei despre care vorbeam la început. Mi se
pare un moment important, tocmai pentru cã nu
avea sã se repete niciodatã: toþi ne-am citit, dupã
aceea, fãrã ezitare, textele.

Urmãtoarele întâlniri s-au desfãºurat la fel:
ajutaþi de muzicã, scriam texte care nu puteau
decât sã mã facã sã mã întreb cum o sã reuºim sã
scriem împreunã, în condiþiile în care stilurile
noastre, necizelate cum erau, difereau enorm.
Pentru cã, un lucru pe care îl ºtiam din start, dupã
cinci-ºase întâlniri, în care încercam sã ne obiºnuim
unii cu alþii, atât la nivel de scriere, dar mai ales la
nivel personal, aveam sã lucrãm împreunã la un
text, pe care urma sã-l construim de la zero (totul
era la latitudinea noastrã: unul sau mai multe fire

narative, numãrul ºi identitatea personajelor,
perspectiva narativã etc.), care nu trebuia sã mai
poarte o amprentã individualã, dar în care stilurile
trebuiau, totuºi, sã se omogenizeze.

Dacã pare ceva uºor de realizat, doar pare,
fiindcã, în realitate, lucrurile s-au miºcat ceva mai
greu: în primul rând, un stil trebuia impus ºi, cum
Ruxandra Cesereanu a decis ca întregul text sã
fie scris de noi ºi, deci, ca începutul sã fie dat tot
de unul dintre participanþi, problema care a apãrut
a fost aceea a coerenþei stilistice, cu care, pentru
o bunã bucatã de vreme, niciunul dintre noi nu s-a
prea împãcat; apoi, tocmai din cauzã cã
fragmentele scrise de fiecare erau atât de
individualizate din punct de vedere stilistic,
problema aceasta trebuia cumva rezolvatã, aºa cã,
undeva într-o vacanþã, Ruxandra Cesereanu m-a
rugat sã intervin peste pasajele pe care le aveam
deja ºi sã încerc sã le aduc la un numitor comun.
Cum era oarecum de aºteptat, asta a stârnit reacþii
nu tocmai pozitive din partea unora, pentru care
identitatea individualã a fragmentelor era mai
importantã decât coerenþa textului, în ansamblu.
Cu toate acestea, nu a durat foarte mult pânã când
lucrurile s-au liniºtit, pânã când am ajuns cu toþii
sã înþelegem cã ceea ce încercam sã facem acolo

Peripetii prin
creative writing

Experiment: Atelier de scriere
creatoare pe muzicã psihedelicã ºi
prozã
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nu era sã subminãm stilul cuiva, ci doar sã
moderãm totul în aºa fel, încât, la final, textul sã nu
parã un colaj de fragmente care nu pãstreazã mai
nimic din stilul general.

Practic, probabil cã niciodatã nu am reuºit asta
pânã la capãt; descopeream dupã ce scriam cã,
vrând, nevrând, o parte din stilul nostru se regãsea
în bucata respectivã de text, aºa cã, dupã ce s-au
adunat câteva pagini, am început sã corectãm
pasajele respective. Dar lucrurile nu s-au oprit aici;
fiindcã era clar cã, scriind singuri, urma sã repetãm
scenariul acesta, s-a decis sã scriem la douã
mâini. Iniþial, acest lucru a încetinit scrierea textului,
pentru cã, dacã exista o dificultate în a continua pe
cont propriu un text cu un stil care nu-þi aparþinea,
dificultatea nu a fãcut decât sã se dubleze în
momentul în care se mai afla cineva alãturi de tine
în camera în care se scria. Bineînþeles, ca toate
problemele precedente, nici aceasta nu a fost
imposibil de depãºit, însã cred cã a fost cea care a
necesitat cea mai mare dozã de rãbdare, pentru
cã a scrie în perechi a însemnat pentru noi a scrie
de fiecare datã cu altcineva.

Vorbim, totuºi, de un text a cãrui premisã a
fost scrierea pe muzicã psihedelicã, iar unul din
amãnuntele esenþiale în contextul acesta a fost un
experiment pe care l-am repetat de fiecare datã
când aveam nevoie de fragmente psihedelice: pe
lângã faptul cã ascultam muzicã în timp ce scriam,
la un moment dat, Ruxandra Cesereanu ne-a
propus un exerciþiu care, sunt convins, a fost unul
dintre pãrþile preferate ale tuturor celor implicaþi în
atelier. Acest exerciiu se numea mâna moartã, iar
ceea ce presupunea era destul de simplu; se scria
tot în perechi de câte douã persoane ºi, în timp ce
unul þinea pixul sau stiloul, celãlalt, folosindu-se de
mâna aceasta, trebuia sã scrie. Ideea de bazã era
cã, scriind în felul acesta, se putea produce o formã
de transfer de la mâna moartã la mâna care scria
ºi, trecând peste scepticismul cu care poate fi privit
un astfel de experiment, rezultatul a fost destul de
surprinzãtor. În mod evident, textele rezultate nu
au fost sutã la sutã influenþate de experiment, dar,
pe alocuri, s-au observat câteva influenþe, mai ales
în ceea ce privea temele predilecte ale mâinii
moarte. Cred cã meritã notat cã unele dintre cele
mai reuºite fragmente psihedelice au fost scrise în
felul acesta. Procedeul fusese împrumutat de
Ruxandra Cesereanu de la Andrei Codrescu.

Mã gãsesc acum, cu istoricul atelierului, doar
undeva la jumãtatea peripeþiilor: trecuserã deja
câteva luni de când ne întâlneam, sãptãmânã de
sãptãmânã, ºi un lucru care devenea din ce în ce
mai evident era faptul cã, petrecând atât de mult
timp împreunã ºi bãtându-ne capul în mod constant
cu textul, ceea ce fãceam era sã ne apropiem într-
o mãsurã în care cel mai probabil niciunul dintre
noi nu bãnuia la început. Aºa cã, având asta în
vedere, am încercat sã ne întâlnim ºi singuri, tot la
propunerea Ruxandrei Cesereanu, iar rezultatul nu
a fost dezamãgitor. Adevãrat, nu lucram la fel de
mult în momentul în care eram pe cont propriu

(fiindcã mare parte din timp rãmâneam fixaþi pe o
idee, pe o glumã, din care ne era greu sã ieºim),
dar reuºeam sã vorbim despre text cu o lejeritate
ºi deschidere care ne-au fãcut, în cele din urmã,
sã înþelegem unde vrem sã ajungem cu proza
aceasta ºi care erau punctele în care ea scârþâia.

Dar, cu cât petreceam mai mult timp împreunã,
cu atât discuþia despre text trecea undeva în
subsidiar. Sau, într-un fel, textul devenise pretextul
perfect pentru a ne întâlni ºi a vorbi, de cele mai
multe ori, despre lucruri care nu aveau neapãrat
foarte multã legãturã cu ceea ce lucram acolo. Cu
toate acestea, finalizarea textului era una din
prioritãþile atelierului, dar nu ºtiu în ce mãsurã era
ºi prioritatea noastrã, tocmai fiindcã ne oferea prilejul
perfect sã ne adunãm ºi sã stãm câteva ore
împreunã, dincolo de faptul cã adesea eram
surprinºi de cât de puþin lucrasem pe text ºi de cât
de mult fãcusem cu totul altceva. Asta devenise
dinamica noastrã ºi, de departe, cea mai plãcutã
surprizã a atelierului.

Din cei zece oameni care ne-am adunat iniþial,
plus cei care au venit pe parcurs, în cele din urmã
am rãmas doar ºase. De noi a depins, într-un fel,
întregul text. Toatã partea de corecturã ºi
rãscorecturã, gãsirea unui final (fiindcã ne
distanþasem puþin de planul pe care îl schiþasem la
început), toate au rãmas în responsabilitatea
noastrã, ceea ce, uneori, s-a dovedit mai greu decât
ne aºteptam. Important e, cred, faptul cã am reuºit,
dincolo de toate dificultãþile pe care le-am
întâmpinat, sã terminãm un text pe care tot mai mult,
cu trecerea timpului, înþelegeam cum sã-l încheiãm.

Dacã a ieºit bine sau nu, dacã suntem sau nu
mulþumiþi de varianta finalã a textului cred cã e mai
puþin important. Oricum, pornisem de la
convingerea cã nu rezultatul e cel care primeazã,
ci experienþa atelierului, lucrurile pe care el ne-a
ajutat sã le înþelegem despre scris, despre jocul
cu scrisul, dar ºi despre noi înºine. ªi partea
aceasta îmi pare, de departe, cea mai importantã
dintre toate: faptul cã atelierul a reuºit sã fie în
acelaºi timp o experienþã a scrisului, dar ºi una
personalã, iar acestea douã au mers mânã în
mânã. Descoperind lucruri noi despre scriere,
descopeream ceva despre noi ºi despre ceilalþi.
Am trecut peste prejudecãþile sau reþinerile pe care
le aveam în general despre scrierea la comun ºi
am încercat, atât cât situaþia ne-a permis, sã facem
din atelier un loc magic în care nu doar scrisul sã
fie important, ci el fie pretextul care sã faciliteze o
apropiere la nivel uman.

Îmi amintesc ºi astãzi cele trei geamuri mari,
larg deschise, care lãsau lumina ºi aerul proaspãt
sã intre în toatã camera. Îmi amintesc cum asta
fãcea ca Locul Dorit sã fie ºi mai râvnit de toatã

Periferic
(fragment)
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lumea, fãrã ca toþi sã poatã ajunge la el. Cum obiº-
nuiam sã stau în cealaltã parte a camerei, sprijinit
de perete, privind fix înainte, neînþelegând de ce
era caloriferul pus sub fereastrã, de ce erau
singurele lucruri bune din camerã puse în acelaºi
loc.

Îmi amintesc cât timp mi-a luat sã învãþ mersul
lucrurilor. Sã mã obiºnuiesc cu orarul de fiecare zi.
Sã pricep care era treaba cu împãrþitul jucãriilor:
nu-i înþelegeam pe ãia mari de ce þineau morþiº sã
le aibã pe cele mai bune, fãrã sã le bage prea mult
în seamã. Þâncii, cu mucii curgând, trãgeau de ele
ca nebunii, sã le primeascã înapoi. Era ceva în felul
în care se smiorcãiau, ceva care le dãdea ãlora
mari impresia cã deþin controlul. Asta, bineînþeles,
pânã se ajungea la televizor, singurul pe care n-au
reuºit în veci sã punã mâna. Era aºezat suficient
de sus, încât sã le fie ºi lor dificil sã-l ajungã, ºi, în
plus, singura tentativã de a schimba canalul a stârnit
aºa niºte proteste din partea mucoºilor, cã totul nu
s-ar fi putut rezolva decât într-o mare revoluþie, de
genul celor despre care, vrând-nevrând, citeºti în
manualele de istorie. Desigur, nimeni nu ºi-ar fi dorit
asta; ãia mari, cu atât mai puþin.

Grupurile erau liniºtite, în ziua aceea. Ãia mari
stãteau undeva afarã, bucurându-se de cãldurã ºi
aer curat, iar cei mici, în faþa televizorului,
mestecând creioane de colorat deasupra mesei
mari din mijloc. Toatã treaba cu televizorul era destul
de enervantã ºi pentru mine. De fiecare datã când
mergea vreo reclamã la jucãrii, toþi cei din jurul
mesei sãreau ºi þipau: cel care spunea primul cã
are jucãria aia, chiar dacã o avea sau nu, era, cel
puþin pe moment, privit cu respect.

Obiºnuiam sã mã strecor, în patru labe, cãtre
uºa din dreapta, care dãdea spre coridor. Dacã s-
ar fi legat cineva de mine, puteam foarte bine sã nu
spun nimic ºi sã mã opresc la mãsuþa de lângã
perete; sau, dacã ajungeam mai departe, sã mã
prefac interesat de vreo carte de pe rafturile de jos
ale bibliotecii. Aºa am fãcut ºi în ziua aceea.
Singura problemã a fost cã, aproape ajuns la Locul
Dorit, i-am auzit pe ãia mari intrând prin uºa din
spate. Am luat-o încet spre coridor ºi, apoi, m-am
ascuns în debara. Cutiile bine sigilate, aºezate una
peste alta, în douã turnuri mari, cutii despre care
nimeni nu ºtia exact ce conþin, erau tot acolo.
Îngrãmãdit între cele douã turnuri, auzeam
zgomotul televizorului doar înfundat.

Începuse sã-mi placã muzica ºi-n vremea
când încã nu ºtiam cu ce se mãmâncã. Tocmai
pentru asta îmi pãstrasem, ascunsã ºi ea, cea mai
rezistentã bucatã de carton din câte gãsisem în
debara. Noaptea, mã strecuram afarã prin uºa din
spate, care rãmânea tot timpul deschisã. În zilele
de dinainte, gãsisem încã un bãþ de îngheþatã, din
plastic, pe care aveam sã-l folosesc în curând. Dar
înainte sã mã dumiresc prea bine ce aveam de
gând sã fac cu el, înainte sã nãscocesc din el primul
meu instrument muzical, am auzit pe cineva de
partea cealaltã a uºii.

– Scoarþã! Ce naiba faci acolo?

Era unul dintre ãia mari; ºi mai rãu, era, într-
un fel, ºeful lor. ªi, nu, nu el era Scoarþã; Scoarþã
eram eu. Mi-a smuls din mânã bucata de carton,
bucata mea de carton, s-a uitat câteva secunde la
ea, dupã care mi-a aruncat-o înapoi. Pe urmã, fãrã
nici un avertisment, m-a prins de braþ ºi m-a tras
cât a putut el de tare. Unul dintre cele douã turnuri
de cutii a început sã se clatine, dar nu atât cât sã
cadã. A trântit uºa de la debara, ca ºi când ar fi
vrut sã spunã Sã nu te mai prind în veci acolo! Dar
n-a spus nimic, s-a uitat la mine ºi a râs. Nici eu n-
am fãcut mare lucru, doar þineam strâns beþele de
îngheþatã, pe care apucasem sã le scot înainte ca
matahala sã mã tragã afarã din debara.

Cãutam beþele astea cu fiecare ocazie, mai o
bucatã de carton, mai ceva aracet pe ici, pe colo
din care aveam sã fac mai târziu primul meu
instrument muzical: tubomelconul.

Dupã ce-am adunat destule beþe, am încercat
sã vãd care se potriveau mai bine pentru un
instrument: care vibrau, care erau mai elastice.
Unele sunau atât de ascuþit încât abia le auzeam,
altele sunau jos, misterios, aproape metalic. Cum
atelierul meu era inevitabil în camera de zi, uneori
mã alegeam cu spectatori.

Primele încercãri le-am fãcut în bibliotecã,
unde, fãrã zgomotul reclamelor de la televizor,
icnetele picilor sau vocile sparte ale ãlora mari,
puteam sã alãtur vibraþii împreunã ºi pe rând în
liniºte.

 Stãteam într-o zi în bibliotecã aºezat pe un
scaun, cu beþiºoarele în buzunare ºi cu bucãþile
de carton in mâini. Era pauza de masã. Încercam
sã prind sunetul care sã mã readucã la imaginea
Obiectului Dorit.

Parcã îi vãd pe toþi adunaþi în jurul meu. Degete
mici ºi murdare strânse în pumni, chinuindu-se.
Voiau sã le atingã. Le auzeam ºuºotelile, chicotelile,
erau curioºi, simþeam asta, dar nu avea rost, nu
puteau înþelege ce voiam eu, încotro se îndreapta
proiectul meu mãreþ, proiectul meu genial.

Încercam sã îmi imaginez cum ar vrea Obiectul
Dorit sã arate, pentru cã doar aºa aº fi putut sã îl
fac sã sune cum îmi voiam. Mi-am strecurat mâna
în buzunar ºi am scos lipiciul - despre care aflasem
cã poate înlocui scuipatul. Am aºezat o bucatã de
carton pe masã, dupã care am aranjat cu grija
beþiºoarele de plastic de-a stânga ºi de-a dreapta
cartonului. În final, obþinusem douã triunghiuri în
lateralele pãtratului. Nu mai era nevoie decât sã
fixez capetele beþelor, lipind o a doua bucatã de
carton deasupra lor, aºa încât beþele sã fie în
siguranþã. Acesta era zgâlþotonul.  Zgâlþotonul însã
avu o viaþã scurtã. Primul sunet îi fãcu sã se apropie
pe cei mari.

– Ce tâmpitã-i libelula Scoarþei!
Imediat se adunase o gloatã dementã care-mi

smulse „libelula”, manevrând-o în fel ºi chip.
– Stai! N-auzi cum cântã?
–  Daþi-mi-o încoace! Nimeni sã nu se apropie

de chestie pânã ce nu vine infirmierul, se auzi
vocea pârâciosului.
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– Nu! Daþi-mi-o mie!
Smulsã din mânã în mânã, chestia ajunse în

final pe podea, rostogolindu-se ca o bilã.
Le citeam pe feþe plãcerea cu care îºi bãteau

joc de mine ºi n-aveam ce sã le fac. Stãteam
nemiºcat ºi mã uitam la ei. La ura cu care mã
obiºnuisem deja, la figurile de copii bãtuþi prea des
care mã urmãreau pânã ºi noaptea când încercam
sã adorm. Puºtii mai mari care încã fãceau în pat
dacã auzeau pe cineva urlând. Nu era atât cã nu
pricepeau o iotã din planul meu genial, dar proºtii
ãºtia mi-au distrus zgâlþotonul ºi se distrau pe
seama asta. Zgâlþotonul meu.

Mi-i amintesc ºi acum, cum þopãiau ca niºte
animale ºi scoteau sunetele pe care, odatã auzite,
nu le mai poþi uita niciodatã. Rânjeau ca ºi cum
tocmai m-au înfrânt ºi aºteptau s-o recunosc.
Voiam sã le scuip în mâncare, sã mã piº în ceaiul
lor de dimineaþã, sã-i împing de la etaj când stãteau
ei ºi numai ei în Locul Dorit, sã simtã mãcar un pic
din umilinþa mea. ªi ei sãreau besmetici, mucoºi ºi
mari la un loc.

ªi dintr-odatã strigãtele victorioase aproape
cã îmi spãrgeau timpanele, amuþind pentru o
secundã poate mai mult, la vederea lui Dorin care
umplea tocul uºii ºi se apleca sã intre .

Victorioºii se uitau ºi ºuºoteau, se auzea ºi
foºnetul trist pe podea al unui instrument.

Dorin se uitã în jur ºi cu o privire îngrijoratã se
apropie de colþul unde fusesem vârât. Mulþimea se
sparse înainte sã mã dezmeticesc, Dorin m-a luat
de umãr, ºi-am pornit pe hol, ajungând în Camera
Gri. Acolo îmi spuse calm cu vocea lui joasã:

–  Pãcat cã n-am putut sã te aud cântând la ...
ºi arãtã spre bucata de carton mototolit. Dar asta
nu înseamnã cã nu poþi face altul, mai ales cã o sã
fie pãzit mai bine, în onoarea celui cãzut la datorie
mult prea devreme, însã medaliat cu Octava de
Onoare. Uite, mi l-ai putea lãsa când nu cânþi la el
ce zici... ºi.... dau.... urmã... îna...

Nu mai eram atent la ce spunea Dorin, mintea
îmi fugea la alte bucãþi de carton si beþiºoare care
formau alte instrumente, iar eu încercam sã þin pasul
cu ele. Vedeam scoici, vedeam melci. Exact!
Aveam nevoie de o formã mult mai rotundã, mai
tare, mai greu de cãlcat în picioare. Mai aveam încã
praf pe genunchi când tubomelconul se nãscuse
ºi voia sã se facã auzit.

Þineam minte cã erau în camera de zi,
maºinuþele, cu arc, cele pe care cum le tragi puþin
în spate ºi pornesc în goanã. Una avea formã de
melc, era chiar un melc, cu roþi.

Melcul, mã gândeam eu, putea fi folosit uºor
ca instrument de suflat. Locul unde erau roþile putea
fi astupat la fel de uºor cu frunze sau flori, prin care
sã se strecoare sunetul de care credeam cã am
nevoie. La televizor auzisem în treacãt odatã,
încercând sã par cât mai invizibil, ocarina din lut ºi
ciripitul scos îmi ridica pãrul de pe ceafã ºi mã
ducea cu gândul la mare, chiar dacã nu fusesem
vreodatã   ºi nu ºtiam exact cum îi spunea.

ºi începui sã aud vuiete ºi hulituri din apa asta

mare sunete sãrate ºi urlete înfricoºãtoare de
animale mari care înoatã dar parcã erau ºi sunete
ca un ecou de lup din ceva pãduri adânci ºi negre
urlau/mugeau asurzitor iar din când în când un
sunet subþire ca de pasãre îmi intra sãgeatã în
ureche simþeam apa adâncã ºi murdarã cum îmi
inunda picioarele ºi urechile ºi nisipul zgrunþuros
invadat de melci ºi moluºte ºi pãdurea o simþeam
cu muzica ei de animal sãlbatic ºi pãsãri mititele
tubomelconul era un animal sãlbatic de care îmi
era aproape fricã pentru cã simþeam cã nu mai
puteam sã-l controlez ca pe un monstru scotea
sunete ºi mirosuri ciudate cânta ºi urla de parcã
nu m-ar fi recunoscut cã sunt eu cel care îl
fãcusem

***
Am stat toatã noaptea ºi ne-am certat ºi, în

cele din urmã, am acceptat sã vin. Mi-au spus sã
mã întind pe pat, Întindeþi-vã liniºtit mi-au spus. Sã-
mi întind braþul ºi sã nu-mi fac griji dacã o sã doarã.

Mã uitam la feþele celorlalþi, mai mutilaþi de boalã
decât mine, mã uitam ºi, pentru o clipã, am vrut sã
dau înapoi. N-am apucat sã fac nimic. Asistenta
mi-a prins braþul, l-a legat ca sã-mi gãseascã vena
ºi apoi l-a împuns uºor. A pornit aparatul ºi, fãrã
sã-mi dau seama, dupã atâþia ani în care nu mã
mai gândisem la asta, dupã ani în care puteam jura
cã am uitat complet de el, mi-am amintit de
tubomelcon. Aºa trebuie sã-i fi spus, pe vremea
când încã mai credeam cã pot inventa instrumente.
Pe vremea în care nici nu-mi imaginam c-o sã
ajung pe un pat de spital, întins liniºtit, ca sã-mi
bage alt sânge în vene. ªi câte figuri aº fi fãcut, cât
aº fi insistat c-aº prefera sã mor decât sã-mi
schimbe sângele. Dar nici asearã n-a fost tare
diferit.

Asistenta se uita la mine, îmbrãcatã într-un
halat care-mi amintea atât de mult de cel al lui Dorin,
se uita la mine ca ºi cum m-ar recunoaºte. Sau ca
ºi cum i s-ar fi fãcut milã de mine ºi de tot ce citea
în fiºa medicalã. Mi-a dat sã beau un medicament
cu gust piperat. De multã vreme nu-mi mai fusese
atât de somn încât sã mã simt legãnat. Simþeam
gustul neclãtit din cerul gurii, un gust amãrui de
medicament. Deodatã, parcã din interiorul gâtului
pornind spre creier, simþeam cum mã strãbate o
muzicã de nedesluºit. M-am întins dupã un pahar
cu apã ºi dintr-o datã am simþit cum alunec din pat.

– Ce faci, omule? Vrei sã mori ºi nu ºtii cum?
– Ce? Cine cântã? Ai auzit?
– Îþi cântau þie îngerii în timp ce sforãiai!
– Cântã cineva! Eºti surd?
– Din moment ce þi-am auzit sforãitul în timp

ce dormeai, nu prea cred.
Se aplecã sã caute ceva sub pat. Printre cojile

de portocale ºi cutiile de iaurt gãsi o unealtã din
lemn care semãna cu o sucitoare. A pus-o sub
picioare ºi a început sã le maseze. Dacã nu era
bolnavul care-ºi sufla nasul zgomotos, aº fi putut
sã jur ca lemnul acela fãcea muzica.

Uºa salonului se dãdu la o parte, iar asistenta
intrã sã ne anunþe cã era ora mesei. Încã ameþit de
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la medicament, m-am ridicat în picioare. La braþ cu
vecinul meu de salon am luat-o pe scãri, alãturi de
ceilalþi, cãtre sala de mese. Era prima oarã când
mergeam într-acolo.

Cu greu, sprijinindu-ne când unul de celãlalt,
când de pereþi, am deschis uºa cantinei. Era
miercuri, deci în aer se simþea mirosul de mazãre,
fierturã de pui ºi supe. L-am vãzut pe vecin. Cu
ochii mãriþi, m-a întrebat:

- Þi-i foame, aºa-i? Hai sã ne punem odatã la
coadã, sã prindem loc.

Am luat-o cãtre capãtul cozii. Era atât de mult
zgomot faþã de salon! Ceea ce mã ºoca în primul
rând erau toate acele voci. Din toate direcþiile
auzeam fel de fel de frânturi de discuþii:

- … da, au venit pânã la urmã, cã au scãpat
de la serviciu. Sã vezi ce drãguþã-i aia micã, mi-a
dat douã portocale ºi mi-a spus cã a învãþat sã
numere pânã la 10 pe englezã …

- … de-abia aºtept sã mã lase sã plec de-aci.
Nu mai rabd preotu’ ãsta ºi predicile lui, nu-l aud ºi
pace!

- … eu vreau sã vinã odatã vinerea, cã atunci
avem orez …

- … am citit azi în Gazetã cã s-a terminat cu
1-0 …

- Bã, mie mi s-au terminat bateriile fix la
jumãtatea primei reprize, când ãla era sã marcheze.
A bãgat golu’?

- … dragã, dacã am fi avut ºi noi un televizor,
ceva, nu mi-aº fi pierdut serialele …

Ne venise între timp ºi nouã rândul la mâncare.
Încercam sã mã hotãrãsc repede între cele douã
meniuri, sã nu þin coada în loc.

-ªi… ce doriþi?

M-am uitat cãtre vecinul meu, sã vãd el ce
alesese. Era deja departe. M-am bâlbâit spunând
“mazãre ºi pui”, dupã care am luat-o din loc cât
mai repede. Pãºind cãtre masa la care s-a pus,
voci ºi zdrãngãnituri de vase unele peste altele,
furculiþe zgâriind farfuriile ºi linguri adunând ultima
înghiþiturã de supã din cãnile metalice au început
sã mi se amestece în cap.

porneºti ca pe un tobogan murdar te dai
întruna vezi totul miºcat pe ceilalþi – miºcaþi pe tine
– miºcat urci în picioare ca pe niºte scãri rulante te
urci cu greu ºi auzi sunetele unui trecut de poveste
vezi personajele cum se joacã între ele cum se
transformã unele în altele broasca în prinþ prinþul în
broascã tãcere o vezi pe fatã cum devine bãiat ºi
cum dispare pãrul se-ncolãceste pe glezne ca
ºerpii din noduri cresc ierburi din ierburi funingine
albã ºi creºte albã ca zãpada murdarã rãu târâtã
de sute de ani pe tobogan în sus ºi-n jos o strigi
alba ºi-þi rãspunde cu-o privire goalã femeia care-
o spalã îºi ridicã iar mânecile ºi înjurã de toþi sfinþii
ºi furtunã ca ºi cum femeia ar turna apa murdarã
peste tot pãmântul plouã în culori cercuri mari se
desfac din ochiu-mi galben nisipuri groase aleargã
departe în dosuri ºi mâna mea stângã se aruncã
spre ape vremea zace în borcanul pe care îl port
cu mine de ieri azi lumina mã suduie eu blestem
întunericul ce vine

[...................................................................................................................................]
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O nouã carte semnatã de
criticul ºi istoricul literar Mircea
Popa este întotdeauna o invitaþie
la un periplu în lumea riguros
selectatã a valorilor literare,
eºalonate ierarhic ºi semnificativ
dupã un bun gust intelectual ce-i
este propriu ºi nu dã niciodatã
greº. Te poþi lãsa liniºtit pe mâna
lui pentru a întâlni în expozeurile
sale acei scriitori ºi acele cãrþi care
aparþin întâiului eºantion al
literaturii noastre actuale, desigur
cu puþine excepþii. Nu altfel stau
lucrurile cu volumul Prezenþe
literare – Oameni ºi cãrþi (Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2011), culegere substanþialã de noi
ºi mai puþin noi studii din scrierile
sale, menite sã prezinte într-o
salbã de mãrgele eseistico-
analitice preþiosul colier aranjat pe
pieptul simbolic al prezentului
nostru literar. Colierul e îndeobºte
strãlucitor în alegerea autorilor,
doar puþine piese sunt, dupã mine,
mai palide.

Concepute iniþial ca niºte
„cronici ºi medalioane literare”
(dupã cum singur mãrturiseºte),
articolele au apãrut în publicaþii
precum Steaua, Tribuna, Caligraf ,
Tabor ºi au fost orânduite în ordine
alfabeticã dupã numele autorilor
prezentaþi. Deºi criticul face
precizarea cã selecþia nu exclude
un anume subiectivism care
merge pânã la structura unei „cãrþi
cu prieteni”, parcurgând cuprinsul
nu poþi sã nu observi cã acest
„subiectivism” e cât se poate de...
obiectiv, dovadã cã Mircea Popa
ºtie sã-ºi aleagã prietenii literari.
De aceea mã întorc la primele
afirmaþii pentru a sublinia cã ºirul
simpatiilor elective ale criticului
merge mânã în mânã cu valoarea
recunoscutã a operelor comentate
în cele mai multe dintre cazuri.
Fiecare paginã a cãrþii probeazã
acest enunþ preliminar, aducând
argumente întru recunoaºterea

Adrian Þion

Mircea Popa si preferintele
sale literare

necesitãþii de a face mai vizibile
creaþiile unor contemporani care
au înscris o paginã importantã în
literatura actualã. „Nãscutã mai
ales din plãcerea lecturii”,
mãrturisire ce aparþine autorului,
Prezenþe literare poate constitui
pentru cititor un feed-back profitabil
pe magistrala deliciului lecturii.

Forþa de penetrare în proble-
matica operei ºi în spiritualitatea
persoanei se vãdeºte de la bun
început prin concizia ºi acuitatea
sintagmelor de caracterizare,
enunþate din start. Valeriu Anania
este „ierarhul dãruit”, la Ovidiu

Drimba criticul pune în evidenþã
„valenþele scrisului enciclopedic”,
Vasile Fanache practicã o „criticã
de profunzime”, când scrie
despre Nicolae Gheran, acesta
este vãzut, inevitabil, ca „rebre-
nolog ºi istoric literar”. Etichetãrile
bine ticluite, desprinse din titluri
sugestive, sintetice, de mare
preciz ie,  pot  cont inua cu
„Gheorghe Grigurcu sau amiaza
demonicã a luciditãþii”, „Adrian
Marino sau demonul erudiþiei”,
„Teohar Mihadaº sau orfismul
vitalitãþii”, „Dan C. Mihãilescu –
scepticul jovial”, „Marcel
Mureºeanu – vivacitatea spiritului”,
„Adrian Pãunescu între
popularitate ºi valoare”, „Teofil
Rãchiþeanu – poet al melancoliei”,
„Mircea Vaida-Voievod – un
cãrturar cu suflet de poet”, pentru
a le cita pe cele mai inspirate ºi
intim legate de personaliatea celor
portretizaþi. Ele pot fi tot atâtea
definiri emblematice ale celor luaþi
în discuþie. Pe tânãrul Nicolae
Balotã nu ezitã sã-l numeascã „un
fel de Mircea Eliade ardelean,
propulsat într-un univers livresc”,
tentat sã devinã un uomo

universale ºi posedat, pentru a
accede la acel ideal, la acel tip de
cunoaºtere enciclopedicã, numitã
„monstrum eruditiones” de Balotã
însuºi în Caietul albastru, opera sa
memorialisticã apãrutã în 1998. În
legãturã cu începuturile sale
publicistice, cercetãtorul clujean
intervine ºi precizeazã cã viitorul
critic n-a debutat în coloanele
„Revistei Cercului Literar” de la
Sibiu, dupã cum se afirmã peste
tot, ci în ziarul „România nouã” al
lui Zaharia Boilã, cu un an mai
devreme, în 1944. Asemenea
intervenþii de mare precizie sunt
multe în volum, arãtând, dacã mai
era nevoie, cã istoricul literar îl
urmeazã fidel, pretutindeni, cu
patima exactitãþii pe criticul literar
la fel de ferm ºi exact în opinii ºi
interpretãri. Promenada propusã
de Mircea Popa prin universul
Balotã atinge câteva puncte
biografice cu iz nostalgic, amintitnd
vizitele fãcute de Nicolae Balotã

lui Lucian
Blaga în
„Bârlogul
lui Faust”
de la Bi-

blioteca Universitarã din Cluj ºi
reîntoarcerile în Sibiu, oraºul
studenþiei sale, unde simte
aceeaºi rãcealã ca prinþul
moºtenitor de Saxa din piesa
Heidelbergul de altãdatã a lui
Wilhelm Meyer-Föster.

Din dialogurile cu Octavian
Paler realizate de Daniel Cristea-
Enache, Mircea Popa reconstituie
profilul din ultimii ani de viaþã ai
„însinguratului octogenar” nãscut
la Lisa, „cenzor al valorilor morale”,
„apãrãtor al democraþiei ºi al prin-
cipiilor statului de drept, adversar
inclement al mediocritãþii, cabo-
tinajului ºi lichelismului politic”.
Când fraza lui Paler e încãrcatã
de o profundã tristeþe, criticul
clujean îl aseamnãnã cu Cioran,
iar când apreciazã din perspectivã
istoricã statutul lui de important
om de culturã, spune cã i-ar gãsi
afinitãþi cu Titu Maiorescu ºi
Kogãlniceanu, „oameni providen-
þiali la vremea lor pentru asanarea
relelor publice.”

Din galeria criticilor investigaþi
nu putea lipsi Gheorghe Grigurcu,
cel care „dã ora exactã în literatura
românã contemporanã”, spirit

„Prezenþa unui scriitor în conºtiinþa contem-
poraneitãþii nu þine întotdeauna de valoarea
intrinsecã a operei scrii-torului respectiv.“
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polemic ºi negativist, ins incomod,
considerat unul dintre „monºtrii
sacri” nu pentru cã scrie mult ºi
hotãrât incisiv, ci pentru cã e foarte
citit. „Scriu mult, pentru cã trãiesc
mai puþin! (recunoaºte Grigurcu)
Scrisul meu e o plantaþie de cactuºi
într-un pustiu”. De asemenea,
nu-l mirã reputaþia de negativist pe
care o are. Spune cã aceasta îl
stimuleazã ºi-l diferenþiazã între
criticii oficiali ai regimului trecut.
Reverenþioase pagini închinã
criticul clujean lui Adrian Marino
pentru imensul travaliu întru
serviciul culturii. Scris dupã trece-
rea lui Marino în nefiinþã (martie
2005), articolul poartã marca
sentimentului de gol sufletesc
ireparabil lãsat de dis-pariþia
acestuia. Sunt adãugate câteva
incursiuni pertinente în viaþa
acestui „om singur” în „permanent
divorþ cu epoca” ºi în „Casa ideilor
literare” unde ºi-a plãmãdit opera.
Criticul „la cart pe nava naþionalã”
nu este altul decât Dan C.
Mihãilescu. Talentul de portretist-
prozator al lui Mircea Popa se
evidenþiazã la modul strãlucit în
rândurile referitoare la scrisul lui
Dan C. Mihãilescu: „Criticul nu e
niciodatã plicticos, tern, cenuºiu.
Din ºirurile de cuvinte ale paginilor
sale îºi scot capul la fiecare pas
capete de vipere ºuierãtoare, ace
ascuþite de scorpion, dinþi
fierestruiþi de carnivore, mici lipitori
care þi se urcã pe trup ºi se lipesc
acolo cu multã osârdie spre a suge
sângele infectat.”

Interesat se aratã criticul
clujean de politica valorizãrilor din
dicþionare, comparând, de pildã,
opera lui Ovidiu Drimba cu
foiletonistica lui Lucian Raicu,
arãtând cã publicistica acestuia
din urmã l-a fãcut mai popular
incluzându-l în Dicþionarul esenþial

al literaturii române, unde Ovidiu
Drimba nu figureazã, în schimb e
prezent „insignifiantul” Radu Albala.
Se cuvine sã dãm cuvântul lui
Mircea Popa, care constatã cu
tristeþe ºi insatisfacþie: „Prezenþa
unui scriitor în conºtiinþa contem-
poraneitãþii nu þine întotdeauna de
valoarea intrinsecã a operei scrii-
torului respectiv. Intrã în discuþie
numeroºi factori conjuncturali legaþi
de modã sau de politica diferitelor
grupãri literare influente, interesate
înainte de toate sã-ºi promoveze
propriii lor acoliþi”. Simple ºi vechi
truisme, veþi spune, din care trebuie
sã înþelegem cã rolul criticului în

genere este ºi acela de a corecta
ºi de a repara atari greºeli. Dar
Mircea Popa chiar asta face în
cartea despre care vorbim. Ia
apãrarea lui Ovidiu Drimba, figurã
de cãrturar proeminent ºi de
„benedictin al scrisului”, precum ºi
altor scriitori valoroºi prea puþin
accesaþi de corul lãudãtorilor.
Demersul sãu este de a ordona ºi
de aceastã datã, prin interesul
arãtat celor consemnaþi, labila ºi
schimbãtoarea scarã a valorilor
contemporane, înainte de a fi
echilibratã ºi definitivatã de timp, din
acest punct de vedere, un critic mai
drastic decât Mircea Popa însuºi.

Romburilor lui Brâncuºi le cores-
pund stropii de mnemobenzinã ai
lui Codrescu, metafore ale
chintesenþelor demiurgice ce
rezidã în omul creator.

Jocul retrospecþiei este ºi cel
care animã materialul poetic din

volumul Submarinul iertat, 2007,
scris la patru mâini, cu poeta clu-
jeanã Ruxandra Cesereanu, la
provocarea acesteia. Odatã cu
acest volum, scriitura lui Andrei
Codrescu face o a doua volutã,
revenind la limba românã. Una
dintre poeziile cele mai recente
cuprinse în antologia So Recently
Rent a World, intitulatã „O
redactare“ mi se pare descrierea

perfectã a ºansei existente în
fiecãreia dintre noi de a fi frunza
care îºi poartã propriul copac:
„filogenia conþine ontogenia/nu o
recapituleazã/nu e o oglindã/nu e
o lecþie/face parte din rãdãcinã/
începutul în toate/ orice întâlnire/
cuprinde prima întâlnire/ºi toate
întâlnirile de dupã/o vãd pe cealal-
tã curgând/în mitul care i se
potriveºte“ (t.m.)

Jocul retrospecþiei

(urmare din pag.24)
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De aproape 700 de pagini, noua
carte a lui Gh.Glodeanu este
intitulatã Narcis ºi oglinda
femecatã. Metamorfozele jurnalului
intim în literatura românã (Tipo
Moldova, 2012). Cartea îºi propune
sã treacã în revistã tot ceea ce
este mai substanþial, mai relevant
ºi demn de atenþie din domeniului
jurnalului, memorialisticii ºi notelor
intime, ca unul dintre fenomenle
caracterizante ale timpului de faþã,
când interesul pentru proza non-
ficþionalã, interes susþinut ºi prin
apariþia unor numeroase cãrþi
aparþinând acestui gen de graniþã,
a crescut în mod izbitor, pânã la a
deveni dominant. Credem cã
fenomenul a fost pregãtit ºi
favorizat de mulþimea de scrieri
anoste de romane ºi prozã scurtã
înscrise într-o circumstanþialitate
pãgubitoare ºi aservitã epocii
comuniste, care au infectat întreg
corpusul viu al prozei româneºti
printr-o construcþie schematicã, o
epicã dizolvantã ºi prolixã, un mod
fals de a reflecta cerinþele
ideologice ºi estetice ale generaþiei
în formare. „Foamea” declaratã
pentru cartea ca document
subiectiv sau de epocã s-a mai
datorat ºi nevoii imperioase a
acestei generaþii (dar nu numai) de
a recupera trecutul real, adevãrat,
multã vreme ascuns sau prezentat
deformat de cãtre o „moºtenire
culturalã” strict supravegheatã,
restrictivã, neconcludentã, ºi a
reconstitui, prin strãbaterea
surselor ºi mãrturiilor de bazã,
epoca ºi meandrele ei, în perfectã
cunoºtinþã de cauzã. Desigur cã
pentru o astfel de întreprindere
temerarã, autorul se blindeazã cu
o informaþie beton privind „reperele
teoretice” care privesc specia
jurnalului intim, începând de la
bibliografia strãinã de specialitate
(în special Ph.Lejeune), cu
incursiunea utilã în teritoriul
intimismului european,  cu
stabilirea reperelor esenþiale ale
poeticii jurnalului intim, precizarea
genurilor biograficului, pânã la

Mircea Popa

Jurnalul intim sub lupa
tipologia jurnalului intim românesc,
înþeles ca literaturã,  memorialistica
ca „re-umanizare a trecutului” ºi
autoficþiunea ca aide-mémoire,
toate angrenate într-o „crizã a
ficþiunii” cre a explodat în anii din
urmã. Evoluþia genului diaristic
merge chiar mai departe, dupã
cum aratã autorul, pânã la ultima
expresie a dezinhibãrii acestuia,
prin invocarea bloggerului ºi
comunicarea prin computer.

Discuþia despre cãrþile con-
sacrate jurnalului intim ocupã
întreg spaþiul primului capitol, unde
cele mai importante cãrþi pe
aceastã temã sunt cercetate cu
interes ºi parcimonie, ºi unde
asistãm la o exemplarã trecere în
revistã a celor zece scrieri critice
mai importante despre jurnal care
au apãrut la noi în ultimul timp.
Desigur, cea dãtãtoare de ton, cea
care a marcat chiar introducerea
la noi a termenului de „diarist”, a
fost cea  semnatã de de Eugen
Simion sub tit lul Ficþiunea
jurnalului intim (2001), prin care
se stabilesc ºi principalele
repere teoretice ºi practice al
genului. I-au urmat cãrþi semnate
de Mihai Zamfir, Ioan Holban,
Ion Manolescu, Dan C.Mihãilescu,
Liana Cozea, Anca Ursa, Mircea
Mihãieº, Al.Cistelecan, Ana
Selejan, fiecãrei contribuþii în
parte acordându-i-se importante
pagini de disocieri ºi sublinieri
necesare, formulându-se ºi câteva
din pincipiile care cãlãuzesc
specia, respectiv principiul
calendaritãþii, simultaneitãþii,
fragmentarismului ºi destinatarului.
Jurnalul intim este privit ca un fel
de roman autobiografic total, un
adevãrat instrument de autocu-
noaºtere, cu statut aparte, de
graniþã dintre genuri, care tocmai
datoritã mobilitãþii ºi autenticitãþii
sale se constituie ca o operã
autonomã verosimilã ºi expresivã.
Este de reþinut aici ºi distincþia pe
care o face Mihai Zamfir între
„jurnalul de crizã” ºi „jurnalul de
existenþã”, accederea sa spre

poziþia de scriere de  ficþiune fiind
foarte aproape de a cãpãta
consistenþa teoreticã necesarã.

Dupã aceste utile fiºe de lecturã,
autorul trece la prezentarea propriu-
zisã a materialului diaristic din
literatura noastrã, începând cu
întemeietorii diarismului româ-
nesc, Hasdeu, Maiorescu, Iacob
Negruzzi ºi Iulia Hasdeu, cel dintâi
þinând un mic jurnal intim între anii
1852 ºi 1856, în care consemnea-
zã experienþele sale amoroase
gen Duduca Mamuca, fãrã sã aibã
însã amploarea, consecvenþa  ºi
portretistica intimã a lui Titu
Maiorescu, cel care face din
Insemnãrile zilnice un adevãrat
ritual al scrisului diurn. La polul
opus se situeazã jurnalul de
student berlinez al lui Iacob
Negruzzi, tip de boem inconsec-
vent, risipitor necontrolat ºi bo-
varic, trãind mirajul proiectelor
nerealizate ºi a încercãrilor ratate.
În opoziþie cu el stã jurnalul sili-
toarei fiice a lui Hasdeu, dornicã
mereu de afirmare, forþându-ºi
peste puteri înzestrarea fizicã ºi
culturalã, ceea ce o duce în cele
din urmã la un lamentabil eºec
existenþial. În ciuda tinereþii ºi
inexperienþei sale, drama trãririi
aspiraþiei creatoare a Iuliei  devine
pentru Gh.Glodeanu scena unei
pasionante ºi minuþioase recon-
stituiri intime, urmãritã cu multã
atenþie în elementele sale con-
stitutive de cãtre o subiectivitate
solidarã cu eroina, mai ales cã
fantezia sa creatoare o determinã
la un moment dat sã-ºi trãiascã din
viitor destinul, reproiectat dinspre
postura unei împliniri posibile, prin
rearanjarea mimatã din
perspectiva unui adevãrat Jurnal
fantezist care ºocheazã pe cititorul
neavizat.

Adevãratul tur de forþã îl reali-
zeazã autorul în cuprinsul secþiu-
nii consacrate jurnalului perioadei
interbelice, sector în care contri-
buþia  criticã a autorului este una
mai mult decât semnificativã.
Spaþiul relaþionãrilor este acoprit
de incursiuni în teritoriul subiectiv
al proiecþiilor creatoare marcat de
consemnãrile autobiografice
aparþinând lui Anton Holban,
E.Lovinescu, Pavel Dan, Octav
ªuluþiu, Camil Petrescu, Liviu
Rebreanu, Mateiu I.Caragiale,
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Alice Voinescu, Jeni Acterian,
Mihail Sebastian. Este epoca de
maximã putere creatoare a
literaturii române, epocã în care
expansiunea eului subiectiv atinge
marginile unei europenizãri dorite
ºi în parte ºi împlinite, printr-o
scriiturã evoluatã ºi adeseori
divers realizatã stilistic. Cei mai
mulþi dintre autorii de jurnal trãiesc
într-un mediu orãºenesc
cosmopolit, unii dintre ei se
confruntã în chip direct cu ultimele
realizãri în materie de literaturã
venind din Franþa, cãrþile apãrute
ºi difuzate de aici fiind o lecturã
preferatã, concomitent efectuatã
cu altele de pe mapamond, mulþi
dintre ei petrecând diferite stagii de
specializare în capitala culturalã a
lumii, Parisul. De la obsesia
neîmplinirilor erotice ale lui Anton
Holban, la colecþionarul ºi
degustãtorul de muzicã clasicã în
interpretãri celebre, nepotul lui
Lovinescu ne apare ca un asediat
de demonii unei orgolioase aspiraþii
spre împlinire, aspiraþie împlinitã
doar parþial. In opoziþie cu el,
mentorul „Sburãtorului” îºi regi-
zeazã în stil maiorescian prezenþa
zilnicã în presa literarã prin
intermediul unor „agende” care ne
transmit cu febrilitate pulsul epocii
ºi tensiunea trãirilor cãutãtorului de
noi talente literare.

E de remarcat cã majoritatea
acestor jurnale au ieºit la ivealã cu
mult timp dupã moartea autorilor
lor, cele mai multe dintre ele fiind
destinate doar exerciþiului de
pãstrare a memoriei intime ºi nu a
dezvãluirilor publice. O parte din
aceste jurnale, note intime ºi
consemnãri autobiografice au fost
aduse la cunoºtinþa publicului prin
seria „Restituiri” (Pavel Dan,
Octav ªuluþiu, Gib Mihãescu) sau
prin colecþiile altor edituri
preocupate cu precãdere de
„moºtenirea literarã”(Minerva,
„Jurnalul literar”, Manuscriptum
etc.), prin intermediul cãrora ne-a
fost transmis ºi incitantul Jurnal al
lui Liviu Rebreanu sau „notele
zilnice” ale lui Camil Petrescu, cel
cuprins uneori de o megalomanie
ieºitã din comun. Cele mai multe
au supravieþuit prin arhive  pânã la
schimbarea din 1989 (Alice
Voinescu, Mihail Sebastian, Jeni
Acterian),  bogãþia lor de informaþii

ºi autenticitatea mãrturisirilor fiind
menite sã schimbe (sau sã contri-
buie în chip substanþial) la revizu-
irea unei întregi serii de biografii
scriitoriceºti, incomplet sau greºit
cunoscute pânã la acea datã.

Valoarea de document de epocã
al jurnalului intim ne este doveditã
în mod magistral mai ales în
secþiunea Autoficþiunile perioadei
totalitare, capitol în care facem
cunoºtinþã cu scrierile intime ale lui
Arºavir Acterian, Radu Petrescu,
Nicolae Balotã, Marin Preda, Ioana
Em. Petrescu, N.Steinhardt,
Constanþa Buzea, Livius Ciocârlie,
Mircea Zaciu, I.D.Sîrbu ºi V. R.
Ghenceanu, multe dintre ele fãcând
dovada unor calitãþi exemplare,
nu numai prin dezvãluirile fãcute,
ci prin scriitura propusã. Suferinþa
produsã de regimul comunist
românilor care au fost nevoiþi sã
pribegeascã peste mãri ºi þãri,
alegând calea exilului, ne-a fost
transmisã de un alt lot de scrieri
memorialistice, precum cele sem-
nate de Mircea Eliade, Eugen
Ionescu, Paul Miron, Virgil Ierunca,
Vintilã Horia, Dumitru Þepeneag,
Matei Cãlinescu, Sanda Stolojan,
Paul Goma, Moica Lovinescu,
Bujor Nedelcovici. Gh.Glodeanu
posedã nu numai rãbdarea de a
lectura paginile acestor dezvãluiri
emoþionate, ci ºi pe aceea de a le
organiza ºi caracteriza în funcþie de
temele fundamentale propu-se, cea
mai revelatoare dintre ele fiind
aceea care defineºte jurna-lul
Monicãi Lovinescu ca fiind expresia
„memoriei publice” a epocii, cãci
nimeni nu visa sã scape de
comunism altfel decât emigrând.
Desigur cã genul unor astfel de
mãrturisiri ale vieþii de lagãrele de
trecere din Jugoslavia sau Austria
au devenit ºi ele cunoscute ºi poate
cã extinderea ariei de observaþie ºi
la alte tipuri de jurnal intelectualiste,
cum ar fi cele ale lui Adrian Marino,
Petre Pandrea, Miron Radu
Paraschivescu, D.Micu, Iorgu
Iordan, ªerban Cioculescu, C. G.
Giurescu, Al.Niculescu etc.etc., ale
cãror depoziþii lãrgesc mult nivelul
de înþelegere ale epocii, contribuind
în mod esenþial la configurarea
stilului de lucru al regimului
comunist. Poate cã pe viitor acest
tip de experienþã nu va întârzia sã

se adauge celor prezente aici. O
trimitere aparte meritã sã facem ºi
la acel lot ciudat ºi insolit de mãr-
turisiri care vin din partea unor foºti
nomenclaturiºti ºi mari mahãri  de
partid, care au produs documente
ciudate ºi în bunã parte falsificate,
menite doar sã justifice com-
portamentul „ataºat de popor”  al
unor trãdãtori notorii, al cãror rol
nefast îºi justificã din plin sistemul
punitiv la care au fost supuºi. In locul
acestor încropeli ºi înseilãri
mitomane, Gh.Glodeanu preferã
sã-ºi finalizeze demersul printr-un
spaþiu privilegiat acordat unor
jurnale precum acelea ale lui Andrei
Pleºu, Mircea Cãrtãrescu,
Gheorghe Crãciun sau Florin
Manolescu. Cel mai extins comen-
tariu este cel acordat notaþiilor
intime ale lui Mircea Cãrtãrescu,
încât acest jurnal de creaþie, ºi
implicit jurnal de vise, vine sã
configureze o lumea proiecþiilor
subconºtiente ale unui creator de
primã mânã, a cãrui operã nu poate
fi înþeleasã fãrã parcurgerea exac-
tã a paginilor acestor mãrturisiri.
In concluzie, nu putem decât sã-i
fim recunoscãtori lui Gh.Glodeanu
pentru noua sa producþie criticã,
esenþialã pentru justificarea unor
necesare revizuiri ºi rectificãri, ºi
chiar a unor formule de apreciere
ºi ierarhizare.

Ady Endre

Implorare pentru râs

De chipul tãu în nori mânioºi,
Doamne, mi-aduc aminte,
Fulgere crunte îl luminau,
ªi-l scãldam în lacrimi de sânge.

Eu voios nu te vãzusem încã,
Cum alþii te vãd mereu,
Unde eºti ºi de ce mã eviþi,
Al râsului preasfânt Dumenzeu?

Mi-e dor de voioºie, Doamne,
Þi-aº sorbi râsul setos,
Poate n-ai mai avea pe lume
Un aºa mucalit credincios.

Sã-þi rãsune în mine râsul,
Am sã uit c-am fost învins,
Sã-þi vãd o datã chipul vesel,
De sfântul râs izbucnind în plâns.

Trad. Kati Incze
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Formula spaþiu poetic apare mai
puþin ca un concept de sine
stãtãtor ºi mai degrabã cu un sens
general, de „univers” al poetului, ca
potenþial artistic al unui spaþiu, lume
configuratã artistic sau spaþialitate
metaforizantã.  În mãsura în care
am accepta ca instrument de
analizã a literaturii ideea de spaþiu
poetic, dificultatea ar fi dublã. Pe
de o parte ar fi vorba despre a gãsi
un numitor comun, un concept
unificator într-un domeniu de o
diversitate debusolantã cum este
cel literar, pe de altã parte de a trasa
conturul unei zone al cãrei caracter
rãmâne în esenþã inefabil. Câteva
ar fi punctele de plecare într-o
astfel de tentativã.

Unul este în poetica genurilor
literare, al cãror rol devine în
perioada modernã mai mult o
problemã de „tehnicã” ºi mai puþin
de surprindere a unei indivi-
dualitãþi artistice. Dacã privim
înapoi spre naºterea formelor
poetice, putem vedea cã ele nu
aveau câtuºi de puþin un caracter
reductiv, neidentificându-se cu
versificaþia sau relatarea prin
naraþiune în mod exclusiv. Poetica
anticã apela la virtuþile inspirate de
zei ale aezilor, producând impre-
sionante poeme epice, muzica lui
Orfeu vrãjea în aceeaºi mãsurã
sufletul celor care ascultã ºi lu-
mea obiectualã, Vechiul Testa-
ment pãstreazã ca una dintre cele
mai puternice referinþe ale sale
figura regelui pãstor David care
învaþã, prin inspiraþie divinã, sã
interpreteze o muzicã vindecã-
toare (atât a nebuniei regelui Saul,
cât ºi a propriilor neliniºti care
devin bântuitoare pentru omul
vulnerabil). La rândul ei, poetica
medievalã aduce în prim plan
topoii inefabilului sau ai neputinþei
transmiºi pânã în secolul XX,
când vom întâlni scriitori care
spun cã nu „fac” literaturã, ci

„altceva”, cã unii dintre ei nici
mãcar nu scriu, deci nu se înscriu
într-o literaturã „ca atare”.
Distincþia tradiþionalã a genurilor
se prezintã, aºadar, ca secundarã
într-o teorie a spaþiului poetic; de
primã importanþã apare operele în
care sunt cultivate genurile
hibride.

Un alt punct în care conceptul
de spaþiu poetic capatã greutate
este cel al interpretãrii ºi analizei
literare. Textul rãmâne o compo-
nentã definitorie de care depind, în
cele din urmã, chiar ºi teoriile
puternic înclinate spre decon-
strucþie. Drumul de la text la teorie
se miºcã în ambele sensuri, aºa
cum este ºi firesc, iar relaþia pare
mai degrabã de interdependenþã,
decât de conflict. Textul poetic,
denumire pe care o atribuim aici
tocmai unui tip de literaturã trans-
gresivã, împreunã cu diversele
teorii, opereazã reciproc o miºcare
de eliberare evidentã atât prin
reevaluarea ºi permeabilizarea
conceptelor, cât ºi în exemplele de
discurs compozit (aºa cum fac, de
pildã, din perspective diferite, Gellu
Naum sau Raymond Federman).
Forþele de libertate care
acþioneazã în câmpul literaturii
depind în primul rând, spune
Barthes, de o „derutare” a limbii,
derutare care, am continua, are loc
atât în zona experienþei poetice,
cât ºi a teoriei.

În acest punct, spaþiul poetic nu
mai este doar un construct teoretic,
ci o necesitate care ar descrie mai
aproape de „adevãrul” artistic zone
intermediare în care experienþa
poeticã întâlneºte exigenþele
cotidianului. Vorbim atunci de o
dimensiune de existenþã alternativã
ºi autonomã; impresia cititorului
este cã participã la o experienþã
asumatã complet ºi complex, cã
poetul „comunicã” dintr-o zonã în
care este „rezident”.

Cazurile de scriitori la care am
putea identifica o categorie a
spaþiului poetic sunt multiple în
literatura românã, de la George
Bacovia, Max Blecher sau Mateiu
I. Caragiale, la Mircea Ivãnescu
sau Gellu Naum, ajungând pânã
în perioadele recente, la autori
pentru care identitatea multiplã
apare ca proiect compus din operã,
din biografie, ca ºi din haosul care
precedã ºi urmeazã citirea ºi
interpretarea operei. Prin urmare,
o identitate integratoare care îºi
cere un spaþiu al ei, care se
desfãºoarã ºi se reveleazã odatã
cu textul în sine ºi stã practic sub
semnul unei miºcãri continue, sub
forma regresiunilor onirice sau
fantastice, a discursurilor eteroclite
ale personajului cu mai multe mãºti,
dar ºi ca dedublare înþeleasã
dincolo de alienare sau dereglare
a simþurilor ori cãlãtorie iniþiaticã
auto-centratã, alãturi de un
companion poetic. Depãºind
generos graniþele expresiei
metaforice ºi acceptând ceea ce
am numi trangresiunea genurilor
literare, putem subsuma aceastã
dimensiune aflatã în permanentã
miºcare aceluiaºi spaþiu poetic.

Înþelegem, aºadar, spaþiul poetic
drept o categorie legatã atât de
spaþialitatea propriu zisã, cât ºi de
caracterul transgresiv al unor
opere, de admiterea a unei realitãþi
întrerupte de discontinutãþi poetice,
descrise de cele mai multe ori ca
un „alt” sau „celãlalt” loc (despre
„altfel de spaþii” sau heterotopii
vorbea ºi Michel Foucault în anii
1960). De cele mai multe ori, acest
tip de opere se structureazã ca
opere-manifest, în care poezia
devine ºi „un instinct de conservare
ºi model de comportament”, în-
cercând „sã recupereze datele
modernismului ºi sã le integreze
unui „fragmentarism sinergic”,
instituind astfel un fel de „nouã
calitate a poeziei” (Simona
Popescu, 1988).

Excesul de relativism într-o
abordare care aduce laolaltã
scriitori atât de diferiþi este
echilibrat prin câteva elemente
recurente care sugereazã cã
fiecare epocã literarã înregistreazã

Florin Balotescu

„Markerii“ spaþiului poetic

Spatiul poetic – o    alta
heterotipie

,, ,,
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atât stagnãri ale poeticilor, cât ºi
provocãri ºi extensii ale lor, acestea
din urmã solicitând adesea per-
meabilizarea canoanelor, a para-
digmelor, a ideologiilor. Vorbim,
astfel, ca elemente comune în iden-
tificarea unei categorii a spaþiului
poetic, despre: dubla alienare a
limbajului, interdicþia expresivã,
suprarealitatea scrierii, reînvestirea
spaþiului cu o umanitate perifericã,
poetica devenirii, absenþa cate-
goriilor clasice de timp ºi spaþiu.

Prin dubla alienare a limbajului
înþelegem nu atât un fenomen de
o complexitate semnificativã, cât
mai curând o evidenþã a zonei
poeticului; este o particularitate
care se observã fãrã nicio
dificultate teoreticã, plecând nu
neapãrat de la texte contemporane,
care pun serios la îndoialã chiar ºi
ideea de textualitate, ci chiar de la
un exemplu clasic, al unor versuri
din Eminescu. Atunci când poetul
– care anticipeazã multe dintre
elementele de stranietate devenite
elemente de ordine în secolul XX
– scrie, în Luceafãrul, „ªi din
oglindã luminiº/ Pe trupu-i se
revarsã/ Pe ochii mari, bãtând
închiºi,/ Pe faþa ei întoarsã”, el
impune o schimbare multiplã de
perspectivã, un proces de alienare
a limbajului ºi imaginii ce poate fi
urmãrit în mai multe etape.
Analogia care se poate face
imediat între ochi, oglindã ºi limbaj
poetic descrie, în poezia lui
Eminescu (cum va descrie ºi la
Radu Petrescu, prin metafora
„ocheanului întors”), tocmai acest
lucru: fiecare dintre cele trei
elemente are mai întâi o realitate
exterioarã, care îºi are semnele
proprii ºi care o deosebeºte de alte
obiecte similare. Urmeazã o
realitate secundarã, alternativã,
intermediarã (imaginea din oglindã,
imaginea pe care o vede privirea
subiectivã, sensul ascuns al
expresiei poetice) care ar fi o
alienare de gradul întâi, cu alte
cuvinte, o imagine subiectivã a
realitãþii concrete de la care s-a
pornit. În fine, putem vorbi despre
un al treilea tip de realitate, aceea
din spatele ochiului, care face
posibilã imaginea; ea este, pe rând,
stratul obscur din spatele oglinzii
sau mutaþia pe care o produce
limbajul poetic ºi care deturneazã

cititorul (un privitor ºi el, în fond),
solicitându-i schimbãri de
perspectivã, resurse noi de
sensibilitate, abilitãþi inedite de
interpretare. O structurã similarã
se poate remarca imediat în
poemul Vis, un text insuficient
evaluat ca unul dintre textele
emblematice pentru poetica deja
îndelung discutatã a romantismului
românesc ºi datat de altfel dintr-o
perioadã anterioarã Luceafãrului.
Poemul, publicat în 1873, nu mai
surprinde probabil în secolul XXI
prin ideea descoperirii de sine, a
ruperii vãlului de pe faþa
personajului din vis sau a revelaþiei
vibrante („Tresar – încremenesc –
sunt eu”), dar reprezintã un indiciu
a ceea ce urmãrim – Eminescu nu
putea fi interesat numai de un mise-
en-abyme, din moment ce
ipostazele poetului ca personaj nu
constituie o apariþie rarã în opera
sa, dar este interesat de
supravieþuirea sa, ca poet, într-un
spaþiu care decurge din asumarea
acestei condiþii. Nu în realitate, nici
în vis, ci, aºa cum citim în ultimele
versuri ale poemului, într-o
extensie a celor douã produsã ca
interacþiune a lor: „De-atunci, ca-n
somn eu umblu ziua/ ªi uit ce spun
adeseori;/ ªoptesc cuvinte
nenþelese/ ªi parc-aºtept ceva –
sã mor?” Este vorba, cu alte
cuvinte, despre o zonã care
produce o stare proprie, are o
limbã proprie ºi o condiþie
existenþialã favorabil ambiguã,
detalii pe care le asociem cu lumea
care devine spaþiu poetic.

Paradoxal poate, „soluþia” nu îi
aparþine lui Eminescu, ci lui
Macedonski, poet care avanseazã
în Noaptea de decemvrie ideea
unui paradis artificial, similar celui
invocat de Charles Baudelaire ºi,
mai mult, a unui spaþiu de
continuitate între el ºi realitate –
poetul, devenit prin halucinaþie
emir, rãmâne sã trãiascã ºi sã
moarã în spaþiul pe care l-a creat.
Ca ºi Baudelaire, Macedonski va
vorbi despre lumea naturalã care
acþioneazã ca acoperire a lumii
spirituale, iar la patruzeci de ani
distanþã de Paradisurile artificiale
(publicate în forma cunoscutã
astãzi în 1860), poetul român
„pledeazã”, fãrã a relua întreg
tabloul baudelairian de reprezentãri

poetico-teoretice, pentru o
alternativã a realitãþii poetice, pentru
un mod de existenþã care trece de
fascinaþia pentru spaþiul oriental, de
reveria romanticã, de experi-
mentarea unei stãri exotice, având
un mediator exterior, exotic ºi el.

Mai departe, interdicþia ex-
presivã s-ar traduce printr-o impo-
sibilitate, involuntarã sau nu, de a
defini sau descrie lumea altfel
decât prin senzaþiile ºi miºcãrile
provocate de ea. Creatorii la care
se manifestã aceastã interdicþie
auto-impusã îºi explicã arta cel mai
adesea printr-o dispoziþie ºi o
urgenþã interioarã ºi mai puþin prin
intenþia de a construi „limbaj”
poetic. Pentru ei, de fapt, textul nu
este decât un mediu, un inter-
mediar între propria obsesie ºi
tiparul cotidian în care aceasta se
va plasa, determinând, în felul
acesta, o zonã specificã. Este, de
fapt, una dintre ipostazele sub care
se manifestã spaþiul poetic –
implicit, în poetica lui G. Bacovia,
explicit, cu tenta unei schiþe
poetico-teoretice a sensibilitãþii
extinse la nivel spaþial, la M.
Blecher, sau estetizant, printr-o
poeticã a mãºtilor, la Mateiu
Caragiale. Simbolul, sensul însuºi
devin secundare, pentru cã spaþiul
înregistrat textual, experienþa
poeticã, interiorizarea realitãþii co-
tidiene sunt simultane, imanente
(„totul se joacã în imanenþã”, scria
Jean Baudrillard în 1997).

Dacã primele douã coordonate
ale spaþiului poetic sunt marcate
într-o anumitã mãsurã, tehnic, prin
relaþia lor imediatã cu limbajul ºi
textul, supra-realitatea ºi poetica
devenirii apar mai degrabã drept
consecinþe care þin de atmosfera,
atitudinea ºi starea operei. Cea de-
a doua, pe care o punem în
legãturã mai ales cu o serie de
creatori postbelici cum sunt Mircea
Ivãnescu, Gellu Naum ºi Radu
Petrescu, se configureazã în
opere prin care eul se constituie ºi
reconstituie progresiv, într-o miº-
care permanentã care cuprinde
întreaga operã „de autor”, deci atât
prin actualizãrile ei majore,
marcante, cât ºi prin scrierile
fragmentare, marginale, ca jur-
nalele de creaþie sau textele
aparþinând altor genuri decât cele
pe care autorul le-a abordat cu
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predilecþie (teatru ºi chiar
traduceri). Cât priveºte supra-
realitatea, ea se naºte din
aderenþa experienþei poetice la
„crusta” realului, ca mediu al
operei literare. Resimþitã de autor
ca simultanã cu realitatea, ea
solicitã o altã forþã de surprindere
a faptelor, o voce diferitã ºi un nou
tipar de percepþie. Ar fi vorba,
deci, de ceea ce poezia modernã
a înþeles drept reorganizare
senzorialã – Arthur Rimbaud
urmãrea sã ajungã la ceea ce
numea necunoscut, printr-o
dereglare a tuturor simþurilor
(scrisoarea cãtre Georges
Izambard, 1871), iar T. S. Eliot
vorbea despre o disociere a
sensibilitãþii; vorbim aici nu de un
proces indus (cum nu era nici la
Rimbaud), ci de unul involuntar,
generat, aºa cum afirma poetul
francez, o recunoaºtere a
identitãþii de poet care, în mod
neaºteptat, nu se aºazã în rândul
creatorilor de literaturã poeticã, ci
tocmai în opoziþie cu ei, de unde
ideile de marginalitate, teribilism,
decandenþã. Nu lipsit de o
tensiune interioarã, cum vom
vedea la Bacovia sau Blecher,
poetul supra-real se desparte de
sine, pentru a se regãsi în altã
parte. O spusese, ºtim deja,
Rimbaud:  „Suferinþele sunt
uriaºe, dar trebuie sã fii tare, sã

te fi nãscut poet, iar eu m-am
recunoscut poet. (...) E greºit sã
se spunã: Gândesc. Ar trebui sã
se spunã: Sunt gândit. (...) EU
este altcineva.”

În fine, vorbim despre un
spaþiu subiectivizat, poetul nu
doar exploreazã, ci experi-
menteazã în acelaºi timp stãri
contradictorii, debusolante pe
care le impune realitãþii ºi care
ajung sã determine aceastã
realitate; o subiectivitate peri-
fericã, aºadar. Ritmurile cotidiene
sau interioare nu mai sunt dictate
de succesiunea cronologic-
istoricã, ci de extensii generate
de stãrile poetice. Timpul
aproape cã este un atribut al
perceþiei poetice, un alt obiect al
lumii, ca ºi lumina, întunericul sau
limbajul – „o sumã de distanþe”,
ar fi spus Gellu Naum în Zenobia.

 Simbolic, ar fi vorba despre o
poeticã dominatã de principiul
nigredo: disocierea discursului ºi
a imaginii, textul supraetajat, cu
subsoluri revelatoare ºi uneori mai
încãrcate de sens decât textul
însuºi, îmblânzirea unui spaþiu
intim, dar inaccesibil ºi strãin, care
solicitã eul pânã la epuizare,
poetica mãºtilor ºi a vocilor
multiple al cãror dialog haotic

reprezintã de fapt esenþa identitarã
a fiecãrui creator. Creatorul nu
este neapãrat un decandent, aºa
cum a fost catalogat cel mai
adesea Bacovia, nici exclusiv un
dandy cu experienþe obscure,
crepusculare, ca Mateiu Caragiale
sau observatorul tãcut pentru
care percepþia devine organ unic
al  unui  corp secundar,  ca
Blecher; ceea ce este însã esen-
þial este regresiunea pe care el o
performeazã. Ea nu este nici o
purã întâlnire cu mizã artisticã (în
sensul romantic al sondãrii
spaþiilor exotice ºi mitice), nici o
schiþã a unei complicate salvãri
individuale imposibilã în absenþa
coborârii în infern (ca în poetica
clasicã, pe linia Homer-Dante-
Milton), ci o nouã condiþie, un
anotimp în infern, îl numea
Rimbaud. Ideea nu este, aºadar,
nouã – vorbind despre T. S. Eliot,
G. R. Hocke nota cã poetul nu
doar încerca sã uluiascã, ci ºi sã
sugereze printr-un soi de ars
combinatoria cu o însemnatã
ascendenþã, „alte planuri exis-
tenþiale” (Hocke, 1959), trans-
formând, aºa cum Eliot însuºi
spusese despre metafizici,
„ideile în sentimente ºi obser-
vaþiile în stãri de conºtiinþã” (T.S.
Eliot, 1932). Hocke continuã
susþinând cã acestea devin
phantasiai, iar în alt loc vorbeºte
despre toposurile înºelãtoare,
topoi fallaci; intuiþia unui spaþiu
poetic specific a existat, deci,
încã de la începuturile a ceea ce
numim literaturã poeticã; trebuie
reþinut ºi conþinutul puternic
metaforizant al acestor topoi,
care tind sã implice lectorul în
acelaºi proces de uimite, halu-
cinare, dereglare senzorialã (mai
târziu se va vorbi chiar de efectul
psihedelic ºi incantatoriu al unor
texte poetice cum erau cele ale
lui Allen Ginsberg, alteori de
efectul contextului asupra
poetului – „era un timp înne-
bunitor”, avea sã scrie Gellu
Naum într-unul dintre cele mai
cunoscute poeme ale sale, Tatãl
meu obosit); cum ºtim deja,
dincolo de halucinarea esteticã
se întinde un teritoriu nou,
favorabil experienþei poetice
formatoare ºi, în cele din urmã,
profund umane.Ioan Sumedre senior Ioan Botezãtorul

Poetica nigredo
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Romanele lui Alexandru
Ecovoiu sunt comentate mai ales
pentru „potenþialul de dezbatere”
(Tudorel Urian) pe care îl conþin,
de obicei cu precizarea cã sunt
scrise „prea bine”, ca niºte bune
traduceri. Mã despart de obser-
vaþiile mai tinerilor mei colegi, cãci,
pentru mine, un roman bun se
cuvine sã fie (astãzi) eseistic.
Schemele epice inedite sunt
imposibile, redundanþa lor e
exploatatã de telenovele ºi,
descopãr cu uimire, are un public
mai larg decât mã aºteptam.
Rezonarea la sentimental, la
poveste cu întâmplãri pe cât de
dramatice, pe atât de uºurele ca
„mesaj”, ca sã folosesc un termen
contondent pentru auzul fin al
zilelor noastre, îºi are argumentele
ei socio-culturale. O poveste bunã
face oricând bine în ore de siestã
intelectualã, dar, vorba lui Nicolae
Prelipceanu (vezi Acolada nr. 1 /
2013), cu referire, el, la poezie, „sã
pui la baza tuturor artelor […]
povestea, numai povestea, în-
seamnã a suprima dreptul la
existenþã al expresiei esenþiale,
sublimate” sau, zic eu, al medita-
þiei ºi problematizãrii eseistice:
„…povestea, sã mã scuze po-
vestitorii, da, coincide, în punctele
ei principale, cu bârfa”. Un roman
nu are rostul ºi menirea de a-mi
oferi gãuri-de-cheie spre amãnunte
picante ori numai discrete ale vieþii
omeneºti, el ar fi bine sã-mi ofere
ºi o problemã de ruminat, sã mã
(ne)liniºteascã. Sã mã invite la o
perspectivã asupra lumii ºi
omenescului neglijatã pânã atunci.
Se gustã încã, cu delicii suspecte,
romanele cu subiect anti-comunist
transparent pânã la tezã dintr-un
soi de aplecare spre bârfa care dã
iluzia necontaminãrii ori împarte
indulgenþe pentru vini ascunse; se
observã mai rar ori cu întârziere
cã tocmai romanele care modificã
problematic, cu ipoteze ºocante ori

Irina Petraº

Alexandru Ecovoiu sau
eseismul bine fictionat

mãcar cu perspective inedite,
tabloul mundan au mai mari ºanse
sã conþinã adevãruri nedatabile ºi
sã dureze. Citesc cu încântare
romane în care eseismul de bunã
calitate îºi aflã locul. El e prezent
ºi în vizitarea epocilor revolute cu
accent pe decoruri, atmosferã,
precum în romanele lui Tracy
Chevalier etc. ªi în romane ca
Vieþile paralele (Florina Ilis) în care
se pune o problemã ºi se in-
strumenteazã cu o bibliografie
imensã ºi cu recurs la document.

Julian Barnes scrie romane
eseistice (vezi Nimicul de temut),
Ian McEwan la fel. Nu m-a
incomodat în nici un fel aplecarea
spre reflecþie ºi digresiune
meditativã din romanele lui Camil
Petrescu. Dimpotrivã.

Revenind, Ecovoiu e acuzat de
occidentalism mimetic pentru cã
atacã probleme ale lumii, nu ale
ogrãzii. Vorbeam altãdatã despre
farmecul ºi riscurile ambiguitãþii
din cãrþile sale. A.E. iese din
penumbrã abia în 1995, când
romanul Saludos primeºte Premiul
USR. Staþiunea, Cei trei copii
Mozart, apoi Sigma ºi Ordinea
completeazã imaginea unui
prozator atras cu precãdere de
traducerea/interpretarea realului
în parabole deschise. Scrisul lui
A.E. îºi ambiguizeazã insistent
mesajul, secretând îndoieli (multe
jucate, presupun) ºi punând sub
semnul nesiguranþei chiar rostul
ultim al discursului sãu. Cãrþile sale
sunt proze eseistice, cu intonãri
câteodatã poematice, mizând pe
polifonia cuvântului/textului, pe
interpretãri niciodatã ultime ºi
definitive. În Sigma ºi în Cei trei
copii Mozart, de pildã, scriitorul

oficiazã din ºi despre o lume
captivã propriilor sale secreþii
dogmatice. De la adevãrul extrem
relativ al incapacitãþii omului de a
identifica sensul ºi menirea
existenþei sale efemere, de la
drama divorþului dintre un trup
muritor ºi o minte în stare sã
aproximeze nemurirea, sã ºi de-
pãºeascã limitãrile, A.E. ajunge
la adevãrul ºi mai dramatic al cap-
tivitãþii insului în urzeala ivitã din
fantasmele bine consolidate ºi
conservate atent ale Puterii, fie ea
laicã ori religioasã, dar ºi ale
colectivitãþii, ale „tradiþiei” co-
munitare. În urzeala de mituri
interpuse, subiectul tabu se
amuºinã ºi se „rezolvã” prin para-
bole ºi ºopârle, prin minþiri ºi
dezminþiri, ca în proza obsedan-
tului deceniu. Scriitorul ºi vocile
sale mimeazã în straturi adevãruri
parþiale, dau înapoi, fandãrile

pregã-
t i n d
l o c u l
pentru
o nouã,
subtilã,

reticentã încã erezie. Critica
observã ºocul, dar are grijã sã-i ºi
atenueze îndatã sensul adânc.
Revolta. Cãci o anume rânduialã
îºi apãrã aºezarea ºi e gata sã
arunce în derizoriu pe cei care se
îndoiesc. Aº mai spune doar cã
Alexandru Ecovoiu, un maestru
încã insuficient citit al prozei
contemporane, îºi este sieºi un
Salieri. Important e cã, pânã la
urmã, Mozart ul îi supravieþuieºte.

T. Urian remarcã exact: Sigma
ºi Dupã Sodoma „îndeamnã la
meditaþie, dau de gândit, te obligã
sã te poziþionezi ºi sã iei atitudine,
în contextul foarte complicat al
lumii contemporane.” De data
aceasta e vorba despre o pro-
blemã aparent extrem de intimã ºi
de discretã. Cândva, în tinereþe,
Thomas, acum profesor de eticã
la Copenhaga, a donat spermã. La
vârsta de cumpãnã, îºi dã seama
cã urmãrile gestului sãu remunerat
de odinioarã nu sunt deloc
discrete. În toatã lumea e posibil
sã existe copii ai sãi care nu-l
cunosc ºi pe care nu-i cunoaºte.
Neliniºtea se iveºte pe un fundal
de dezamãgiri acute ºi comple-
mentare. Thomas ºi prietenul sãu

Un roman nu are rostul ºi menirea de a-mi oferi
gãuri-de-cheie spre amãnunte picante ori numai
discrete ale vieþii omeneºti, el ar fi bine sã-mi ofere
ºi o problemã de ruminat, sã mã (ne)liniºteascã.
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Jesper, participant, acesta, la
mãceluri ale istoriei contemporane
nu doar prin intermediul jocurilor pe
calculator („Crime, crime, crime,
morþi, morþi, morþi, atacuri, explozii,
execuþii, asta voiau sã vadã la
televizor bãrbaþii în putere,
adolescenþii, chiar ºi copiii; ºi destui
bãtrâni”), nu mai sunt tineri, iar
satisfacerea „reminiscenþelor
bestiale” nu le mai ajunge: „pentru
cine, pentru ce aveai sã te mai lupþi
acum, într-o lume lipsitã de mari
idealuri, dar mai plinã ca oricând
de mizerie?” Thomas viseazã,
extenuat de timpuriu, „liniºte, pace”,
„sã-ºi vadã urmaºii”; Jesper nu mai
aºtepta nimic. Le secondeazã
înaintarea în propriile vieþi
incomplete bunica Antonia, ea
însãºi cu un trecut alunecos ºi
zglobiu. Acum cã sângele ei slav
s-a mulcomit, ameninþã, inflexibilã,
cu pedeapsa: „Ea ºtia în ce timp
se vor petrece Judecata de Apoi
ºi Arderea: omenirea nu avea cum
sã scape, convingerea bunicuþei
era nemãrginitã ºi definitivã.”
Spãrgând discreþia Clinicii, Thomas
porneºte în cãutarea urmaºilor.
Bun prilej de a pune în chestiune
libertãþile ºi constrângerile vieþii
sexuale, de a divaga pe tema
tabuurilor abolite ºi reintrate în
scenã pe uºa din dos ori în
marginea cuplãrilor ºi acuplãrilor
care, ca întotdeauna, dar mai pe
faþã azi, pun în primejdie mitul
„glasului sângelui” ºi siguranþa
familiei tradiþionale (Thomas, ironic,
predã un curs despre Familia în
clasa de mijloc).

Scene erotice sunt inserate în
paginã cu recuzita fierbinte a
codului sexual eliberat: „aveau sã
ardã ca un rug, chiar în patul în
care se tãvãleau, nici nu mai erau
doi; un animal cu douã coloane
vertebrale, nesãtul, pofticios, mân-
jit de secreþii potrivite pãcatului
dintâi ºi de pe urmã”; dar ele nu
depãºesc nivelul trupurilor
abandonate plãcerii în combinãri
fãrã restricþii. Încercarea de a
introduce o perspectivã moralã
eºueazã. Va face sex cu propria
fiicã, dar ºocul e mai degrabã
mimat. Apartenenþele nu mai au
nici în aceastã zonã greutate.
Societatea contemporanã se
fãleºte cu securizãrile sofisticate
pe care le introduce la uºa din faþã

a relaþiilor umane, dar lasã
nesupravegheatã uºa din dos.
Donatorul de spermã e supus
unor verificãri ale sãnãtãþii fizice,
mintale, psihologice ca în
laboratoarele NASA, dar „sita
calitãþii” nu se aplicã mamelor
beneficiare ale spermei
conservate, nici taþilor direcþi.
Chestiunea e ridicatã ºi, de pildã,
în Compania apelor, romanul lui
Jean-Luc Outers (apãrut în
traducerea mea la Editura Libra).
Incestul e condamnat în instituþiile
uºii din faþã, dar nimeni nu se
gândeºte la copiii abandonaþi, la cei
din flori, la orfani ºi copii ai strãzii,
iviþi nu din dragoste, ci „prin violenþã
ori din împreunãri întâmplãtoare;
nu, iubirea nu era o condiþie
obligatorie”. Biserica a controlat cu
interdicþii viaþa sexualã la lumina
zilei, dar n-a avut putere în viaþa
de noapte a alcovurilor niciodatã
în istorie. Ceea ce descoperã
Thomas în cãutarea febrilã ºi nu
de tot implicatã a odraslelor sale
risipite în lume e o suitã de
constructe de faþadã care nu mai
au suport în adâncul societãþii.
Crizele de conºtiinþã, complexele
de vinovãþie sunt anulate una câte

una. Nu întâmplãtor, Thomas e
un metis. Amestec norvegian-
prusaco-slav, este omul fãrã-de-
graniþelor în care apartenenþele
se fluidizeazã ºi, odatã cu ele,
legile ce asigurau consistenþa în
timp a „neamului”. Dincolo de
aparent aseptica lume globalizatã,
colcãie ameninþãri, rod al „tãcerii;
al unei minciuni prin omisiune”.
Siguranþa ºi securizarea sunt
parþiale: „Totul, de fapt, pe lume, era
mortal.” Profesorul de eticã aflã cã
nimic nu mai e imoral: „Omenirea
e obsedatã de sex; mental, totul e
prins într-un singur menaj, manej...”
„Pânã la libertatea sexualã
absolutã nu mai era mult […]
Lumea o luase razna rãu”. Ne
aflãm în era omului fãrã rãspun-
deri, micºorat ºi infantilizat – intrã
în scenã ori în ob-scenã (cum ar
zice Baudrillard; vezi Mots de
passe), odatã cu dezinhibãrile,
deruta. Suspendarea secvenþelor
mitraliate pentru a acoperi o plajã
cât mai mare de impasuri e o
soluþie pe mãsura diversitãþii
abordãrilor posibile azi, într-o
epocã de dezbateri libere inclusiv
de datoria de a formula încheieri
adoptabile.

Koncz-Münich András Observatorul
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Lectura recentã a unui volum
de „Corespondenþã” între doi mari
scriitori, Albert Camus ºi René
Char (Editura Rao, 2011, traducere
din limba francezã de Vasile Savin),
ne-a îndemnat sã examinãm mai
atent statutul ºi locul prestaþiei
epistolare a unor creatori literari în
raport cu opera lor. Sînt de reþinut
desigur o serie de aspecte absolut
evidente, cãrora li se adaugã
nenumãrate observaþii pertinente,
datorate acelora care s-au
interesat (la noi, Alexandru
Sãndulescu ºi Eugen Simion) de
ceea ce numim literaturã con-
fesivã. Cãci corespondenþa se
înscrie în acelaºi cadru cu me-
moriile, jurnalele, autoportretele,
autobiografiile etc., ilustrînd ca
ºi acestea expresia directã, foar-
te accentuat personalã a eului
subiectiv, cu prezumþia unei inal-
terabile sinceritãþi. Spre deosebire
de celelalte, corespondenþa pre-
supune întotdeauna doi autori, cu
intervenþii alternative, un destinatar
sau emiþãtor ºi un destinatar sau
receptor, care-ºi schimbã fãrã
încetare rolurile cât timp dialogul
continuã. Scrisorile au þinte precise
ºi nominalizate, în vreme ce restul
speciilor confesive se adreseazã
unor cititori potenþiali ºi neiden-
tificaþi. Scrisorile stau sub imperiul
instantaneitãþii, ca ºi jurnalele
intime, dar scopul lor e mai ales
utilitar sau explicativ (al memoriilor
este preponderent justificativ).

E drept cã, spre a parveni celor
doi autori, misivele necesitã un
intermediar, un mesager, dar
acesta nu afecteazã în mod
normal ºi cât se poate de logic con-
þinutul lor, cu excepþii neglijabile,
care se reduc la simple menþiuni.
Corespondenþa antreneazã numai
pe cei doi autori ºi înclinã balanþa
calitãþii mai frecvent  spre unul
dintre ei. Mult mai rar, ambele
contribuþii sînt la fel de substanþiale
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Florin Mihãilescu

ori de expresive, ca în cazul mirabil
al celor doi scriitori care ne inspirã
notele de faþã. Dar de aici pînã la a
asimila scrisorile în genere unor
compoziþii cu caracter literar
drumul este în realitate lung ºi
complicat, iar asimilarea esteticã
nu e de obicei produsul unei
intenþionalitãþi conºtiente, ci mai
curînd al unor conjuncturi istorice.
Nu încape îndoialã cã fenomenul
a generat bijuterii ale genului de
la „Scrisorile portugheze” ale

Marianei Alcoforado la cele ºi mai
cunoscute ale doamnei de Sévigné
ori ale unui artist de geniu ca
Gustave Flaubert. Dar pare foarte
probabil cã nimeni nu urmãreºte sã
alcãtuiascã scrisori frumoase,
cãlãuzite de un scop estetic, ci
scrisori folositoare ºi eventual
interesante pentru cel cãruia îi sînt
adresate. Corespondenþa e un
mod de a rãspunde unor aºteptãri
presupuse a le avea destinatarul,
sau unor interese ale acestuia pe
care le-ar putea servi emitentul. În
acest sens  aºadar, rostul scri-
sorilor e mai cu seamã pragmatic.
Ele nu au devenit niciodatã cu
dinadinsul literaturã, decît în
ipostaza romanelor epistolare, de
la Samuel Richardson pînã astãzi,
cînd sînt aproape dispãrute.

Da dacã prin ea însãºi
corespondenþa nu poate constitui
o operã, decît în puþine ºi speciale
împrejurãri ºi de aceea cu atît mai
remarcabile, slujeºte oare cunoaº-
terea ei înþelegerii creaþiei acelora
care o practicã? Întrebarea n-ar
avea nici un sens în cazul lui
Flaubert ºi al altor cîþiva, multe
scrisori referindu-se mãcar parþial
la opera autorilor lor, cu mãrturisiri
îndeajuns de semnificative ºi

uneori extrem de elocvente, dacã
þinem seama ºi de temperamentul
prin excelenþã subiectiv al artiºtilor
(„genus irritabile”). De aici însã ºi
prudenþa cu care trebuie interpre-
tatã posibila relevanþã a oricãrei
corespondenþe. Nefiind literaturã
propriu-zisã, ea aparþine mai
degrabã domeniului paratextual,
în terminologia lui Gérard Genette,
cu toate cã, avînd aceiaºi autori ca
opera lor, corespondenþa se bucu-
rã totuºi de un regim cu siguranþã
privilegiat. Citim scrisorile marilor
creatori literari ºi de altminteri ale
oricãror artiºti, pictori, muzicieni
etc. sau oameni de culturã, în spe-
ranþa de a ne apropia mai mult de
fiinþa omeneascã a personalitãþilor
pe care le admirãm. Aflãm uneori
amãnunte sau fapte revelatoare,
dupã cum nenumãrate alte ori ne
complacem, neavînd încotro, în at-
mosfera unei cotidianitãþi fãrã

nici un
rel ief ,
a unei
derulãri
banale

a existenþei, care-i înfãþiºeazã pe
marii creatori ca pe niºte oameni
obiºnuiþi. Poate cã de aici vine ºi
o parte importantã din farmecul ºi
atractivitatea corespondenþei
tuturor personalitãþilor care ne
pot interesa. Mai mult decît
memoriile ºi chiar decît jurnale-
le, adeseori contrafãcute, scri-
sorile îi umanizeazã pe autorii
lor ºi-i înrudesc pe ei cu noi, iar
pe noi cu ei.

Cu aceste sentimente ames-
tecate ºi gînduri de critic „à contre
coeur”, am parcurs volumul de
corespondenþã, purtatã între 1946
ºi 1959, de Albert Camus ºi René
Char. Este o ediþie francezã, apã-
rutã în original cu cinci ani în urmã,
sub îngrijirea lui Franck Planeille,
care stabileºte textul, îl adnoteazã
oportun ºi-l prefaþeazã cu acu-
rateþe, adãugînd mai multe anexe
binevenite, o cronologie ºi o bi-
bliografie de evidentã utilitate.
Conþinutul scrisorilor le situeazã în
categoria foarte rãspînditã a
comunicãrii utilitare. Mai toate
mesajele privesc chestiuni de
strictã actualitate, cu caracter
practic, fixînd sau proiectînd întîlniri
între cei doi, sau sejururi în sud,
mici servicii pe care ºi le fac unul

Corespondenta in teorie
si practica

...motivele de interes ale corespondenþei dintre Camus
ºi Char sînt, pentru ceilalþi virtuali lectori, multiple ºi
temeinice. Am încercat sã indicãm doar cîteva.
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altuia etc. etc. Aproape toate
aceste misive sînt reduse la mai
puþin de o paginã ºi au în genere
un aer expeditiv, aducînd cu un fel
de telegrame ale existenþei
curente. Asemenea însuºiri pot
servi cu eficacitate golurilor unei
biografii, dar nu spun mare lucru
pentru elucidarea operei. Printre
interstiþiile unor astfel de detalii,
de o fireascã ºi ireductibilã insig-
nifianþã, se strecoarã însã per-
manent scurte reflecþii ºi, mai cu
seamã, mãrturisiri ale sentimen-
telor de reciprocã preþuire. Nu e
nici mãcar o singurã scrisoare în
care sã nu aflãm exprimatã asi-
gurarea celei mai calde ºi mai
sincere prietenii. O asemenea
corespondenþã a doi mari prieteni,
care sînt ºi doi mari scriitori, impre-
sioneazã însã prin delicateþea
sufleteascã, prin rafinamentul
formulãrii ºi chiar printr-o anume
discreþie inaparentã. Pentru
înþelegerea creaþiei celor doi e
poate prea puþin, dar pentru
cunoaºterea unei relaþii biografice
astfel de declaraþii deschise,
inechivoce ºi complete conteazã
definitiv. Îngrijitorul ediþiei are
dreptate cînd scrie cã „fãrã
îndoialã, lectura corespondenþei
scriitorilor îl dezamãgeºte uneori
pe cititor” (p.5). Nu însã întotdea-
una ºi nu în întregime.

O simplã traversare a volumului
despre care discutãm ilustreazã
cu uºurinþã amestecul cotidianitãþii
ºi am putea spune chiar al
mundanitãþii cu urmele oricît de
sporadice ale profunzimii ºi forþei
spirituale ale celor douã cu totul
remarcabile personalitãþi. Acestea
se gãsesc întodeauna într-un
acord deplin ºi se admirã reciproc,
cînd vine vorba de opera lor ºi nu
numai. Amîndoi sînt angajaþi într-o
direcþie ºi într-o atitidine totalã de
viaþã ºi de creaþie sau acþiune, cãci
– aºa cum observã Franck
Planeille – „pentru Camus, ca ºi
pentru Char, nu existã de o parte
operã ºi angajament de alta” (p.9).
René Char considerã „Ciuma” „o
carte foarte mare” ºi Camus crede
cã acordul dintre ei este „ceva ce
nu are nimic de-a face cu calitãþile
sau cu defectele Ciumei. E ceva
mai adînc”(p.22). Iatã ce se poate
spune ºi despre corespondenþa lor:
dincolo de incidentele inevitabile

ale existenþei mundane, emanã din
relaþia celor doi scriitori „ceva mai
adînc”. Este, cu siguranþã, mai
presus de toate, o prietenie de
fond, care nu se naºte dintr-o
întîmplare a destinului, ci dintr-o
înrudire de structurã a douã
autentice personalitãþi (p.99).

Marca lor se pãstreazã dis-
tinctã în fiecare loc. Sînt nume-
roase paragrafe poetice, care se
întîlnesc bineînþeles la Char. Nici
lui Camus nu-i lipseºte expre-
sivitatea, dar la el reflecþiile trec
într-un relief mai viu. „Adevãrul
este – scrie el undeva – cã mai
întîi trebuie sã întîlneºti dragostea
ºi abia apoi morala. Altfel pier
amîndouã”(p.45) etc.etc. Camus
se confeseazã deseori ºi medi-
teazã comentîndu-se (pp.52-53,
86, 140-141 etc.). Lucreazã cîte
zece ore pe zi ºi e aproape mereu
nemulþumit (p.75). Vrea sã termi-
ne cît mai curînd  „Omul revoltat”,
care va stîrni o datã în plus ad-
miraþia devotatã a lui Char (p.82).
Camus nu-i rãmîne dator ºi
elogiazã constant poezia amicului
sãu (p.102 etc.), pe care-l va socoti
într-o prefaþã la un volum al
acestuia, din 1959, „drept cel mai
mare poet în viaþã, iar Furie ºi
mister – drept ceea ce poezia
francezã ne-a dat mai surprinzãtor
de la Iluminãri ºi Alcooluri”
(p.197). Îi mai uneºte pe cei doi o
mare iubire pentru sudul însorit,
provensal al Franþei. Sînt de altfel
ambii fiinþe meridionale. Char s-a
nãscut la L’Isle-sur-la Sorgue, iar
Camus în Algeria. Amîndoi se
regãsesc în atmosfera aceloraºi
meleaguri, unul în þinutul natal,
celãlalt la poalele Luberonului. Am
putea spune cã sînt tempe-
ramente solare, pe care însã
umbrele nu odatã le întunecã, mai
ales pe Camus, destinat acesta
unui atît de tragic sfîrºit. Dar el,
Camus, intuieºte admirabil
solaritatea prietenului sãu: „Chiar
s-a nãscut în aceastã luminã de
adevãr. ªi e profund semnificativ
faptul cã vorbele vindecãtoare ne
vin din aceastã Provenþã mîndrã
ºi tandrã, funebrã ºi sfîºietoare în
serile sale, tînãrã precum lumea
în faptul dimineþii, ºi care pãs-
treazã rãbdãtoare, asemenea
tuturor þãrilor Mediteranei, fîntînile
de viaþã la care Europa, sfîrºitã ºi

ruºinatã, va veni cîndva sã se
adape” (p.188).

Poate de aceea am ºi citit noi
înºine aceastã carte, pentru cã am
trãit cu încîntare cîþiva ani în
ambianþa mirificã a acestei lumi
provensale. Dar motivele de
interes ale corespondenþei din-
tre Camus ºi Char sînt, pentru
ceilalþi virtuali lectori, multiple ºi
temeinice. Am încercat sã
indicãm doar cîteva. Alþii vor
descoperi mai multe. Cartea
rãmîne în totul un mic, dar
splendid monument al prieteniei
autentice, care nu poate uni cu
adevãrat decît fiinþele excep-
þionale, aºa cum au fost la
vremea lor cei doi, a cãror relaþie
dãinuia ºi ea însãºi ca o operã
spiritualã, asemenea operei lor
creatoare, chiar dacã scrisã
numai în corespondenþã.

Vioara Dinu Poopescu A doua
generaþie
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Alex Goldiº

AUREL PANTEA

Limes, 2012

NIMICITORUL

Când Aurel Pantea
decide sã mai iasã la
suprafaþã cu un volum,
faptul trebuie întâmpinat ca
un adevãrat eveniment.
Spuneam „sã iasã la
suprafaþã” pentru cã, încã
de la Casa cu retori, cartea
sa de debut, era evident
faptul cã fiecare expresie
a lui Pantea ascunde o
lungã ºi, probabil, ane-
voioasã deliberare. Nici
zgârcit de tot precum Ion

Mureºan, marele confrate într-ale expresionismului
optzecist, Aurel Pantea îºi drãmuieºte foarte atent
versurile, nedându-le drumul decât atunci când
combustia interioarã a atins punctul critic. Cel mai
exact a explicat, însã, procesul, Al. Cistelecan, el
însuºi un doctor în expresionisme: „Spre deosebire
de aproape toþi confraþii ºi congenerii, el nu vede
poeticul ca pe o suprafaþã (biograficã, tematicã ºi
proceduralã) ºi ca pe un prilej spectacular, ci mai
curând ca pe o verticalizare în monotonia obsesiei.
Aurel Pantea e stenograful abisalitãþii lãuntrice, cu
un discurs de fulguranþe contorsionate ce rup
obsesia în secvenþe, tãieturi cât precise, cât
aleatorii. Tescuite ºi comprimate, poemele sale irup
în discursivitate fãrã a se folosi de nici o tehnicã a
provocãrii sau persuasiunii, ele fiind manifestarea
purã a paroxismului acumulativ. Ejectate,
secvenþele în care pare „construitã” suita
obsesionalã rãbufnesc aproape fizic prin supapa
discursivã ºi ele sunt semnul unei presiuni interioare
ce stã sã împingã psihismul spre implozie ºi
entropie” (Al. Cistelecan, Top-ten).

De aici, câteva consecinþe: pe de o parte,
poemele lui Aurel Pantea exclud cu bunã ºtiinþã
orice tehnicã a construcþiei sau a simetriei. Mai
mult, poetul respinge programatic ceea ce se
cheamã „imagine”. Dacã existã, în poemele sale
tropi (ºi ar fi fost motive întemeiate sã-i descoperim
în abundenþã, cãci expresioniºtii mizeazã pe o
paletã metaforicã largã), aceºtia se opresc,
desfiguraþi, la jumãtate de drum. Recent apãrutul
Nimicitorul dovedeºte cã poetul de la Alba Iulia
nu ºtie sã scrie decât în grila expresionistã, însã
ºi-a pierdut, în acelaºi timp, încrederea în
capacitatea acestei formule de a mai exprima
pulsiuni subconºtiente. Faþã de un Ion Mureºan,
care-ºi premediteazã mai atent efectele stilistice
(semn cã mai crede încã în vizionarismul

estetizant), Aurel Pantea e mai dezabuzat ºi mai
mizantrop. De aceea, poemele sale fragmentate
par rostite/ redactate fãrã entuziasm, cu jumãtate
de gurã, într-un stil prin excelenþã anti-calofil:
„Biografii ejaculate,/ voci ieºite dintr-o gurã
prãbuºitã, stau în propria-mi vârstã/ ca într-un
ºtreang, ºtreanguri sunt venele mele ºi
propoziþiile,// zemuieºte un soare în sfârºiturile
limbajului.// Fumegã instinctele, coruri de femei,/
trece moartea ºi uitã de sine./ A privi în inima rãului,
acolo/ nu existã inimã, e doar o seninãtate
sulfuricã,/ ea îmi mãnâncã poemul”. Absenþa
preocupãrii pentru „construcþia literarã” provine,
însã, nu ca la alþi optzeciºti, dintr-un impuls spre
biografism ºi spre detaliul cotidian ci, dimpotrivã,
dintr-o permanentã tentaþie a misticului – fie cã
acesta e regãsit în transcendenþe care de care
mai „pline” sau în pulsiuni subconºtiente. Aurel
Pantea e prea posedat de valorile ultime pentru a
se preocupa de chestiunile „mãrunte” ale stilisticii.
De aici, dificultatea încadrãrii sale într-o formulã:
Pantea îmbrãþiºeazã, împreunã cu ºaizeciºtii,
temele majore ale existenþei (stãrile-limitã,
moartea, relaþia cu Dumnezeu), însã nu respectã
nimic din caligrafia avântatã ºi oarecum elegantã
a înaintaºilor. Faþã de generaþia lui Nichita
Stãnescu, Aurel Pantea refuzã sã-ºi punã
costumul de galã când vorbeºte despre misterele
existenþei. De aceea, în ciuda temelor
„inaccesibile”, ba chiar ermetice, poezia lui rãmâne
actualã chiar ºi dupã valurile succesive de
depoetizãri din ultimii ani. Tocmai aceastã
expresivitate casual, dacã mã pot exprima altfel,
conferã autenticitate ºi organicitate poemelor lui.

Lipsa boemã de preocupare pentru aspectul
exterior face ca de la primul volum pânã la
Nimicitorul, Aurel Pantea sã (re)scrie, de fapt,
acelaºi poem, reluat din unghiuri ºi nuanþe diferite.
„Materia” sa literarã, – informul, abisalul, pulsiunea
inconºtientã – nici nu s-ar preta, de altfel, la
ajustãri exterioare, de vreme ce cuvântul însuºi
a devenit „parolã neagrã”, infestatã de rãul care
pândeºte din adâncuri. Deºi nu ilustreazã mutaþii
în câmpul tematic (dar se poate oare înnoi o
poezie cu ambiþia de a fora ºi n-ar fi absurdã o
încercare de „actualizare” a obsesiilor?), poezia
din Nimicitorul e ºi mai pesimistã cu privire la
posibilitãþile terapeutice ale comunicãrii: „lumea din
noi, dacã am putea sã o ridicãm cu venele,/ dacã
am putea, în impudoare, sã resimþim clipociri ºi
tonuri/ în resorbþie,/ am privi cu pielea,// ne
întoarcem în materia purã, fãrã buze,/ cu pãmânt
în gurã ºi cu propoziþii”. Aspectul de confesiune
de la limitele exprimãrii e dominant în ultimul volum
al lui Aurel Pantea. „Stau în trupul meu ca într-un
abis, fiecare cuvânt îl adânceºte” sau „Doamne,
de vorbãrie, îmi port trupul ca ºi cum propria-mi
groapã/ aº purta-o, limbajul se întâlneºte cu sine
ºi înnebuneºte”, scrie poetul în câteva versuri
emblematice. Cele mai inspirate momente poetice
sunt datorate, ca mai totdeauna la Pantea,
asocierii bizare dintre tonul intim, aproape familial
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al confesiunii ºi gravitatea faptelor mãrturisite. În
Nimicitorul, apocalipsa e la ea acasã ºi se simte
mai bine ca niciodatã: „Oameni pe stradã, cum îi
simþi, ca o pastã/ secretaþi de un puls fãrã nivel,
depãrtaþi ºi teribil de inumani,/ cu glasurile rãzbind
dintr-o deplorabilã stare/ a imaginaþiei, ei sunt
sfârºitul, ziua moartã, realitatea fãrã apeluri,/
fãcutã din lucruri de pe afarã”.

Din calitãþile acestei formule lirice derivã, din
pãcate, ºi riscurile ei, pe care poetul nu le poate
ocoli în totalitate. Douã dintre cele mai frumoase
versuri din volum („Mai jos nu cobor, acolo nu mai
poate fi vorba de poezie,/ acolo, amintirile sunt atât
de bãtrâne, cã atârnã/ în capete plecate”)
avertizeazã cu privire la pericolul de scufundare în
ermetism, ba chiar în nonsens. Cãci nevoia de
disecare a fiecãrei senzaþii ºi pulsiuni pânã în zona
„apariþiilor aburite”, unde „fumegã instinctele”
presupune riscul alunecãrii în neinteligibil. ªi, cum
gãurile în inteligibil se cer numaidecât acoperite,
poetul le cârpeºte cu câte o noþiune teribil de
abstractã. De aici ºi sintagme stridente din unghiul
relaþiei concret-abstract, precum „eºti un simplu
abis semantic”, „ce trist e azi nimicitorul,/ a întâlnit
subiectivitatea scrum”, „lasã muþenia sã muºte”
º.a.m.d.

Mã tem, însã, cã, fãrã aceste cãderi în golul
expresiei, dovezi ale curajului „de a coborî” la
subsolul instinctelor, natura unui poet atât de
obsesional precum Aurel Pantea s-ar modifica pânã
la pierderea identitãþii.

Ovidiu Pecican

RÃZVAN VONCU

Tracus Arte, 2012

LABIRINTUL
MÃRTURISIRII

Apariþia Labirintului
mãrturisirii (Bucureºti, Ed.
Tracus Arte, 2012, 348 p.)
de Rãzvan Voncu sparge
un anume confort îngheþat
în care dezbaterea despre
condiþia literaturii române
vechi pãrea sã se com-
placã, de mai mulþi ani.
Degeaba încercase Dan
Horia Mazilu sã acrediteze
ideea cã mai vechii avatari
ai literelor noastre se cuvin
ºi meritã sã fie remarcaþi

într-o continuitate, ºi nu ca atlantidã pierdutã dincolo
de falia pretins existentã înaintea unei modernitãþi
nãscute peste noapte, de sub mantii bonjuriste.
Regretatului istoric îi lipsea, în pofida unei anume
popularitãþi ºi stime cucerite în mediile literare de
pe la noi, consideraþia de critic literar, fiind privit cu
bunãvoinþã, dar, de fapt, clasat ca istoric ºi… basta.
Din acest punct de vedere mult mai norocoºi au
fost, la vremea lor – adicã începând cu anii 80 ai
secolului trecut – „noicienii” Gabriel Liiceanu ºi

Andrei Pleºu, adoptaþi de cãtre Uniunea Scriitorilor
nu doar din complexul literatului faþã de filosof (vezi
lecþia aplicatã de primul dintre cei doi, în Epistolar,
criticii literare, diabolizate, acolo, în persoana lui
Eugen Simion), ci ºi fiindcã, precum maestrul
pãltiniºean, mânuiau expresiv ºi elegant limba
literarã; drept care au ºi fost aplaudaþi, de atunci
încoace, neîntrerupt. Situaþia nu era gravã atât
pentru cã prestigiul lui D.H. Mazilu - ºi al altora, la
drept vorbind – nu s-a dovedit suficient pentru a
impune, ºi în actuala generaþie, precum
Kogãlniceanu, Bãlcescu, Hasdeu, Odobescu ºi
Iorga odinioarã, figura istoricului recunoscut ºi ca
literat de autoritate. S-a ajuns aici ºi pentru cã
tiranicul ºi seducãtorul model al lecturii estetice a
moºtenirii scrise, acreditat în jerbe de artificii de
cãtre G. Cãlinescu ºi cultivat ºi de E. Lovinescu,
în pofida apetitului sãu sociologizant (vezi
slãbiciunea pentru G. Tarde etc.), a fost întãrit
recent prin noi opere de gen, cu rãsunet în
receptare: Istoria criticã a literaturii române (2008)
de Nicolae Manolescu ºi, respectiv, primul volum
al Scurtei istorii. Panorama alternativã a literaturii
române (2010) de Mihai Zamfir.

Cu toate acestea, discuþia nu s-a terminat. Nici
nu ar avea cum sã se termine, cu una, cu douã.
Nici un rãspuns nu este definitiv în culturã, iar
generaþiile mai recent afirmate pot aduce variante
de rãspuns sensibil diferite. Aºa se face cã Rãzvan
Voncu, critic ºi istoric literar, vine cu propriile opþiuni
demne de luat înseamã, argumentând în noua lui
carte în favoarea considerãrii literaturii române
medievale – scrisã, cum se ºtie, în slavonã – ca
parte a literelor româneºti în ansamblu, în favoarea
lecturãrii ei din altã perspectivã decât cea strict
esteticã (mai precis: pledând pentru o lecturã
antropologic-culturalã, atentã la un ansamblu de
criterii), ºi propunând ca reconsiderarea sã înceapã
dinspre textele cu caracter confesiv, cele unde eul
narator depãºeºte canoanele epocii, abandonând
treptat formalismul rigid în favoarea unei spuneri
de sine. Fãrã îndoialã cã, în actuala configuraþie
literarã de la noi, Rãzvan Voncu este plasat mai
bine pentru a fi auzit ºi luat în seamã, prin însãºi
formaþia lui filologicã ºi activitatea de comentator
literar afirmat. Acesta este paradoxul, unul dintre
ele: istoria literarã, care, prin însãºi arondarea ei
fireascã, aparþine domeniului istoriografiei, este
afiliatã tacit sau explicit mai degrabã studiilor
literare. Rezultat al unei prejudecãþi sau, poate, al
unei prestaþii mai spectaculare ºi mai cuceritoare
a literaþilor în raport cu istoricii, situaþia îl
avantajeazã pe talentatul exeget al eului risipit prin
vechi hrisoave care, totuºi, cum se vede, are
inteligenþa aducerii în discuþie a unor noi puncte de
vedere, situate la o anume distanþã de abordarea
propriu-zis literarã în sensul promovãrii valorii
estetice ca valoare absolutã.

Dincolo de existenþa unor condiþii bune ºi a
altora, precare, ale receptãrii optime, îndrãzneala
autorului care se avântã în zona mai puþin favoritã
lecturii largi a publicului, redusã parcã numai la un
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public de specialiºti, opþiunea lui Rãzvan Voncu
pentru problematici conexe istoriei literare, statutului
acesteia ºi interesului pentru domeniu vãdeºte curaj
intelectual ºi angajare în direcþia duratei lungi.
Autorul preferã sã contribuie la mutaþiile de accent
ºi de poziþionare din aceastã zonã de interes decât
sã înjghebe, cu mai multã uºurinþã ºi cu mai puþinã
bãtaie de cap, lecturi asupra unor autori ºi asupra
unor opere deja favorite ale cititorilor specializaþi
sau ba. Cui îi pasã astãzi de epistolele lui Neacºu
din Câmpulung, a lui Cocriºel „feciorul” Mogâldei
(indicaþie interpretatã de R. Voncu în direcþia unei
înfieri, dar relevantã, mai degrabã, pentru statutul
de „fecior de casã” în ambianþa boierului Mogâldea,
vornic de gloatã din anturajul de familiari ai lui Nestor
Ureche), de zicerea de sine a lui Neagoe Basarab
(recunoscut azi mai degrabã ca patron al operei
ce i se atribuie decât ca autorul însuºi, acesta fiind
identificat cu Manuil din Corint), de asumarea eului
auctorial din Viaþa lui Constantin Cantemir de D.
Cantemir? Cultura românã a momentului pare
pasionatã de aspecte mult mai lucrative sau, dacã
nu, atunci mondene, în orice caz…

Rãzvan Voncu scrie, de aceea, pentru puþinii
aleºi prin… autoselecþie. El îi conduce pe aceºtia
prin labirintul mãrturisirii – înþeles ca un întortocheat
traseu al disimulãrii, exprimãrii în oglindã, dezvãluirii
directe în convenþii epice nu lipsite de tragism, dar
puse în paginã, prin constrângerea limbii „brudii”,
nerafinate încã de vreun uz scriptural asiduu ºi de
vreo normare gramaticalã, într-o tonalitate mereu
rizibilã, hilarã – testând valoarea de cheie universalã
pentru descifrarea aventurii literare româneºti vechi.

Fãrã a veni pe un teren gol – cartea continuã
un ºantier frecventat select anterior de profesorul
Eugen Negrici, dar ºi de Dumitru Velciu, de
Alexandru Duþu, autori continuaþi, în contingentele
mai recente de experþi, de voci precum a lui
Alexandru Ofrim, a lui Mircea Vasilescu, a Nadiei
Manea etc. -, Labirintul mãrturisirii pune accente
salutare în analiza unor texte ºtiute ºi frecventate,
dar nicidecum epuizate în posibilitãþile de lecturã
pe care le oferã. Totodatã, în plan teoretic,
redeschiderea cutiei Pandorei interesatã de
valorificarea mai adecvatã a moºtenirii literare vechi
împrospãteazã ºi dinamizeazã scena exegeticã
interesatã de istoria literarã ca disciplinã ºi metodã,
cu condiþia ca letargia instalatã în acest câmp sã
nu fie, încã o datã, mai puternicã decât tentaþia
ameliorãrii cunoaºterii ºi a practicilor specifice.
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Cartea unei vietiCartea unei vietiCartea unei vietiCartea unei vietiCartea unei vieti
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ANCA MÃNIUÞIU

Casa Cãrþii de ªtiinþã,
2012

AVANGARDÃ ªI
CARNAVALESC

ÎN TEATRUL LUI
MICHEL DE

GHELDERODE

Dupã cum mãrturi-seºte Anca Mãniuþiu în
prefaþa de la Avangardã ºi carnavalesc în teatrul
lui Michel de Ghelderode, acesatã carte, apãrutã
în 2012 la Casa Cãrþii de ªtiinþã, este rezultatul unei
cercetãri de o viaþã. Începutã ca tezã de doctorat

în limba francezã prin
1990, lucrarea a mai fost
publicatã în românã în trei
volume separate (2003,
2004, 2007) ºi iatã cã vede
acum lumina tiparului într-
un singur tom, revãzutã ºi
cu „o nouã structurare a
materiei critice ºi analitice”
(p. 10). Autoarea a fost
mânatã de ambiþia legitimã
de a scoate la ivealã un
mare studiu de sintezã
despre dramaturgul

flamand Michel de Ghelderode (1898-1962), a cãrui
unitate sã poatã fi apreciatã ºi la modul pur material
(vizual ºi tactil), nu doar prin lectura susþinutã.

Anca Mãniuþiu îl prezintã pe Ghelderode
într-o logicã dualistã, ca fascinat – pe de o parte –
de anumite aspecte ale curentelor de „avangardã”,
în special futurismul cu a sa esteticã a music-hall-
ului, ºi fidel – pe de altã parte – unei culturi
carnavaleºti de sorginte tardo-medievalã. O culturã
a bufonilor, a trubadurilor, a formelor teatrale libere,
a picturii groteºti ºi a dansurilor macabre, o culturã
a libertãþii ºi a rãspãrului, în care toate formele
„serioase” ale vieþii sunt rãsturnate ºi luate în
derâdere, o culturã foarte bine descrisã de Mihail
Bahtin sau Johan Huizinga, la ale cãror scrieri Anca
Mãniuþiu se referã adesea. Medieval este
Ghelderode mai ales prin conºtiinþa acutã a morþii
ºi prin spectacolele sinistre pe care le pune în
scenã. Moartea nu este, în piesele sale, o
confruntare cu vidul, ca la Sartre sau la autorii
dramatici din ºcoala „absurdului”, ci o nesfârºitã
desfãºurare de schelete împopoþonate, purtãtoare
de embleme alegorice, la fel ca în tabloul Triumful
morþii al lui Pieter Bruegel cel Bãtrân.

Piesele lui Ghelderode includ în cortegiul
morþii o serie de figuri, ºi ele reprezentative pentru
spiritul carnavalului ºi pentru întoarcerea ritualã pe
dos a lumii: clovni, marionete, nebuni, vrãjitoare,
prostituate, care pun în primejdie ordinea societãþii
burgheze. Totul se încheagã sub semnul
grotescului, concept estetic modern, teoretizat
sistematic pentru prima oarã de Victor Hugo în
Prefaþa la Cromwell (1827) ºi reluat apoi în veacul
XX. Grotescul scenic, materializat într-o „poeticã
a contrastelor, a derapajelor, a reversibilitãþii
tragicului ºi comicului” (p. 131), îl apropie pe
Ghelderode – oricât de paradoxal ar pãrea acest
lucru – de Meyerhold ºi de Ionesco. Ceea ce face
„permeabile” frontierele operelor lor este tocmai
ideea „sintezei contrastelor” (p. 131), care urcã
înapoi în timp pânã la Hugo.

Dupã ce studiazã atent raporturile lui
Ghelderode cu Meyerhold ºi Ionesco, Anca
Mãniuþiu se ocupã ºi de ceea ce îl apropie pe
dramaturgul belgian de un alt mare „ciudat” al istoriei
teatrului, anume Antonin Artaud. Autoarea nu
propune între cei doi apropierea mecanicã la care
se recurgea în anii ’60-’70, când Ghelderode era
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Marius Conkan

Teofil, cainele de
lemn si fantasticul
de interpretare

Într-o lume literarã care
practicã, deseori, radicali-
zarea stilurilor ºi nicidecum
concilierea lor, ghidatã dupã
principiul hegemonic al unei
poetici minimaliste ºi anti-
reflexive, o lume care exclu-
de din start alte modalitãþi
de a scrie, fãrã a le inves-
tiga structura ºi motiva-
þiile, chiar ºi fãrã a le acorda
o echitabilã prezumþie de
valoare esteticã, locul lui
Cosmin Perþa trebuie cãutat

printre scriitorii atipici, care nu pot fi indexaþi unei
paradigme clare ºi distincte – acesta fiind, de fapt,
punctul de fugã al destinului sãu literar. Pãrãsind Clujul,
unde funcþiona (ºi funcþioneazã – chiar ºi cu unele
intervenþii non-clujevite) o scriiturã metafizicã, el a
abandonat ceea ce, în anticamerã, constituie sursa
literaturii sale. Privit ca ex-centric, adicã aflat în afara
centrului unei asemenea literaturi, Cosmin Perþa nu
mai poate fi raportat la nimic, deºi e la fel de bun
precum ªtefan Manasia, din generaþia sa. De aceea,
trecut prin gratiile criticii nord-vestice, el este un scriitor
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nu putea fi plasat în ºcoala lui Brecht. Într-adevãr,
în acea perioadã, (r)evoluþia teatrului nu era de
conceput decât în zona angajamentului politic, pe
de o parte, ºi în zona unei „cruzimi” ºi a unui teatru
viu, descinse din Teatrul ºi dublul sãu, pe de altã
parte. Or, cum Ghelderode respingea didacticismul
politic, în numele unei instinctualitãþi creatoare ºi al
unui spectacol total, nu mai rãmânea decât legãtura
cu Artaud. Aceasta existã desigur, aratã Anca
Mãniuþiu în urma unui „demers comparatist riguros”
(p. 161), ºi este legitimatã – în viziunea ei – tot de
motivul carnavalului. Ceea ce numeºte autoarea
„carnaval ireversibil” (p. 162), definit de un pol al
inversãrii groteºti a moralei ºi de un al doilea pol,
„al intensitãþii tragice” (p. 162), prezintã analogii cu
„ciuma” artaudianã, manifestatã în tragedia Cenci
sau teoretizatã în Teatrul ºi dublul sãu. De fapt, în
carnavalul ireversibil ghelderodian, ciuma – cu
intensitatea ºi purulenþele sale – prevaleazã asupra
„sãrbãtorii”, iar „actele, imaginile, discursurile, deºi
pãstreazã amprenta carnavalescului, înceteazã sã
mai fie simbolice, cãci ele converg înspre o
distrugere realã, tragicã, concretizatã, de obicei,
prin moartea de facto a unei victime ispãºitoare”
(p. 166). Cum majoritatea pieselor ghelderodiene
ilustreazã conceptul de carnaval ireversibil, doar
puþine mai rãmân subsumate „carnavalului
perpetuu” (Asediul de la Ostende, Rãtãcirile Marelui
Macabru, Despre un diavol care a propovãduit
minuni), ceea ce probeazã în opinia Ancãi Mãniuþiu
„pesimismul ireductibil” al lui Ghelderode (p. 167).

În Avangardã ºi carnavalesc, Anca Mãniuþiu
ºtie sã îmbine, cu un remarcabil simþ al proporþiilor,
analiza literarã aplicatã ºi studiul spectacologic,
subliniind în permanenþã cã Ghelderode – deºi era
o fiinþã prin excelenþã anti-socialã ºi retractilã – a
scris cu gândul la exigenþele punerii în scenã ºi la
natura esenþialmente socialã a teatrului. Dincolo de
foarte interesantele exemple de close reading,
cititorii aflã detalii captivante despre relaþiile lui
Ghelderode cu Teatrul Popular Flamand ºi cu
regizorul Johan de Meester, în ceea ce a fost una
dintre cele mai fericite întâlniri din tot secolul XX
între o poeticã regizoralã ºi o concepþie
dramaturgicã. Cinci piese ghelderodiene montate
la TPF (între 1926-1932) reprezintã momente
importante din procesul de emancipare ºi
sincronizare a teatrului belgian cu tendinþele
novatoare din Europa. Anca Mãniuþiu vãdeºte, în
Avangardã ºi carnavalesc, o certã vocaþie de
istoric al culturii, cãci leagã în permanenþã evoluþia
Teatrului Popular Flamand de marile tendinþe din
teatrul european, în special din Franþa, Rusia ºi
Germania, însã nu exclusiv, dar ºi de evoluþia
generalã a artelor, cu implicaþii în scenografie.
Ghelderode „medievalul” se vede, astfel, prins în
miºcãrile de ansamblu ale modernismului
european, tocmai prin procesele complexe care
determinã transformarea unui text literar în imagini
scenice ºi acte vii. Autoarea se preocupã ºi de
receptarea lui Michel de Ghelderode în Franþa (dar

nu exclusiv) ºi de alternanþa momentelor de interes
aproape isteric al regizorilor ºi criticilor, cu momente
de ignorare totalã, simptomatice pentru dificultãþile
insurmontabile de a-l prinde pe dramaturgul flamand
într-o formulã fixã ºi de a-l face sã corespundã
sensibilitãþii unui public opac la valorile
catolicismului tragic de la sfârºitul Evului Mediu.

Cartea Ancãi Mãniuþiu, scrisã într-un stil clar
ºi precis, are nu doar meritul de a introduce în
cultura românã un autor cvasi-necunoscut la noi
(din opera cãruia autoarea a ºi tradus), ci ºi pe acela
de a aduce un suflu nou în consistentul corpus al
cercetãrilor ghelderodiene, prezentate în bibliografia
finalã. Avangardã ºi carnavalesc în teatrul lui
Michel de Ghelderode se impune prin rigoare
ºtiinþificã, echilibru, pertinenþã a judecãþilor,
originalitate a stilului, capacitate de a argumenta ºi
de a susþine ipotezele de lecturã ºi incontestabilã
pasiune hermeneuticã. Ceea ce pot sã-mi doresc
este sã vãd cartea Ancãi Mãniuþiu ajungând la un
public mult mai larg decât cel pe care i-l traseazã
însuºi profilul cercetãrii întreprinse.

COSMIN PERÞA

Herg Benet, 2012

TEOFIL ªI
CÂINELE DE

LEMN
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Ãbun de pus sub preºul ironiei ºi al zeflemelii, dar care
paradoxal nu întârzie prin fiecare carte sã-ºi arate
talentul. Aºa se întâmplã ºi cu Teofil ºi câinele de lemn,
publicat la editura Herg Benet, volum pentru care lui
Cosmin Perþa i s-a decernat, de cãtre un juriu
respectabil, premiul Tânãrul prozator al anului 2012.

Pãrãsind temporar spaþiul poeziei, care, prin unele
voci critice destul de intransigente, nu îi oferã o
recunoaºtere imediatã, Cosmin Perþa se apucã de
scris prozã de multe ori în limba poetului, ºi nu în cea
a prozatorului-arhitect ºi stãpân peste lumile sale.
Teofil ºi câinele de lemn este un roman scris, în mare
mãsurã, de un poet care pipãie membrana
personajelor sale, ignorând structura epicã, în mod
repetat, cu meditaþii poetice despre viaþã, moarte,
cãlãtoria în trecut ºi lumea de apoi. Cã în inima
fantasticului se poate ajunge ºi prin alte cãi (ca sã-l
parafrazez pe Roger Caillois) este un fapt dovedit
tocmai prin Teofil ºi câinele de lemn care recicleazã
în mod inedit ºi involuntar fantasticul lui Mircea Eliade
ºi încurcã iþele poveºtii în aºa fel încât cititorului i se
cere destul de multã vigilenþã ºi dexteritate în a
descâlci acest ghem narativ care, sub aparenþa
simplitãþii, are o structurã labirinticã ºi conþine mai multe
noduri gordiene de dezlegat. Ca o pistã falsã livratã
cititorului ºi în mod aparent construit din trei planuri
imaginare (al scriitorului mediocru Teofil Barbãlatã, al
misteriosului Câine de lemn ºi un plan subsidiar, al
meditaþiilor poetice care sintetizeazã poveºtile celor
doi ºi le conferã o aurã misticã), Teofil ºi câinele de
lemn este, mai degrabã, un poem în prozã, în cadrul
cãruia suspansul naraþiunii realiste cu sâmbure viu
întâlneºte poezia ºi discursul misticizant – fapt care
dovedeºte cã diferenþa dintre genurile clasice poate
fi neutralizatã prin împletirea lor subtilã, care necesitã
îndemânarea unui scriitor conºtient cã oscileazã
constant între paradigme.

Cheile de lecturã pentru acest roman sunt
numeroase ºi se prea poate ca ele sã nu deschidã
niciun lacãt hermeneutic. Farah Mendlesohn, în
Rhetorics of Fantasy, o carte recentã ºi esenþialã în
teoretizarea literaturii fantasy, împarte ficþiunea fantasy
în patru categorii, dintre care una este de tip portal-
quest (portal de cãutare), unde unul sau mai multe
personaje pãtrund într-un spaþiu miraculos, ducând
la bun sfârºit o cãlãtorie iniþiaticã (vezi cãlãtoria Alisei
în Wonderland). Or, Teofil ºi câinele de lemn respectã,
iniþial, grila stabilitã de Mendlesohn, referitoare la
ficþiunile portal-quest, cu diferenþa cã Teofil Barbãlatã
intrã printr-un ºifonier (coincidenþã sau aluzie la
Cronicile din Narnia, de C. S. Lewis?!) într-o lume
privatã de miraculos, adicã într-o Românie
materialistã de la începutul secolului XX. Pe lângã
îndepãrtarea de schema retoricã, identificatã de
Mendlesohn în cazul unor ficþiuni fantasy celebre, în
romanul lui Perþa lumile alternative sunt atât de
încâlcite ºi intenþionat fantastice (în mod radical chiar),
încât se poate spune cã toatã aceastã debandadã
imaginarã e un exerciþiu necesar pentru un cititor care,
prin “forcepsul imaginaþiei” (ca sã-l citez pe Andrei
Codrescu din The Posthuman Dada Guide), prin
acuitate ºi inteligenþã, reuºeºte sã iasã la liman. Iar

limanul este atins doar conºtientizând faptul cã
“realitatea” poate fi într-atât de modificatã genetic (cum
se întâmplã în Teofil ºi câinele de lemn) încât nici
mãcar lumea alternativã nu mai constituie un spaþiu
de siguranþã – ceea ce este o noutate pentru acest
gen de literaturã. În pofida tramei complicate ºi a
discursului când poetic, când prozastic, când aflat la
intersecþia dintre acestea douã, cartea lui Cosmin
Perþa te þine cu sufletul la gurã ºi te lasã totuºi sã
respiri, sã fii circumspect în privinþa “realitãþii” ºi sã
cauþi soluþii imaginare unor întâmplãri obiºnuite, sã
apelezi, cum altfel, la o receptare patafizicã, pusã în
slujba potenþãrii fantasticului ºi nu în cea a limpezirii
lui. Provocarea lui Cosmin Perþa este lansatã, astfel,
ca o momealã de pescuit ºi în ea constã reuºita
acestui roman, care-l face pe cititor sã arunce cheile
interpretative ºi sã fie el însuºi cobaiul unor lumi care
se descompun ºi se regenereazã precum o tenie,
înlãturând previzibilul ºi lãsând knockout orizontul de
aºteptare.

Cosmin Perþa este ºi un teoretician al fantasticului,
prin teza sa de doctorat devenitã carte ºi numitã
Introducere în fantasticul de interpretare (Tracus Arte,
2011). Ce reprezintã fantasticul de interpretare?
Decupez doar câteva afirmaþii care încearcã sã
defineascã acest concept: “fantasticul de interpretare
este cel […] în care imaginile, simbolurile, metaforele,
poveºtile, visele sau invenþiile sunt posibile purtãtoare
de epifanii sau amintiri” (p. 15); “nu este nici real, ºi
nici fantastic nu este, poate fi real sau poate, la fel de
bine, sã fie ºi fantastic, depinde cum interpretãm” (p.
19). Deºi am câteva rezerve cu privire la adecvarea
unui asemenea concept, întrucât nu prezintã diferenþe
substanþiale în raport cu fantasticul clasic (poate
autorul ne va oferi lãmuriri percutante într-o nouã carte),
ci doar subtilizeazã ºi reformuleazã un tipar al literaturii
fantastice, cred cã Teofil ºi câinele de lemn pune în
practicã preocupãrile teoretice ale lui Cosmin Perþa. În
acest roman, fantasticul de interpretare survine atunci
când cititorul, în ambiþia lui de a înþelege totul dintr-un
text, este incapacitat de autor în a se poziþiona într-
una din lumile imaginate. Aruncat în carusel, cititorul
surprinde ºi recunoaºte imagini, dar nu poate stabili, în
mod limpede, originea ºi destinaþia lor.

Remarcabile sunt poemele cu care se încheie
fiecare capitol din Teofil ºi câinele de lemn. Cred,
realmente, cã ºi în ele stã talentul pus în joc de Cosmin
Perþa în cartea sa, deºi aceste poeme sunt dislocate,
în mod (auto)ironic ºi brusc, de naraþiunea primarã.
Aceste texte finale de capitol, minuþios ºi chirugical
alcãtuite, ar putea fi adunate într-un volum. Valorificate
în acest fel, ele pun în luminã mai degrabã poetul decât
prozatorul Cosmin Perþa. Ca sã-mi permit o deviaþie
deloc ortodoxã de la cele trei “regnuri” stabilite de
Todorov (straniu, fantastic, miraculos), Teofil ºi câinele
de lemn este o carte stranie ºi foarte bunã de prozã
fantasticã.

ª
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1. Radu Brateº, Blajul ºi
oamenii sãi. O antologie de Ion
Brad, Editura ALTIP Alba Iulia,
2013.

Ion Brad este unul din foºtii elevi
ai profesorului blãjean, cunoscut
ca poet, mai ales în periodicele
interbelice, cu numele literar Radu
Brateº. Astãzi, când recunoºtinþa
faþã de dascãlii ºi înaintaºii noºtri
este de o raritate întristãtoare,
gestul lui Ion Brad se cuvine sã fie
semnalat cu preþuire, pentru cã el
se înscrie într-o serie de
asemenea manifestãri publicistice,
începând cu articole ºi evocãri ºi
continuând cu volumele de memo-
rialisticã epistolarã: Printre oamenii
Blajului, Blajul nostru cel de toate
zilele, Veniþi de luaþi luminã º.a.

Volumul de omagiere aniver-
sarã este un veritabil compendiu
Radu Brateº. Conceput în capitole
semnificative el prezintã pe Radu
Brateº – evocatorul Blajului. Un
prolog al acestei evocãri este
cuvântul inspirat evocator al lui
Ion Brad despre Radu Brateº, pe
care-l numeºte „un poet ºi un das-
cãl de poezie”. Urmeazã o amplã
ºi reprezentativã selecþie din pro-
za evocatoare ºi publicisticã a lui
Radu Brateº structuratã în urmã-
toarele capitole, unele reluând tit-
lurile cãrþilor publicate : Ion Axente
Sever ºi timpul sãu, 1931, cartea
de juneþe, scrisã când avea ca
student în anul întâi doar 17 ani; În
stil de panegiric  cuprinzând câte-
va articole ºi evocãri ( Din viaþa ºi
activitatea marelui episcop muce-
nic Ioan Inocenþiu Micu-Klein,
Nicolae Comºa, Ariton Pescariu,
ªtefan Pop, Ion Agârbiceanu,
Centenarul popasului eminescian
la Blaj) ºi douã alocuþiuni, cu per-
tinente consideraþii pedagogice
ale profesorului diriginte la tradi-
þionalele revederi colegiale ale
absolvenþilor Liceului „Sf. Vasile cel
Mare”; Aspecte din viaþa Blajului,
ediþia rarisimã din 1942, com-
pletatã cu Însemnãri despre Blaj,
ºi cu ediþia a doua din Aspecte din

viaþa Blajului (2008), revãzutã ºi
adãugitã de fiica scriitorului Liana
Biriº; Evocãrile (2008) cuprind
însemnãri scrise cu un condei
marcat de o puternicã participare
afectivã despre Maria Puia, o
eroinã a Unirii, o luptãtoare pentru
unitatea naþionalã, profesorul Virgil
Stoica, din nou despre Nicolae
Comºa vãzut ca „un om al ºcolii ºi
al cãrþii” ºi despre Ion Brad,
considerat ca „un poet al perenitãþii
noastre”.

Ultimul capitol cuprinde
Referinþe critice despre Radu
Brateº semnate de Nicolae Albu,
Octav ‘uluþiu, Valentin Taºcu,
Rãzvan Voncu, Ion Buzaºi, Ion
Dodu Bãlan, Dumitru Micu,
Alexandru Dumitriu, Ioan Chindriº,
Liana Biriº, Dan Dulãu ºi Alina
Maria Dulãu, precedate de
succinte date biobibliografice din
Dicþionarul general al literaturii
române, Academia Românã,
Bucureºti, 2004, redactate de
Algeria Simota.

2. Radu Brateº, Trãite ºi
scrise-n furtunã. Alte scrieri
inedite. Ediþie îngrijitã ºi Cuvânt
înainte de Liana Biriº ºi Voichiþa
Ionescu. Note ºi comentarii de
Liana Biriº, Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2013.

Se reiau, cu semnificative
completãri, douã cãrþi apãrute în
2008: Scrise-n furtunã ºi Scrieri
inedite. Natura completãrilor este
sugeratã chiar de titlu: publicarea
unor documente care marcheazã
etapele unei biografii dramatice ºi
explicã geneza poeziilor despre
„cumplitul Canal” – din caietul-
manuscris, – Scrise-n furtunã.

Radu Brateº îºi începe cariera
didacticã în 1935, la 22 de ani ca
profesor de limba românã ºi latinã
la Liceul „Sf. Vasile cel Mare” din
Blaj. Propriu-vorbind a avut numai
cinci ani (între 1935-1940) de
carierã didacticã favorabilã unei
vocaþii pedagogice, cãci au venit
anii rãzboiului, apoi ai prigoanei

comuniste asupra Bisericii ºi
ªcolilor Blajului, ºi ca alþi profesori-
preoþi blãjeni, Radu Brateº
parcurge ani dramatici, între 1948-
1973, un sfert de secol; o biografie
pe care autoarele ediþiei, fiicele
scriitorului, Liana Biriº ºi Voichiþa
Ionescu o împart în patru secþiuni
sau capitole:

I. nov.1948-oct.1949 – exilul
didactic într-un sat din Moldova, la
Rogojeni, „Lângã apa Prutului”.
Acesta va fi ºi titlul primei pãrþi a
volumului Scrise-n furtunã; sunt un
fel de versiune liricã elegiacã a
scrisorilor pe care le trimite
îndepãrtatei sale familii.

II. oct.1949-aug.1952 – la
Institutul de Lingvisticã din Cluj,
redactor la Dicþionarul limbii
române al Academiei R. P. R. Foºtii
sãi profesori de la Universitatea
clujeanã voiau sã curme aceastã
nedreaptã umilinþã a dascãlului
blãjean ºi-i oferã o slujbã pe
mãsura valorii sale ºtiinþifice ºi
intelectuale, dar aici este urmãrit
cu mai acerbã tenacitate de cãtre
Securitate ºi arestat în 1952.

III. 15 august 1952-10 mai 1954
-  anii detenþiei la Canal, care i-au
inspirat cel de-al doilea ciclu din
caietul manuscris Scrise-n
furtunã, cu un titlu ovidian, Tristia.
Dar dacã poetul latin suferea numai
din cauza surghiunului din eleganta
Romã, în locuri sãlbatice, deþinuþii
„coloniºti” au îndurat infernale
chinuri ºi umilinþe.

  IV. 1954-1973 – reintegrarea
în învãþãmânt, când profesorul de
la liceul blãjean de odinioarã,
„dascãlul de poezie” – cum îl
numeºte Ion Brad, a fãcut navete
obositoare la ºcoli sãteºti din
judeþul Alba, la Hãpria, Mihalþ,
Cistei ºi Teiuº. În toamna anului
1972 a încercat totuºi sã se
transfere la liceul blãjean, dar i s-a
oferit o catedrã mozaic ºi un orar
dificil, încât s-a vãzut nevoit sã
renunþe ºi sã se reîntoarcã la
Teiuº, de unde nu a mai apucat sã
se pensioneze, pentru cã în vara
anului 1973, în urma unei boli
necruþãtoare, ºi-a încheiat chi-
nuita existenþã pãmânteanã,
umbritã ºi ameninþatã mereu de
supravegherea Securitãþii.

Ion Buzaºi

(1913-1973)
Centenar Radu Brates

ª



47

Poezia Gretei Tartler (n. 1948)
a avut parte, în general, de o primire
pozitivã, deºi numele autoarei, pre-
zenþã elegant-discretã în peisa-
jul literar intelectual al ultimelor
decenii, nu s-a aflat pe toate bu-
zele. Scriitoare foarte cultivatã, cu
studii de filologie orientalã serioase,
muzicianã, autoare de fine eseuri
ºi traduceri din literatura arabã,
poeta s-a impus în cele din urmã
printre numele reprezentative
ºi cu marcã proprie în spaþiul
„neomodernist„ al liricii româneºti.
A debutat , cu un mic volum, nu
foarte convigãtor,  intitulat Apã vie
(1970), în care motive de basm,
mult convenþionalizate, erau
convocate pentru a sugera  un fel
de ritual iniþiatic, un drum cãtre  þãr-
mul simbolic al apei purificatoare,
spre «eterne hieroglife» ºi «pâcla
de nemãrginit extaz» ori «ceasul
de echilibru» al unei vieþi trãite în
plinã luminã. O predispoziþie extatic-
imnicã  întreþinea deja  avântul re-
toric al acestor compuneri cu „aºtep-
tarea ca un templu“ printre prezenþe
„corale“ de sihaºtri, într-o „neîntre-
ruptã filocalie“ ce putea imagina un
spaþiu pus sub semnul infinitului
(„Ne rotim într-un opt, sau cerc
însurat / pânã-n miezul cu stâlpul
retoric“!), prin care trecea, muzical-
melancolic , ºi „cavalerul din caval
/ cu sunetul medieval“ ºi „dragos-
tea slãvitei despine (care) avea
rãdãcini bizantine“.  Armonia muzi-
calã a multor versuri – unele în tipar
folcloric – nu  salveazã, totuºi, prea
multe dintre aceste texte de
senzaþia de artificial.

«Coralã» este viziunea ºi în
poemele strânse în cartea urmã-
toare sub chiar titlul Chorale
(1974), apoi în  Hore (1977), însã
pasul înainte e vizibil ºi important :
accentele confesive sunt puter-
nice, discursul jubilatoriu sunã deja
autentic într-o poezie  deschisã
ritmurilor universale sub zoda
limpiditãþii trãirii, remarcatã în
volumele imediat urmãtoare drept
o caracteristicã a viziunii poetei.
Lumea rãmâne un univers de
«semne», mult mai apropiate, însã,

de concret, evocate în versuri de
þinutã «anticã»,  invitând la solem-
nitate, ca la un Mircea Ciobanu :
«Trezie clarã: mi-au pãtruns prin
pleoape / izvoarele; ºi pe cãrare /
de picuri cristalini mã întregeºte /
de parcã roua de nãlucã-a lumii /
ºi-ar fi aflat un trup; ce semne / de
sunet mi se-ntipãresc în sânge / ºi
paºii-ncrezãtori în prundul tainei /
mustesc desferecate melodii»…
Subiectul liric se vede «cântând
chorale», ori «înstrun(nându-ºi)
harfa cea dulce», într-o stare de
extaz contemplativ: «nu cânt cu
limba cele întâmplate, / ci cu-
noscându-le cu mintea înþelesul /
mã veselesc în contemplarea lor»,
«învãluindu-mã, fug pe pereþii
subþiri / albine cu sufletul blând, de
choral». Motivul Apei Vii revine,
simbol al puterii întineritoare a fiin-
þei care se simte comunicând intim
cu elementul teluric: «prin jgheabul
casei pustii / începe sã picure Apa
cea Vie /…/ Drumul se scurge ºi
el ºi te duce cu sine / cum trece
hrana din ciocul de pasãre / în
ciocul puilor ei», fãptura e un potir
în care se adunã «roua cea vie»,
omul viu îºi simte geamãnul de sub
pãmânt într-o simetrie perfectã.
«Horele» conduc în direcþii simi-
lare, uzând de simboluri precum
cercul, pasãrea, apa, iar Columna
lui Brâncuºi nu poate lipsi ca
termen de referinþã, prezent în
multe dintre producþiile acelor ani.

    Odatã cu Astrologia ierbii
(1981), poezia Gretei Tartler
inaugureazã o etapã care o va
individualiza cu adevãrat în
context. Pãtrunde în scrisul sãu
ambianþa intimã, domesticã, ºi
faptul cotidian, puse în subtile ecu-
aþii cu experienþa livrescã, într-un
discurs în care notaþia e concuratã
de fantazarea luminoasã ce-i
definise ºi cãrþile precedente. Un
profund sentiment al comunicãrii
regnurilor, al stratificãrii vegetal-
minerale, al participãrii eului la viaþa
intimã a naturii, ca în acest poem
cu titlu acum foarte semnificativ,
Herbarium spirituale: «Ceea ce

scriu dupã culesul boabelor de
ienupãr / se poate citi fãrã a
deschide scrisoarea: / ca un pãiº
de luminã astralã curg rânduri / din
degetele aproape însângerate. / La
fel se poate vedea câteodatã în
stâncã / ierbarul cu vine de aur,
vãpaia / comorilor negãsite, sau
stropii de ploaie / în strigãtul uliului,
în vestirea cocoºilor. / Mai mult
lumineazã o carte închisã: /
mãrgele dintr-o rãºinã ce arde / pe
creºtet de munte, printre ácele de
ienupãr / se strâng precum ochii
pe vârful degetelor / încoronându-
le, fumegând.» Naturalul ºi cul-
turalul în deplinã osmozã întreþin
o emoþie aparte, pe care o sporeºte
versul ºi la nivelele unor aliteraþii:
«Vine un sofist încãrcat de safire:
/ ochii mi se înceþoºeazã ºi nimic
nu-i rãspund. / Profesori prãfuiþi mã
întreabã / când picã mana. Cutia
cu scrisori / s-a umplut de cunei-
forme». Unul dintre versurile cele
mai frumoase din literatura româ-
nã face parte din acest poem:
«Tinereþe, strig, ocolind o bãltoacã,
/ mlaºtinã pentru cei neiniþiaþi în
misterii» / Reclamele strãlucesc.
Torþa din mâna mea dreaptã / e
chiar mâna mea dreaptã.» Iatã cum,
fãrã dilatãri emfatice, se poate
transmite, grav ºi profund, acel
sentiment al comuniunii cu tot ce
existã, în  actul combinatoriu apa-
rent modest, ce alãturã banalul
vieþii de fiecare zi cu „misteriile“, în
spaþiul de reverberaþii al unor
embleme prestigioase!

 Blagienele rune pãtrund pânã
aici („Ca un ºoim auriu mã ajunge-
n oglindã / semnãtura lucrului, ne-
nþeleasã“), într-un poem rotunjit la
modul oriental, cu învecinare de
caligrafie finã ºi pregnanþã
senzorialã, familiar poetei: „Vine
toamna, se-adaugã încã un tei, /
vine toamna ºi vinete boabe mi-s
ochii. / Înnegreºte-þi pana în ei.“ Le
reia un text intitulat, cumva pro-
gramatic, Materia signata, ce
poate fi ºi „eticheta“  modului de a
face acum poezie al Gretei Tartler:
«Poþi duce pe umeri doi saci de
cartofi, / dar cine a înghiþit ultimul
fruct cules de profesor? / (existã
un avertisment, o semnãturã în
lucruri). / Florile palide / ale man-
dragorei ºi belladonei, cu fructele
lor þepoase, / laptele corosiv al
euforbiaceelor, violetul de doliu / al

Poezia Gretei Tartler
Ion Pop
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brânduºei: nu-s oare primitive
hieroglife? / Scrierea nu derivã din
semnãturi naturale?“ Sub carnea
fragedã a fructelor se pot ghici alte
„semne“ (tridentul subþire /  care
dezbracã mãceºele dulci / din
chiciura ca o cãmaºã de mire“,
„Dintre cãrþi un pãun mã izbeºte
peste faþã / cu o sutã de ochi“,
„Piatra e doar o pecete / a focului
din adâncuri“,„Balansul norilor, al
orelor înºirate / asemeni lãutelor
într-un atelier“, „Camioanele duc
zãpadã: încã o paginã / din Liber
Mundi“… O tulburãtoare convi-
vialitate leagã nume ºi date ale
trecutului îndepãrtat, orânduite
ca într-un „tablou de gen“, cu pulsul
momentu lu i  t rã i t  –  pr in t re
«absolvenþi Agrippas, Bruno,
Alstedius, priviþi cu uimire de
oameni bãtrâni, de aude, ca
întotdeauna, marcând continui-
tatea vieþii,  un þipãt de nou-nãscut,
imagini de legendã, precum cea a
vrãjitorului din  Hammeln revin,
actualizate, firesc cu sunetele
poemului: «Meºterii saºi, bãtând
din potire de aur, / tineri în blugi
cântând oratorii de Händel /…/
Totul se scurge spre apã, îndatã /
ce-a rãsunat acel fluier de oaste.
Mineralele sãruri ale poemului.
Turma de rozãtoare, de flãcãri
mãrunte / Cum se înghesuie! Cum
aleargã orbeºte! / Chiar ºi Roza
ieºindu-þi prin coaste!» Punþi
livreºti, aruncate spre Bibliotecã
ºi prestigioase referinþe culturale
leagã timpuri ºi spaþii, fiinþe ºi
semne, provocând armonioase
reverberaþii lirice: «Levãnþica pe
care-o culegem azi împreunã /
cum se numeºte în chaldeanã?»,
«Uºor îmi aºezi, prietene, inima în
bibliotecã! / ªi-n locu-i un viu sca-
rabeu», «ºi acea floare sfântã,
laleaua, / laleh, semãnând cu Allah
la pronunþare», «Am ochii roºii de
citit, ca trandafirii», «rãchita din gar-
duri / încolþeºte Prima Materie»…

       Sub semnul unui imperativ
etic confirmând consecvenþa cre-
zului poetei stau ºi versurile din
Scrisorile de acreditare (1982): „Sã
nu fii numai un sfert / din ceea ce
eºti. Sã nu te-alegi din poeme /
decât cu secretul! Fierul sã-l baþi /
cât eºti tu cel încins!“ Încrederea
în poezie e departe de a se fi
pierdut, «semnele secrete»

înscrise pe pielea ca un pergament
a poetului  aºteaptã cilipa lecturii
revelatoare, în concurenþã cu
zgomotele zilei: «Lasã-te-n voia
acestor litere, / scris pânã-n ºira
spinãrii, / într-o zi vei descifra totul,
fãrã îndoialã - / dar zgomotul maºi-
nii care toarnã asfalt, / ceaþa,
trecãtorii, ºuierul trenului / glasuri
nepãsãtoare ne strigã NU ÎNCÃ /
pãmântul ne strigã ºi el: NU AICI».
Coexistenþa paºnicã dintre scris ºi
trãit, dintre livresc ºi faptul de viaþã
cotidian, continuã, ca în acest
poem întemeiat, cum se ºtie, pe
«urâtele fapte» ale unei epoci de
dispreþ pentru culturã, dar care la
Grete Tartler comunicã acea
emoþie specialã a întâlnirii dintre
litera tipãritã ºi lumea proaspãtã a
senzaþiei: «Nu te opri sã întrebi
vânzãtorul / de unde-i Istoria
Literaturii / ruptã-n cornete. Seminþe
de busuioc / în barba lui Dosoftei,
nãutul sunat /  de Povestea Vorbii,
Scrisoaea lui Cocrijel / învãluind
bulbii tragici de lãcrãmioare. /
Papaver orientale, macul regal /
înflorind din Lauda Somnului, /
melissa, dracocephalum molda-
vica, pe urma lui Cantemir. Ridichi
ºi fasole / curg prin cornetul
caragialesc»… Pe aceeaºi linie a
emoþiei induse dinspre referinþa
culturalã se situeazã un poem
elegiac, cu trimiteri la un anume
trecut sãsesc, evocat în simetrie
cu imaginea devenitã simbolicã a
unui peºte tãiat în bucãtãrie :
«Ochii ºtiucii, rubine ceþoase, / mã
privesc de pe tava de lemn. /
Lângã-un mic fierãstrãu / cu dinþii
de raze. / De parcã aº fi în demult
pãrãsita / bisericã goticã: doar po-
rumbeii / se mai întorc, prin sparte
vitralii. / Ochiul roºu / un cerc de-
ntuneric, / viþelul legat de þãruº,
pãscând în genunchi: / mai
departe nu poate s-ajungã. / Käthe,
Augustin, Reinhard. Inima-i plinã /
de rouã, ca oul sorbit de vãz-
duhuri» (Kund 1980). Nu poate lipsi
din context nici poezia impregnatã
de experienþa muzicalã a poetei,
topitã expresiv ºi armonios în
atmosfera unei zile obiºnuite,
precum în ªcoala de muzicã:
«Cobori din tramvai ºi deodatã un
iezer / îþi lumineazã prãfoasele
ghete: / a înflorit chiar sub tãlpi
caisul. / Douã fete subþiri, cu vioara
sub braþ, se opresc / printre ramuri

cromatice, pe care în grabã / pro-
fesorul de armonie le noteazã-n
caiet. /…/ e doar intervalul do-mi
bemol, intervalul / care strãbate
faptele, vorbele, o sãgeatã / trasã
prin ochiul drept, printr-o sârmã /
de telegraf, printre streºini. /
Mirosuri blânde ºi coji de cartofi /
curg dinspre internat, la fereastrã /
sunetul fa îºi coboarã cãmaºa, /
mã opresc o clipã în prag, oare
asta-i / vremea cãmãºilor, crisa-
lidelor, cristalinelor.»  Prin aseme-
nea versuri, Grete Tartler se înscrie
pe un loc bine conturat între poeþii
«livreºti» (a fost citat, la un moment
dat, Aurel Rãu) la care interferenþa
dintre trãit ºi citit devine cu adevãrat
fertilã.

     Substanþa reflexivã a dis-
cursului dominã în Substituiri-le din
1983, ºi ea priveºte cu precãdere
statutul poetului ºi al poeziei în
vremuri resimþite acum ca fiind de
cumpãnã ºi de provocare pentru
mesajul poetic. «Substituirile»
tocmai la aceastã chestiune gravã
trimit: în ce mãsurã poezia vrea ºi
este în stare sã exprime «ade-
vãrul», cum ar fi spus Eminescu.
Obsesia duplicatului textual, a
«play-back-ului» ºi «benzii mag-
netice», e prezentã în puncte
nodale ale volumului, atacând ºi
problema relaþiei dintre cuvânt ºi
real, a sinceritãþii ºi autenticitãþii
rostirii lirice. «Imitãrii de sine»,
convenþionalizãrii cabotine, adicã,
a subiectului poetic, i se impune
cãutarea unor stãri de spirit
exprimate fãrã medieri: «nu-i
rãmâne / decât cu vocea ta chiar
sã strigi adevãrul»: o variantã, mai
accentuat programaticã, a
celebrului vers ce identifica torþa
purtatã cu chiar mâna poetului…
Astfel de întrebãri se vor mai pune
pe parcurs, chiar în chip foarte
explicit: «Poezia se naºte unde
naufragiazã cuvântul?», «acum
poezia îmi pare condamnare
neaºteptatã», «Rostul poemelor
tale? Sã lase o urmã în praf / când
le ridici de pe raft»… În genere, e
respinsã cosmetizarea realului,
înlocuirea lui cu imagini atenuate
sau estetizate, menite sã neu-
tralizeze drama ori s-o amâne ºi
chiar s-o uite. Trimiterile la rea-
litatea imediatã profund alteratã
apar adesea: «între timp / oul
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dogmatic se stricã sau  scoate pui, /
tu strãpungi cu o sabie / pãpuºa de
cearã - / dar nici strigãtul meu, ºtii tu
prea bine, / nu schimbã nimic“… ªi
nici particulara «peda-gogie» a
dictaturii care cenzureazã orice
realitate ieºitã din convenþia
nivelatoare, ca în acest excelent
poem-parabolã, Didactica nova:
 «Câte degete ai la o mânã ? / Cinci,
rãspunde elevul. / Cât fac, prin
urmare, cinci cu cinci ? / Unsprezece,
vine rãspunsul. / N-am eu dreptate
sã-mi ies din fire ? / Nu te-am mai pus
sã numeri o datã ? / De-ai pricepe ºi
tu, / de-ai rãspunde ca oamenii ! /
Ce-ar fi deacã toþi ar rãspunde ca tine !
/ Câte degete ai la o mânã ? / Cinci,
rãspunde elevul ? / Câte degete al la
douã mâini ? / Unsprezece, vine
rãspunsul. / Loviturile cad. Peste
mâna cu cinci, peste mâna cu ºase
degete.»

     Nu altfel stau, în esenþã, lu-
crurile în cãrþile urmãtoare, tipãrite
acum la o mai mare distanþã una
de alta. Achene zburãtoare (1986)
apare organic comunicantã cu
poezia din volumele imediat
precedente, uzând de teme ºi
motive cunoascute, exploatate cu
aceeaºi ºtiinþã a montajului de
concrete în preajma Literei.
«Fulgerul» dintre «minuni» ºi
cuvinte apare cãutat cumva
programatic pe vagi urme ale
definiþiei suprraealiste a imagi-
nii, însã Grete Tartler îºi continuã
lucrarea mai ales în sensul
recuperãrii în poem a senzaþiei
elementare, a «minunii concrete»
- «n-avem ceas, nici vârsta nu ne-
o cunoaºtem. / ªi acum mã
orientez dupã / înflorirea unui nufãr,
foºnetul stufului, miresmele jun-
glei»; «valuri de achene zburãtoare
/ ne ademenesc, ne fac semne»

sau: «zarzãrii toþi albesc dintr-
odatã / cerul pãleºte, se-mbaie în
zumzet materia», - amintind de
universul zumzãitor-germinativ al
unui Blaga târziu. E nostalgia con-
cretelor resimþitã de orice literat
care, în alte locuri, mediazã «na-
turalul» prin deja amintita caligrafie
«orientalã» a imaginii: «Ca sã uit
iubirea, oare, / îmi culc faþa pe obrazul
/ unei ape curgãtoare?  / ªi se pierd
ca nestemate / de pe un mâner de
spadã / ochi ce n-o sã mã mai
vadã»… Acelaºi, de altfel, care pre-
þuieºte ºi conservarea în sunet a
trãirii autentice, contra agresiunilor
zilnice: «ce bine cã începutul cuvân-
tului «aurã» e de aur: / viermii n-o
pot preface în  praf»…

 Când revine în vitrinele cu
notãþi, vezi volumul  Roºiile por-
tocalii când sunt verzi sunt gal-
bene  – sugerând deja din titlu
bogãþia polisemicã ºi plasticã a na-
turii, dar ºi o anumitã ambiguitate
a percepþiei noastre despre datele
realului  –;  Grete Tartler apare
marcatã profund de experienþa
istoricã dramaticã a  lui Decembrie
1989, consideratã sub unghi
deceptiv: faptul de a fi «scãpat
totuºi  cu viaþã» din vâltoarea eve-
nimentelor e, între altele, amendat
cu o amarã ironie, în virtuitea acelei
formule a «poporului vegetal»,
despre care vorbiserã mai devre-
me, cu aceeaºi amãrãciune, un
Cioran sau Ana Blandiana: «‘Cu
viaþã‘. / Ascultaþi-i. Aºa vorbesc
morþii». Ca multe conºtiinþe exi-
gente ale momentului, ºi autoarea
acestor versuri îºi exprimã în mai
multe rânduri dezamãgirea, nu
departe de perspectiva bacovianã
asupra «þãrii triste pline de humor» :
«Atâtea mari minciuni aud în jur /
cã mi se sparg mãselele de
scrâºnet - / gura  lui Blaga astãzi e

þãrânã / dar râsul lui se mai aude,
pur. /…/ Prin geam o þarã albã, fãrã
glas - / vorbim latina deformatã-n
scrâºnet. / Atâtea guri care-au
muºcat þãrâna ! / nimic de râs –
dar râsul a rãmas !». Câte un poem
de culoare ludicã, mizând deo-
potrivã pe jocul de cuvinte în
conjuncþie cu jocul lumii (cre e ºi
una livrescã), transmite acelaºi
«gust» mai curând amar, cum se
ºi cuvine a fi la Porþile Orientului:
«Ai învãþat sã faci pâinea de toate
zilele: / ideile lui Platon cernute prin
/ sita lui Erathostene, / grãsimi,
lipide ºi Euripide, / ceara de albine
de la gura lui Pindar, / mãrul lui
Newton, / ceasul pus la fiert de
Lavoisier - / priveºti mirat oul / care
ticãie foarte rar - // ce bine e, dragã,
la noi, în Fanar, / totul ar gust / chiar
dacã în  zadar». Însã, în ultimã
instanþã, învinge chiar ºi în aceste
dezabuzate versuri mai noi, un aer
proaspãt de naturã tânãrã, vitalã,
ce pare «a da cu sâc» din
provizoriul, luminosul ºi nepãsã-
torul  Isarlîk al vârstei proaspete,
optimiste dincolo de Literaturã ºi de
realitãþi, precum în frumosul poem,
nu lipsit, totuºi, de o nuanþã
elegiacã, Olimpiada de limba
germanã: «Îþi aminteºti cum a fost
la Olimpiadã / în oraºul cu turnuri
germane: ºuºoteaþi / seara în paturi
suprapuse / precum pãsãrile în
cuib sau îngerii înainte de zori. /
…/ Ãºtia cu tezele lor despre lite-
ratura ruinelor / ºi barocul lor plin
de praf ºi de cranii - / palide felinare
pe coli, raza timpului, / toxicul
Gaudeamus, guma din brevis est
- // fie de la ei, cei nãscuþi gata /
trãdaþi ºi vânduþi, cu ochii de sticlã,
/ citeascã ei mersul trenurilor, afle
ei ora exactã / noi vom învinge. Pot
sã tot spunã / cã am fi muritori. Nu
a fost dovedit“.

Marius
Georgescu

Crisalide
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„Cercetarea ºtiinþificã mi-a
imprimat o anumitã rigoare, o
rigoare strãinã naturii mele, pe care
o consider în mod esenþial artisticã”
(din interviul luat de un cristian lui
ªerban Axinte în „Observator
Cultural”). Bun. Prin urmare,
întrebãrile pe care ºi le poate pune
legitim critica literarã în discuþia
despre volumul „Pãpãdia electricã”
se leagã de felul în care aceastã
dublã ipostazã a autorului o
afecteazã direct pe una din ele –
aceea de poet. Radu Vancu
vorbeºte în prefaþa volumului
despre „cel mai atipic douãmiist”,
demonstrând – desigur, la nivel
teoretic – cã poezia lui Axinte stã
cu un picior în tematica generaþiei
„douãmii” (hapax-ul existenþial) ºi cu
celãlalt în registre stilistice strãine
acesteia, sau, mai exact, renegate
de reprezentanþii ei. Însã nu ºtiu
dacã panorama generaþiei l-a inclus
vreodatã între poeþii de primã linie.
Iar în afara grupului de „infanterie”
(ideologic ºi manifest), autorii prinºi
de conjunctura cronologicã între
douãmiiºti au arãtat mereu vag
influenþaþi de etica milenaristã ºi
aproape imposibil de disociat de
generaþiile anterioare.

Motivul pentru care ªerban
Axinte nu pare aºa uºor încadrabil
ne este dat însã de aerul sãu de
poet minor. Veºnic nehotãrât între
registrele stilistice, experimentând
fãrã discernãmânt cele mai
anevoioase formule poetice, autorul
„Pãpãdiei” îºi autoanuleazã
constant propriile versuri. Stãrile
poetice pe care le surprinde Andrei
Terian pe coperta a patra (visul,
hipnoza, beþia, demenþa), toate
trecute sub aspectul „halucinant ºi
misterios” invocat de critic, rãmân
în urma lecturii suportul pe care
orice poet îl are la îndemânã, însã
care a fost aici exploatat cu o dorinþã
aproape infantilã de a poetiza la
nesfârºit. ªi eterogenitatea tehnicã,
cu toate cã pentru unii autori poate
uneori servi drept substitut pentru
lipsa unei tonalitãþi proprii, are aici

mai mult efectul de a scoate în
evidenþã deficienþele poetice ale lui
Axinte.

Avem, deci, combinaþia letalã:
proiecte imaginative defazate
laolaltã cu experimente tehnice. Iatã,
spre exemplu, maniera facilã pe
care o alege ªerban Axinte pentru
a mistifica zonele pe care nu le
poate prelucra poetic în starea lor
iniþialã: „...ºi am vãzut prin geamul
deschis în tine/ ce mai fãcea sora
ta geamãnã/ pe care ai înghiþit-o din
greºealã/ […] sora ta geamãnã a
fost extirpatã,/ nici mãcar nu
împlinise vârsta la care femeile
devin perfecte”. Nu pot rezulta prin
aceste formule decât structuri
suprarealiste fãrã mizã, la fel cum
nu are mizã niciuna din structurile
exersate în tot amalgamul fãrã
sfârºit: „o pãpãdie îºi resoarbe acele
electrice/ în faþa propriei imagini;”.
Împrumuturilor soresciene ºi
stãnesciene deopotrivã (evidente în
majoritatea poemelor retorice ale lui
Axinte) li se adaugã trucuri textuale
avangardiste total defazate (rânduri
întregi de semne de punctiaþie ºi
spaþieri futuriste fãrã mizã
contextualã). Sigur, poate cineva se
întreabã de ce asemenea
împrumuturi ºi experimente îi
eºueazã autorului, însã din start
valabilitatea (trans)istoricã (pe care
ar putea-o invoca apãrãtorii unor
astfel de formule) picã, descentrate
de naivitatea ostentativã generalã
a versului:  „scriu despre
dumnezeu,/ rup pagina,/ o mestec
încet, încet/ la masa de searã”,
„sângele mi-a þâºnit prin buric de
emoþie”.

Unde mai punem balastul livresc
interminabil? ªerban Axinte pare
incapabil sã refuze tentaþia de a
lucra „mãreþ” cu mari personaje ale
culturii. ªi asta, în lipsa efectului
autentic de disociere, rãmâne un
simplu joc la intersecþia dintre
filosofarea chinuitã ºi pseudo-
impactul artistic: „sunt viu,/ urc
golgota ca orice turist în trecere;/ îl
vãd rãstignit chiar în faþa mea/ pe

marchizul de sade”. Naivitatea
artisticã ºi impresionismul
necontrolat par sã fie de fapt
resursele poetului. Nu numai cã mai
toate problemele „de viaþã” capãtã
un umor involuntar teribil, dar arta
poeticã pare mai mult un exces de
melodramatisme: „dã-mi ziarul sã
vãd dacã mai trãiesc, dã-mi odatã
ziarul, încremeneºte ºi tu, dizolvã-
te în faþa mea […] ia uite ce are-n
cap, se târãºte pe jos, merge în
patru labe ºi vomitã rime”.

ªi dacã tot am ajuns la rime, iatã
câteva rime de-ale autorului însuºi:
„a aflat cã am puteri extraordinare/
vrea ºi el un pumn între felinare,/
zice cã are vocaþie de cavaler
medieval decapitat/ de luptãtor în
linia a treia ucis din greºealã de un
camarad”. Aici nici nu cred cã
meritã sã intervin.

Cu o asemenea carte, ªerban
Axinte ar putea fi consolat doar de
gândul cã i s-a împlinit oarecum
„singura dorinþã” (declaratã într-un
interviu în „Observator Cultural”),
aceea de a scrie de fiecare datã un
volum mai bun decât cel anterior.
Însã cu aºa resurse ieftine, cu aºa
progrese mãrunte ºi de-abia la al
patrulea volum, mã îngrijoreazã
gândul cã s-ar putea sã aºtepte mult
ºi bine pânã sã depãºeascã
ipostazele naive pe care ºi le
asumã acum. S-ar putea ca
evoluþia sa asimptoticã sã nu ne
prilejuiascã surprinderea punctului
de coliziune cu poezia.

ªtefan Baghiu

Poeme p(r)apadite

Valentin Dodicã Pomul vieþii
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A apãrut ediþia a doua a lucrãrii
Enciclopedia exilului literar
românesc (1945-1989) de Florin
Manolescu, la Editura Compania
(2010). De la început, autorul se
aratã conºtient de faptul cã exilul
literar românesc înseamnã
„supravieþuire ºi creaþie, dar ºi
cîmp de luptã al onoarei împotriva
injustiþiei ºi a minciunii, imensã
energie a memoriei, legãturã
indestructibilã cu România eternã”,
iar în ceea ce priveºte a doua ediþie,
ea se distinge prin „cîteva revizuiri
ºi noutãþi” care au darul de a spori
acurateþea bibliograficã a între-
gului. Or, în comentariul pe care îl
fãcusem la apariþia primei ediþii (în
Jurnalul literar), tocmai aceasta îi
reproºasem autorului, în principal:
cã ignorase nejustificat pe unii ºi-i
incluse pe alþii care nu aveau nimic
de a face cu literatura, adicã se
zgîrcise într-o parte ºi se arãtase
foarte lax de cealaltã parte. Unele
din aceste imputãri sunt corectate
la ediþia a doua, o altã parte nu, pe
care autorul le considerã, probabil, de
o mai micã importanþã, deºi þin de
informaþii bibliografice lacunare,
neglijenþe în informare, tratament
neunitar (de pildã, nu toþi au pozã),
care pot fi scuzabile, la o adicã,  în
condiþiile restrînse ºi destul de impro-
prii ale documentãrii în afara þãrii.

În Introducere la ediþia a doua,
autorul recunoaºte erorile din
prima ediþie ºi revizuirile care s-au
impus din aceasã cauzã - „îmbu-
nãtãþirile de fond”, „lãrgirea de
orizont” - o datã cu trecerea tim-
pului, fapt care a sporit „gradul de
precizie ºi puterea de cuprindere”
ale enciclopediei. Parcã pentru a
preîntîmpina obiecþiile la aceasã
ediþie, aurtorul recunoaºte cã a
folosit alipirea din diverse orientãri
politice, fiind incluºi reprezentanþi
ai diferitelor partide: monarhiºti,
criptocomuniºti etc. Noi ne men-
þinem reproºul de a include pe
regele Mihai într-o enciclopedie

literarã (ca ºi a lui Horia Sima, de
altfel), sporindu-i astfel în mod
neintenþionat ingratitudinea întregii
sale biografii. Autorul ne spune cã
a avut în vedere „bogata literaturã
memorialisticã publicatã de
Majestatea Sa dupã 1989”, an în
care enciclopedia se opreºte, prin
titlu chiar. Deci, justificarea este
superfluã!

Se simte, mai întîi, o anume
indecizie terminologicã a autorului
în chiar cîmpul semantic proxim al
enciclopediei: asimilarea jurna-
lismului la literaturã, în consecinþã
includerea unor gazetari din exil la
autori de literaturã produsã aici, ca
„ziaristul de prim ordin” Noel
Bernard, ziaristul politic Mircea
Carp, „analistul politic, publicistul”
Mihai Cismãrescu, „jurnalista”
Silvia Constantinescu, „analistul
politic” Alexandru Cretzianu,
„gazetarul” Vasile C. Dumitrescu,
„psihologul social ºi memorialistul”
Serge Moscovici, „istoricul, publi-
cistul” Adrian Niculescu etc., apoi
membrii dinastiei regale a
României, care n-au avut nici o
activitate literarã, îngreunîndu-le
astfel biografia. La fel, ne întrebãm
ce cautã într-o asemenea enci-
clopedie „gruparea de români
dornici sã exprime” nãzuinþele
poporului, Comitetul Naþional
Român, ce cautã Glasul patriei,
apãrut la Berlin (RDG) dupã un
model sovietic, între revistele exi-
lului român anticomunist, cum mai
este el calificat, pe bunã dreptate
(sã ne reamintim extrem de percu-
tanta definire a comunismului de
cãre Eugen Ionescu: „comunis-
mul este contrariul a ceea ce se
afirmã teoretic. Dreptatea lui e
rãzbunare ºi pedeapsã, egalitatea
lui este în realitate ierarhia
privilegiaþilor, libertatea lui este
închisoare ºi gulag”). Redacþia nu-
i era în exil, ci era fixatã la Berlin
(RDG) pentru a fi mai aproape de
„compatrioþii din strãinãtate”.

În general, comentariile auto-
rului sunt reduse la ceea ce se
cunoaºte despre un scriitor sau
altul, fiind astfel suficiente pentru
o enciclopedie chematã sã con-
tabilizeze pe cei pe care îi cuprinde
ºi sã le consemneze  datele esen-
þiale despre viaþã ºi operã. Dar,
revin, ce cautã aici „sociologul,
istoricul” Radu Ioanid, „politologul”
Cicerone Ioniþoiu, „memorialistul”
Mircea Ioniþoiu, „publicistul”
J.N.Manzatti, compozitor ºi
interpret, „teologul” Alexandru
ªafran, „ezoteristul, eseistul” Mihai
Vâlsan, „memorialistul” Filon
Verca, „memorialistul” Jaques
Vergotti, pastorul lutheran Richard
Wurmbrand, „memorialista”
Sabine Wurmbrand º a.

Felul cum poate fi acreditatã o
ipotezã falsã se poate vedea în
textul pe care mi l-a dedicat. Acolo
se preia o ipotezã lansatã de
Stejãrel Olaru, în cartea sa Cei cinci
care au speriat Estul (2003), care
o ignorã vãdit pe cea alcãtuitã de
noi în 1999, Memorial comunist din
închisoare, apãrutã la Editura
Jurnalului literar, din Bucureºti, ºi
care este mai mult decît aratã titlul,
un documentar despre eveni-
mentul din 1955, de la Berna. În
cuprinsul acestui volum, se
publicã ºi interviul fãcut de mine cu
René Al. de Flers, fost angajat al
Europei Libere ºi aflat pe statele
de funcþiuni ale serviciilor secrete
americane, care precizeazã, la o
întrebare a mea cine l-a rãpit pe
Beldeanu din Berlinul de est: în
prefaþa cãrþii amintite, eu scriam cã
Oliviu Beldeanu primise o solicitare
de întrevedere, la Berlin, pentru o
afacere. Iatã textul: „În ciuda
sfaturilor ºi avertismentelor celor
apropiaþi, de a refuza o întîlnire într-
un punct atît de fierbinte, a aterizat
totuºi în Berlin. Acolo l-a aºteptat
un grec originar din România,
Kehaioglu. Oliviu nu cunoºtea

Enciclopedia exilului literar romanesc,
la a doua editie
Titu Popescu

(continuare în pag. 54)
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În 2001 mi-am dat seama cã
eram într-o trupã cu alþi artiºti, în
sensul cã lucram împreunã ºi ne
sincronizam în multe dintre
proiecte (scriam poeme în atelier
la Tim ºi Grigore Negrescu în timp
ce ei pictau, eram mereu pe la
studioul de înregistrãri de pe
Strada Traian cu muzicienii Costin
Dumitrache ºi Vali Baicu ºi voca-
listele Marina Gingiroff, Sorina
Enea ºi deja legendara Maria
Rãducanu, experimentând,
„jucându-ne”, „fãcând nebunii” ºi
„prostii”), cu singurul amendament
cã nu ne declaram oficial o trupã
ºi nu prelungeam convergenþele
noastre ºi în spectacole publice,
anunþate ca atare.

Povestea începuse cumva,
însã, de mai devreme încã, în
1994. Eram pe atunci student la
matematici în Iaºi ºi îmi apãrea
primul volum, La rãsãritul temniþei,
la editura Pan, odatã cu a doua
carte a lui O. Nimigean, deja
clasica Weekend printre mutanþi.
Editorul Iulian Doroftei a avut douã
idei „geniale” – sã punã pe cãrþi
preþul de un leu (ar veni acum,
cred, zece bani), dupã principiul
oricum nu se vinde poezia, atunci
sã o aruncãm cadou pe piaþã, ºi
sã fixeze lansarea la Bucureºti.
Eu am descins cu câteva
sãptãmâni mai devreme în
capitalã, pe capul sponsorului
cãrþii, George Constantinescu,
omul care avea sã susþinã mai
târziu ºi niºte proiecte
MARGENTO.

De cum am ajuns am început
sã fredonez – „vreau trupã, vreau
trupã, vreau trupã”. George ºi cei
cu care ne mai întâlneam cãutând
o posibilã formulã pentru spectacol

mã întrebau, „dar cum adicã, vrei
sã cânþi, îi cânþi poemele?” Nu,
ziceam eu, nu chiar, încercând ºi
eu sã îmi dau seama ce vreau. I-
am gãsit pe Alex Tomaselli, cu-
noscutul chitarist, basist, vocalist,
om-orchestrã ºi compozitor, ºi pe
Florin ªtefan, bateristul pe atunci
proaspãt înfiinþatei trupe Sarmalele
reci. De la prima repetiþie mi-am dat
seama ce voiam – de fapt îmi spu-
neau poemele singure.

La lansarea de la librãria
Eminescu au vorbit Mircea Martin,
Radu G. Þeposu ºi Dan Laurenþiu,
în ceea ce pãrea sã meargã dupã
un tipic relativ normal, mai puþin
prezenþa într-un colþ al unui maldãr
de boxe ºi instrumente. Când a
început show-ul s-a creat un ºoc
(abia atunci ºi-au dat seama unii
cât de mult vor cartea mea ºi a lui
Nimigean, ºi nemaiavând rãbdare
sã stea la coadã, au spart vitrina)
ºi apoi un fenomen de concert
rock, cu amestecul dintre inten-
sitatea prestaþiei ºi vibraþia rãspuns
a celuilalt, fie el coleg din trupa
restrânsã, a oficianþilor, sau din cea
mare, a martorilor activi, a lumii.

Dar sã revin la momentul 2001.
În acea „petrecere” infinitã cu
Negrescu, Dumitrache, Baicu ºi
ceilalþi, erau foarte importanþi
pentru mine ºi, dacã nu mai ales,
ceilalþi. Prietenii, rudele, amicii,
necunoscuþii care intrau ºi ieºeau,
care „se bãgau în vorbã” sau
asistau încântaþi, nedumeriþi,
indiferenþi, plini de nãduf, invidie,
sau dragoste pentru ceea ce
fãceam, care aduceau de bãut sau
ne beau berile, care veneau ºi ei
cu picturile ºi poemele lor, care mai
ales perturbau prin prezenþã ºi
manifestare poemul-picturã-

cântec ce se (re)genera, astfel,
continuu. Acea perturbare a lor era
capitalã, acea perturbare devenea
treptat a noastrã, cãci ne punea pe
liniile unui câmp mult mai amplu,
comunitar, mereu strãin dar toto-
datã atât de al nostru. Perturbarea
reciprocã ºi profundã e cea care
ne-a scos „în stradã” ºi în teatre,
ducându-ne în lumea largã, ca un
far cãlãuzitor, cãtre mereu alte
comunitãþi, potenþiale ºi efective,
aparent incompatibile dar în fapt
consistente una cu alta.

I-am zis MARGENTO. Lumea
ne mai întreabã ºi acum „de la
ce?”, sau „ce înseamnã?”. Dincolo
de explicaþiile pe care þi le dai singur
atunci când alegi un titlu – ºi cred
cã asta e valabil pentru orice
scriitor – sunt cele pe care le afli
de fapt dupã aceea ºi care îþi
confirmã relevanþa acelui aparent
arbitrariu în tot mai multe contexte.
Am aflat, deci, cã e numele unui
oraº din America de Sud, din
provincia Antiohia (?!). Ne-a plãcut
ideea cã trupa este un oraº, care
trebuia sã aibã organizarea lui
urbanisticã ºi locuitori respectând
niºte legi de convieþuire. Niºte
ritualuri ºi niºte forme de exprimare
comunitarã, ceremonialã. În istoria
noastrã „realã” ºi imagologicã,
Antiohia este lângã Capadocia, iar
capitala Cezareea este scaunul
episcopal al lui Vasile, isihastul de
obºte. Patriarhia românã este
locþiitoare a tronului Cezareei
Capadociei de când Constantin
Brâncoveanu a plãtit datoriile
scaunului constantinopolitan cãtre
otomani. Când a fost martirizat, l-
a luat cu el, pe lângã fii, ºi pe
sfetnicul Iancu Vãcãrescu. Înainte
sã ne lase Ienãchiþã moºtenire
creºterea limbii româneºti iar fiul
Alecu Cluceru jazzistica alternanþã
liric-baladescã a „Flãcãrii care mã
arz” (de unde va lua ºi duce la
perfecþiune Eminescu ritmurile
subiectiv-cosmice din „Oricât de
mult am suferit”, cam în acelaºi
timp cu arpegiile lui Venturiano
din „Noaptea furtunoasã”), a lãsat
sfetnicul Ianache moºtenire
ascendenþa martirologicã ºi
mariologicã neamului de poeþi
români.

Chris Tãnãsescu

Pro domo

MARGENTO - o poetica
povestita a lucrului
impreuna

De ce MARGENTO!



53

Dar mai e o rãdãcinã a arborelui
nostru genealogic – cea a poetului
performer Cantemir, care la
tinereþe fãcea furori în Istanbul
recitând/cântând poeme nesfârºite
în otomanã ºi persanã ºi
acompaniindu-se magistral la
tambur. Acel unic suflu performativ
îi irigã de fapt ºi scrierile lui
minunate, erudite, improvizatorice,
fantasmagorice ºi, la o adicã,
inclusiv spãºit duhovniceºti. El
este icoana a ceea ce putem noi
atinge ca sublim lumesc, cea care
ne îndrumã ºi ne învaþã cã
spectacolul adevãrat e o formã de
erudiþie, iar cã erudiþia genuinã e
un spectacol nu în sensul gratuitãþii
ºi discreþionarului, ci ca prilej de
întâlnire ºi împreunã lucrare pe
multiple niveluri.

ªi, vorba psalmistului, binele
este a locui fraþii împreunã. Un
proiect al fraþilor artiºti (o trupã care
trãieºte ca un trup comun ºi
comunitar) e o convergenþã a
subiecþilor ce pun la cale ºi la
vedere un obiect funcþional, cu
relevanþã personalã ºi publicã. Or,
ritualul primar ºi fundamental este
a sta la masã împreunã, a se
împãrtãºi. MARGENTO este ºi
numele unui fel de mâncare din
sudul Italiei, unul foarte pe gustul
nostru – paste cu suc de roºii ºi
usturoi. Merge cu vin roºu, care
filtreazã soarele din versurile lui
Quasimodo, dulce-amarul lamento
per il sud. ªi viþa dacicã, dionisiacã,
sabazicã. Eu sunt viþa, ºi voi
butaºii...

Dovada palpabilã a dragostei ºi
a lucrului împreunã este telepatia.
Devin Johnston o gãsea, într-un
studiu de acum câiva ani despre
relevanþa ocultismului în poezia
americanã, ca fiind esenþialã în
poetica modernã (cu exemplificãri
din H.D. – modernista Hilda
Doolittle; se verificã ºi pentru
MARGENTO, mai puþin
componenta freudianã, sau mai
bine zis, cu tot cu cea freudianã).
Într-o trupã asta e monedã
curentã, este dovada palpabilã a
inefabilului permanent. Miracolul
diurn (ºi noptatec, da) al acestor
vase comunicante este numele
MARGENTO. Poezii pe care mi
se pare cã le scriu de capul meu
se dovedesc a avea pregãtite
partituri muzicale ºi secvenþe

picturale sau multimedia care
încolþiserã de mult în minþile
celorlalþi, aparent fãrã nicio legãturã
cu mine, cu noi. Prin asta trupa se
extinde mereu ºi mereu, astfel cã
publicul se transformã în
componenþi de departe ºi de
aproape ai trupei, ai trupului
comunitar. Iar „piesele” nu încep ºi
nu se sfârºesc niciodatã, pentru
cã orice punct de plecare se
dovedeºte a avea oricând premise
în infinitul personal al celuilalt.

Orice poem adevãrat este
infinit, ºi prin asta el este ºi cântec
ºi expresie video, pentru cã un
poem este o persoanã ºi o
persoanã este un poem (o muzicã,
o imagine, o graficã, un graf) care
nu existã decât împreunã cu alte
persoane într-o frazã ritmic
perpetuã ce se traduce mereu în
alte ºi alte moduri. Poemul este o
infinitã reeditare ºi traducere, iar
poetul/artistul este un traducãtor
încã dinainte de a învãþa vreun
limbaj anume. Prin dragoste. E
traducãtor în(spre) (ºi prin) amor.
Primul meu coleg ºi cel mai
apropiat colaborator este, fireº-
te, iubita mea. Ralu, conform
„partiturii” din jurnalul alchimic
Calea ºearpelui, îmi rãspunde cu
voce tare la întrebãrile pe care
uneori nici nu apuc sã (mi) le
formulez. Transparenþa de care
vorbea Stãniloae e în dialogul
neîntrerupt, conºtient ºi incon-
ºtient. Zice pãrintele: veºnicia (eu
aº traduce – infinitul poemului)
este relaþia dintre douã persoane
perfect interioare una celeilalte.
Trupa este trupul treimii.

Ruxandra Cesereanu, care ºtie
multe, printre multe altele, despre
istoria experimentalismului în
poezie cu/prin muzicã, m-a rugat
generos sã spun aici ºi de premiile
ºi realizãrile noastre prin lume. Se
ºtiu, poate, sau se gãsesc relativ
uºor pe net, informaþii despre
turneele ºi distincþiile primite de
trupã în þarã ca ºi în Anglia,
Australia, Germania, Statele Unite
ºi Asia de Sud-Est. Aici aº aminti
doar de filmul „7 – 11 = 3", fãcut
acum câþiva ani pe acoperiºul
Muzeului Þãranului Român de
MARGENTO împreunã cu ABiS

ºi Einuiea, nelansat încã oficial, dar
deja disponibil în întregime pe
internet.

Câºtigarea Discului de Aur în
þarã pe mine cel puþin m-a bucurat
mai mult decât premiile din
strãinãtate, într-un fel. Sau în douã
feluri. Mai întâi am dovedit, prin
vânzãri, cu un proiect în care se
recitã ºi se improvizeazã poeme,
se cântã un amestec de rock, jazz,
trip-hop ºi alte genuri nu foarte
„comerciale” ºi se picteazã/ se
produc imagini video departe de a
fi convenþionale, cã piaþa noastrã
nu e atât de manelizatã sau
manipulatã cum s-ar crede sau ar
vrea unii (de ce?) sã se creadã, ºi
cã existã un numãr important
(chiar impresionant) de oameni ce
gustã lucruri mai complicate ºi mai
curajoase decât cele pe care le
auzi sau le vezi pe toate canalele
tv ºi radio. În al doilea rând, am
avut bucuria sã vãd ca poet cum
se poate atinge un public mult mai
numeros decât cel strict interesat
de literaturã ºi de (uneori atât de
„mãrunta”) viaþa literarã, vânzând
un tiraj la care poezia n-a mai visat
sau sperat de pe vremea
odiosului...

Sigur, mi se poate spune (ºi mi
s-a ºi zis) cã nu e neapãrat meritul
versurilor mele sau cel puþin nu
numai al lor. Total de acord (de fapt
nu existã versuri adevãrate pentru
mine decât cele izvodite sau
(re)descoperite în context
interpersonal ºi multimedia
MARGENTO, acest context
devenind odatã cu Nomadosofia
apãrutã la Casa de Editurã Max
Blecher ºi unul de „trupã” de poeþi/
traducãtori din toatã lumea). Aºa
e, nu e neapãrat meritul versurilor
mele, mai ales cã versurile mele
nu sunt niciodatã (numai) ale mele.
Asta nu mã intimideazã deloc,
pentru cel puþin douã motive. Din
adolescenþã am avut la fel de
aproape oameni ca Frank Zappa
sau Jimmy Page, pe de o parte, ºi
poeþi ca Eliot sau Pound, pe de altã
parte (acesta din urmã ºi spunea
de altfel cã poeþii trebuie sã fie ºi
muzicieni sau mãcar sã petreacã
timp cât mai mult pe lângã
muzicieni; i-am urmat sfatul, doar
cã am mai adãugat ºi pictorii), fãrã
ca unii sã fie mai presus decât alþii
sau mai „serioºi”, ci la fel de

Zappa, Eliot, Pound
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relevanþi ºi de importanþi (ca ºi
Naum cu Miles Davis, nu?).

Apoi, deºi MARGENTO sunã
ºi se vede foarte avangardist ºi
inovator (aºa zic alþii) ºi foloseºte
tehnologii de ultimã orã (meritul
colegilor mei), ideea nu e nouã
deloc, ba chiar e veche literal-
mente de când lumea. Poemele
homerice (sã mi se ierte blasfemia
comparaþiei) se cântau la crâºme
în Elada, Sappho îºi cânta/recita

lirica acompaniatã de lire („lu-
minoase”) în pieþele publice – de
unde ºi atenþia dracon-angelicã
pentru forme ºi tehnici în versul
safic, ca mai târziu la truveri: for-
ma vie e cea care transformã ºi
transmite, cãci nu existã per-
formance fãrã formã ºi nici formã
fãrã performance. Poezia a fost „de
la mama ei” menitã spec-tacolului
ºi funcþiilor ceremoniale ºi co-
munitare, ceea ce nu i-a diminuat

forþa liricã, imaginativã ºi exis-
tenþialã. Din contrã. Poezia este „de
la sine” (ºi prin „celãlalt”) suflu ºi
mod co-operativ ºi multi-media.
Adresându-te celuilalt, centrân-
du-te pe celãlalt, te descoperi ºi
te creezi pe tine. Aceasta e poezia
ca trup al unei trupe cât lumea,
epifanie ºi materialism, formã ºi
tehnologie ca intersecþie a
intimului cu comunitarul, liturghie
secularã.

(urmare din pag. 51)

exact traseul liniei de demarcaþie
dintre Berlinul de Vest ºi Berlinul
de Est. Kehaioglu l-a luat în
maºinã ºi a trecut, în vitezã, în
partea sovieticã a Berlinului, unde
îi aºtepta Volkspolizei (Vopos). În
ziua de 7 septembrie, a fost predat
românilor. Prin decembrie a
aceluiaºi an, Kehaioglu a fost gãsit

mort, într-o camerã de hotel din
Viena. Securitatea avea grijã sã-
ºi ºteargã urmele...”. Deci,
afacerea nu are nimic comun cu
Auricã Popescu, fostul patron al
restaurantului „Klein Bukarest” din
München, cu care eu fãcusem o
carte de memorialisticã, cum
pretinde Stejãrel Olaru ºi cum
Florin Manolescu îi preia

suspiciunea, fãrã discernãmînt. Eu
am informaþia de la René Al. de
Flers ºi el ºtia ce spune!

Este de apreciat munca docu-
mentarã depusã de autor pentru
strîngerea unui numãr impresio-
nant de referinþe bibliografice, la
fiecare autor în parte, ºi faptul de a fi
elaborat o enciclopedie a exilului
literar românesc.

Mihaela Giura  Micro-metamorfoze-2010
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Fiecare roman al lui Chuck
Palahniuk este un Maelström în
care dacã nu intri, nu participi la
nimic, mai mult, nu poþi duce
lectura pânã la capãt. Genuri de
compoziþie ritmatã ºi de
atmosferã, ficþiunile lui sunt un fel
de cronici ale “misterelor” sau ale
“teogoniilor” miturilor actuale:
mass-media, sistemul educativ ºi
de corecþie global, reeducãri,
reformãri, optimizãri ale siste-
melor sociale. Prin tematici,
concureazã mass-media folo-
sind-o ca un catalizator al
semnificaþiei propriei scriituri.
Personajele lui, dacã pot fi numite
astfel, sunt rebuturi ale sistemelor
globale de tot felul. Dar unitatea
romanelor lui Palahniuk o
reprezintã delirul imaginaþiei,
pletora personajelor, excesul de
fapte, imagini, intrigi, minuþio-
zitatea descrierii în jurul aceloraºi
teme (uneori prea mult, ceea ce
face ca romanele lui sã aibã o
redundanþã tematicã, dar ºi
stilisticã).

Reporter, investigator ºi
simultan scriitor, Palahniuk poate
pãrea unui cititor impresionabil un
fel de terra incognita. Lectura lui
presupune o anumitã disciplinã ºi
participare la spaþiul ficþional în
care se miºcã. Descrierile au o
notã de stridenþã, de exces, sunt
neinhibate ºi pe alocuri au
adâncimi, ceea ce dã epicitate ºi
poezie unora dintre romanele lui.
Iconoclast al puritanismului
american (deºi este crescut în
religia catolicã), se erijeazã într-un
fel de partizan al information
superhighway-ului literaturii,
fãcând din literaturã un mediu de
fuziuni ºi ramificaþii înspre toate
domeniile.

Degajat de tot felul de fiefuri
personale ºi veleitãþi de scriitor,
fãrã a exagera cu misticismul

Andreea Heller Ivancenko

propriei creaþii (cel puþin aºa pare
din interviurile acordate mass-
mediei), Palahniuk scrie într-un
mod expansiv, virtual deschis
tuturor posibilitãþilor. El con-
struieºte o lume subteranã din
fragmente care nu se dezvoltã
treptat, ritualic, ci este acolo deja
de la primele evenimente.

Romanele lui descriu adicþii de
tot felul, toxicomanii, obsesii
sexuale, de obicei asociate ºi cu
compulsii (dacã obsesia se
manifestã în planul ideilor,
compulsia se exprimã în planul
comportamentelor sau al actelor).
Structura obsesionalã ia, în

general, forma tuturor eveni-
mentelor care se desfãsoarã în
jur, relaþii tiranice de control ºi
educaþie sunt deja prezente în
familie, societate. Educaþia sau
mai bine zis sistemul corecþional
este o supratemã la Palahniuk,
ea se transformã într-o cãutare
disperatã a identitãþii proprii ºi de
obicei duce la violenþe ºi
debusolãri (cum de altfel explicã,
pe înþelesul tuturor, manualele de
psihologie). Totuºi, Palahniuk
scrie conºtient de o anumitã
legãturã între trecut ºi
manifestãrile afective (sau
spirituale) ale prezentului.
Genuin, dar în parte ºi succesor
al unei tradiþii literare (generaþia

beatnik, lumea fantasticã din On
the Road a lui Jack Kerouac,
Allen Ginsberg, William
Burroughs cu Naked Lunch care
prezintã o lume a toxicomaniei,
ecranizat excelent de cãtre
David Cronenberg), produsul sãu
artistic este unul perfect ancorat
în problematica socialã dar pe
care o depãºeºte (cel puþin în
Bântuiþii ºi Fight Club, poate ºi
Jurnal) printr-o formã de
ermetism de compoziþie sau de
atmosferã.

La Palahniuk viaþa este o elegie
a adicþiilor. Personajele înainteazã
greoi, sentimentele lor sunt undeva
încuiate, aproape cã nici nu existã.

În Sufocare îl întâlnim pe Victor
Mancini, un dependent, fost
student la medicinã, care suferã
de satiriazis. Pentru a plãti
spitalizarea mamei bolnave de
Alzheimer face tot felul de manevre
abile prin restaurante scumpe,
simulând moartea prin sufocare
sau asfixiere. Crescut de mamã,
cãreia i-a fost mai mult ostatic
decât copil, necunoscându-ºi tatãl,
Mancini conteazã pe slãbiciunea
ºi duplicitatea salvatorilor bogaþi
care se aratã generoºi, achitân-
du-i nota de platã. Îºi trateazã
dependenþa sexualã prin frec-
ventarea unor programe de
recuperare unde cei care so-
domizeazã cu bâte de baseball,
ouã fierte, lanterne sau ºurubelniþe
îºi fac inventarul propriilor boli.
Cronicile se desfãºoarã pe
parcursul a douãsprezece ºedinþe
de terapie. Din când în când, în
anumite momente de reflectare,
Victor îºi adreseazã o întrebare
care îl ajutã sã decidã (în mod
corect?): Ce nu ar face Isus?,
reflecþie care traverseazã întreg
romanul.

Povestea maniacilor, a
nimfomanelor, a voyeuriºtilor ºi a
exhibiþioniºtilor ne descrie un
mediu în care îºi petrec vieþile
aceºti dependenþi cu înclinaþii
morbide.

Utilizând tehnica imagisticã aºa
cum alþii folosesc tehnica
paradoxului sau o anumitã formã
de retoricã, Palahniuk creeazã
discordanþe ºi rupturi în epicitate

Romanele lui Chuck
Palahniuk - Elegiile adictiilor

Maniaci ºi drogaþi
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sau coerenþa gândirii discursive.
Proza lui declarificã intenþionat
logica narativã. Un personaj de la
începutul povestirii devine un altul
la sfârºit aºa cum vom vedea ºi în
Cântec de leagãn. Aici, periplul de
evenimente prin care trece Carl
Streator, un reporter care inves-
tigheazã cazurile de omucidere
ale unor bebeluºi, este un gen
caricatural, grotesc, prin care
transpirã supranaturalul ºi în care
o strãveche poezie are puteri de
viaþã ºi de moarte asupra celui
cãruia îi este invocatã. Mantra,
odatã rostitã, ucide o serie de
oameni mai mult sau mai puþin
nevinovaþi. Romanul este
fragmentat de o suitã de mesaje
publicitare care cer, anunþã,
motiveazã, în atenþia clienþilor
cluburilor de cãlãrie, ale celor cu
infecþii ale pielii, pentru binele
nostru. Helena Hoover Boyle
(aluzie ironicã la personajele, deja
cliºeu, interpretate de actriþa
Helena Bonham Carter?),
vrãjitoare ºi agent imobiliar, care
închiriazã case de lux, devine iubita
lui. Urmãrim un fel de Natural Born
Killers. Coborâm în vâltoarea vieþii
acestor douã personaje din care
autorul ne lasã sã înþelegem prea
puþin. Nu spun cã nu existã
suficiente mijloace interpretative
oferite de teoria literarã, doar cã la
Palahniuk avem de a face cu
precãdere cu un roman de
atmosferã, o prozã care creeazã
contexte, medii ºi nu concepte sau
semnificaþii.

Jurnalul o are pe Misty Tracy
Wilmot, o veleitarã în arta picturii,
blazatã, supraponderalã, retrasã
pe insula Waytansea în forma
scheletului de peºte (poate o
aluzie la povestea biblicã). Casele
sunt decorate ºi bânuite de
mesajele lui Peter, soþul comatos.
Zilele se scurg împreunã cu un
calendar al lunii ºi cu fazele prin
care trec astrele (singura formã de
cronologie care dã aparenþa unui
jurnal). Insula este realã ºi simultan
irealã, ea existã în imaginaþia unui
copil (aceeaºi Misty) crescut într-un
parc de rulote. Dacã pui piciorul pe
insulã, vei muri, mesajele bântuie
casele bogaþilor. Paradisul acesta
în formã de peºte multiplicã
transformãrile spaþiului. Existã în
acest spaþiu creat o ramificaþie de

fuziuni tiranice (ºi implicit arhaice),
reprezentând o rãspântie a viziunii
unui copil, a poveºtii biblice, a unui
spaþiu solitar ºi tulbure dominat de
înclinaþii artistice. Poveºti,
tentative, eºecuri, tatonãri, Misty
salveazã insula prin dobândirea
unor calitãþi artistice teribile.

Poem dizarmonic în care
misterul þâºneºte din când în când
la suprafaþã într-un fel prin care îºi
pãstreazã puterea de sugestie,
poezia din Jurnal se întreþese cu
mesaje comerciale ºi ideologia
discreditãrilor politice ºi sociale de
tot felul.

Altoi imprevizibil de acþiuni,
cruzimi ºi posibilitãþi estetice foarte
discordante, Fight Club este un
mister cu un punct mort, implicit
(aflat în capul lui Tyler Durden) de
unde se dezvoltã întreaga
poveste. Posibilitãþile macabrului,
grotescului, ale ironiei, ale forþei
sexualitãþii sunt condiþii care se
împletesc într-un mod secret pe
care-l dezlegãm treptat. Extrem de
decorativ, totul, atmosfera, spaþiile,
frivolitatea, sunt consonante în
raport cu delirul lui Tyler Durden,
dar distonante în raport cu planurile
ºi realitãþile sugerate sau explicite,
în convorbiri, contexte, aluzii (job-
ul din corporaþie, relaþia cu ºeful,
incursiunile nocturne). În mintea lui
Tyler se naºte un alt Tyler, o
totalitate a ceea ce ar putea fi Tyler
la un moment dat. Fãrã a fi o
ipostazã sau ceva care se
dezvoltã în salturi, Tyler reloaded
este potenþialitatea integralã a
ceea ce poate fi Tyler dintr-o datã.
Rupe legãturile cu vechiul Tyler,
lichideazã tot ceea ce a fost, orice
raporturi afine sunt retezate.
Construieºte imperiul subteran,
Proiectul Mutilare va salva lumea.
Crud ºi atroce, îl pasioneazã
extremele, ca proiecþionist are grijã
sã insereze în mijlocul unui cliºeu
o imagine pornograficã subliminalã,
ca fabricant de sãpunuri ºi bombe
foloseºte materialul adipos rãmas
în urma operaþiilor de liposucþie.
Participãm la o realitate scindatã
care se desfãºoarã începând cu
primele evenimente ale romanului
(dar ºi ale filmului excelent realizat
de cãtre David Fincher), ºi
terminând cu uciderea acelei pãrþi
din Tyler care a construit întreaga
poveste. ªi povestea se sfârºeºte

aici, de vreme ce acea parte este
ucisã, nu mai e nimic interesant de
povestit.

Turbulenþe ºi vertijuri mereu
prezente care nu se dezvoltã
numai treptat, ci sunt presimþite
încã de la începutul povestirii.
Personajele trãiesc de obicei în
marginea societãþii. Opuse per-
sonajelor tragice pentru care
faptele sunt identitare, adicã se
nasc din propriul destin, per-
sonajele lui Palahniuk sunt
improvizaþii tragi-comice care
trãiesc la întâmplare, dependente,
pline de neliniºti, în pofida societãþii,
dornice, dar perdante, ale sis-
temelor sociale (adicã, edu-
caþionale, corecþionale, de muncã
etc. etc.), în ciuda unui destin,
înlãuntrul angoaselor, în corpul
evenimentelor.

Compoziþie total nearticulatã în
sens cronologic, Bântuiþii cuprinde
o serie de sinteze poematice ºi
narative dizarmonice. Textul are o
formã care contravine habitudinilor
noastre de ordine în sens identitar
sau repetitiv (habitudini de altfel
învãþate sau chiar instinctuale ale
nevoii noastre de o minimã
legãturã organizatoare între
stimuli). Scris într-o ostilitate
perfectã între elementele unui
tablou, împotriva unui sistem
coerent, aduce un adevãr reflectat
dintr-un continuu balast inform de
realitãþi, universuri ºi idei
învãlmãºite. Vertijul lecturii (dacã
te prinde!) este evident mult mai
puternic ºi penetrant ca emoþie
decât teoretizarea sau raþio-
nalizarea fãcutã ulterior ºi cu
întârziere. De obicei (ºi acesta, o
ºtie toatã lumea, este ºi neajunsul
teoriei oricum ar fi ea), între emoþia
stârnitã ºi calculul teoretic se
insinueazã prilejul unor explicaþii
care ulterior devin cliºee.

O serie de poeme intercalate cu
poveºti spuse de personajele din
colonie, care este de fapt o grotã,
conduse de bãtrânul muribund
Whittier. Numele-poreclã l-au
dobândit nu dupã familiile lor, ci
dupã vieþile trãite, un al doilea
nume-caricaturã, diferit de cel care
vine pe filiera parentalã, care se
dobândeºte prin propria existenþã

Bântuind vii
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sau sintezã biograficã. Pretextul
izolãrii pe insulã este scrierea unei
Capodopere. Coborâm în turbionul
creat de Palahniuk, poveºti, feng-
shui, industrie, manipulare, asasini
Reiki, semipreparate, know-how,
Big-Brother, pungile de plastic
Mylar, Umanitate, Mit, Cassandre,
strãmoºi, Playboy, Hustler, iar apoi
numele, Tovarãºa Lãtrãu, Lady
Zdreanþã, Contele Calomniei,
Sfântul Fãrã-Maþe etc. Mãrturia
depusã la începutul romanului,
luând Masca morþii roºii a lui E.A.
Poe drept cãlãuzã, deschide
atmosfera goticã, de castel
medieval, cu personaje spectrale,
blestemate. Insula pustie este
lumea, vechi relaþii tribale, ritualuri
ºi efecte tiranice se vor transforma
în lupte ºi cãutãri disperate ale
dorinþei de a ajunge notoriu.
Palahniuk creeazã un mediu  în
care legãturile construiesc la fel de
bine un spaþiu arhetipal sau unul
concret într-o camerã închisã, în
spatele unor uºi (în filmul
Breakfast Club grupul de tineri
izolaþi ajung sã se împrieteneascã,
deºi la început rivalitatea ºi ura era
exprimatã pe faþã).

Forma de prezentare conduce
la Palahniuk întregul spectacol pe
care-l face vizibil ºi prin aceasta
îºi pierde o parte din mister.
Demonstraþia fãcutã la vedere
este platã, banalã, iar misterul
creaþiei, ca sã se pãstreze, are
nevoie de învãluire (de adevãr
parþial reflectat). Dar Palahniuk
este un anti-conceptual în sensul
a ceea ce lasã neexprimat,
neclarificat, iar spectacolul este
lipsit de o linie narativã clarã (într-o
anumitã mãsurã aº spune cã
fabricã o diagramã, o reprezenta-
re graficã sau chiar o situaþie
psihosocialã, cu accent pe situaþie!,
dacã Palahniuk însuºi n-ar fi prin
poveºtile lui un scriitor anti-
psihologic ºi de aceea un crea-
tor de poveºti anti-destinale).
Spaþiul claustrant ºi exclusivist al
intelectualilor veleitari se trans-
formã într-o luptã de putere
deschisã. Suita de întâmplãri,
Tovarãºa Lãtrãu este tranºatã,
Degete Lipsã amputeazã degete,
Cassandra îºi taie genele,
mâncarea lipseºte, apa ºi cãldura
de asemenea, toate duc la stãri
haotice care nu mai pot fi

clarificate, opiniile ºi în general re-
flexele de raþionalizare ºi orga-
nizare dispar. Rãmân fragmen-
te de acþiuni, miºcãri, poveºti care
plutesc în suita evenimentelor.
Joaca cu timpul devine planã.
Gândurile profunde nu se lasã, orice
este orientat cu cea mai mare vite-
zã spre suprafaþã. Descompunerea
corpului Cassandrei, procesul de
putrefacþie este descris prin pro-
cedeul cinematografic al încetinirii
sub privirile unor detectivi care
urmãresc stadiul degenerescenþei
tisulare. Ne aratã cã morþile sunt
în primul rând un proces biologic
de degenerare a þesuturilor, având
un sens, de altfel, foarte pãtrun-
zãtor, al morþii care devine materie
organicã. Dar prin aceasta neîn-
durãtor.

Trei luni ºi personajele rãmân

obsedate de ideea Capodoperei.
Cãlãtoria subteranã nu se va sfârºi
cu nici un fel de Creaþie. Înaintare
în nebuloasã ºi rãtãcire, vãicãreala
sterilitãþii, neliniºtea existenþei
ºi o loviturã de teatru. Palahniuk re-
gizeazã aceastã scenã deschisã
unde problemele sunt nerezolvate,
încâlcite la maxim, dar rãmân
poemele ºi povestirile. Calitatea
existenþelor prea puþin mai
conteazã aici. Rãmâne însã prin
meta-rama poveºtilor un adevãr
contemplat, reflectat, întors asupra
poveºtilor însele. Poemele ºi
povestirile personajelor îºi trãiesc
propria lor viaþã nestingheritã de
mobilul cãlãtoriei subterane,
Capodopera, la fel îºi trãiesc în
paralel propria viaþã dependenþele,
activismul, melancolia, ataraxia,
otrava plictisului ºi a singurãtãþii.

Gloria Grati  Captivum
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(II)

Respectiva perspectivã este,
totuºi, tîrzie: aparþine celei de a
doua jumãtãþi a veacului al XX-lea
cînd, de fapt, corespondenþa intimã
a scriitorilor  a intrat în circuit public.
Istoria însãºi a fenomenului s-a
constituit în funcþie de aceastã
distanþare dintre actul scrierii
efective a textului ºi cunoaºterea
lui, ceea ce a favorizat ºi
paradoxul lecturii duble: una trimite
corespondenþa – prin raportare
istoric-biograficã – cãtre un accept
sursologic, iar o alta, în acelaºi
timp, obtureazã relaþia text/
concreteþe istoricã, bine delimitatã,
pentru a se instala în timpul
nedefinit al participãrii ca provocare
a exerciþiului relatãrii. În cadrul celui
de al doilea tip de lecturã, „indicaþia
de receptare” ºi, inclusiv,
„potenþialul de efect” ale textului,
despre care vorbea W. Iser,
înseamnã, prin distanþare
„radicalã” de concretul generator al
textului, o re-direcþionare sensibilã
care favorizeazã prea puþin
accesul efectiv (imposibil, în fond)
la un moment al existenþei
autorului, ci intrarea într-un climat
cãruia i se acordã – artificial, dar
adecvat – vibraþia ficþionalã. În
cazul acelui masiv prim corpus
epistolar cunoscut din cultura
noastrã, de pildã, cel dintre C. A.
Rosetti ºi Maria Rosetti (apãrut de-
abia în 1988 ºi 1998, ediþie în douã
volume îngrijitã de Marin Bucur, la
Ed. Minerva), nici unghiul poietic nu
funcþioneazã decît ca aproximaþie
neconcludentã (ca în situaþia
oricãrei traduceri, fiind vorba aici
de o corespondenþã redactatã în
limba francezã). Dar elasticitatea
„potenþialului de efect” face

Mircea  Braga

posibilã, la contactul cu o
receptare tîrzie, vag familiarizatã
cu „adevãrul” de viaþã ºi mediu al
actanþilor, mai întîi intrarea în stratul
psihologiilor unor personaje, apoi,
prin extindere – în cel al mentalului
romantic, mental în interiorul cãruia
intimitatea relaþiei de cuplu nu
dislocã preocupãrile din extimitate
(politicul, socialul, chiar econo-
micul etc.).

Ne aflãm, aºadar, ºi pe terito-
riul mentalitãþilor care, în cores-
pondenþã, stratificã atitudinalul
ºi vor-
bim de
„ g e s -
turi”, în
special
de înþe-
lesul lor în ordinea unei atitudini
explicite a autorului scrisorii faþã de
sine ºi în egalã mãsurã faþã de
destinatar. Schimbând puþin
unghiul ºi precizând cã suntem în
faþa unor nivele ale intimitãþii, putem
privi scrisorile lui Vasile Alecsandri
cãtre Paulina Alecsandri (V.
Alecsandri, Opere. Ediþie îngrijitã,
traduceri, note ºi indici de Marta
Anineanu, vol. VIII. Cores-
pondenþã. 1834-1860; vol. IX.
Cores-pondenþã. 1861-1870; vol.
X. Corespondenþã. 1871-1881,
Buc., Ed. Minerva, 1981, 1982 ºi,
respectiv, 1985) drept gradul zero
pe acest gradient relaþionar: ele
rãmân permanent strict in-
formaþionale, neutre, mesaje cu
adresã marcat lucrativã, tele-
grafice etc. Premeditat sau doar
captiv mecanicii interioritãþii,
detaºat afectiv, dar ºi refuzînd „a
face literaturã”, poetul de la
Mirceºti îºi ordoneazã scrisul (nu
scriitura!) conform unei necesitãþi
a comunicãrii interesate exclusiv

în cotidian, unde afecþiunea (dacã
existã…) ar constitui un balast
(cum nu o fãcuse, însã, C. A.
Rosetti). Dacã nu ne-a scãpat
vreun text, cuvântul „amor” apare
o singurã datã, într-un context
maliþios: „M-am întâlnit la
restaurant cu Nabuco (Alexandru
Sturdza – n.n.) ºi cu femeia (!) lui,
care nu ºtiu încotro sã deie cu
capul, traiul fiind scump ºi banii pe
sponci... Amorul!” (Scrisoare din
anul 1881). Ne îndoim cã o
asemenea notificare ar fi fost
efectuatã în epistolele poetului
cãtre Elena Negri...

Pe de altã parte, în vizibil
contrast ºi aruncând o punte deloc
neglijabilã cãtre aliniamentele
corespondenþei intime din secolul
al XX-lea, epistolarul M. Eminescu
– Veronica Micle (vz., îndeosebi,
Dulcea mea Doamnã/Eminul meu
iubit. Ediþie îngrijitã, transcriere,
note ºi prefaþã de Christina
Zarifopol-Illias, Iaºi, Polirom, 2000)
se cere raportat la un cu totul alt
nivel, aproape de gradul maxim,
acolo unde eroticul, în conjuncþie

cu tragicul existenþial, intrã într-o
miºcare radicalã. De aici, senzaþia
cã – pe planul unei intimitãþi extinse
ºi nereprimate – strategia
comunicãrii poate convoca
subliminalul, dezvoltând ºi un
mesaj deloc inocent, tensiunile
nerefuzând „expresia” carnalului, a
erosului frust. Extrapolând, ne
aflãm în situaþia de a accepta faptul
cã scrisoarea intimã nu exclude
ceea ce în orice strategie derivã
din intenþia manipulãrii pe cât mai
multe canale (iar literaturizarea
este unul extrem de eficient),
situaþie privilegiatã de cunoaºterea
de cãtre emiþãtor, la nivelul intuiþiei,
dar ºi direct, a mecanicii receptãrii
destinatarului. Nu este vorba, cum
am mai precizat, de un proces
necondiþionat conºtient, iar aceasta
înseamnã cã ºi elementele de
strategie narativã nu aparþin în
totalitate pragului pe care
funcþioneazã intenþia coordonatã
raþional.

Pare ciudat, dar – în sfera

Strategii ale comunicarii
si nivele ale receptarii
(corespondenta intima)

Oricum, fiindcã þin de preeminenþa condiþiei
intelectuale a pãrþilor implicate în relaþia intimã,
preocupãrile literar-artistice ale acestora se aratã a fi,
adesea, factor de coeziune a comunicãrii.
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substanþei comunicãrii – Eminescu
se aratã mai ataºat ideii de trãire
decât mulþi dintre scriitorii interbelici
de la care s-a pãstrat (ºi care ne
este accesibilã) corespondenþa
intimã. Deºi nu intimitatea este
absentã din epistolarul Lucian
Blaga – Cornelia Brediceanu
[Lucian Blaga, Corespondenþa (A-
F). Ediþie de Mircea Cenuºã, Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 1989] ori din
corespondenþa cu Domniþa
Gherghinescu-Vania (Lucian
Blaga, Domniþa Gherghinescu-
Vania, Domniþa Nebãnuitelor
Trepte. Ediþie de Simona
Cioculescu, Buc., Muzeul
Literaturii Române, 1995), atenþia
acordatã elaborãrii textului ºi, mai
ales, ceea ce transpare din modul
subtil al comunicãrii, implicînd o
constantã revenire la sine,
sedimenteazã într-o particularitate
care atinge deopotrivã strategia
comunicãrii ºi direcþia receptãrii.
Cea dintîi îºi are sursa dincolo de
epistolã ºi se împlineºte în acelaºi
fel, afectul îndeplinind în bunã
mãsurã rolul unei interfeþe (ceea
ce nu este sinonim cu o trãire
artificialã, mimatã). Blaga nu
pãrãseºte nici un moment poezia,
cautã afectul ca provocare, se
abandoneazã clipei în care
resursele pasional-erotice se
dezvoltã ºi într-un registru al
cauzei, pentru ca, apoi, ecoul,
eliberat din „adevãrul” îngust al
cuplului, sã fie lãsat sã intre sub
zodia artisticului. Iar în ceea ce
priveºte direcþia receptãrii, chiar
dacã erotismul nu este ecranat,
þinta din umbrã, prezenþã
constantã, este poezia, modulînd
erosul ca oportunitate. La limitã, am
putea spune cã, din corespondenþa
intimã eminescianã, ni se aratã
amantul-poet (utilizãm cuvîntul
„amant” în înþelesul sãu originar),
iar din cea blagianã, poetul-amant,
în cazul celui din urmã ca fracturã
nu foarte accentuatã, dar
sesizabilã, datã de conºtienþa (iar
nu conºtiinþa) orgoliului creatorului.

“Realistul” Rebreanu (vz. Liviu
Rebreanu, Fanny Rebreanu,
Intime. Ediþie de Niculae Gheran,
Buc., Ed. Academiei Române,
2012) rãmîne, de cele mai multe
ori, alãturi de convocarea intimitãþii.
Cultivînd date ale cotidianului (relaþii
pe diferite planuri, însemnãri de

cãlãtorie, referinþe la activitãþi
domestice, confruntãri cu dificultãþi
ale vieþii de zi cu zi etc.), scriitorul
pãstreazã o oarecare discreþie
asupra propriei sale creaþii: se ara-
tã mulþumit sau nemulþumit doar cu
privire la ritmul în care i se
împlinesc intenþiile de a scrie. De
fapt, ºi corespondenþa celor doi
soþi convoacã liniile unui tablou al
realitãþii care modeleazã intimitatea
pînã la atingere cu banalul (deºi nu
în mãsura în care aceasta se
petrece în corespondenþa lui
Alecsandri cu Paulina). Existã ºi
o întrebare esenþialã ridicatã de
acest „roman epistolar”: Oare
personajul Rebreanu vãzuse cu
adevãrat profilul personajului
Fanny? Trecînd dincolo de
corespondenþã, sprijinit, însã, pe
amplul „dosar” Liviu Rebreanu pe
care l-a adus la luminã, Niculae
Gheran vorbeºte de paradoxala
spaimã a scriitorului în faþa
singurãtãþii: putea scrie doar în
izolarea de care, conºtientizînd-o,
se temea. Fanny devenea, astfel,
un refugiu ºi o provocare,
Rebreanu scria în absenþa ei, dar
îi cãuta apropierea ca remediu al
izolãrii. ªi nu putem întrerupe un
alt gînd: Sã reprezinte Ciuleandra
ºi, îndeosebi, Adam ºi Eva o
compensaþie? ªi faþã de ce?

Oricum, fiindcã þin de
preeminenþa condiþiei intelectuale
a pãrþilor implicate în relaþia intimã,
preocupãrile literar-artistice ale
acestora se aratã a fi, adesea,
factor de coeziune a comunicãrii.
Exceleazã, pe acest plan,
epistolarul Dinu – Nelli Pillat (Dinu
Pillat, Nelli Pillat, Biruinþa unei iubiri.
Ediþie de Monica Pillat, Buc., Ed.
Humanitas, 2008), în care relaþia
armonizeazã destinele ca trãire în
ºi întru cultural: într-un registru
aproape emblematic, sînt
dezvoltate acele ritmuri
ordonatoarea ale fiinþãrii care,
permiþînd consumarea „întîlnirii”
actanþilor atît erotic, cît ºi
intelectual, apar ca fiind supuse
unui proiect de echilibrare
netulburat de cotidian. Se face
simþitã, aici, intelectualizarea trãirii
în descendenþa „programului”
generaþiei lui Mircea Eliade, fãrã ca
– prin aceasta – atmosfera
degajatã sã primeascã nota datãrii:
este instituitã o actualitate fãrã

timp, scoasã din diurn, o istorie fãrã
istorie sau, mai exact, cu propria
sa istorie.

În raport cu acest corpus,
scrisorile lui Marin Preda cãtre
Aurora Cornu (Marin Preda,
Scrisori cãtre Aurora. Buc., Ed.
Albatros, 2001) ºi cele ale lui
Leonid Dimov cãtre Lucia (Leonid
Dimov, Scrisori de dragoste. Ediþie
de Corin Braga, Iaºi, Ed. Polirom,
2003) evidenþiazã ruptura
echilibrului menþionat ºi, mai mult,
dizolvarea „romanului epistolar”,
realizat doar à mi-chemin (lipsind
„replica”), într-o textualizare
învecinatã jurnalului. Deºi nu
lipseºte întrutotul, accentul nu
cade prioritar asupra forþãrii unui
destin ca modelare continuã a
personalitãþii prin intensã, dar
„gratuitã” trãire intelectualã, ci pe
cãutarea ºi edificarea unei identitãþi
literare, aºadar pe accesul la plaja
unde competiþia canonicã vizeazã
doar singularitãþi creatoare. În plus,
prin chiar absenþa din scenã a
unuia dintre actanþi, este întãrit
actul de oficiere a rupturii cuplului,
la nivelul unde culturalul reprezintã
mai degrabã un cadru decît un
principiu dinamic. O privire atentã
ne aratã cã, în cazul celor doi
scriitori, „despãrþirea” este
consecinþa unei proiecþii eºuate pe
drumul pe durata cãruia imaginea
construitã iniþial de una dintre pãrþi
(sau, poate, de ambele) a relaþiei
cuplului se descompune treptat, se
erodeazã ºi se risipeºte în
prezenþa datelor realului, ieºindu-
se din inerþia unei constituiri
neconfirmate.

E o imagine interioarã textului,
care-l alimenteazã, dar care, în
acelaºi timp, favorizeazã o
procesare în urma cãreia, în
exterior, sensul devine sensibil.
Momentul aparþine, cum bine se
ºtie, acelui sistem relaþionar care
asigurã funcþionalitatea literaturii, la
capãtul cãruia se aflã cititorul. Aici,
nu echilibrul, ci dezechilibrele sînt
esenþiale pentru miºcãrile literaturii:
acceptarea scrisorii intime (ºi, în
special, a simulacrului acesteia) ca
parte a literaturii aparþine, dupã
Jean Rousset (cf. Forme et

Constructul-replicã al
cititorului
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Signification. 15e tirage, Paris, José
Corti, 2000), secolului al XVIII-lea,
odatã cu impunerea romanului
epistolar. A fost, precizeazã
teoreticianul francez, consecinþa
unei „exigenþe antiromaneºti, a
obligaþiei de a prezenta nu o
ficþiune, ci documente, mãrturii ale
realului”, ºi aceasta dupã ce
secolul precedent cultivase în
exces „arbitrariul unei imaginaþii
care inventeazã indiscret” (p. 75).
Gesturile, nu puþine radicale, au fost
fãcute de scriitor: acesta a cãutat
sã surprindã existenþa ºi
sentimentele care o însoþesc, aºa
cum au fost trãite; a urmãrit
captarea prezentului „pe viu”
transformîndu-l în prezent
continuu; a suprimat „povestirea”
pentru a impune „portrete ale
sufletului” ºi momente captate
chiar în punctual în care se
deruleazã; a plasat cititorul în
contemporaneitatea acþiunii; a
multiplicat unghiurile de vedere
asupra aceleiaºi „întîmplãri” ca
efect al recursului la înþelegerea ºi
trãirea actanþilor diferiþi. Formal, au
devenit esenþiale textul creditat prin
persoana întîia singular, adîncirea
impresiei de veridicitate, de
participare „vie” ºi „adevãratã”, de
conservare a prezentului în toate
datele sale, inclusiv ale
nesemnificativului la care memoria
poate renunþa. Mai mult, în acest
roman, „evenimentele sînt chiar
cuvintele ºi efectul se produce prin
intermediul acestora” (p. 74), ceea
ce face din textul astfel structurat
izbînda „ficþiunii non-ficþiunii”,
fiindcã autorul era conºtient de
faptul cã „existã întotdeauna în
lecturã, sub o formã variabilã,
consimþãmîntul în faþa iluziei” (p.
75).

Ideea subsecventã comenta-
riului lui Jean Rousset este cã
„literatura autobiograficã” nu poate
fi desprinsã de principiile care
structureazã peisajul romanului
epistolar, ceea ce ne-ar apropia de
o posibilã poeticã a întregului
segment. Vom preciza, însã, cã
mutaþia survenitã, în spectru larg,
de la epoca romanului epistolar la
actualitate reprezintã o dislocare a
centrului de greutate a cîmpului
literar ca puternicã privilegiere a
receptãrii. Cu toate cã nici cititorul
secolului al XVIII-lea nu era

înlãturat din ecuaþie (din moment
ce textele erau ºi atunci supuse
„manierei în care ele sînt spuse,
apoi citite ºi interpretate” – p. 74),
în veacul nostru, unul acut
pragmatic, cu o mentalitate pe
mãsurã, gradul de solicitare a
realului, a istoriei ºi a „adevãrului”
acesteia, prestigiul documentului ºi
al „mãrturiei” directe etc. au
devenit o marcã a consumatorului
de text. Deºi calitatea de constructe
ºi-o pãstreazã, corespondenþa
intimã, jurnalul, memoriile, autobio-
grafiile º.a.m.d. nu sînt privite ca
artificii de întãrire a senzaþiei de
veridicitate a textului literar, ci ca
depoziþii din interiorul acestuia, ca un
soi de coeficienþi de trãire a realului,
cãutîndu-se nu vederea panoramicã
a martorului omniscient, ci expe-
rienþa autenticã, asumatã.

ªi, totuºi, ficþionalul nu este
abandonat în întregul sãu; acþiunea
sa este transferatã în receptare ca
modalitate de participare, de intrare
într-o realitate iniþial „izolatã”.
Intersubiectivitatea originarã
bipolarã a corespondenþei intime,
cîmpurile semnificative, ca ºi
demersul comunicaþional cu
întreaga sa strategie primesc
realitate, prin receptare, într-un
construct-replicã a cãrui edificare
îºi adapteazã liniile de forþã venind
din procesul de accesare a
ficþionalului. De aceea, registrul
intersubiectiv iniþial restrictiv,
premeditat limitat, este deschis
ocolindu-se intenþia emiþãtorului;
comunicarea prin izolare ºi
complicitate simetricã între
destinator ºi destinatar îºi
elibereazã semnificaþii generale,
relaþia – instituitã prin semnele
literaritãþii – devine „semnal” prins
într-un modùl al literaturii. De unde,
la origine, funcþia neinocentã a
scrisorii consta într-o captatio cu
adresabilitate unicã, ea devine
funcþie „perversã”, ca erupþie
comunicativã într-o contingenþã
asimetricã: emiþãtor unic/receptor
multiplu nedefinit.

Dar a parcurge un corpus
epistolar ca ºi cum se parcurge o
creaþie literarã are, printre altele, o
dublã consecinþã. În primul rînd,
linia prezentului continuu al scriiturii
se oferã nu numai ca retrospecþie,
ci ºi ca extindere atemporalã
specificã ficþionalului, pãstrîndu-se

ca atare ºi în ceea ce putem numi
post-receptare: devenitã acþiune, cu
orizonturi extrem de permeabile,
scrisoarea îºi suprimã datarea,
contextul real, obiectivele pãrãsesc
imediatul, generalitatea invadeazã
spaþiul semnificaþiilor. Valorizarea
se impune în funcþie de nivelul
scriiturii care poate anemia sau
întãri mecanismul contactului
preluat prin tipar ficþional. Iar într-un
al doilea rînd, cînd graniþele
reducþioniste – cele care limiteazã
la doi actanþi fluxul comunicaþional,
cel de interes ºi cel al emisiei
afective – sînt anulate pentru a
permite desfãºurarea unui canal de
absorbþie accesibil oricînd, oriun-
de ºi oricui; cînd, exemplificînd,
„corespondenþa de iubire” este
acum, la receptare, „un capitol al
rãzboiului sexelor” (Jean Rousset,
op. cit., p. 80), atunci cãderea
corpusului epistolar în prognoza
teoreticã a romanului epistolar
poate fi privitã mai degrabã ca
aliniere a realitãþii la ficþiune, prin
intenþia exterioarã deopotrivã
scriitorului ºi operei. Este, oare,
corespondenþa intimã (ºi ea, alãturi
de celelalte forme ale autobio-
graficului) o creaþie „liberã” a
cititorului?

Gheorghina Costea Glasul din peºterã
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Existã o tendinþã amuzantã a
„capitalismului târziu”, cum îl vedea
Habermas: anume apucãturile
comuniste. Una dintre ele ar fi
credinþa entuziastã în evoluþionism
ºi în ºtiinþã. Dacã ne uitãm peste
prefeþele cãrþilor tipãrite în România
între 1950 ºi 1970, gãsim comori
de gândire atee ºi materialistã.
Cea mai spectaculoasã, în
viziunea mea, este cea scrisã de
bietul Aram Frenkian la Diogene
Laertios, Despre vieþile ºi
doctrinele filosofilor (Editura
Academiei, 1963). Tomul cu pricina
este mai mult o culegere de
anecdote biografice despre filosofii
din Antichitate, decât un tratat de
filosofie. Cu atât mai spectaculos!
În aceste condiþii, prefaþatorul
înnegreºte zeci de pagini cu
consideraþiuni marxist-leniniste ºi
materialist-dialectice. Probabil cea
mai amuzantã parte este cea
referitoare la partinitatea
superioarã slãvitã de Lenin. Sunt
convins cã ºi Frenkian se tãvãlea
de râs când se închidea în biroul
lui ºi trãgea storurile. Ia ascultaþi
aici la V. I. Lenin: „partinitatea este
rezultatul ºi expresia politicã a
contradicþiilor de clasã ajunse la un
înalt grad de dezvoltare”. Deci a fi
imparþial este un pãcat pedepsibil
prin Gulag. Dar nu-i ajunge atât!
Puþin mai încolo, tot în volumul 14
al Operelor, Lenin devine piramidal,
cum l-ar fi congratulat Muºatescu:
„Pãºind pe calea teoriei marxiste,
ne vom apropia din ce în ce mai
mult de adevãrul obiectiv (fãrã a-l
epuiza vreodatã); pãºind însã pe
orice altã cale, nu vom putea
ajunge decât doar la confuzii ºi
minciunã”. Nu e superb? Furia anti-
obscurantistã a lui Lenin ºi Stalin
a fost compensatã pe deplin de
ordinul venit de la Moscova ca în
tot lagãrul socialist sã se tragã
clopotele întru pomenirea sufletului
lui Stalin, fostul seminarist care a
spulberat atâtea biserici ºi preoþi
pânã a obosit. Istoria este un
manual de umor tragic!

Automat, negarea spiritualitãþii

Bigotism de mana a doua
Felix Nicolau

implica ºi anihilarea religiei – ceea
ce mi se pare o poziþie logicã ºi
onestã! Comunismului rãscopt ºi
capitalismului târziu le place
bãlãngãneala, însã. Spiritul nu
poate fi contestat ºi nici supre-
maþia materiei nu lasã loc pentru
eleganþã. Aºa cã se preferã
elogierea spiritului, care însã,
pe cale ºtiinþificã, ar deriva din
materie. Încetul cu încetul, a
început sã se admitã cã e cam
greu sã obþii o fiinþã care viseazã
ºi iubeºte prin agregarea algo-
ritmicã a unor molecule. Asta dacã
nu adãstãm într-un amfiteatru al
vreunei facultãþi de psihologie,
unde încã se predã despre natura
exclusiv hormonalã a iubirii. Lenin
ar fi fost mândru de psihologii
noºtri!

Ian McEwan este un scriitor
britanic contemporan interesat de
ºtiinþã ºi psihologie evoluþionistã.
Ca aproape orice spirit raþionalist
serios, în tinereþe a fãcut-o puþin
pe hipiotul, a dat chiar o fugã cu
gaºca în Afghanistan, droguri,
chestii. Dupã care s-a cãit ºi a
ajuns la concluzia cã un copil este
un punct fix într-un triunghi.
Aºadar, a început sã scrie despre
rãu, incest ºi complexul lui Oedip.

Deºi majoritatea protagoniºtilor
sãi sunt scriitori, romanele lui
McEwan nu suferã de constipaþie
breslaºã, aºa cum se întâplã cu
scriitorii români care sunt captivaþi
de aceleaºi zone umane. Probabil
din simplul motiv cã britanicul nu
glorificã figura scriitorului ºi, în plus,
mai practicã ºi o scriiturã foarte
precisã. Cum remarcã Margaret
Reynolds ºi Jonathan Noakes,
avem de-a face cu o diminuare a
egoului în favoarea povestirii.

Revenind, scriitorul britanic are
o abordare sãnãtoasã, terre-à-

terre, aºa cum îi ºade bine unui
romancier pur-sânge. Visele îl
intereseazã infinit mai puþin decât
ºtiinþa. În schimb, mizeazã pe
efectele care se pot obþine din
baudrillardiana iluzie vitalã –
nevoia de siguranþã ºi de
spectacol a oamenilor. Fascinat
de conflictul dintre soarta
individualã ºi istorie, romancierul
acesta fãrã iluzii, deci fãrã
speranþã, analizeazã tãios
derapajele umanoizilor. În
Amsterdam, (1998), un jurnalist de
scandal, Vernon Halliday, ºi un
compozitor secãtuit de inspiraþie,
Clive Linley, foºti amanþi ai
aceleiaºi femei dispãrute, Molly
Lane, îºi dau moartea in Olanda.
Frica de a nu ajunge ºi ei decrepiþi,
aºa cum i se întâmplase lui Molly,
îi face sã se drogheze reciproc,
pe ascuns, ºi sã comande fiecare
o eutanasie pentru celãlalt, în
virtutea unei înþelegeri scrise ce
deja fusese uitatã. Ca prin vis,
amândoi vãd un medic ºi o
asistentã pãtrunzându-le în
camerele de hotel. Când victimele
letargice protesteazã cã nu are
nevoie de îngrijiri, li se adminis-
treazã injecþia fatalã. Teama de
urâþirea fizicã este mai puternicã
decât cea de sluþirea sufleteascã.
Compozitorul plecat în munþi
preferã sã nu-ºi perturbeze
momentul de inspiraþie, decât sã
sarã în ajutorul unei femei asaltate
de un violator în serie. Ulterior,
repetiþia finalã a Simfoniei mi-
leniului, la Amsterdam, îl convinge
cã totul e un eºec, o sforþare fãrã
originalitate ºi forþã, o diluare mai
curând plagiatã decât intertex-
tualã. Jurnalistul, la rândul lui,
pentru a-ºi salva ziarul de la
faliment, fie ºi cu preþul concesiei
faþã de prostul gust, preferã sã
publice pozele intime ale lui Molly
în compania unui politician
ultranaþionalist ministrul de
externe Julian Garmony, care îi
fusese ºi el amant. Deºi foto-
grafiile îl înfãþiºeazã pe politicia-
nul care îi condamna dur pe
homosexuali în travestiuri ridico-
le, acesta nu îºi pierde creditul
politic. Doar Vernon îºi pierde pos-
tul ºi pãteazã memoria iubitei
dispãrute.

Pe plaja Chesil (2007) are ca
protagoniºti doi tineri, un absolvent

Romane despre scriitori, dar
nu despre breaslã

Incest ºi psihologie
evoluþionistã
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de istorie, Edward Mayhew, ºi o
violoncelistã, Florence Ponting,
proaspãt cãsãtoriþi. Deºi trãiesc
momentul revoluþiei sexuale ºi al
miºcãrii „tinerilor furioºi”, de dupã
rãzboi, cei doi îºi rateazã mariajul
din cauza lipsei de comunicare
sexuale. El pofteºte dar nu ºtie sã-
ºi verbalizeze dorinþa, ea nu
pofteºte deloc, dar nu ºtie sã-ºi
exprime repulsia. Profesiile
intelectuale nu îi ajutã deloc în
negocierea cuplului. Amândoi se
dovedesc specialiºti într-un
domeniu sau altul, iar nu intelectuali
autentici.

Grãdina de ciment ar fi un
roman al copilãriei periferice. O
familie cu patru copii la marginea
pustie a unui oraº. Tatãl moare din
cauza efortului fãcut pentru a
cimenta grãdina, iar mama va
deceda ºi ea, bolnavã, nu dupã
mult timp. Pânã atunci, fiecare copil
trãise în lumea lui. Fiul mai mare,
Jack, ia ficþiunea cãrþilor fantasy
drept realitate ºi se masturbeazã
vânjos cu gândul la sora lui, Julie,
magistral interpretatã în filmul
fãcut dupã carte de Charlotte
Gainsbourgh. La moartea ultimului
pãrinte, fraþii realizeazã cã ar
putea fi trimiºi în orfelinate ºi, deci,
separaþi. Soluþia este sã aºeze
cadavrul mamei într-un cufãr
metalic pe care sã îl umple cu
ciment ºi apoi sã îl ascundã în
pivniþã. Cu timpul, fraþii mari îi
substituie pe pãrinþi pânã la
punctul în care se depãºeºte
pragul incestului. Cimentul ar
trebuie sã fie simbolul civilizaþiei,
dar, de fapt, este un paravan în
faþa pãcatului.

Primele romane ale lui Ian
McEwan sunt scurte ºi nervoase
– de aceea ºi cele mai bune, în
opinia mea. Ulterior, el s-a lansat
în construcþii pretenþioase, unde
predominã analiza ºi descrierea.
Un astfel de roman este Ispãºire
(2001), în care Robbie Turner este
condamnat la închisoare pentru un
presupus viol asupra lui Cecilia
Tallis, pe baza acuzaþiei surorii
acesteia, Briony, în vârstã de
numai 13 ani. Briony este o naturã
narcisistã ºi înþelege sexul ca pe
o agresiune fizicã. De remarcat
este cã Robbie, copilul servitoarei,
este ajutat de pãrinþii Ceciliei sã îºi
desãvârºeascã educaþia. Deci

suntem din nou în proximitatea
incestului. În mai toate romanele lui
McEwan actul sexual naºte
complicaþii, fiind asociat de vreun
personaj cu bestialitatea. Se simte
însã cã autorul avanseazã ideea
cã ignoranþa este cauza
discreditãrii sexuale.

La fel în Durabila iubire (1997),
Jed Parryeste prizonierul
sindromului Clerambault,
rãspunzãtor de iluzia amoroasã:
impresia cã cineva te iubeºte. Joe
Rose, aºadar, este asaltat la
propriu de Jed când, de fapt,
capul lui stã la accidentul din
debutul romanului. Ieºit la picnic
împreunã cu iubita lui, Clarissa
Mellon, Joe ia parte la încercarea
de a salva un copil aflat în nacela
unui balon pe care bunicul îl
scapã de sub control. Mai mulþi
bãrbaþi se agaþã de frânghia
legatã de nacelã, însã cum
balonul este luat de vânt, unul
câte unul cedeazã, inclusiv Joe.
Doar un singur om nu renunþã.
Acesta va fi luat pe sus ºi va da
drumul frânghiei când nu se va
mai putea þine. Cãderea de la
înãlþime îi va fi fatalã. Parabola
este evidentã – ºi Imperiul
Britanic ar fi rezistat dacã toþi
factorii de decizie ar fi fost uniþi.
La fel, familia în epoca actualã,
post-istoricã, ar rezista dacã ar
fi susþinutã de tradiþie si
capacitate de sacrificiu.  Moartea
lui Logan, eroul care se
încãpãþâneazã sã nu dea drumul
balonului, va avea un impact dur
asupra cuplului ieºit la picnic. Cei
doi îºi vor recâºtiga încrederea
unul în celãlalt abia la sfârºitul
romanului, dupã multe peripeþii ce
le vor avansa înþelegerea.

Interesante sunt diferenþele de
profil intelectual dintre cei doi:
Clarissa este pasionatã de John
Keats, cel care declarase cã min-
tea imaginativã este diametral
opusã intelectului. Judecata
imaginativã ar fi o „capacitate
negativã”. Clarissa îi ºi reproºeazã
lui Joe cã uneori e la fel de raþional
ca un copil! Confuz, Joe se
întreabã dacã ea asociazã raþio-
nalitatea cu inocenþa, în loc sã
priceapã cã ea considerã modul lui
constant ºtiinþific de raþionare ca
fiind o simplificare dusã la extrem.
Psihologia evoluþionistã, care

crede cã impulsul genetic de
supravieþuire ne determinã
comportamentul este numitã de
Clarissa „noul fundamentalism”. Sã
nu uitãm cã ea îl admirã pe Keats,
poetul romantic care exultã
frumuseþea...clasicã. Deci nu
poate fi de acord cu explicaþiile
rigide date de Joe întâmplãrilor
stranii.

Cum spune Dominic Head,
una dintre principalele motivaþii
ale romancierului este sã
dramatizeze ºocul pe care îl
produce haosul, inexplicabilul ºi
neaºteptatul asupra existenþelor
bine planificate. Consolãrile
nu sunt acceptate niciodatã.
Structuralismul face implozie în
poststructuralism. De aceea ºi o
parte a literaturii lui McEwan a fost
botezatã „shock-lit”. Ryna Kiernan
observã cã elementele ºocante
din romanele lui derivã dintr-o
onestitate nemiloasã referitor la
misterioasa atotprezenþã a
depravãrii ºi seducþia pe care ea
o exercitã.

Onestitate este termenul fericit!
Poate fãrã sã vrea, McEwan
cerceteazã pânã unde se poate
ajunge în orice posibilã direcþie
când lipseºte comunicarea cu
Cauza Primã. Oricât de inteligente
ar fi personajele lui, la un moment
dat ele se dovedesc limitate,
bigote. Refuzând sã ajungã la
Principiul Prim, ele iau efectele
drept cauzã. Rãul, aºadar, este
vãzut ca fiind un principiu
fundamental al universului.
Demiurgul ar fi vinovat de toate
boacãnele omenirii, de faptul cã
specia dominantã distruge plane-
ta ºi cã se lasã purtatã de lãcomie.
În toate aceste romane, zona
spiritualã cea mai înaltã, cea a
iubirii, nu poate fi atinsã decât
dupã înþelegerea câºtigatã prin
suferinþã a importanþei sacri-
ficiului.

ª

Bigotismul ºtiinþific ca pe
vremea lui Lenin
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Vladimir Brânduº

Despre titirez, fascinatie, Oblomov si
mangaiere

O zi în care Adevãrul a flirtat cu mine: în dimineaþa
de 32 august douã mii… mai ºtie dracul cât, mi-a
apãrut spontan în gând o fãpturã ciudatã: un titirez.
Titirezul este cea mai simplã jucãrie. Titirezul a fost
jucãria copiilor sãraci. Este greu sã mai gãseºti în
magazine vreun titirez. Modernitãþii îi sunt suspecte
lucrurile simple – cu ele nu se câºtigã bani! Aºadar
modernitatea noastrã sofisticatã l-a izgonit pe bietul
titirez. Mi-am propus sã beau desearã un pahar de
vin în memoria lui! Dar pânã atunci mai trebuia sã
duc la bun sfârºit o sarcinã dificilã: sã þin o cuvântare
la academie. Vai, ce târziu s-a fãcut! Repede la baie:
spalã-te, bãrbiereºte-te, piaptãne-te, parfumeazã-te,
mai uitã-te o datã pe notiþe – e musai sã faci acolo o
impresie bunã! – comandã un taxi ºi du-te degrabã.
Aºa începuse acel 32 august (2000… ºtie dracul cât)
– zi de pominã în viaþa mea ºi a analelor academiei.

În taxi, pe drum, s-a întâmplat un fenomen bizar:
recapitulând în gând punctele principale ale cuvântãrii
pe care aveam s-o þin, mi-au picat ochii pe un obiect
straniu, depus pe bordul maºinii, acolo unde
de obicei se pun ochelarii de soare, sau
diverse bombonele, sau þigãri. Aþi ghicit: era
un titirez! Într-adevãr un titirez adevãrat!

– Ce faci, domnule, cu ãsta? – l-am
întrebat pe ºofer arãtând spre micuþul obiect
care mã urmãrea cu fatalitate astãzi, 32…
2000… dracu… – ºtiþi povestea.

– Pãi, ce-ntrebare… Ce se face cu un titirez?
Am un fecioraº… Sã se joace cu el, cã ºi io m-am
jucat cu aºa ceva pã când am fost copil la mama.

– Da de unde îl ai? Unde l-ai gãsit? – îl întrebasem
eu pe ºofer, cochetând deja cu ideea de a i-l cumpãra
sau, cel puþin, de a-mi procura unul.

– L-am luat azi dimineatã de la talcioc.
– De la talcioc?
– Da, de la talciocu’ din piaþa Ilarie – precizã

ºoferul. (Eu nici nu ºtiam de existenþa în oraº a unei
pieþi Ilarie…) Mi l-o vândut un bãtrânel, pe nimica toatã
– adãugã taximetristul.

– Un bãtrânel?
– Pãi da. Ce sã facã omul bãtrân cu un titirez?

Nu-l mai poate învârti… îi sunt deºtele anchilozate.
Aºa-i la bãtrâneþe: nu te mai joci cu titirezu’.

– Aha… Dar ce se face la bãtrâneþe?
– Ei, domnule, parcã nu ºtiþi: iacã-aºa, se stã…

Stai ºi aºtepþi sã dai ortu’ popii. Te-ai învârtit destul o
viaþã-ntreagã: ici, colo, dincolo. ªtiþi dumneavoastrã:
numa’ griji ºi zarvã. La bãtrâneþe mai ºi stai. Da’ iaca
ºi academia, domnule.

Am plãtit cursa, lãsând ºi un bacºiº consistent,

dupã care am coborât din maºinã. Pe treptele
fastuoasei clãdiri nu mã pãrãsea imaginea minusculei
jucãrii. Pur ºi simplu mã acapara acest obiect, uºor
stupid în neobosita lui învârtire, mai ceva ca o balerinã,
þinându-ºi echilibrul doar pe un vârf de ac, doar pe un
vârf de ac… Mã obseda ºi faptul cã azi, în numai
douã ore, am avut atât de mult de a face cu micuþul
monstru cât nu am avut o viaþã întreagã. Apropiindu-
mã de tejgheaua portarului, mi-am spus cã, dacã ºi
acesta are un titirez, eu mã duc imediat la un psihiatru.
De aceea, în loc sã rãspund din mers la salutul sãu
respectuos, m-am apropiat de tejgheaua lui, trãgând
cu ochiul la ce se aflã dedesubt… mai precis: dacã
nu cumva acolo se aflã vreun titirez. Pe dracu’ titirez!
Omul ãsta ciudat, neobiºnuit de fin ºi extrem de
respectuos citea din Critica raþiunii pure a lui Kant!
Am vedenii? Sã mã duc totuºi la un psihiatru? Nu! Se
cade ca un portar al unei academii sã citeascã aºa
ceva, cãci, poate, cine ºtie?, unii academicieni nu au
citit aºa ceva – legea compensaþiei este mereu bine-

venitã! Deci: sã citeascã ce vrea portarul – pentru
mine, important era cã nu avea titirez. Nimeni nu are
titirez la academie! Preºedintele, cu încã doi-trei
demnitari ai venerabilei instituþii, m-au primit într-o
camerã, unde mi s-au oferit cafea ºi piºcoturi. Am
purtat cu ei o micã discuþie, mai curând o pãlãvrãgealã
plinã de amabilitãþi reciproce, convenþionale.
Rãspundeam automat, cãci gândul îmi era fugit
departe: tot la titirez… Acum vedeam în el chiar
simboluri de facturã filosoficã! Încercam faþã de acest
obiect modest ºi simplu sentimente de duioºie. Veni
ºi momentul în care am fost condus în aula cea mare,
plinã de public, în care avea sã aibã loc conferinþa.
Nu ºtiu dacã din cauza emoþiei sau din cauza
titirezului, care nu mã pãrãsea deloc, eu nu puteam
sã-mi amintesc nici mãcar de tema conferinþei mele,
pentru care mã pregãtisem îndelung ºi temeinic!
Ciudat lapsus! Dar ºi mai bizar a fost cã nu am intrat
în panicã – dimpotrivã! Mi-a venit ideea nebunã sã
comit un sacrilegiu, chiar acolo, în altarul ºtiinþei
serioase, la academie. „Puþin sacrilegiu nu stricã –
mi-am zis – aduce miºcare ºi viaþã în comunitate.”
Aºa am început, sub semnul necuminþeniei, prima ºi,

Când aripile miºcãrii i s-au frânt în colaps infernal,
când se scufundã-n nemiºcare, splendida jucãrie se
aºazã în poziþia morþii: culcatã strâmb, pe fostul podium
unde ºi-a dansat cândva viaþa. Instinctiv, nu putem iubi
aceastã imagine ultimã a titirezului...
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sper, ultima mea conferinþã la vreo academie. Din
fericire am înregistrat cuvântarea, deci pot sã reproduc
cu fidelitate unele pasaje:

Stimate Doamne, stimaþi Domni,
mai întâi doresc sã-mi exprim recunoºtinþa faþã

de Domnul Preºedinte ºi faþã de întreaga conducere
a academiei pentru a-mi fi acordat onoarea sã þin o
conferinþã în aceastã venerabilã instituþie – adevãrat
bastion al ºtiinþei ºi culturii naþionale.

Deopotrivã, mulþumirile mele se îndreaptã ºi cãtre
Dumneavoastrã, stimate Doamne ºi stimaþi Domni,
pentru faptul de a fi avut interesul ºi bunãvoinþa sã
veniþi aici ºi sã ascultaþi comunicarea mea. Acest fapt
mã onoreazã ºi mã înaripeazã cu speranþa cã nu vã
voi dezamãgi.

În mod spontan – chiar ºi pentru mine neaºteptat!
– am hotãrât, sau mai bine zis mi-am permis sã schimb
tema comunicãrii mele. Am îndrãznit sã procedez la
aceastã schimbare sprijinindu-mã pe principiul
libertãþii ideilor ºi gândirii, un principiu pe care, cu
siguranþã, îl acceptaþi ºi chiar îl susþineþi în unanimitate!
De circa doi ani lucrez la un tratat (ºtiam bine cã
auditoriul meu are o slãbiciune pentru acest cuvânt!),
un studiu amplu care-ºi propune sã analizeze relaþiile
dintre miºcare ºi existenþã (O gogomãnie! Nu lucrez
deloc la o asemenea temã. Ce miºto poate sã fie
câteodatã minciuna!). În cercetãrile mele am
descoperit un obiect simplu, foarte simplu, aparent
nesemnificativ, dar care, analizat cu atenþie, se
dezvãluie a fi un posibil simbol, un simbol foarte
expresiv pentru relaþia acþiune – existenþã. Meditaþiile
mele privitoare la acest obiect ºi simbolica sa vor
constitui un capitol din tratatul amintit. Astãzi vã voi
împãrtãºi, într-o formã lapidarã, mai curând ca o
schiþã, câteva dintre aceste gânduri. Titlul „de lucru”,
cum se zice, al acestui capitol, deci ºi al cuvântãrii
mele de astãzi, sunã în felul urmãtor: „Titirezul –
simbolicã ºi semnificaþii metafizice”. (În salã se
produse un vuiet de stupefacþie. Unii au râs, alþii au
început sã comenteze între ei, mulþi nu ºtiau cum sã
reacþioneze, câþiva s-au arãtat a fi chiar revoltaþi. Un
domn foarte în vârstã, poate cel mai bãtrân membru
al academiei, s-a amuzat copios ºi a aplaudat frenetic
– atât cât mai putea cu palmele sale anchilozate de
ani). Pentru a reduce puþin efectul hilar al temei mele,
vã voi face cunoscut de îndatã, Doamnelor ºi
Domnilor, posibilul subtitlu al acesteia: „Adevãrul
lucrurilor simple” sau „Capacitatea gândirii de a ajunge
la Adevãr prin lucrurile simple”. (În acest moment,
reacþiile din salã s-au domolit. Am prins aripi!)

Este de netãgãduit cã tot ceea ce în filosofie se
numeºte fenomen conþine Adevãr. Dar a ajunge la
acest Adevãr, la Idee, cum spunea Platon, sau la lucrul
în sine, cum spunea Kant, nu este întotdeauna un
drum uºor. Consider cã a cãuta esenþa, Adevãrul care
se aflã în spatele fenomenului, în ºi prin lucrurile –
vezi fenomenele – simple, aduce cu sine o ºansã în
plus de reuºitã, în comparaþie cu aceeaºi cãutare care
ar porni de la nivelul fenomenelor complicate ºi
complexe. Multiple exemple din filosofia anticã, mai
cu seamã Aristotel, confirmã acest principiu

metodologic. Este cazul sã ne îndreptãm atenþia, cel
puþin parþial, ºi asupra simplului – chiar dacã acest
„simplu” poate apãrea hilar, chiar dacã a te preocupa
de „simplu” ar putea apãrea unora ca nedemn pentru
un cãrturar. (Le-am zis-o!) Sã ne ocupãm deci,
Doamnelor ºi Domnilor, de fãptura titirezului. Sper din
tot sufletul cã sunteþi de acord ºi veþi dãrui atenþia
cuvenitã acestei teme aparent bizare. Nu? (Cei din
salã au simþit cã aºtept o confirmare, ºi mi-au ºi dat-
o: bãtrânul domn cu pãrul alb ca neaua a dat tonul
spunând „Da, sigur, Domnule! O dizertaþie despre
titirez! Ceva nou, original!”. Ceilalþi, rând pe rând, s-
au exprimat asemãnãtor: „Interesant!”, „Nu m-am
gândit vreodatã la aºa ceva!”, „E o chestie de umor
ºi fantezie!”, „De ce nu?” etc. etc. Constatând acordul
de principiu al auditoriului, eram acum convins cã am
procedat foarte bine schimbând tema. Vroiam sã
încep, dar îmi mai lipsea ceva. Îmi lipsea un mic
amãnunt, un gag, un fel de pârghie prin care sã intru
în temã. Dar soarta a fost de partea mea. În acel
moment s-a petrecut din nou ceva neobiºnuit, ca un
miracol: profitând de momentul „mai liber” în care
distinsele persoane se întreceau sã laude propunerea
mea, secretara Preºedintelui a pãtruns discret pe
podium pânã la masa unde eram ºi mi-a înmânat un
obiect înpachetat neglijent într-o hârtie de ziar – nu
mai mare decât un pachet de þigãri. Mi-a ºoptit cã
ºoferul taxiului cu care am venit s-a reîntors ºi a depus
pacheþelul la portar spunându-i cã l-aº fi uitat în maºinã
ºi cã ar fi de maximã importanþã pentru mine. Dupã
ce ºi-a cerut scuze cã m-a deranjat, doamna
secretarã a pãrãsit aula. Contrariat, dar ºi curios, am
înlãturat hârtia de ziar, dupã care am rãmas ca trãznit:
înãuntru era titirezul! Prin mâna taximetristului,
Dumnezeu mi-a dãruit un titirez! Acum aveam titirez!
Aveam ºi pârghia prin care sã încep dizertaþia. Aºadar,
am început-o!)

Doamnelor ºi Domnilor,
aveþi acum în faþa Dumneavoastrã tema noastrã:

titirezul în persoanã (Þineam obiectul între douã
degete, sus, în lumina reflectoarelor ºi în centrul
atenþiei tuturor. Dupã un timp, l-am aºezat, aºa cum
se cuvine, cu vârful sãu ascuþit pe suprafaþa mesei
ºi, cu douã degete, i-am dat un impuls de rotaþie.)
Apropiaþi-vã, veniþi sã vedeþi de-aproape aceastã
fãpturã. Cufundaþi-vã cu raþiunea, dar ºi cu toatã
sensibilitatea în dansul nebun, neobosit al acestui mic
obiect. Priviþi hazul, ghiduºia, dar ºi siguranþa
existenþei pe un vârf de ac de care dã dovadã titirezul.
(Sfârrrrrr…  Sfârrrrr… Sfârrr… se rotea titirezul pe
nobila masã din lemn de mahon a academiei, în vreme
ce distinsele Doamne ºi distinºii Domni îºi pãrãseau
locurile, adunându-se în jurul minunii.) Vedeþi cum se
învârteºte? Zvârlugã sprinþarã, moriºcã superbã,
îmbãtatã de impulsul primar, încercând ºi reuºind
mereu sã multiplice, în rotund repetitiv, zvâcnirea cea
dintâi, zvâcnirea datãtoare de viaþã. Da… da… da…
da…, Doamnelor ºi Domnilor, moriºca, zvârluga ºi
titirezul au înþelepciunea miºcãrii rotunde care le face
sã râdã, le face sã zâmbeascã vieþii. Pentru ele,
miºcarea este viaþã, ºi nicidecum un chin sau sarcinã
de îndeplint. Auziþi titirezul? Parcã toarce, ca o pesicã
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– desigur trebuia sã spun pisicã, dar, din motive foarte
intime, mã amuz sã spun mereu „pesicã”. Sper cã
veþi accepta ºi asta, odatã ce aþi acceptat chiar
titirezul, zvârluga ºi moriºca. („De ce nu?, e chiar
amuzant!” – a rãspuns cineva. Din acest moment, cu
pesicã ºi pisicã, cu moriºcã ºi zvârlugã ºi mai ales
cu titrez ºi zâmbet cãtre viaþã s-au descreþit vãdit
toate frunþile brãzdate de seriozitate. A fost un deliciu
sã privesc acele feþe de cãrturari, chinuiþi o viaþã
întreagã de povara seriozitãþii ºi a propriei importanþe,
adunaþi acum în jurul unui titirez, bucurându-se ºi
minunându-se de el asemeni copiilor. Unii ºi-au amintit
cã s-au jucat în copilãrie cu titirezul ºi acum nu
scãpau ocazia sã-i dea un nou impuls titirezului nostru,
aici, la academie, atunci când acesta ameninþa sã-ºi
piardã energia. Venerabila instituþie, câteodatã chiar
înfricoºãtoare!, se transformase într-un fel de grãdiniþã
de copii seninã ºi veselã! Mare lucru, Doamne,
Dumnezeule!)

Vedeþi, Doamnelor ºi Domnilor, cum suntem cu
toþii fascinaþi de micuþul obiect? Copiii nu ºtiu de ce
sunt fascinaþi de acest obiect. Ei nu-ºi pun o
asemenea întrebare – sunt, pur ºi simplu, fascinaþi.
De ce? Pentru cã ei nu au pre-judecãþi împotriva
simplului ºi, mai ales, nu au pre-judecãþi cu privire la
„seriozitatea” acþiunilor lor. Numai independenþa faþã
de anumite reflexe culturale prost înþelese ºi prost
învãþate asigurã capacitatea cuiva de a putea fi cuprins
de fascinaþie – bucuria de a se entuziasma ºi chiar
de a fi fascinat de ceva. Privilegiul de a se entuziasma
ºi de a fi cuprins de fascinaþie este urma copilului în
noi. Am reuºit acum, fie ºi numai pentru o clipã, sã
redobândim ingenuitatea sãnãtoasã a copiilor ºi sã
ne entuziasmãm în faþa acestui obiect naiv, splendid
prin simplitatea lui. Spre deosebire de copii însã, noi
putem, ºi chiar trebuie, sã ne întrebãm ce ne
fascineazã aici. Desigur cã, abordând un strat mai
ascuns ºi mai nuanþat al problematicii, vom putea
spune cã ne fascineazã însãºi starea de a fi fascinaþi,
posibilitatea în noi de a fi fascinaþi, adicã acest mic
moment de libertate genuinã, aceastã excursie în
neconvenþional, da, în copilãrie. ªi este chiar corect.
Rãmânând însã la acest rãspuns, ne îndepãrtãm de
obiect, ne cantonãm vasãzicã la subiect, la noi înºine
ºi la reacþia noastrã. Întrebarea a fost: „Ce ne
fascineazã la acest titirez?”.

Cu toate cã este un obiect mic, volumul corpului
sãu este de câteva mii de ori mai mare decât punctul
pe care se sprijinã. Este aici o contestare crasã a
tuturor legilor staticii! Titirezul este poate singurul
obiect pe lumea asta care reuºeºte o asemenea
performanþã, în pofida a tot ceea ce noi intuim a fi
condiþie a stabilitãþii. Oarecum asemãnãtor este mersul
pe o frânghie întinsã, la circ, sau celebrul mers pe
suprafaþa apei din mitul creºtin. Aici rezidã fascinaþia
exercitatã de titirez. El reuºeºte sã facã ceea ce noi
sau alte fãpturi pe lumea asta nu vor reuºi niciodatã.
Astfel vãzut, rudã îndepãrtatã cu titirezul este ºi zborul
– care a fost, este ºi va rãmâne mereu fascinant.

Trecem acum de la fascinaþia titirezului la
Adevãrul lui. Ne întrebãm cum reuºeºte el o asemenea
performanþã? ªtim bine de la fizicieni: este principiul

girostatic. Nu vom intra în amãnunte cu privire la acest
principiu. Ideea centralã este cã, în funcþie de raportul
giromagnetic (raportul dintre momentul magnetic ºi
cel cinetic al unei particule), rotirea intensã a unui corp
conferã axei sale de rotaþie o anumitã stabilitate pe o
anume direcþie. La viteze de rotaþie foarte mari, axa
de rotaþie apare imobilã. Aºa reuºeºte titirezul sã „stea”
pe un vârf de ac! Spunem de îndatã cã titirezul îºi
dobândeºte sau, poate ceva mai poetic exprimat,
titirezul îºi plãteºte stabilitatea prin miºcare. În cheie
uºor simbolicã asta înseamnã cã titirezul, prin metoda
lui de a se stabiliza, „se înalþã”: el devine rudã bunã
numai cu tot ce zboarã ºi cu planetele. Numai acestea
ating o stabilitate relativã graþie miºcãrii ºi numai
miºcãrii. Putem sã ne jucãm ºi mai departe: spre
deosebire de avioane ºi pãsãri, cãrora, pentru a
dobândi o relativã stabilitate în aer, le este suficientã
o miºcare mai mult sau mai puþin liniarã, titirezului îi
este indispensabilã o miºcare circularã, giro-formã,
pentru aventuroasa sa stabilitate relativã pe un vârf
de ac. Odatã exprimatã aceastã afirmaþie, putem
considera micuþa jucãrie ca fiind înruditã numai cu
planetele. Fie spus în treacãt cã uluitoarea dialecticã
dintre miºcare ºi stabilitate, pe care o întrupeazã
perfect titirezul, ne aduce foarte aproape de teoria
relativitãþii a lui Einstein! Amintesc: germenele celebrei
teorii (mai cu seamã al primei, din 1905, numitã
„specialã”), pleacã de la un model simplu – Einstein
iubea modelele simple! – în care, sã zicem, cineva
stã nemiºcat într-un tren care merge. Privitã dinãuntrul
trenului, persoana este nemiºcatã, privitã din afarã,
ea se miºcã! Deci totul este dependent de punctul de
referinþã. Numai un punct de referinþã absolut imobil –
ceea ce nu existã! – ar putea asigura o apreciere
exactã a miºcãrii (sau nemiºcãrii). Aºa ºi în cazul
titirezului nostru: în raport cu ce se miºcã el? Este
stabilitatea axei lui nemiºcare? …sau ºi ea este o
miºcare? Totul e relativ! Desigur cã principiul
relativitãþii se poate aplica la tot ºi la toate, dar cred
cã exemplul stabilitãþii (cvasinemiºcãrii!) titirezului,
datoratã tocmai miºcãrii, este foarte plastic ºi
convingãtor. Sã pãrãsim însã teoria relativitãþii!
Consideraþi evocarea ei în acest context doar ca pe
o floare – speculativã, dar adevãratã! – pe care o ofer
titirezului ºi, mai cu seamã, frumoasei Dumneavoastrã
capacitãþi de a vã entuziasma!

Dupã cum am observat pânã acum, dacã la
nivelul puterii sale de fascinaþie titirezul avea mai multe
„rude” (mersul pe frânghie, pe apã etc.), cu cât îl
examinãm mai adânc în Adevãrul lui, el pare a fi din
ce în ce mai singur, rãmânând înrudit doar cu
planetele. Am zice cã el tinde sã capete o identitate
unicã, cã el tinde cãtre particular. Sã fie oare aºa? Vã
rog sã-l lãsaþi acum sã se învârtã pânã la sfârºit, atât
cât vrea sau atât cât poate el. (Am apucat mâna unuia
care tocmai intenþiona sã-i dea jucãriei din nou un
impuls de rotaþie. Pânã în acest moment auditoriul
meu nu voia nicicum sã lase jucãria în repaus.)
Observaþi? Viteza lui de rotaþie se diminueazã din ce
în ce. Iatã: el tinde sã se dezechilibreze. Axa lui
începe sã tremure, face acum miºcãri haotice. Ordinea
cineticã a titirezului se transformã treptat în dezordine
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– obiectul se apropie de haos! Corpul lui a atins prima
datã suprafaþa mesei! Dezechilibrul creºte ºi mai tare:
obiectul se mai învârteºte, dar acum culcat pe masã,
când într-un sens, când în celãlalt – el se zbate
dezorientat pe suprafaþa mesei, parcã ar fi cuprins
de spasme. Iatã: a cãzut definitiv în imobilitate…
Titirezul nostru a murit! (Este de necrezut: am putut
distinge în ochii celor prezenþi o undã de dezamãgire,
poate chiar de tristeþe, datoratã morþii titirezului… În
acea clipã i-am iubit profund pe distinºii din venerabila
instituþie…) Dacã am reprezenta grafic, cu ajutorul
unui osciloscop, miºcãrile titirezului ºi mai ales
transformarea lor de la cele regulate, simetrice, pânã
la cele cele neregulate, haotice, apãrute puþin înainte
de definitiva imobilitate, am constata cã ele sunt foarte
asemãnãtoare cu cele specifice unui infarct miocardic.
Titirezul mimeazã infarctul miºcãrii. El este povestea
scurtã a infarctului vieþii, cãci miºcarea este viaþa lui.
Visãm cu toþii ca diagrama trecerii fiinþei noastre din
viaþã cãtre moarte sã fie una alcãtuitã din curbe blânde,
domoale, ca o mângâiere, din ce în ce mai mici, din
ce în ce mai mici… pânã la intrarea în nemiºcare.
Moartea, o doicã bunã care te leagãnã? O, vis frumos!
S-ar putea însã, Doamnelor ºi Domnilor, ca realitatea
sã fie altfel decât visul. S-ar putea ca înfiorãtorul
moment sã nu fie deloc asemãnãtor cu o mângâiere,
ci mai curãnd cu un spasm cumplit – nu degeaba unii
filosofi au intuit moartea ca pe o cãdere. Dacã este
aºa, moartea titirezului o sugereazã, avant la lettre,
pe a noastrã…

Nu este o imagine jalnicã titirezul acesta
nemiºcat, culcat pe o parte, parcã doborât de ceva?
Nu vorbeºte el acum, în nemiºcare, despre ceva care
a fost ºi nu mai este? Dacã ne reprezentãm în mod
spontan un automobil necirculând, în repaus, dar
stând pe cele patru roþi ale sale, imaginea nu are nimic
jalnic; de asemenea, dacã ne reprezentãm o pasãre
care nu zboarã, ci stã liniºtitã pe o creangã de pom,
sau un vapor ce aºteaptã liniºtit în rada portului
aventura marinã care va veni. Cu toate cã specificul
acestor trei apariþii este tot miºcarea, absenþa ei în
reprezentarea noastrã nu constituie un factor
neliniºtitor. De ce? Pentru cã atât automobilul, cât ºi
pasãrea sau vaporul înglobeazã în existenþa lor, în
mod firesc, ºi starea de repaus. Repausul nu le
schimbã „fizionomia”, apariþia, înfãþiºarea. Altfel e în
cazul titirezului: nemiºcarea îi aduce cãderea,
nemiºcarea înseamnã cãderea lui. În nemiºcare,
titirezul are altã prezenþã, altã poziþie decât în timpul
miºcãrii. Abia un vapor care e în curs de scufundare,
un automobil cu roþile în sus (asemenea titirezului
culcat pe o parte), abia o pasãre cãreia îi lipsesc aripile
echivaleazã cu imaginea, cu poziþia titirezului în
repaus. Când aripile miºcãrii i s-au frânt în colaps
infernal, când se scufundã-n nemiºcare, splendida
jucãrie se aºazã în poziþia morþii: culcatã strâmb, pe
fostul podium unde ºi-a dansat cândva viaþa. Instinctiv,
nu putem iubi aceastã imagine ultimã a titirezului, aºa
cum nu putem gãsi plãcere la imaginea unui automobil
rãsturanat, a unei pãsãri fãrã aripi, la imaginea unui
vapor care se scufundã sau… la imaginea morþii.

Doamnelor ºi Domnilor,

sper cã aþi remarcat acum cã simpla jucãrie,
analizatã în Adevãrul ei, nu este înruditã, cum am
spus mai sus, numai cu planetele. Sper cã aþi remarcat
cã ea este foarte înruditã ºi cu viaþa însãºi. Da, mai
ales cu viaþa umanã! Dacã este într-adevãr aºa,
atunci titirezul are atât trãsãturi individuale, cât ºi
universale: în simplitatea ºi în existenþa lui scurtã el
deseneazã simbolic schema energeticã a vieþii. Cel
puþin la nivel corporal, putem înþelege viaþa ca pe o
permanentã miºcare, ca pe o permanentã cheltuialã
de energie care, spre sfârºit, descreºte, se consumã,
se epuizeazã. Capacitãþile energetice ale corpului
uman tânãr sunt incomparabile cu cele de la
senectute. Asemãnarea cu scurta existenþã a
titirezului este evidentã! Dar, dacã ºtim exact care
este impulsul primar energetic al titirezului (noi suntem
cei care i-l dãm!), despre impulsul primar al vieþii din
punct de vedere energetic nu ºtim mai nimic. Aceastã
întrebare a rãmas ºi va rãmâne probabil fãrã vreun
rãspuns satisfãcãtor. Cert este însã cã aceastã
energie sau, cel puþin, aptitudinea pentru a o avea ºi
a o cheltui, este cu claritate descrescentã. Ea se
consumã, sfârºind prin a nu mai exista, ceea ce nu
înseamnã altceva decât imobilitate, adicã moarte –
atât la fãptura umanã cât ºi la titirez. Fizica, în cadrul
teoriei sistemelor dinamice, numeºte atractor starea
finalã spre care tinde orice sistem energetic – adicã
punctul, starea, de care este atras sistemul. Sigur,
putem face un extenso, mai mult sau mai puþin
speculativ, de la teoria fizicã a sistemelor dinamice la
cea metafizicã a lui Heidegger, care spune cã fiinþa
umanã este o fiinþã-cãtre-moarte. Moartea ar fi
atractorul fiinþei umane. Chiar cred cã aceastã idee-
ºpagat rezistã! Dar sã nu ne pripim: paralela dintre
titirez – al cãrui atractor este cu evidenþã repausul
energetic absolut – ºi fiinþa umanã necesitã unele
nuanþãri. Bioenergetic înþeleasã,  fiinþa umanã are nu
numai un singur imput ºi un singur output energetic,
cum e cazul titirezului, ci repetate primiri de impulsuri
ºi desfãºurãri dinamice ºi, în plus, de cele mai diferite
intensitãþi. Cercetãri recente din domeniul neurologiei
aratã cã, în diferite faze ale vieþii, atractorii diferitelor
sisteme sunt ºi ei diferiþi. Metafizic am putea reduce
fiinþa umanã la un sistem dinamic tinzând cãtre un
singur atractor: moartea. Am ºi sugerat aceastã
reducþie! Dar din punctul de vedere funcþional-
neurologic, o tentativã similarã ar fi o prostie. Paralela
cu titirezul pare a nu funcþiona! Dacã însã privim
sistemul energetic-fiinþã-umanã prin prisma capacitãþii
sale de a prelua imput-uri ºi de a le desfãºura dinamic
(independent de felul atractorului), adicã prin prisma
capacitãþii sale de acþiune ºi re-acþiune în general,
constatãm, din nou, aceeaºi descreºtere ca la titirez,
acelaºi atractor: imobilitatea, punctul în care nu mai
existã nici imput-uri ºi nici output-uri, punctul cumplit
în care lanþul cauzã-efect pare a se întrerupe. Este
inutil sã mai amintesc descreºterea aptitudinii de a
acþiona ºi re-acþiona, descreºterea posibilitãþii de a
înregistra impulsuri sau  descreºterea interesului
pentru mai toate cele, chiar descreºterea apetitului
pentru hranã, atât de specifice persoanelor foarte în
vârstã. Senectuþii avansate îi este tipicã apatia. Apatia
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este anticamera morþii. Energetic, moartea înseamnã
punct zero, înseamnã imobilitate ºi apatie absolutã.

Sã pãrãsim acum perspectiva energeticã a
echivalenþei titirezului cu viaþa umanã ºi sã ne
îndreptãm atenþia spre o interpretare a ei din punctul
de vedere etic. Dacã am convenit cã energia
înseamnã viaþã ºi dacã, mai departe, convenim cã
energia, la nivel fizic, înseamnã miºcare, atunci este
logic sã considerãm viaþa ca un ºir cvasineîntrerupt
de miºcãri. Dar miºcarea este, indubitabil, o acþiune.
E cunoscut de toatã lumea cã întreaga viaþã umanã
este constituitã din acþiune. O viaþã inactivã nu poate
fi decât una care se apropie de moarte. Inactivitate
absolutã înseamnã chiar moarte (ºi a respira este o
activitate, o acþiune-reacþie – una somaticã, e drept,
dar mereu re-acþie!). Prin simplitatea lui uluitoare,
tocmai titirezul ne aratã foarte desluºit aceastã relaþie:
pentru a se pãstra în echilibru – un echilibru tot atât
de precar ca ºi viaþa umanã! – el trebuie sã fie în
acþiune, trebuie sã se miºte. Nu este viaþa umanã, în
fond, o „permanentã învârtire când ici, când colo, când
dincolo… numai griji ºi zarvã” – aºa cum se exprima
un înþelept? (Mamã, Doamne! – dacã ar ºti ei cine
este „înþeleptul” pe care l-am citat, m-ar împuºca!) Ei
bine, din aceastã perspectivã titirezul are un fabulos
antipod: Oblomov. Straniul ºi în acelaºi timp
dizgraþiosul personaj, al cãrui nume dã ºi titlul
romanului lui Ivan Goncearov („Oblomov” – apãrut în
1859), bogat fiind, fãrã grija supravieþuirii, îºi petrece
viaþa într-o totalã pasivitate, abulie ºi inactivitate.
Aceastã temã, cu vãditã atitudine criticã la adresa
oligarhiei nobiliare ruseºti, apare în literaturã deja la
începutul secolului XIX sub titlul generic „liºnîi celovec”
– ceea ce înseamnã omul de prisos. Atât de tipic ºi
cras este inactivismul lui Oblomov, încât chiar
literatura psihiatricã descrie simptomele acestei
nevroze prin termenul „oblomovism”. Oblomov este
duºmanul titirezului. Nimic din însuºirile titirezului nu
se apropie, nici mãcar pe departe, de cele ale lui
Oblomov! Primul e sprinþar, jucãuº – celãlalt este o
figurã întunecatã ºi chiar scârboasã. Primul se agitã
pentru a sta în picioare, fie numai ºi pe un vârf de ac
– celãlalt preferã sã doarmã toatã ziua, culcat, în poziþie
pre-mortalã. Primul cade, fatal, numai atunci când
energiile s-au epuizat – nobilul rus îºi refuzã de la
bun început energiile, cãzând înainte de a fi murit.
Titirezul moare dupã ce a trãit –  Oblomov moare
înainte de a fi trãit. Nu mi-aº putea închipui cã
Oblomov se joacã cu un titirez. Iar tititrezul, dacã ar
putea sã gândeascã, ar face în dansul sãu sprinþar o
piruetã largã, ocolind dezgustat putreziciunea
oblomovistã a inactivitãþii. Oblomov reprezintã
principiul abdicãrii în faþa luptei cu viaþa ºi pentru viaþã.
Titirezul reprezintã principiul asumãrii ºansei ºi a
riscului vieþii, chiar dacã aceasta îi este al dracului de
scurtã ºi se sprijinã doar pe un vârf de ac! Este cumva
viaþa omului, a omului-titirez, mult mai lungã? Este ea
cumva mult mai sigurã? Nicidecum! Dar încrederea
în ºansa vieþii ºi asumarea riscului câºtigã mereu  la
cei ce nu se numesc Oblomov. În codul ei genetic,
fiinþa umanã are înscrisã o inconfundabilã tendinþã
constructivistã. Indiferent de condiþia sa socialã,

materialã sau intelectualã, fiecare om îºi consumã
aproape întreaga viaþã ºi foloseºte cele mai diferite
metode pentru a aduna, pentru a înjgheba, pentru a
înmulþi ceea ce-i este prielnic ºi a înlãtura ceea ce nu
îi este prielnic. El îºi modeleazã astfel mediul ºi
condiþia existenþei lui în acesta – indiferent dacã este
vorba de procurarea unei jachete de iarnã mai
cãlduroase sau mai frumoase, de repararea
automobilului sãu stricat, sau de consolidarea poziþiei
lui în societate …sau, de exemplu, a poziþiei sale într-
o societate culturalã, cum este aceastã venerabilã
academie! (Iar le-am zis-o!) Omul este un optimizator
par excellence al condiþiei sale. Chiar pe patul de
moarte, cu puterile – vezi energiile! – secate, omul
încearcã sã modeleze, sã rânduiascã optim mediul
sãu înconjurãtor ºi, abia ºoptind, lasã „cu limbã de
moarte” cine primeºte din bunurile lui ºi ce, cine trebuie
sã aibã grijã de cine ºi, mai ales, cum trebuie sã fie el
înmormântat; sau, ca unul dintre profesorii mei, care
cu câteva ore înainte de moartea sa m-a trimis la
librãrie cu o sumã substanþialã de bani ca sã-i cumpãr
cãrþi – cu toate cã era destul de inteligent ºi lucid pentru
a înþelege exact cã totul s-a sfârºit. În lumina morþii ºi
mai ales cu conºtiinþa ei, actele de optimizare a vieþii
au, în miezul lor, o anume nuanþã de gratuitate prin
faptul cã se referã întotdeauna doar la un „imediat” ºi
pe deasupra la unul instabil ºi a cãrui duratã este
necunoscutã. Astfel înþelese, actele de optimizare se
pot întemeia fie pe neºtiinþã/inconºtienþã, fie pe
autohipnozã, fie pe speranþa cã „imediatul” dureazã
ceva mai mult… Mai ales atunci când actele de
optimizare se întemeiazã pe aceastã speranþã, ele
primesc o nuanþã de eroic. Mai ales atunci ele au ceva
uman, ceva uman în cel mai bun ºi nobil înþeles al
cuvântului. Oblomov nu construieºte, nu optimizeazã
nimic – el este un personaj în afara sferei umanului.
Desigur, nu vom afirma cã titirezul, prin comparaþie
cu Oblomov, ar fi o fãpturã umanã, de facturã umanã!
Vom afirma însã ceva mult mai brizant: omul este o
fãpturã de factura titirezului. Subliniez, Doamnelor ºi
Domnilor, cã am fãcut aceastã afirmaþie referindu-mã
exclusiv la un plan schematic-simbolic în care
funcþioneazã analogia fiinþã umanã – titirez. Cum aº fi
putut sã uit conºtiinþa de lume ºi de sine a omului,
capacitatea lui de înþelegere ºi raþiunea sa – cu toate
însuºiri specific umane de cea mai înaltã nobleþe?
Fãrã îndoialã: dacã introducem în ecuaþia gândurilor
noastre aceste calitãþi umane unice, fiinþa omeneascã
se îndepãrteazã evident de cea a titirezului. Abia dacã
mai este posibilã o comparaþie. Dar, într-un plan ceva
mai practic, dacã ne imaginãm un om a cãrui
conºtiinþã, putere de înþelegere ºi raþiune se ridicã la
un nivel în flirt intens cu zero – din pãcate, un act de
imaginaþie deloc dificil! –, atunci cele douã fãpturi se
apropie din nou una de alta, pânã la a fi aproape
identice. Atunci omul este titirez! Fãrã conºtiinþã de
sine ºi de lume, fãrã înþelegere ºi raþiune, fãptura
umanã nu este altceva decât un biet titirez – un titirez
ceva mai complex, dar un titirez. Ambele fãpturi
necesitã un impuls primar, anti-oblomoviste fiind,
ambele se definesc ºi existã prin ºi graþie miºcãrii,
ambele îºi cheltuiesc energia, ambele ºi-o consumã
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consumându-se pe sine, ambele mor prin cãdere în
imobilitate într-un moment ce nu depinde deloc de ele.
Viaþa amândurora se sprijinã, respectiv atârnã, de un
„ceva” minuscul: un vârf de ac sau o aþã foarte, foarte
subþire… pe care oamenii, ocazional, o numesc ºi
destin.

Stimat auditoriu, distinse Doamne, distinºi Domni,
în mod excepþional ne-am apropiat astãzi de

fãptura unei jucãrii simple, aparent naive, pentru unii
poate chiar stupide. Ne-am apropiat de o jucãrie datã
uitãrii de cãtre societatea noastrã modernã care
iubeºte cu patimã crescândã tot ce este complicat,
tot ce este atât de complicat încât reuºeºte sã
piteascã bine esenþele, creând chiar impresia cã ele
nu ar mai exista. Dacã ne-am fi apropiat de titirez
numai cu raþiunea ºi înþelegerea, nu am fi putut citi
vreo similaritate de-a lui cu viaþa ºi fiinþa umanã. Am
reuºit totuºi sã desluºim o asemenea similaritate
numai datoritã faptului cã întrebarea de la care am
pornit a fost impregnatã de o anume stare emoþionalã.
Ne-am întrebat: „Ce ne fascineazã la acest titirez?”.
Ne-am lãsat, aºadar, mai întâi fascinaþi de mica
jucãrioarã, ca apoi sã ne întrebãm ce ne fascineazã
la ea. O metodã nu tocmai ºtiinþificã în accepþiunea
tradiþional-raþionalistã! În disertaþia noastrã ne-am
sprijinit des pe intuiþie, pe starea emoþionalã produsã
de diverse metafore, dar ºi pe deducþii de facturã
raþionalã. Aceastã mixturã de metode nu este deloc
un sacrilegiu – aºa cum s-ar crede. Tocmai cercetãri
recente din domeniul psihologiei ºi al neurologiei, care
au produs chiar ivirea unei noi ºtiinþe – neurofilosofia!
–, pun un accent sporit pe importanþa ºi amploarea
funcþiilor de intuiþie ºi emoþie ale creierului uman.
Înainte de a ne gândi la semnificaþiile lui, noi am
mângâiat titirezul. Da, da! – l-am mângâiat… ca pe o
pesicã… ºi el a tors: sfârrrrr… sfârrrrrr… sfârrrrr. Ce
altceva este mângâierea decât un act emoþional de
apropiere? Cu sau fãrã dimensiunea sa fizic-tactilã,
actul mângâierii izvorãºte întotdeauna din
emoþionalitate, dar o ºi produce – atât la cel care e
mângâiat, cât ºi la cel care mângâie. Mângâierea este
un sistem emoþional-dinamic, întotdeauna dual-
reciproc, întotdeauna cu un atractor pozitiv de
multiplicare ºi amplificare a gestului iniþial. A mângâia
înseamnã a fi mângâiat în acelaºi timp. Chiar atunci
când „mângâi cu privirea” un peisaj, peisajul este acela
care-mi produce starea dulce de gingãºie ºi extaz,
peisajul este acela care mã mângâie. Noi am mângâiat
cu gândul fãptura titirezului. El ne-a rãspuns
determinând raþiunea noastrã sã descopere în el, cât
pe-aci, chiar umanul! El ne-a mângâiat gândul! A
mângâia cu gândul ºi a-ºi lãsa gândul mângâiat este
treapta superioarã a mângâierii tactile – treapta
superioarã, curajoasã ºi extrem de eficientã! Dacã
ne-am fi întrebat despre titirez, fãrã sã-l mângâiem,
„ce este acest obiect?”, am fi ajuns la cu totul altfel de
concluzii. Dacã am fi pus aceastã întrebare, ºi nu
întrebarea deja subiectiv-emoþionalã „ce ne
fascineazã la el?”, am fi obþinut un demers corect, un
demers tradiþional ºi ºtiinþific …dureros de ºtiinþific…
dar am fi rãmas ceva mai sãraci…

Cine se fereºte de intuiþie ºi emoþie, acela se

fereºte tocmai de el însuºi!
Vã mulþumesc pentru atenþie!

Spre surprinderea mea, auditoriul m-a
recompensat cu un ropot de aplauze. Se pare cã
venerabilii erau cu adevãrat entuziasmaþi!  Un
cunoscut profesor de filosofie s-a apropiat de mine,
mi-a întins cu eleganþã mâna spunându-mi: „Vã felicit,
Domnule! Mi-a plãcut în mod deosebit! Se non è vero,
è bene trovato!”. Cred cã avea dreptate: nici eu nu
ºtiu cât de „vero“ este ceea ce am spus, e bine atunci
cã mãcar ei gãsesc disertaþia mea „bene trovato”.
„Strãlucitor! Câtã flexibilitate în gândire!” – exclamã
directorul institutului de matematicã al academiei, un
tip aþos ºi arþãgos care avea faima cã niciodatã nu îi
place nimic. A þinut sã mã felicite ºi ºefa catedrei de
biologie: „Domnule, mi-a plãcut mult cuvântarea
Dumneavoastrã. Va-º ruga sã mã cãutaþi – spuse ea
întinzându-mi cartea de vizitã. Ar fi interesantã o
discuþie aprofundatã asupra temei. Poate existã
posibilitatea de a aplica unele idei în domeniul meu de
cercetare”. Sigur cã o voi cãuta: are sâni splendizi…
Doamna Profesoarã de biologie! S-a apropiat de mine
ºi acel domn cu pãrul alb ca neaua, acela pe care-l
consideram a fi cel mai bãtrân membru al academiei.
El fusese primul care s-a entuziasmat la „sacrilegiul”
meu. „Nu pot decât sã vã mulþumesc! Nu vã puteþi
imagina ce serviciu aþi fãcut academiei noastre prin
aceastã cuvântare!” Apoi se apropie de urechea mea,
spunându-mi ca în secret: „I-aþi întinerit oleacã pe toþi
bãtrâneii ãºtia…”. Fraza m-a uluit pentru cã venea
tocmai de la el ºi se referea la „bãtrânei” care, unii
dintre ei, abia dacã aveau 40 de ani. Nu ºtiam, ºi nici
acum nu ºtiu, cine era acest domn cu pãrul alb ca
neaua, acest bãtrân înþelept, mai tânãr decât nepoþii
lui. Nu am reþinut decât ochii lui albaºtri, senini… senini
ca aceia ai copiilor…

Slavã Domnului cã totul s-a terminat cu bine! –
mi-am spus, pãrãsind aula fastuoasã a academiei.
Ajuns în holul cel mare, m-am îndreptat spre tejgheaua
portarului cu intenþia sã-l rog sã-mi comande un taxi.
Sfârrrrr… sfârrrrr… sfârrrrr… se auzea din spatele
tejghelei. Un titirez se învârtea de zor pe copertele
groase ale Criticii raþiunii pure. Nu! Nu! Nu mai vreau
titirez! Ajunge cu titirezul! Pentru astãzi, ajunge! Am
aºteptat taxiul pãstrând o distanþã sigurã faþã de
tejgheaua straniului portar.

Taximetristul era unul morocãnos – probabil
tocmai îl pãrãsise amanta sau îi fugise nevasta cu tot
cu copii ºi economiile familiei –, dar m-a dus repede
ºi sigur la restaurantul unde aveam întâlnire cu un
bun prieten. Pe drum am constatat cu plãcere cã nu
am trecut prin nici o piaþã cu sens giratoriu… Ce bine!
Altfel s-ar fi putut sã-mi aduc din nou aminte de…

Prietenul meu era deja acolo, aºtepta aºezat
confortabil la o masã, în restaurantul aproape gol. Am
comandat douã ciorbe de burtã – era „tradiþie” pentru
noi. Apoi am mâncat câte o porþie de fudulii la grãtar.
Excelente! Da, da, fudulii – ºi astea sunt biologie
splendidã!… pe deasupra ºi gustoasã! Am bãut, aºa
cum se cuvine, ºi un viniºor. Eram curios când va
începe bunul meu prieten cu salvele lui critice adresate
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activitãþilor mele culturale. Întotdeauna, la fiecare întâl-
nire a noastrã, îmi reproºeazã cã nu am destul de mult
curaj în ceea ce scriu, cã sunt prea tradiþionalist, cã nu
ar strica mai multã flexibilitate ºi fantezie… în sfârºit,
tot felul de „mângâieri” de genul ãsta.

– Ei, cum a fost cuvântarea ta?
I-am povestit, destul de amãnunþit, în speranþa

cã, în sfârºit, va aprecia „sacrilegiul” pe care-l fãcusem
la academie. Dupã ce a ascultat cu atenþie toatã
istoria (fãrã sã mã întrerupã – ceea ce era deja o
performanþã!), prietenul meu începu:

– Miºto! Se pare cã faci progrese! Mã bucur
pentru tine. Dar totuºi lipseºte ceva…

– Ce?
– Hopa Miticã. Trebuia sã le pomeneºti ºi de Hopa

Miticã – dacã tot le-ai vorbit de titirez.
– Hopa Miticã? Eºti nebun? Ce are una cu alta?

– am întrebat absolut contrariat ºi stupefiat.
– Iar pui întrebãri prosteºi! Cum ce are comun

titirezul cu Hopa Miticã? Hopa Miticã este ruda mai
sãracã, mai grosolanã a titirezului. ªi Hopa Miticã
încearcã permanent sã-ºi pãstreze o poziþie. Numai
cã el reuºeºte mereu: Hopa Miticã – cade jos ºi nu
se stricã… ba chiar singur se ridicã! Titirezul – nu! Ai
dreptate: titrezul e eroic ºi nobil – se supune morþii
sale …dacã moartea poate fi asimilatã cu poziþia.
Hopa Miticã nu e eroic, el e ºmecher ºi pragmatic: a
adunat sub curul lui sau sub tãlpile lui – cum vrei – o
masã mare, o greutate care-i conferã mereu, în orice
împrejurare, stabilitate. Dacã prin aceastã masã sau
greutate stabilizatoare înþelegem averea, banii, relaþiile,
disponibilitatea pentru corupþie etc., imaginea se
limpezeºte, capãtã contururile realitãþii noastre sociale.
Nu spun afaceriºtii-ºacali despre ei înºiºi cã sunt
„oameni grei”? Iar ai avut curaj doar pe jumãtate!
Trebuia sã le vorbeºti la academie ºi despre Hopa
Miticã …poate numai despre Hopa Miticã… Existã o
carte foarte interesantã pe tema asta, scrisã de unul
Detienne în colaborare cu altul numit Vernant; Les
ruses de l’intelligence se numeºte cartea asta despre
ºmecherie. Citeºte-o! Þi-o pot împrumuta.

– Poate cã ai dreptate… – am rãspuns,
dezamãgit fiind de propria-mi nereuºitã. Uff! Câteodatã
nu-mi place deloc prietenul ãsta al meu!

– Nu „poate”, sigur am dreptate!
Dupã alte pãlãvrãgeli, mai prielnice mie, am

chemat chelnerul sã ne aducã nota. L-am rugat sã ne
comande douã taxiuri. Nu a trecut mult timp ºi
chelnerul se îndreptã sprinþar cãtre noi, ne anunþã cã
maºinile au sosit, dupã care se întoarse pe cãlcâie
ca un… nu! nu! nu ca un titirez, ci, pur ºi simplu, se
întoarse la treburile lui. Am plecat spre casã.

În acest al treilea taxi din ziua cea de pominã nu
descoperisem nimic suspect: nu era nici un titirez,
nu am parcurs nici un sens giratoriu, ºoferul era
morocãnos – încã unul pe care l-a pãrãsit… ºtiþi
dumnmeavoastrã cine. Ascultam, aºa, într-o doarã,
radioul maºinii. La ºtiri s-a anunþat cã un taximetrist a
avut azi la prânz un accident mortal în piaþa Ilarie…
„Dumnezeu sã-l ierte! Îl ºtiam, era un om cu inimã
bunã…”, zise ºoferul închinându-se. Pe mine însã
mã apucase neliniºtea. O fi taximetristul de azi-

dimineaþã? Cel care mi-a dãruit titirezul? Poate se
ducea tocmai sã cumpere altul, pentru fecioraºul
sãu… Doamne, ce chestie sinistrã! Ei, dar poate nu
a fost el!

– Câþi taximetriºti existã în oraº? – l-am întrebat
pe ºofer.

– Vreo opt sute ºi cincizeci – veni rãspunsul.
Din atâþia sunt foarte puþine ºanse ca tocmai

taximetristul meu sã fi avut accidentul. Aºa e viaþa
de taximetrist: atârnã mereu de un firicel subþire de
aþã – ca viaþa titirezului! Reuºisem sã mã liniºtesc
cât de cât. Dar ce e cu piaþa asta fantomã: Ilarie?
Voi cumpãra o hartã recentã a oraºului, sã vãd dacã
ºi unde existã aceastã piaþã necunoscutã mie. Dacã
existã, mã voi duce la primãrie ºi voi întreba dacã
numele pieþii – Ilarie – se referã la Sfântul mucenic
Ilarie, cel care, în cetatea Calipta, pe vremea
împãratului Traian, a fost totrurat bestial, în vreme
ce el cânta psalmi, ºi apoi omorât numai pentru cã a
strigat „ªi eu sunt creºtin!”, sau dacã acest nume
se referã, pur ºi simplu, la cuvântul grecesc ilaros,
care înseamnã bunã dispoziþie ºi care a fost preluat
în latinã ca hilarus. Ce semnificaþie are piaþa asta în
care se vând titirezi ºi se moare în accidente? Ce
„vrea” ea? Ce pot învãþa eu de la aceastã piaþã-
fantomã? Ce…

– Hei, domnule, am ajuns! Se vede cã sunteþi
tare obosit: aþi aþipit! – strigã ºoferul întrerupând, slavã
Domnului, gândurile ºi întrebãrile mele nesigure.

Odatã ajuns în apartamentul meu, m-am liniºtit
de-a binelea. Am luat din pivniþã cea mai bunã sticlã
de vin pe care o aveam. M-am aºezat pe un fotoliu
confortabil în dreapta cãruia se afla o mãsuþã pe care
am depus sticla ºi un pahar. Aºa cum îmi promisesem
dimineaþa, am bãut mai întâi în cinstea titirezului. Apoi
am bãut un pahar ºi pentru taximetristul care mi-l
dãruise ºi despre care nu ºtiam dacã mai trãieºte
sau nu. Am bãut ºi pentru bietul mucenic Ilarie ºi
chinurile lui cumplite. Un alt pahar l-am închinat ochilor
senini… ochilor senini ai celui mai bãtrân membru al
academiei: „Noroc ºi viaþã lungã sa-þi dea Dumnezeu,
bãtrânule! Cine eºti tu? Cine eºti tu?” Cât de mult îmi
doream sã pot vorbi cu el!…

Mã simþeam acum foarte bine. O nemaipomenitã
stare de confort. Pesicuþa mea venise sã-ºi cearã
drepturile. Am mângâiat-o ca de obicei: tandru,
domol… – binefãcãtor pentru amândoi. Ea s-a
cuibãrit lângã mine ºi a început sã toarcã: sfârrrr…
sfârrrr… sfârrrr… ca un… Nu! Nu ca un titirez, ci ca
o moriºcã! Aºa sunt pesicile: Creatorul a montat în
trupul lor o moriºcã, undeva la 3 sau 4 centimetri
distanþã de… – nu ºtiu exact, nu sunt zoolog. De
îndatã ce pesica e pãtrunsã de tandreþe, se-nvârte
moriºca minunatã. Face bine! De altfel am constatat
cã mie îmi fac bine mereu: vinul, pesica ºi moriºca.
I-am spus fãpturii vorbele conului Michel, primar de
Bordeaux, retras la conacul din Montaigne: „Tu eºti
pesica mea, iar eu sunt omul tãu”. Sfârrrrr… sfârrrrr…
sfârrrrr… se-ncheia delicios acea zi de 32… ºtiþi
dumneavoastrã…

ª
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Chiar ºi cu riscul de a pãrea
vetust ºi formal, cred cã, pentru
nivelul volumului „Lemur”, discuþia
despre poezia Andrei Rotaru poate
începe ºcolãreºte cu lecþia
studiului scurt al lui Friedrich
asupra „serbãrii intelectului”
(Valery) vs. „prãbuºirii intelectului”
(Breton). E vorba, desigur, de „o
primã orientare” la intersecþia cu
lirica modernã. Discuþia, de fapt,
spune cã aceste forme poetice nu
sunt contradicþii decât la suprafaþã,
numitorul comun putând fi uºor
gãsit în tendinþa de evaziune din
registrele umane. Deci, fie cã
poetul alege cãile prudente ale
conformismului (cam asta ar fi
serbarea intelectului, luciditatea),
fie cã riscã prin revoltã ºi
excentricitate, ambele formule se
pot întâlni în oniric, în fantezia
suprarealistã, în ireal. Nimic mai
simplu. Pentru cã ambele cãi –
pare sã spunã Hugo Friedrich – pot
produce lumi alternative.

Problema e cã aceste lumi
alternative pot deveni uºor texte
alternative  (a se înþelege ciorne),
lucru pe care l-a intuit Claudiu
Komartin încã de la debutul Andrei
Rotaru: „Pânã una alta, pânditã la
tot pasul de sterilitate, poezia
Andrei Rotaru pare produsã de un
organ pur intelectual ºi incapabil de
emoþie. De aici încolo, rãmâne de
vãzut dacã destinul sãu e de poetã
sau de producãtoare de texte în
flux continuu, nediferenþiate ºi mai
mult sau mai puþin inteligibile.”.
Komartin sesiza atunci
capacitatea acestui gen poetic de
a produce la infinit, fãrã reticenþe
imaginative (poezie „pe bandã
rulantã”) anulând orice ºansã de
prizã a liricii cu adevãrat puternice.
Mai departe însã, nu ºtiu dacã în
„Lemur” putem vorbi chiar de „texte
în flux continuu, nediferenþiate ºi
mai mult sau mai puþin inteligibile”,
însã e clar cã avem de a face cu o
sterilitate aparte. Sterilitate datã în

mod special de tendinþa
inexplicabilã a autoarei de a scrie
în chei ermetice, seci, pline de
veºnicul artificial visceral al poeziei
carnale ºi de a testa în acelaºi timp
raþionamente pe cât de înalte
conceptual în aparenþã pe atât de
naive ºi lipsite, în fond, de poezie.

Tendinþa este determinatã
probabil de aparenta funcþionalitate
a unei astfel de formule în zona
artelor contemporane. Potenþarea
simþurilor, duritatea imaginii,
visceralitate, raportul inexistent vis-
realitate ºi fluxul abstract al
conºtiinþei, toate sunt elemente
caracteristice în poetica
„lemurianã”. Însã introducerea
cititorului în atmosfera teatrului
conceptual trebuie (în poezie)
jucatã bine de cãtre autor. Simpla
inventariere a cadrului ºi a emoþiilor,
fãrã efectul autentic de poezie
(limbajul infestat, fie!) lasã impresia
cã „Lemur” este un volum care are
nevoie de auxilii artistice pentru a
funcþiona (de unde ºi imple-
mentarea proiectului cvasi-artistic,
probabil). Peisajul oniric e arid,
fabricat, neexpresiv tocmai din
cauza supralicitãrii expresivitãþii,
coºmarescul este tipologizat ºi
saturat, iar psihologia internã
rãmâne o variabilã diluatã în urma
acestor experimente livreºti.

Putem vorbi despre o gradaþie
uºor de sesizat, de o anumitã
setare atmosfericã pe care o
impune Andra Rotaru. Autorul
încearcã sã-ºi introducã cititorii în
fantezia-„matrix” prin metode – sã
spunem – inventive: poeme de
atmosferã ºi poeme-punte („Ziua
1”, „Ziua 2” etc.), prin care cititorului
îi sunt date direcþii de funcþionare
în imaginarul lemurian. Însã, uneori,
nu se mai înþelege nimic din toatã
debandada artisticã: „aici nu sunt
animale ºi nici bãrbaþi/ cu nume ce
pot fi rostite doar o singurã datã./
când apar cele rele, când sunt
rostite cuvinte/ în faþa cãrora apar

altele rele”, „roteºti clopotul pe
deasupra noastrã,/ mersul devine
rapid/ privirea mea pe dale,
reperele inexacte/ care
dezorienteazã. urmãresc doar
zgomotul./ îngenunchez în dreptul
fiecãrui animal.”. Libaþii bizare,
mistificãri, atmosfera schizo ºi
imaginarul carnal, însã, cu toatã
teama formulãrii un truism, pentru
ca poezia sã poatã fi trecutã pe
aceste domenii, ea trebuie sã
existe. Deºi înþeleg principiile „ars
gratia artis”, poezia nu prea respirã
înghesuitã între „lemurieni”, oricât
de multe imagini ºi stãri sunt testate
acolo, în ciuda strãduinþei lui
Robert Tyree de a explica cum
danseazã, de fapt, „lemurul”:
„Lemurul danseazã în ritmul
anorganic al cuvântului rostit.
Miºcarea sa materializeazã vocea
ºi, în felul acesta, ni se adreseazã
prin articulaþia unui corp clar ºi
peren, dincolo de un registru
simbolic.”.

Nimic spiritual – se poate – sub
acoperãmântul ofertant al poeziei
viscerale. Nimic profund – se
poatea – în „visul acesta ciudat ºi
persistent” (Verlaine) cu lemuri.
Dacã e sã credem ce spune
Luminiþa Corneanu în „România
Literarã” despre volum, cum cã
“Poemele din Lemur se
desfãºoarã pe muchia dintre
realitate ºi coºmar, eul poetic
alunecând, odatã cu cititorul, când
într-o parte, când într-alta.”, tare mi-
e teamã cã mai singurul rezultat
ar fi ca cititorul sã fie expulzat total
într-o parte a plictiselii sau în alta a
confuziei totale.

ªtefan Baghiu

Primiti cu Lemurul?

Revista Steaua a primit recent douã texte critice despre aceeaºi carte – cu opinii diferite. Ca urmare
propunem în cele ce urmeazã ambele articole, lãsând la dispoziþia cititorului sã opteze pentru una sau
alta  dintre poziþiile critice exprimate.

Cristina Russu Vas
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Dacã este adevãrat cã poezia
autenticã are menirea de a-i da
celui care intrã în contact cu ea
o stare, atunci poezia din Lemur
(Cartea Româneascã, Bucureºti,
2012) poate fi consideratã într-
adevãr ca fiind autenticã. Starea,
pe care poeta Andra Rotaru o
induce cititorului, nu este însã
una a transcendentalitãþii, nici
cea unei viziuni poetice reve-
latoare, ci este o stazã prin
intermediul cãreia se doreºte
cunoaºterea ºi aprofundarea
visceralitãþii. Practic, poeta,
aproape în rolul unei “Sibile”,
coboarã alãturi de cititorii sãi în
straturile cele mai profunde ale
senzorialitãþii condiþiei umane.

Ceea ce este intrigant la
volumul Andrei Rotaru este faptul
cã spaima ºi suferinþa nu sunt trãiri
trecute, reconfigurate de dragul
poeziei, ci ele existã chiar în
momentul creaþiei. Actul liric, prin
care omul îºi dã jos „pieile, una câte
una, ºi „se goleºte de organele
rele, este generat ºi stimulat de
spaimã, iar o posibilã mizã esteticã
a Lemur-ului, dacã ea existã,
pãleºte în faþa acestei excavãri.

Contrãgând volumul Lemur
pânã la sensul sãu dominant, aº
spune cã termenul care defineºte
cel mai bine poezia Andrei Rotaru
este cel de „retragere; retragere în
interiorul corpului sau retragere în
spaþii exterioare lui, spaþii care,
deºi nu reprezintã un corp în sine,
nu sunt lipsite de visceralitate.

„M-a surprins în pat, cu bluza de
pijama lãrgitã,/ cu genunchii la
gurã, spune poeta în primele ver-
suri ale volumului. Poziþia fetalã, cu
genunchii duºi la gurã, aduce în
prim plan nu numai ideea de inte-
riorizare ºi ideea de cunoaºtere a
acestui interior, ci ºi trãirea
spasmodicã a nchiderii în sine.
Practic, claustrarea este matricea
în funcþie de care sunt construite
toate poemele Andrei Rotaru.

Cãlina Bora

Lemur si fagocitarea
cititorului

Aceste texte sunt angoasate, cu
sens concentrat, ºi din cauza unui
exces de visceralitate: „pãmân-
turile împresurate/ de conglome-
rate de carne sau „te vãd într-o
luminã albastrã ca ºi cum ai aprins/
o lanternã sub þesuturi. În baza
acestei idei, Lemur este þinutul trãirii
senzoriale de toate tipurile. Carnea,
þesuturile, nervurile, pieliþele sau
sângele comprimã în ele violenþa
volumului, un volum care devine
pentru cititor þinut al torturii.

Camerele, cuºtile sau inte-
rioarele de orice fel sunt viscerale
prin excelenþã: „în curând dea-
supra sa/ se aºternea un acoperiº
masiv de trupuri sau „când trupurile
nãvãleau iar, o acopereau,/ apoi o
împresurau ca ntr-o cuºcã, iar
cititorul, încapsulat în limburile

cãrnoase ale Lemur-ului, trebuie
sã gãseascã ieºirea de unul sin-
gur, întrucât “Sibila” care l-a însoþit
pânã la un punct s-a transformat ea
însãºi într-un spaþiu visceral ºi an-
tropofag, generator al nesiguranþei
ºi al temerii.

La ce foloseºte însã trãirea
violenþei din Lemur?, fiindcã niciun
poem nu aratã cum frica, spaima
ºi visceralitatea nasc un consens
ori dau o rezolvare. Într-adevãr,
dupã cum observã Ioan Es. Pop,
volumul oferã / propune multe în-
trebãri ºi mai puþine rãspunsuri.
Poate cã miza Lemur-ului este doar
aceea de a construi un drum ca-
tabatic prin care unii cititori, cobo-
rând în adâncurile senzorialitãþii,
sã se cureþe, iar alþii sã se încarce,
departe de orice aspiraþie esteticã
a poetei, menite sã revoluþioneze
poezia de azi.

Ceea ce se poate spune însã,
cu certitudine, despre aceastã car-
te este faptul cã, prin intermediul
Lemur-ului, Andra Rotaru reuºeºte
sã fagociteze cititorul, dupã ce, în
prealabil, i-a explicat cum sã-ºi
„sape în gâtlejî ºi cum sã-ºi „des-
facã pieliþele cu grijã.

Oriana Pelladi Paradox
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Cu siguranþã hotãrâtoare
pentru susþinerea de cãtre
Ministerul Afacerilor Strãine a
propunerii de a i se acorda poetului
ardelean înaltul ordin au fost
rapoartele trimise de Blaga
centralei din Palatul Sturdza, unele
ajunse ºi la guvern sau pe biroul
Suveranului, privind modul în care
presa polonezã oglindea situaþia
din România. Ziariºtii polonezi  o
fãceau nu întotdeauna exemplar,
cum s-ar fi cuvenit între douã þãri
aliate, unii dovedind a fi chiar
„infami”, dacã ar fi sã folosesc
epitetul ºefului externelor, Ioan
Mitilineu.  Cuvântul  a fost folosit în
rezoluþia pusã de ministrul de
externe pe informarea ºefului
misiunii diplomatice române,
Alexandru T. Iacovaky, cu privire
la articolul apãrut în „Dziennik
Warszawski”, intitulat Þara urâtã a
unei Regine frumoase.  De comun
acord cu Ministerul Afacerilor
Externe polonez, ºocat la rându-i
de insolenþa unui publicist lipsit de
caracter (cf. Nicolae Mareº, Lucian
Blaga diplomat la Varºovia, Editura
Fundaþiei România de Mâine,
Bucureºti 2011, p. 108-111), s-a
hotãrât ca ataºatul de presã sã
publice nu o dezminþire, ci un
protest în toatã regula,  am spune
azi, aceasta în „Warszawianka” –
un ziar cu mult mai prestigios, con-
dus de un intelectual ºi un parla-
mentar de largã notorietate - Z.
Stronski. ªeful publicaþiei a fost
cel care a ºi semnat editorialul
institulat: Depãºirea mãsurei. Atac
împotriva Românei. De remarcat
cã în paginile  respectivului ziar
ºi-a pus pentru prima oarã
semnãtura ºi scriitorul diplomat
ardelean,  Lucian Blaga. Fostul
publicist de la „Patria” din Cluj, a
redactat un eseu succint, demn,
în care subliniazã cã articolul
apãrut în ziarul evreiesc „Dziennik
Warszawski” „este lipsit de cele
mai elementare scrupule ga-

zetãreºti despre România”. Apoi
dezvoltã premisele greºite de la
care a plecat autorul, remarcând
apãsat   deservicile pe care acesta
le aduce „evreilor din România”,
fãrã a aminti de relaþiile româno-
polone în plinã dezvoltare, care ar
trebui menajate.

Deoarece  scandalagiul de la
publicaþia incriminatã îºi semnase
infamia cu douã litere, Blaga se
simte obligat sã nu semneze
materialul pe care îl va intitula:
Fanteziile unui om lipsit de
frumuseþe, (idem, op.cit.  pp. 173-
174), menajându-ºi cu delicateþe

funcþia deþinutã în cadrul Legaþiei.
Cu alte cuvinte  sã nu parã a fi un
protest partizan. Astfel va folosi
dramaturgul, care tocmai
încheiase  „Meºterul Manole”
inspiratul pseudonim:  Un Român
din Varºovia, deci unul care
cunoaºte mai bine realitãþile din
cele douã state aliate.

Conºtientizarea faptului cã
România ºi mai ales cultura
româneascã nu erau prea bine
cunoscute în Polonia, îl determinã
pe sârguinciosul diplomat sã
redacteze ºi sã publice din proprie
iniþiativã în ziarul „Glos Prawdy”,
al cãrui  redactor ºef, influent om
de culturã din Polonia, K.
Bandrowski, îl cunoscuse deja,
grupaje de informaþii privind unele
manifestãri culturale din România
dar mai ales eseurile: Poezia
româneascã actualã – Octavian

Goga, Tudor Arghezi, G. Bacovia
ºi cei mai tineri, respectiv Critica
literarã în România, contribuþii care
n-ar trebui sã lipseascã – aºa cum
s-a întâmplat pânã în prezent –din
publicistica blagianã.

Revenind la contextul acordãrii
Ordinului, trebuie amintit cã
ministrul afacerilor strãine, Ioan
Mitilineu, cel care  îl adusese printr-
o stãruinþã demnã de a fi elogiatã,
în octombrie 1926,  în centrala
ministerului, la insistenþele
Doamnei Venturia Goga, cu
certitudine, multumit de activitatea
tânãrului diplomat, îl va propune
Curþii Regale pentru a i se acorda
înalta distincþie, respectiv a
Ordinului Steaua României, în grad
de cavaler. Aºa a ajuns autorul
Poemelor luminii sã fie cel mai
tânãr diplomat român, am spune ºi
merituos ataºat de presã, sã
primeascã înalta distincþie, înaintea
multor colegi din generaþia lui.

Cu mo-
destia ca-
re îl carac-
teriza, scrii-
torul ºi filo-
soful  arde-
lean n-a
consem-
nat nimic
în biogra-
fia sa, re-
d a c t a t ã
o f i c i a l

peste vreo zece ani, nici în
corespondenþa sau însemnãrile
sale, despre  primirea  înaltei
distincþii.  Am spune cã chiar „n-a
fãcut caz” de acest lucru. Câteva
luni nici n-a ºtiu despre aceasta,
se pare, urmând sã afle abia la
Praga, proaspãt ajuns în noul post,
dupã cum rezultã din corespondeþa
purtatã de recentul trimis
extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar la Varºovia, Carol
Davila, cu colegul sãu de la Praga,
N. Filodor (anexã).

 Pentru mine preþuirea care s-a
dat lui Blaga la Ministerul Afacerilor
Strãine în perioada amintitã
seamãnã cu aprecierea fãcutã în
1919 de Nicolae Iorga la debutul
sãu editorial, considerându-i
începuturile drept „un dar al
Ardealului” adus României Mari.
Distincþia respectivã devine ºi mai

Nicolae Mareº

Blaga nu îºi încheiase încã misiunea de
ataºat de presã pe lângã Legaþia României la
Varºovia, începutã în noiembrie 1926, cã prin
înalt ordin regal, cu siguranþã urmare a
activitãþii sale susþinute ºi apreciatã ca atare de
centrala Ministerului Afacerilor Strãine,
Suveranul României Ferdinand i-a conferit, în
iunie 1927,  Ordinul Steaua României în grad de
cavaler.

Steaua Romaniei pe pieptul
lui Lucian Blaga
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înalta distincþie, respectiv a
Ordinului Steaua României, în grad
de cavaler. Aºa a ajuns autorul
Poemelor luminii sã fie cel mai
tânãr diplomat român, am spune ºi
merituos ataºat de presã, sã
primeascã înalta distincþie, înaintea
multor colegi din generaþia lui.

 Pentru mine preþuirea care s-a
dat lui Blaga la Ministerul Afacerilor
Strãine în perioada amintitã
seamãnã cu aprecierea fãcutã în
1919 de Nicolae Iorga la debutul
sãu editorial, considerându-i
începuturile drept „un dar al
Ardealului” adus României Mari.
Distincþia respectivã devine ºi mai
mare, dacã nu chiar  împovã-
rãtoare, dacã ne gândim cã chiar
în luna în care s-a hotãrât
acordarea ei (iunie 1927), di-
plomatul de mare þinutã moralã ºi
profesionalã, cu ºtate vechi în
Ministerul Afacerilor Strãine ºi  în
exterior, Alexandru T. Iacovaky, un
apropiat al mareºalului  Jozef
Pilsudski,  era rechemat în Cen-
trala Ministerului, acesta  încheind
o misiune de excepþie. În dosarul
sãu personal de la MAE, nu existã
nici o menþiune cu privire la vreo
decorare a sa, cu toate cã
informãrile lui politice, mai ales în

planul raporturilor
polono-sovietice, a
situaþiei interne din
URSS, care rezultau
din convorbirile con-
fidenþiale avute cu
mareºalul polonez
aveau o valoare ex-
cepþionalã. Întâlnim în
ele relatate aspecte
extrem de importan-
te pentru guvernul ro-
mân, deoarece se ba-
zau pe telegramele
secrete pe care lide-
rul polonez le primea
de la misiunea diplo-
maticã polonezã de la
Moscova, din cea mai
demnã ºi de încredere
sursã, la care Româ-
nia nu avea acces,
relaþiile diplomatice
dintre ce-le douã þãri
stabilindu-se abia
în 1934, de Nicolae
Titulescu.

Interesant cã Mi-
nisterul Afacerilor

Strãine s-a oprit asupra decorãrii
lui Blaga,  exact în momentele în

care  acesta fãcea toate diligenþele
posibile pe lângã  colegii sãi
ardeleni, sã fie sprijinit sã plece de
la Varºovia,  mai ales de Eugeniu
Filotti, ajuns director al Direcþunii
Presã, din funcþia de ataºat de
presã de la Praga, loc pe care pe
care Blaga ºi-l dorea cu mare
ardoare, ºi unde a ajuns, la 7
noiembrie 1927.

Urmare a clasãrii documentelor
diplomatice,  am spune cã, în parte
chiar defectuoasã, efectuatã de
lucrãtorii din Arhiva Ministerului
Afacerilor Strãine, în perioada in-
terbelicã, documentul de faþã,
care pune în evidenþã acordarea
ordinului de decorare, semnat de
Suveranul României, se aflã numai
„dosarele pragheze”. La el, exe-
geþii ºi biografii lui Blaga n-au
ajuns, rãmânând  necunoscute
aceste aspecte pânã azi.

Mai remarcãm faptul cã
înaltul decret regal cu  nr. 1789
din 4 iunie 1927 avea sã fie
printre ultimele semnate de
Suveranul României. De ceva
timp el era grav bolnav ºi s-a
stins din viaþã, dupã cum se ºtie,
la 20 iulie 1927.

Doina Stici Africa
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Ryôkan Taigu 1758–1831
(în traducere: Ryokan Marele
Nãtãrãu) a fost un cãlugãr japonez
din ramura Soto a Zen budismului,
care a ales însã în locul mãnãstirii
calea unui eremit rãtãcitor. Îºi
petrecea zilele în meditaþie,  jucîndu-
se cu copiii ºi scriind poezii. Cerºetor
prin satele ºi oraºele din regiunea
sa natalã, era iubit de oameni pentru
bunãtatea ºi înþelepciunea care îi
erau caracteristice, dar ºi pentru
celebra sa naivitate, subiect a nenumãrate bancuri intrate
în folclorul japonez.

Deºi nu a publicat nimic în timpul vieþii, începînd deja
cu secolul 19 poezia sa începe sã aibã atît o bunã receptare
criticã, cît ºi popularitate.

În acest moment este unul dintre cei mai citiþi poeþi în
Japonia – iar anecdotele legate de viaþa sa au devenit
bibliografie obligatorie pentru majoritatea copiilor japonezi.

Posteritatea criticã a lui Ryôkan încã nu a determinat
pe de-a întregul dacã scrierile sale sunt învãþãturã zen sau
polemicã la adresa învãþãturii zen, asta în bunã parte ºi
datoritã abundenþei de texte strict poetice, adicã neorientate
prin intenþie ºi finalitate  spre vreun orizont dogmatic.
Atitudinea polemicã, atunci cînd apare, este îndreptatã
împotriva tehnicismelor sau formalismelor de orice fel, atît
poetice, cît ºi religioase. Ryôkan este, într-adevãr, anti-
modelul cãlugãrului zen din secolul 18 – în loc de predici
þinute discipolilor la mãnãstire, el scrie kanshi (poezii scrise
în chineza clasicã) ºi waka în coliba sa friguroasã de pe
munte.

Traducerile de faþã sunt fãcute în special dupã textele
traduse în englezã de Ryûichi Abe ºi Peter Haskel în
ediþia Great Fool. Zen Master Ryokan. Poems, Letters
and Other Writings. University oh Hawaii Press, 1996.

Traducere ºi prezentare de Andrei Doboº

Poeziile mele nu sunt poezii

În prima zi de varã
îmi îmbrac alene rasa.
La marginea apei
   sãlciile de un verde intens.
Pe celãlalt mal
  piersici ºi pruni înfloriþi
  se împrãºtie în boarea dimineþii.
Merg agale, smulgînd fire de iarbã sãlbaticã
ªi bat din cînd în cînd într-o poartã de nuiele
Fluturii þopãie în grãdinã la sud
Florile de nap sufocã gardul de bambus la est
Aici, într-o atmosferã de uºurãtate perfectã
  zilele lungi de varã dureazã nesfîrºit
Miºcat cu uºurinþã de frumuseþe – aºa mi-e firea
Iau cîteva fraze
    ºi ele pur ºi simplu se transformã în poezii
Cine spune cã poeziile mele sunt poezii?
Poeziile mele nu sunt poezii deloc.
Cînd înþelegi
     cã poeziile mele chiar nu sunt poezii,
atunci putem vorbi despre poezie.

***
În prima zi din luna a opta
Mã duc în oraº la cerºit
Nori albi îmi urmeazã paºii ageri

ªi un vînt de toamnã zdrãngãne inelele de
                                                                  pe toiag
Cînd se crapã de ziuã
    uºile la o mie de case stau larg deschise
Prînzul mã gãseºte la marginea oraºului
    printre bananieri ºi bambuºi
Cutreier liber, est sau vest
O vinãrie, un magazin de peºte – ce conteazã?
Cînd privesc lucrurile corect, pot face praf
   ºi Muntele Sãbiilor
Printr-o simplã plimbare, pot seca
   pînã ºi cazanele fierbinþi ale iadului
Buddha însuºi a învãþat aceasta
Prin transmitere directã lui Mahakashyapa
ªi de atunci a fost mereu preluatã
timp de douãzeci ºi ºapte de secole
Sunt ºi eu un discipol al lui Sakyamuni
ªi mã petrec în simplitatea bolului ºi-a robei
Chiar nu vezi? Vimalakirti a zis:
„Unul care este neprihãnit, primind mîncare de
                                                                   orice fel
a realizat neprihãnirea Dharmei”
Dar trebuie sã înþelegi aceasta singur
Altfel vei avea anii mãgarului
Împotmolit pe acelaºi vechi fãgaº.

***
Îmi fac casa adînc în pãdure
Cu fiecare an care trece, verzii pãduchi
                                                             avanseazã
Aici, nici o grijã lumeascã nu pãtrunde
Cîteodatã aud tãietorul de lemne cum cîntã
Mã întind la soare ºi-mi cîrpesc straiele
Recit imnele ºi mã uit la lunã
Un cuvînt pentru tine care practici Calea:
Cei care gãsesc înþelesul Minþii sunt puþini

***
Cîtã vreme a trecut de cînd am ajuns în aici?
Locurile s-au sãlbãticit, cã nu-i nimeni sã le
                                                             îngrijeascã
Punga ºi bolul de cerºit strîng praf
Un felinar singuratec lumineazã pereþii goi
Ploaia de searã rãpãie la uºã
Fiecare detaliu este complet
Ah! De ce altceva mai am nevoie?!

***

Vîntul îmi dã
Destul frunze uscate
Cît sã aprind focul.

***
La apus
Urc adesea
Pînã la vîrful Kugami
Las în urmã
Cãprioare
Vocile lor îmbãtate
Cu frunze de arþar
Netulburate stau
La poalele muntelui
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***
Plantele ºi florile
Pe care le-am rãsãdit lîngã colibã
Le las acum
În voia
Vîntului

***
Bujori sãlbatici
În plinã floare:
Prea scumpi sã-i culeg
Prea scumpi sã nu-i culeg
O, pin singuratec!
Þi-aº da bucuros
Colopul meu
ªi coperiºul de stuf
Sã te apere de ploaie

***
În micuþul meu bol pentru cerºit
am pãpãdii ºi violete,
ofrandã Budhaºilor
din Cele Trei Lumi
Cînd am cules violetele
De pe marginea drumului,
Am uitat din greºealã
Micuþul bol în urmã
O, sãracul meu bol!
Mi-am uitat iarãºi
Bolul pentru cerºit –

Dar n-o sã te ia nimeni,
Sigur n-o sã te ia nimeni,
Sãracul meu bol!

***
Prea leneº ca sã fiu ambiþios
Las lumea sã-ºi poarte singurã de grijã.
Þin în traistã orez pentru zece zile,
Un mãnunchi de nuiele lîngã vatrã.
Ce atîta vorbãrie despre iluzie ºi iluminare?!
Ascult noaptea ploaia pe acoperiº
Stau comfortabil, cu amîndouã picioarele întinse.

***
Jos în sat
larmã de
flaut ºi tobã,
aici în adîncul muntelui
pretutindeni sunetul pinilor

***
Cînd toate gîndurile
S-au epuizat
Mã strecor în pãdure sã culeg
Un buchet de traista-ciobanului.
Cum îºi face pîrîul
Drum
Prin despicãtura muºchilor
ªi eu, tãcut
Trec limpede
ªi transparent.
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Din vremea lui Mihai Viteazul
ºi pânã aproape de 1700 biserica
de rit rãsãritean din Transilvania
a stat sub ascultarea mitropoliþilor
Ungro-Vlahiei, astfel cã vlãdicii ei
– români, sârbi sau greci –
mergeau pentru hirotonire la
Târgoviºte pânã în 1665 ºi la
Bucureºti, dupã aceea. Excepþie
a fãcut mitropolitul Simion ªtefan,
cel care a tipãrit în 1648 Noul
Testament în tipografia din Bãl-
grad, distrusã cu zece ani mai
târziu de o sãlbaticã represiune
turco-tãtarã. (1)

În 1680 a venit rândul
ieromonahului Iosif la hirotonire.
Era cerut de principele Mihail Apafi
al Transilvaniei ºi acceptat de
soborul bisericesc (2). ªi în faþa
mitropolitului Teodosie, a doi ierarhi
greci ºi a doi protopopi delegaþi ai
soborului, a fãcut urmãtoarea
“fãgãduinþã”, redatã de Cipariu în
alfabetul slavon (3). În cel latin are
urmãtoarea înfãþiºare: Crezu întru
unul Dumnezeu Tatãl care þine
toate: carele au fãcut ceriul ºi
pãmântul ºi toate câte se vãdu ºi
câte nu se vãdu. ªi într’un Domn
I(su)s C(hristo)s Fiul lui Dumne-
zeu, carele iaste unul nãscut, cela
ce s’au nãscut de la Tatãl mai-
nainte de toþi veacii. Luminã din
luminã, Dumnezeu adevãrit dela
Dumnezeu cel adeverit, carele
s’au nãscut, iarã nu s’au fãcut întro
fire cu Tatãl, dintru carele s’au fãcut
toate. Carele s’au pogorât din
ceriuri pentru noi oamenii, ºi pentru
a noastrã spãsenie, carele s-au
întrupat den D(u)hul Sf(â)nt ºi din
Maria curatã fecioarã ºi s’au fãcut
om. ªi seau rãstignit pentru noi
învremea lui Pilat din Pont. Carele
s’au muncit ºi s’au îngropat ºi au
învis atrea zi cum au zis scripturile.
ªi s’au suit la ceriure ºi ºade din
adreapta Tatãlui ºi iar va sã vie cu
slavã, se judice vii ºi morþii ºi
împãrãþia Lui n’are sfãrºenie. ªi
întru Duhul Sfânt, D(o)mnul, carele

Alexandru Tãmaº
face viaþa ºi iase de la Tatãl. Carele
se închinã ºi sã mãreaºte îm-
preunã cu Tatãl ºi cu Fiul, carele
au grãit cu prorocii. Într’o sf(ân)tã
adeviritã apostoleascã besearicã.
Mãrturisesc un botez întru ertarea
pãcatelor. Aºtept învierea morþilor
ºi viaþa veacului ceva sã fie. Amin.

Acelaºi Crez l-a rostit ºi Teo-
dosie la înscãunarea sa în 1669
ca mitropolit al Ungro-Vlahiei – în
termen laici – al Þãrii Româneºti,
dar se deosebeºte de cel tipãrit
de Coresi în catechism (1559) ºi

în liturghier (1580). Citim acolo cã
Isus Hristos derept noi oamenii
ºi derept ispãsenia noastrã
venit’au din ceri, s’au nãscut den

Duhul Sfânt ºi den Maria fatã ºi
om fu; Duhul Sfânt este domnul
care vii face; biserica este una,
sfântã, a sãborului apostolilor; iar
noi aºteptãm sculatul morþilor
ºi viilor ºi veacul cela ce va sã
fie. (5)

Este firesc sã gãsim la
Teodosie un limbaj mai elevat.
Suntem la 1680, la o sutã de ani
de la Coresi ºi în preajma apariþiei
Bibliei tipãritã în 1688 la Bucu-
reºti de fraþii Radu ºi ªerban
Greceanu. Limba a progresat ºi,
peste un sfert de secol numai,
Antim Ivireanul va ajunge, la
instalarea lui în 1705 ca episcop
de Râmnic, foarte aproape de
forma în care azi se rosteºte
Crezul în bisericile noastre
româneºti. (6)

Dupã ce Iosif, noul mitropolit,
ºi-a mãrturisit credinþa ºi a pro-
mis, iscãlind cu mâna lui, sã

primeascã toate rânduielile
celor ºapte sfinte sinoade, sã
pãzeascã pacea bisericii ºi sã se
supunã învãþãturilor celor bune ale

Cum se rostea la 1680
crezul nostru
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presfinþitului sãu stãpân Teodosie,
s-a întors în dieceza lui. (7) A murit
însã curând, dupã numai doi ani.
Succesorii sãi au stat ºi ei puþin în
scaunul vlãdicesc din Bãlgrad
astfel cã Teodosie a mai hirotonit,
pânã în 1698 ºi pentru acel scaun,
încã cinci mitropoliþi; ultimul,
Atanasie, afurisit de soborul patri-
arhului din Þarigrad, când s-a le-
pãdat de “preteºugul ºiºmaticilor,
a ereticilor ºi a craiului sau Vodii
Þãrii Munteneºti” (8) ºi s-a hirotonit
din nou, în 1701 la Beciu (Viena)
acum ca episcop unit. Dupã el, nici
un alt ierarh transilvãnean nu s-a
mai dus la Bucureºti pentru
hirotonire. Urmaºii lui, episcopii
Ioan Giurgiu Patachi ºi Inochentie
Micu Clain, au fost consacraþi la
Zagreb ºi, respectiv, Mukacevo
(9), iar cei neuniþi, toþi sârbi pânã la
Vasile Moga, adicã pânã în 1810,

de mitropoliþii din Karlowitz, sârbi
ºi aceºtia.
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Pânã nu demult, trãia la Carrara
Nardo Dunchi, sculptor care l-a
cunoscut pe Brâncuºi la Paris ºi
care ne-a confirmat faptul cã
maestrul nu a venit niciodatã la
Carrara, deºi cunoºtea marmura
acestor locuri foarte bine.1 Este
destul sã ne gândim cã una dintre
cele mai cunoscute opere ale
sculptorului român, Peºtele, a fost
realizatã în cel mai dur material din
bazinul Apuanilor, marmura de tip

bardiglio. La rându-ne, deºi nu am
avut ocazia de a o vedea cu propriii
ochi, credem cã nu ne-am înºelat
atunci când, pe baza fotografiilor,
ne-am format opinia cã ºi Foca a
fost executatã din acelaºi material.

Mai ºtim ºi cã Brâncuºi, în
drumul sãu spre India, a trecut cel
puþin de douã ori prin Genova, port
foarte apropiat de Carrara, aºa
cum rezultã din studiile lui ªtefan
Georgescu Gorjan, care preci-
zeazã inclusiv datele îmbarcãrii
maestrului pe Conte Biancamano,
navã care îl va duce ºi aduce de
la Bombay, în 1937.2 Se pare cã
Brâncuºi, din motive ce urmeazã
a fi desluºite, nu a fost atras de
locul de provenienþã al marmurei
pe care a sculptat-o, probabil
nedorind sã calce pe urmele lui
Michelangelo, a cãrui artã o
veºtezise în prealabil, calificând cu
apelativul „carmangerii” anatomiile
sculptate de maestrul italian, deºi
în realitate îl admira, aºa cum
urmeazã sã vedem. Piaþa de mar-
murã din Paris era la acea epocã
deosebit de bine aprovizionatã cu
marmurã de Carrara, a cãrei faimã
se rãspândise de  sute de ani atât
prin sculptorii ºi cioplitorii din Italia,
cât ºi prin sculptorii francezi activi
la Roma. Aºadar Brâncuºi a avut
întotdeauna la îndemânã cele mai
frumoase marmuri din Carrara, fãrã
a trebui vreodatã sã o caute la
sursã. În plus, anul 1937 nu era
unul dintre anii cei mai fericiþi din
istoria Italiei, iar atmosfera
sculpturii fasciste, care caracteri-
za în acea vreme Carrara, nu-i
putuse stârni cu siguranþã mae-
strului nici un interes, la fel ca ºi
mâna de lucru localã, deoarece,
asemenea lui Michelangelo,
Brâncuºi lucra singur. Tot cu

ocazia cãlãtoriei în India, aºa cum
ne informeazã inginerul Gorjan,
Brâncuºi pare a se fi oprit pe
drumul de întoarcere în Egipt.
Vizita este confirmatã de o foto-
grafie, în care maestrul apare
cãlare pe o cãmilã. Iar dacã este
adevãrat cã Brâncuºi a vizitat
Egiptul, rãmâne limpede cã a fãcut
acest lucru din interes profesional.
Totodatã pare ciudat faptul cã a
evitat Carrara, despre importanþa
cãreia era cu siguranþã informat,
dacã avem în vedere lucrãrile pe
care le executase în marmura de
aici, ori prietenia cu pictorul
Amedeo Modigliani, originar din
oraºul vecin Livorno. În aceste
condiþii, singurul motiv care mai
rãmâne pentru a motiva lipsa sa
de interes pentru Carrara îl
reprezintã atitudinea lui Brâncuºi
faþã de Michelangelo, cu toate cã
sculptorul român l-a apreciat pe
maestrul Renaºterii cel puþin din
perspectiva acelui non-finito pe
care ºi sculptorul român l-a
practicat într-o bunã parte a operei
sale. „Neterminarea” era în acea
epocã cultivatã de majoritatea
sculptorilor importanþi, începând cu
Rodin ºi terminând cu Menardo
Rosso, primii care au încercat sã
valorifice, în sens modern, valen-
þele expresive ale aceastei
tehnici. Însã Rodin, modelator prin
definiþie, atunci când a apelat la
marmurã, nu a ajuns sã exploa-
teze la maxim resursele expresive
ale acestui material, deoarece, în
transpunerea machetelor, se
folosea de asistenþi ºi utiliza
metodele tradiþionale de copiere
a machetelor concepute în lut ºi
gips. Brâncuºi, asemenea lui
Michelangelo, cioplea direct în
piatrã, fãrã a folosi tehnici de
copiere, motiv pentru care relaþia
dintre formã ºi material s-a stabilit
în chip empatic, fiind ºi mult mai
evident structuratã. Brâncuºi, prin
atitudinea sa de homo faber, a
cãrui modalitate de a lucra era de
facturã subiectivã, ºi-a stabilit
raportarea la material cumva în
opoziþie cu ceea ce se întâmpla
în atelierul lui Rodin, unde
funcþiona o adevãratã grupare de
sculptori ºi asistenþi care lucra
pentru maestrul francez dupã
rânduielile care fuseserã res-
pectate ºi în atelierul lui Bernini.

1 În anul 2002, la puþin timp dupã
descinderea la Carrara, în satul Torano,
am avut ocazia de a vedea, în cadrul
expoziþiei Torano notte e giorno, un afiº
care informa despre deschiderea unei
expoziþii de fotografii care, iniþial, mi-a
trezit neîncrederea. Era vorba de fotografii
ale lui Constantin Brancuºi care, la o
primã vedere, nu aveau ce cãuta în micul
sat despre care am vorbit destul de des
în cercetarea noastrã. Am avut însã
plãcerea de a-l cunoaºte pe organi-
zatorul expoziþiei, sculptorul ºi fotograful
Dominique Stroobant care, cu multã
amabilitate, m-a informat despre
provenienþa fotografiilor, ajunse acolo
prin bunãvoinþa doamnei Doina Lemni,
de la Centre Pompidou. În anul 2005,
muzeul Peggy Guggenheim din Veneþia
a organizat o altã expoziþie foto, care se
dorea a fi, dupã cum afirmau ziarele
peninsulare, prima expoziþie de foto-
grafie aparþinând  sculptorului român în
Italia. La câteva zile dupã inaugurarea
expoziþiei din prestigiosul muzeu
veneþian, Institutul Român de Culturã ºi
Cercetare Umanisticã ”Nicolae Iorga”
din Veneþia a salutat evenimentul
printr-o conferinþã pe tema fotografiilor
maestrului, la care am fost invitat sã
particip ºi eu, cu o comunicare pe
aceeaºi temã. Cu aceastã ocazie, l-am
contactat pe Dominique Stroobant, care
era la curent cu expoziþia de la
Guggenheim, ºi i-am lansat  invitaþia de
a participa ºi domnia sa la aceastã
acþiune. Aºa cum probabil s-a înþeles
deja, Veneþia nu se putea lãuda cu
întâietatea prezentãrii fotografiilor,
întrucât prima expoziþie fusese deschisã
la Torano. Dominique Stroobant a
rãspuns cu amabilitate invitaþiei mele,  iar
peste câteva zile, la Institutul Român din
Veneþia, directoarea muzeului Guggen-
heim a fost informatã despre primul
eveniment, ce avusese loc  în mica
aºezare de la poalele Munþilor Apuani,
Torano.

George Dan Istrate

De ce nu a venit Brancusi la
Carrara?

2 A se vedea, în acest sens, ªtefan
Georgescu Gorjan, Constantin Brâncuºi,
Templul din Indor, Bucureºti, Editura
Eminescu, 1996, p. 11.



79

Brâncuºi recupereazã tipologia
creatorului de tip Michelangelo,
solitar, autosuficient tehnologic ºi
cu o modalitate de lucru profund
subiectivã. Totodatã, trebuie re-
marcatã plãcerea lui Brâncuºi de
a exploata expresivitatea incom-
pletului, a parþialului. Soclul rec-
tangular, ciobit cu intenþie chiar de
mâna artistului, de îndatã ce a atins
o nedoritã perfecþiune, se trans-
forma într-un subiect de meditaþie,
într-o ºansã oferitã privitorului de
a reconstrui forma în plan mental,
pentru a vizualiza conceptul. Astfel
încât meditaþia justifica ideea, nu
obiectul în sine. De aici ºi intenþia
de a pune privitorul în faþa unui efort
de reconstrucþie spiritualã a rea-
litãþii reprezentate, împrejurare
care trãdeazã admiraþia sculp-
torului român faþã de maestrul
Renaºterii, pe care doar aparent
nu-l aprecia. Dacã Michelangelo

avea grijã sã nu chinuie materialul
cu cizelãri inutile, Brâncuºi s-a
îngrijit, atunci când a cioplit în
marmurã Domniºoara Pogany, sã
evidenþieze non-finitul în contrast
cu finisajul, cultivând o imper-
fecþiune subiectivã, de tip a
posteriori, adicã obligând cum-
va privitorul la o lecturã „în oglin-
dã”. Aºa cum spunea Isamu
Noguchi, una din calitãþile ma-
jore ale lui Brâncuºi a fost aceea
de a conºtientiza eternitatea
sublimã a momentului, a efe-
merului, iar acest dar l-a avut ºi
Michelangelo. De altfel, în Coloa-
na fãrã sfârºit, Brâncuºi s-a impus
prin chiar conceptul michelangio-
lesc al nonfinitului, câtã vreme
coloana sa este infinitã nu numai
datoritã înãlþimii sale impunãtoare,
ci ºi prin faptul cã modulul final
este retezat la jumãtate, adicã ne-
terminat. Dacã ultimul modul ar fi

fost complet, nimic din ceea ce
vedem nu ar provoca sugestia
neliniºtitoare a pãtrunderii într-un
alt tãrâm ºi într-o ordine
metafizicã, deoarece nu s-ar
impune o reconstrucþie mentalã
a imaginii. Paralela între non-
finit (Michelangelo) ºi in-finit
(Brâncuºi) poate pãrea sur-
prinzãtoare, însã dacã avem în
vedere asemãnãrile tempera-
mentale dintre cei doi monºtrii
sacri ai sculpturii, lucrurile se sim-
plificã. Puntea de legãturã între
cei doi creatori a reprezentat-o
Auguste Rodin, iar conflictul dintre
Brâncuºi ºi Rodin s-a dovedit
pânã la urmã productiv, chiar
dacã derivã din admiraþia pe care
sculptorul francez o manifesta faþã
de Michelangelo, artist pe care în
realitate Brâncuºi l-a preþuit, deºi
a lãsat uneori impresia cã-l
contestã.

Andrei Florian Portal, Altar
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Tata a murit când aveam ºase ani.
Citisem câteva cãrþi subþirele de literaturã pentru

copii, cãrþulii ilustrate despre descãlecarea mongolilor
viteji ºi violenþi. M-am întristat foarte tare cã nicãieri
nu scria despre Sfântul Ispas. Bogatârii ruºi trezeau
în mine mult respect.

Scrisesem tot peretele din bucãtãrie cu numele
meu, dar am scris ºi numele oamenilor dragi: al tatãlui
– „Stepan”, al câinelui nostru – „Desi”, al bunicului din
partea mamei – „Serghei”. Bunicul locuia într-un orãºel
mic, la vreo sutã de km depãrtare de oraºul nostru.
Începusem sã scriu ºi numele vecinului, „Pavel”, dar
uitasem în care parte e întoarsã litera „v” ºi nu i-am
mai terminat numele.

Îmi plãcea sã socotesc. Sã adun îmi plãcea mai
mult decât sã scad. Dar sã înmulþesc îmi plãcea mai
puþin decât sã împart. Sã împart în coloane, înºirând
atent cifrele în toate pãrþile literei „T”, întoarsã pe-o
parte, asta era o ocupaþie interesantã ºi frumoasã.

Seara tata desena, fiind pictor, iar eu împãrþeam
în coloane. Îmi spunea un numãr din trei cifre, pe care
îl scriam atent. Apoi îmi spunea un numãr din douã
cifre, pe care trebuia sã-l împart cu numãrul din trei
cifre. Eram convins cã ambii suntem ocupaþi cu treburi
foarte serioase. Poate cã aºa ºi era.

Îl rugasem pe tata sã deseneze bogatâri, iar el a
lãsat tabloul la care lucra atunci ca sã-mi
îndeplineascã dorinþa. Îl ºtiam de ºase ani, dar nici
mãcar o datã nu mi-a refuzat absolut nimic.

Începuse sã deseneze bãtãlia din Kulikov, iar eu
stãteam în spatele lui. Uneori eram atras de vreun
gândac de bucãtãrie care trecea prin camerã. Fugeam
dupã gândac ºi îl lipeam cu plastilinã de podeaua de
lemn. Îl urmãream o vreme cum îºi miºcã picioarele
din faþã ºi mustãþile, apoi mã întorceam la tata. Pe
pânzã deja apãrea botul calului, care râdea, piciorul
în miºcare, iar sub copite avea multe flori roºii. Probabil
cã tata nu desena bãtãlia din Kulikov, totuºi, pentru

cã lupta aceea a avut loc toamna.
Ne culcam împreunã. În fiecare searã tata citea

câteva ore la lampa de noapte. Uneori fuma, câteodatã
nu-ºi scutura scrumul de la þigarã multã vreme.
Urmãream þigara, ca nu cumva scrumul sã cadã pe
pieptul tatãlui. Apoi mã uitam la tavan, gândindu-mã
la bogatâri. Uneori se auzea lãtratul lui Desi, iar eu
speram sã fie mama, care ne-a pãrãsit când aveam
doar câteva luni.

Când citea, tata nu respira normal, regulat, cum
respirã oamenii ºi mamiferele. El trãgea aer în piept,
apoi o vreme stãtea întins fãrã sã scoatã nici un sunet,
uitându-se în carte. Cred cã-i ajungea aer pentru mai
mult de jumãtate de paginã. Apoi expira, dupã care o
vreme respira normal, ochii îi alergau pe paginã, o
întorcea ºi din nou trãgea mult aer în piept. Parcã ar fi
înotat sub apã de pe-o paginã pe alta.

Da, tata m-a învãþat ºi sã înot. Vara vindea niºte
picturi, foarte ieftin, cum am înþeles mai târziu, apoi îºi
lua concediu ºi ne duceam într-un sat uitat de
Dumnezeu, unde închiriam în fiecare an o cãsuþã
lângã râul limpede ºi blând, care izvora undeva prin
Cernozemie.

Dimineaþa mâncam cartofi fierþi, ceapã ºi ficat
prãjit, apoi stãteam toatã ziua pe nisipul de la malul
râului. Desi stãtea pe lângã noi. Când tata se întorcea
dintr-o parte în alta, câinele îºi muta poziþia odatã cu
el, aºezându-se strategic la umbra corpului lui mare.
Uneori pe râu pluteau mere, luate de curent, iar atunci
tata intra repede în apã, le ajungea în câteva clipe, le
culegea ºi mi le aducea. Dacã nu-i ajungeau mâinile
ca sã þinã merele, le arunca pe mal. De unde veneau
merele? Nu ºtiu…

Nu mai þin minte cum a început sã mã înveþe sã
înot. Probabil cã nu mi-a zis: „Ia hai, copile, sã te învãþ sã
înoþi!” Mai degrabã mi-a zis sã mã þin de gâtul lui ca sã
înotãm pânã pe malul celãlalt. Am înotat aºa de câteva
ori, iar eu m-am obiºnuit sã dau din picioare în apã.

Dragoste ºi rãzboi
Romanul „Patologii” (publicat în 2005) este debutul literar al lui Zahar Prilepin, în acest moment considerat

unul din cei mai buni scriitori ruºi contemporani, laureat al celor mai importante premii culturale ruseºti (inclusiv
Naþbest ºi Supernaþbest), scriitor tradus în 15 limbi, ediþia francezã a „Patologii”-lor fiind premiatã cu „Rusofonia”,
pentru cea mai bunã traducere a unei cãrþi ruseºti. „Patologii” este un roman foarte bun, foarte tare, foarte
complex, foarte bine scris ºi impecabil structurat. Romanul are douã linii de subiect majore – rãzboiul ºi
dragostea, alte teme importante fiind gelozia (masculinã), copilãria ºi religia. Acþiunea are loc în prezent, în
Cecenia, iar personajul principal, Egor Taºevski, e un soldat rus, membru al forþelor speciale, care luptã în
rãzboiul din Cecenia (ceea ce i s-a întîmplat ºi scriitorului, poate ºi de aceea reuºeºte sã fie atît de veridic!).
În „Patologii” Prilepin e ºi foarte tandru, ºi foarte crud, scenele de dragoste sunt înlocuite de scene hiper-
realiste de rãzboi, cu descrieri amãnunþite, „la firul ierbii”, cum ar veni, cu lupa în mîini, camera de filmat fiind
în fruntea personajului principal – de acolo vede ºi cititorul ce se întîmplã, nu numai personajul. O carte pe
care v-o recomand insistent, existenþa ei fiind o fericire, cum spune Victor Pelevin, unul din cei mai în vogã
scriitori ruºi dinaintea lui Prilepin, ºi celãlalt mare scriitor rus contemporan, Vladimir Sorokin, a declarat cã-i
place Prilepin. Un scriitor deosebit de talentat sau, cum a spus Andrei Plehanov, „Deºi Zahar Prilepin are filet
de stînga, e un scriitor de la Dumnezeu”! Mai jos aveþi un fragment din „Patologii”. Lecturã plãcutã ºi utilã!

Mihail Vakulovski

PPPPPAAAAATOLOGTOLOGTOLOGTOLOGTOLOGIIIIIIIIII

ZAHAR PRILEPIN
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Dupã care am învãþat sã înot ca toþi bãieþii, de-a
lungul malului, înotând câte trei-patru metri, dând din
mâini sub sine, apoi te odihneºti în picioare, apoi iar ºi
iar, de zeci de ori. Apoi înotam un pic mai în adânc,
apoi te întorceai iute la mal, împingându-te isteric cu
picioarele.

Vreau sã zic cã tata nu m-a învãþat sã înot cu tot
dinadinsul, în sens cã nu a insistat sã mã þinã de
mijloc ºi de piept, de exemplu, iar eu sã dau din mâini
ºi din picioare. Nici mãcar nu mi-a explicat ce trebuie
sã fac ca sã înot. Dar oricum sunt convins cã anume
el m-a învãþat sã înot.

Seara mâncam omletã, fãcutã de tata din tot ce
gãsea prin frigider: caºcaval, mezeluri, roºii, ardei
gras, ceapã, usturoi. O vecinã bãtrânã ne aducea
lapte, tata i-l plãtea cu o lunã înainte.

Ne întorceam în Sfântul Ispas în septembrie,
bronzaþi ºi tãbãciþi de soare.

Tata trebuia sã se întoarcã la muncã – el avea
grijã de cinematograful raional, de clãdirea
administrativã raionalã, desena afiºe, fãcea postere,
fãcea tablouri cu urâtul Brejnev ºi frumosul Lenin.

Eu mã plimbam. Tata mereu venea o fugã de la
serviciu ca sã-mi dea de mâncare. Iar la ora cinci
seara deja îl aºteptam, stând pe pervazul casei
noastre cu un etaj. El apãrea de dupã colþ, uneori puþin
aplecat, dar foarte puþin, ºi-mi fãcea glumeþ un semn.
Când bea, era un pic mai sentimental. Când era treaz
era liniºtit, senin ºi curat, mereu bãrbierit, întotdeauna
cu unghiile îngrijite ºi frumos tãiate, cu o cãmaºã
încheiatã peste pieptul lui pãros, vorbea puþin ºi la
obiect.

Nu-mi amintesc sã-l fi vãzut vreodatã trist pe
tata. Nu se uita niciodatã la fotografiile mamei, care
rãmãseserã la noi. Dar nici nu le ascundea, erau douã
albume care stãteau pe rafturile cu cãrþi ºi eu mã uitam
des la ele.

Probabil cã tata avea niºte femei, dar eu nu le-
am vãzut niciodatã.

De fapt, mint. O datã a fost invitat la nunta cuiva.
Mã plictisisem sã stau singur ºi m-am dus sã-l vãd.
L-am vãzut lângã blocul unde avea loc evenimentul,
tata stãtea pe-o bancã cu o femeie tânãrã.

- Iar el e copilul meu, – a spus tata cu un timbru
al vocii în care din toþi oamenii lumii doar eu, copilul
lui, aº fi putut simþi ceva nefiresc.

Eu am simþit asta ºi am plecat imediat. Tata s-a
întors repede acasã. Când a intrat în casã, eu stãteam
pe canapea ºi mã uitam la aparatul nostru de radio,
care nu mai funcþiona. Pe partea din faþã a aparatului
scria cu litere albe denumiri de oraºe – Londra, New
York, Stockholm, Moscova, Tokyo… Uneori porneam
aparatul ºi întorceam butonul ºi aºa firul alb de dupã
sticlã se miºca dintr-un oraº în altul. Ieºirea din fiecare
oraº era urmatã de un trosnit slab. Undeva, în unul
din aceste oraºe locuia mama.

Tata s-a dezbrãcat ºi s-a aºezat lângã mine,
luându-ºi o carte. Ar fi fost aiurea dacã m-ar fi
îmbrãþiºat în acele momente sau dacã ar fi spus ceva.
Deja simþeam asta. Dar el nici n-avusese de gând sã
facã aºa ceva, tatãl meu.

Dupã ce tata mi-a desenat bãtãlia unde era

absolut tot ce am vrut: un ostaº voluntar cu cãmaºa
sfâºiatã ºi cu un furcoi în mâini; un soldat care loveºte
cu o sabie scurtã, care, însã, primeºte o loviturã de
suliþã, care-i intrã în burtã; foarte mulþi mongoli urâþi,
cu feþe galbene, rãpitori, ca niºte râme dupã ploaie,
tãiate în bucãþele; arcaºi care aruncau sãgeþi cu
degetele însângerate; steaguri, cai, – dupã ce a
terminat lucrarea asta, pe care au venit repede s-o
vadã bãieþi din tot oraºul ºi din împrejurimi, el a mai
fãcut un tablou. În acest tablou ardea un oraº rusesc,
un mongol roºcat bea ceai dintr-o cupã, câþiva cneji
stãteau legaþi, uitându-se la incendiu întristaþi de
moarte, iar lângã mongol stãtea o femeie goalã cu
faþa mamei mele.

Tata n-a vândut tabloul ãsta, ci l-a schimbat pe
un borcan de trei litri de samahon.

Apoi m-a dus la bunicul Serghei, care o
blestemat-o pe mama mai întâi pentru cã s-a mãritat
cu tata, pe care bunicul nu-l simpatiza deloc, apoi a
blestemat-o pentru cã ne-a pãrãsit – pe mine ºi pe
tata. Cu mine bunicul era indiferent, dar nu era
rãutãcios. Se ducea des la vânãtoare, dar pe mine
nu m-a luat niciodatã cu el. Îl vizitam cam de trei ori
pe an, – timp în care tata, din câte înþeleg, bea. Apoi
îºi revenea din beþie ºi venea sã mã ia înapoi. Eram
fericit când venea dupã mine. Cu toate acestea, în
ºase ani nu m-am gândit niciodatã cât de mult îl iubeam
pe tata…

Acasã era curat, iar Desi, slãbitã, mã întâmpina
cu mult entuziasm, învârtindu-se fericitã în jurul meu,
de parcã ar fi vrut sã-mi povesteascã atâ-â-â-tea!
Dar nu putea ºi atunci doar sãrea în jurul meu,
lingându-mã.

Odatã, la sfârºitul lunii martie, tata nu s-a întors
de la serviciu, iar pe mine m-a luat la ea tanti Ana,
soþia vecinului Pavel. Se spune cã ea l-a ajutat foarte
mult pe tata când eram mic, dar nu-mi prea amintesc
de aºa ceva. Acum uneori mi se pare cã ea îl iubea
pe tata, dar nu am de unde sã ºtiu adevãrul…

- Lui Stepan i s-a fãcut rãu, – i-a spus ea soþului.
Am rãmas noaptea la ei. Eram foarte calm. Am

mâncat un cotlet ºi macaroane la cinã. Am bãut ceai
cu biscuiþi. Tata nu putea sã mã lase.

Dimineaþa ne-am dus cu tanti Ana în spitalul
raional. Acolo ne-au spus cã pe tata l-au mutat în
centrul orãºenesc de cardiologie. Ne-am dus acolo
cu autobuzul. Tanti Ana a discutat mult cu controlorul
dacã trebuie sã plãtesc sau nu. Mã simþeam foarte
umilit, era tare neplãcut cã mã jigneºte aºa.

Stãteam la geam. Aveam în buzunar un pieptene,
cãruia îi rupeam dinþii unul câte unul, pânã i-am rupt
pe toþi. În centrul cardiologic ne-a întâmpinat o femeie
foarte frumoasã, medicul. Ea ne-a spus cã mâine tata
va fi operat la inimã. Apoi medicul, spunându-mi sã
stau pe scaun, s-a retras cu vecina la fereastrã ºi au
vorbit ceva vreun minut. Eu o admiram de la distanþã,
îmi plãcea medicul. Dupã ce a vorbit cu vecina, ea
m-a luat de mânã ºi m-a condus la tata. În salon
mirosea a medicamente. Nici pe departe nu mirosea
a tata. Am simþit asta imediat. Nu era mirosul lui, al
corpului lui puternic, a tutun, vopsele ºi omletã. Tata
era întins într-un pat. Ochii lui parcã ar fi cãzut în fundul
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cercurilor adânci ºi vinete, care se formaserã în
jurul ochilor. Era o culoare nefireascã, era privirea unui
om muribund. Am înþeles asta pe loc, deºi nu aveam
de unde sã am cunoºtinþã de astfel de lucruri.

Tata… am vrut sã zic cã „a zâmbit”, dar cuvântul
acesta nu se potriveºte pentru gestul pe care l-a fãcut:
ºi-a desfãcut buzele lipite ºi a lãsat sã curgã în ochii
lui – în care se reflecta o durere nemãrginitã, – a împins
în ei viaþã, recunoaºtere, o picãturã de cãldurã, ceea
ce a necesitat multã voinþã din partea lui.

- Cum m-ai gãsit? – m-a întrebat.
Nu mã hotãram sã mã duc la el ºi stãteam la

picioarele lui, þinându-mã de marginea patului. Tata a
închis ochii. Am fãcut câþiva paºi ºi m-am aºezat pe
scaunul de lângã faþa lui. M-am strãduit sã merg repede,
cât mai era cu ochii închiºi, sã mã strecor neobservat.
Când a deschis ochii, eu eram deja lângã el.

- Nu-i nimic, Egor… – a spus tata.
A încercat sã-mi facã cu mâna. A mai stat un pic.
- Egor, cheamã sora… – a ºoptit el.
M-am uitat neputincios la uºã ºi sora medicalã a

apãrut imediat.
- Pipi? – a întrebat ea direct, de parcã l-ar fi auzit.
Avea în mâini o oalã pe care abia o spãlase, cu

picãturi de apã. Tata a dat din cap.
Sora medicalã l-a întors pe tata într-o parte, el s-a

chircit. Îl durea îngrozitor, ºtiu asta. Þin minte cum
odatã ºi-a tãiat mâna la cherestea, aproape cã pânã
la os, sângele curgea abundent, iar el nici mãcar nu a
tresãrit, n-a pãlit la faþã, ºi-a înfãºurat mâna tãiatã ºi,
luându-mi mâna mea transpiratã în mâna lui
sãnãtoasã, ne-am dus la camera de urgenþã ca sã-i
coase rana. Stând acolo, lângã pat, mã uitam la
cicatricea albã. Tata ºi-a strâns mâna în pumn ºi pentru
prima oarã în ºase ani pumnul lui mi s-a pãrut micuþ,
lipsit de apãrare, acoperit de fire de pãr roºcate. Mâna
era pal-albãstruie… aproape incolorã.

- Du-te, Egor… – a spus tata foarte încet.
Noi, eu ºi tanti Ana, ne-am întors acasã. Nu m-

am dus sã dorm la vecinã, ci m-am culcat acasã,
luând-o ºi pe Desi în casã. Câinele a sãrit din pat ºi s-
a bãgat sub pat, – deja era supãratã pe mine. Stãteam
întins, mã uitam la perete ºi eram convins cã nu voi
putea adormi. Dar am adormit ºi m-am trezit doar
dimineaþa.

Noaptea tata a murit.
Dupã înmormântare m-am întors acasã, am pus

ceainicul pe foc ºi am mãturat prin casã. Apoi am
aruncat coroana ºi pe fondul zgomotului scos de
ceainicul ruginit am scris pe perete: „Dumnezeule,
vârcolac împuþit”, – îmi amintisem cum se scrie
litera „v”.

…Pe mine ºi pe Desi ne-a luat unchiul Serghei.

(…)

Ea se uita într-o parte, Desi a mea. Tot drumul s-a
uitat într-o parte, fãrã sã ne ia în seamã nici pe mine,
nici pe ceilali pasageri ai trenului, cu care mergeam
spre Sfântul Ispas. Când pasagerii se ridicau, se
mutau dintr-un loc în altul, îºi luau lucrurile din locul
pentru bagaje, bocancii lor grei ºi murdari ajungând
lângã câinele meu, el se muta atent, abia miºcându-

ºi coada, închizând puþin ochii lui ursuzi. Deºi pãrea
obositã ºi nu pãrea sã fie a mea. Mi-au rãmas atât de
puþine suflete apropiate pe lumea asta, pe cuvântul
meu de onoare, puþine. Aº fi vrut atât de mult ca Desi
sã fie prietenos cu mine, nu aveam nici mãcar zece
ani atunci, ce-mi rãmânea sã fac?

În copilãrie dimineþile erau foarte lungi, aproape
interminabile. Ceasurile nu mergeau în vitezã,
alungând neiertãtor spre searã ziua care se împotrivea
foarte slab. Nu, în copilãrie nu era a’a. Trezirea avea
loc îndelung. Mai întâi tresãrea conºtiinþa, se trezea
o clipã, agãþa niºte sunete. Apoi se deschideau ochii
ºi abia dupã aceea începea dimineaþa. Ea nu începea
înaintea trezirii, cum se întâmplã acum. Dimineaþa
rãsuna, mirosea, i se pãrea cã în lume se aude un
clinchet fin, un sunet care te împlinea. Cele mai
importante lucruri din viaþa mea s-au întâmplat
dimineaþa. În fiecare dimineaþã se trezea Daºa. Ce
poate fi mai important? ªi-n fiecare dimineaþã, atunci,
în copilãrie, pe uliþã lãtra câinele meu. Lãtra pentru cã
se bucura cã m-am trezit, nu? Altfel de ce sã latre?...

Iar acum se uita într-o parte. I-am aruncat un
biscuite, el l-a mâncat. Stând cu spatele la mine, l-a
apucat cu dinþii, l-a înghiþit ºi nu s-a întors spre mine,
nu mi s-a uitat în ochi, sã mai cearã.

Sticlele ferestrelor erau murdare, iar în spatele
lor se întindeau câmpuri gri, iar din când în când ploua.
Se pãrea cã totul din cealaltã parte a ferestrei are
gust de jeleu rece.

Cetãþenii din jur erau încruntaþi ºi triºti, doar douã
bãtrâne de vizavi discutau ceva vorbind încontinuu,
restul tãceau. Mi-ar fi plãcut foarte tare dacã Desi ar
fi muºcat-o pe una dintre cele douã babe de picior.

Podelele erau murdare, cãlcate în picioare. Desi
stãtea întinsã pe podea ºi de fiecare datã când cineva
se miºca, se ridica sã iasã sã fumeze, fãcând-o sã
se îngrijoreze, sã se miºte într-o parte, inima mi se
strângea de milã pentru câinele meu. Aº fi vrut sã-l
trag pe genunchii mei, sã-l cuprind. Dar el cu siguranþã
ar fi încercat sã se rupã din mâinile mele, neînþelegând
ce vreau de la el, m-ar fi împins cu lãbuþa lui murdarã,
ar fi sãrit înapoi la podea. Iar cei de lângã mine s-ar fi
uitat dojenitor la mine, iar bãtrânele m-ar fi bârfit cã
acum am murdãrit hainele ºi îi fac mamei de lucru…

Ne duceam la mormântul tatãlui meu.
M-am gândit tot drumul la ceva, era un drum lung,

dar gândurile chinuitoare º fãrã nici un sens aºa ºi nu
s-au terminat. Ciudat, oamenii de cele mai multe ori
nu au despre ce sã vorbeascã ºi ei tac. Dar în acelaºi
timp ei mereu se gândesc la ceva, în capul lor se
învârt idei ºi amintiri fãrã a obosi de la asta, îndoieli
fãrã nici o noimã, sau supãrãri, sau nostalgii…

Uºile trenului se deschideau cu zgomot ºi toatã
lumea se uita acolo, de parcã s-ar fi aºteptat sã vadã
acolo ceva neobiºnuit – un om fãrã ochi, fãrã gurã?
Ei, cine poate sã intre aici, Dumnezeule?...

Doar câinele meu se purta onorabil, stãtea ºi nu
se miºca. Poate cã el nu s-a plictisit niciodatã? Doar
din când în când îºi miºca botul – din genile bãtrânelor
mirosea a ceva de mâncare, un miros de ceva
comestibil.

Când trenul a ajuns la ultima staþie, oamenii s-
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au ridicat ºi multã vreme am tot pãºit pe loc, în tãcere,
pentru cã nu aveau cum sã iasã toþi odatã ºi-ºi
aºteptau rândul, câinele meu s-a dus sub bancã, stând
întins în continuare, fãrã sã se grãbeascã undeva.

- Desi! – l-am strigat.
Am ieºit din tren ºi mergeam unul lângã

celãlalt, înconjurând bãltoacele. L-am depãºit,
încercând sã mã uit în ochii lui, tãindu-i calea. Dar el
mã depãºea iar, fãcând un cerc mare în jurul meu, iar
eu mã tot temeam sã nu-l pierd. L-am chemat ºi i-am
dat pâine ºi brânzã. Mi-am luat o bucãþicã micã pentru
mine ºi restul i-am dat lui, ca sã pot sã-l mângâi mãcar
un pic, cât timp el a mâncat.

Dupã ce a înghiþit mâncarea, Desi a plecat
imediat de lângã mine.

Uitasem unde e cimitirul ºi-i întrebam pe
trecãtori cum sã ajung acolo.

O bunicuþã îmbrãcatã într-o rochie neagrã mi-
a propus sã merg cu ea, cã ºi ea se duce la cimitir.
Dar nu vroiam sã am tovarãºi de drum, nu vroiam sã
rãspund de ce mã duc acolo ºi sã ascult povestea ei,
la cine se duce ea. De aceea, dupã ce am întrebat-o
cum sã ajung acolo, am încercat sã mã duc înainte.
Dar câinele meu nu mergea cu mine. Desi mergea
încetiºor lângã bunicuþã, mirosind din când în când
câte ceva pe marginea drumului.

Mi s-a pãrut cã Desi s-a însufleþit - ºi-a amintit
c-a locuit aici, a descoperit mirosuri cunoscute, a auzit
sunete care-i amintesc de ceva.

L-am strigat de câteva ori, dar el nu mã lua
deloc în seamã.

Bunicuþa se uita în pãmânt, mutându-ºi înainte
picioarele bolnave ºi obosite, sprijinindu-se de o cârjã
fãcutã dintr-o creangã de copac.

Deja vãzusem cimitirul – era pe-un deluºor,
înconjurat de copaci rari ºi, sãturându-mã sã-mi tot
chem câinele, m-am dus singur, împiedicându-mã,
iritat de singurãtatea copilãreascã.

Pe poarta cimitirului, neîngrijitã ºi nevopsitã de
multã vreme, ieºeau, fãcându-ºi cruce, oameni foarte
rãu îmbrãcai, cu haine negre.

Nu ºtiam ºi nu vroiam sã-mi fac cruce, mergeam
printre ei, am intrat în cimitir ºi m-am dus, cum mi-a
povestit unchiul Serghei, imediat la dreapta, pe
marginea cimitirului, lângã gard. Tata era înmormântat
undeva într-un col, nu mai þin minte unde exact.

Mergând prin tufari deºi ºi rãi, care mã înþepau,
ºi strãduindu-mã sã nu mã uit în faþa morþilor, care se
uitau curioºi de pe monumentele funerare, m-am dus
drept la mormântul lui tata. El mi-a ieºit în faþã pe
neaºteptate, ruinat ºi plin de buruieni. Nu avea cine
sã aibã grijã de el, poate cã mai venea tanti Ana din
când în când, dar foarte rar.

Nu mai era demult monumentul funerar, cãzuse
chiar în primul an, apoi l-au ridicat din nou, dar el iar a
cãzut, apoi a dispãrut cu totul, poate cã l-a luat cineva
ºi l-a dus de aici.

Pe movilã era o cruce de lemn, iar pe ea scria
numele omului care m-a adus la lumina zilei.

M-am ghemuit jos ºi m-am uitat la cruce, neºtiind
ce trebuie sã fac.

Pe mormânt era multã iarbã, care crescuse.

Uitându-mã în jur, am observat cã pe celelalte
morminte nu era iarbã, probabil cã era smulsã ºi
prãºitã de neamurile celui decedat. Dar eu n-am fãcut
asta, mie mi se pãrea cã mormântul aratã mult mai
bine aºa, înfrumuseat cu iarbã.

Mormântul era înconjurat de tufari, care creºteau
în toate pãrþile, arbuºti, mãrãcini, ghimpi. Ei, asta nu
mi-a mai plãcut. Rupând o creangã dintr-un copãcel,
ca sã dau jos ghimpii ºi buruienile de pe mormânt,
deja mã pregãteam sã lovesc o tufã când aproape c-
am fost trântit la pãmânt de Desi, care a ieºit din tufari
ºi a fugit pe lângã mine.

- Desi, stai!
Am fugit dupã ea, evitând mormintele ºi tot

nimerind în bãltoace. La început nu m-am prins cã îl
sperie bãþul din mâinile mele. Câinele nu se oprea,
dar se uita des la mine. Am aruncat bãþul ºi m-am
oprit, cu greu abþinându-mã sã  nu izbucnesc în plâns.

- Hai, Desi! – i-am zis inimos.
ªi el s-a oprit, încordat ºi neprietenos.
- Desi, Desinico, fetiþo… - mã miºcam spre el

cu picioarele semi-îndoite de la genunchi, de fricã ºi
înjosit, gata sã cad în genunchi, doar sã nu mã mai
lase iar singur.

M-am aºezat lângã el, chiar pe pãmânt, ºi am
început sã-l mângâi, iar el se uita cu neîncredere la
mâinile mele, gata sã fugã în orice moment de lângã
mine.

- Mergem, Desi? – l-am rugat.
Ne-am aºezat la mormântul tatãlui, la picioarele

lui, iar eu am început sã-l pieptãn gingaº cu degetele
pe câinele meu, scoând fãrã voia mea spini ºi ghimpi
din blana lui. Era plin de ghimpi, care i-au intrat peste
tot, ºi-n blana de multã vreme netunsã, ºi-n pãrþi, ºi la
picioare, ºi la piept, ºi pe spate.

- Ei, ce eºti aºa neîngrijitã, Desi?… - i-am zis,
încercând sã-mi ating obrazul de el, sã-l lipesc de
mine, sã nu-l mai sperii o datã.

Ghimpii cãdeau pe mormânt, au fost luaþi de vânt
ºi se rostogoleau pânã la prima bãltoacã sau se
pierdeau în iarbã.

(fragment de roman, în curs de apariþie la editura
Curtea Veche.

Traducere din limba rusã de Mihail Vakulovski)

Arina Ailincãi Torso
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Recent apãruta carte a domnului
Andrei Pleºu, poartã  titlul
“Parabolele lui Iisus”. Cartea are ºi
un subtitlu: “Adevãrul ºi povestea”.
Dacã folosim metafora – care este
peisagisticã, sculpturalã, dar ºi
epistemicã – a relaþiei dintre “fundal”
ºi “relief”, putem spune, fãrã nici o
ezitare, cã aceastã carte este una
de maxim “relief”. În genere,
“fundalul” este, prin definiþie, anonim,
omogen ºi nediferenþiat. Aceste
proprietãþi ale “fundalului” nu au
neapãrat ceva negativ în ele; sunt
sau pot fi ºi neutrale.  Dacã însã este
vorba de nivelul general ºi actual al
culturii noastre, la proprietãþile
menþionate ale “fundalului” se mai
adaogã încã douã: caracterul
confuz sau dezorientat (obscur, în
sens rãu) ºi caracterul superficial
(care tinde cãtre zero-axiologic). Pe
acest “fundal”, cartea domnului
Andrei Pleºu iese într-un clar “relief”
suplimentar. Este vorba, cum ar
spune Jakobson, de un “supliment
de sens”, care fiind ºi poetic, are ºi
semnificaþie. Probabil cã pentru
specialiºti (nu facem parte dintre ei),
cartea iese în “relief” ºi faþã de
“fundalul” secund, care este exege-
za, sau  literatura “hristologicã”,
europeanã ºi universalã.

   A-Tema ºi problemele

Tema este înscrisã în titlu:
“Parabolele lui Iisus”. Dar tema
conþine ºi problema – problemele,
prefigurând ºi soluþia, adicã
rãspunsurile prin care întrebãrile sunt
“închise”, dar ele sunt “închise” dupã,
ºi nu înainte de a fi “deschise”. ªi,
potrivit dialecticii  substanþiale ºi
subtile a autorului, nu numai cã
oricare “ închidere” poate avea ºi o
“deschidere”, ci chiar ºi “des-
chiderea” mai poate avea încã o
“deschidere”, ca un supliment virtual
al ei, ca un „supliment de sens” i-ar
spune Jakobson. Problema  exis-
tenþei lui Isus, nu se pune aici
nicicum. Aceastã existenþã este ca
o axiomã, care exclude orice

îndoialã: Toma s-a îndoit doar de
Învierea ( carnalã) a lui Iisus, Iuda nu
s-a îndoit deloc, întrucât l-a cunoscut
personal. Iuda s-a îndoit de altceva.
Îmi amintesc acum cã marele meu
Profesor, D. D. Roºca, întru-n studiu
de tinereþe “Tomism ºi Neotomism”,
analiza metamorfoza care s-a
petrecut de la “doctrina albastrã” a
Sfântului Toma din Aquino, la
Neotomism (ca proces de
decadenþã). Aici, autorul cãrþii
“Existenþa Tragicã” pune în joc
urmãtorul argument: dacã ai
sensibilitate moralã ºi esteticã, nu se
poate sã nu realizezi (sã nu îþi dai
seama) cã prin cele patru “voci”

distincte ale celor patru Evangheliºti,
vorbeºte o singurã “Voce”, unicã ºi
ireductibilã: “Vocea lui Iisus”. Vrem
sã spunem, cu aceastã parantezã,
cã ºi dacã nu eºti creºtin, dar eºti o
fiinþã religioasã, în sensul larg al
cuvântului (analizat de Mircea Eliade
în “Sacru ºi Profan”), sau eºti o “fiinþã
religioasã” în sensul în care ºi
Einstein mãrturisea cã este,  aºadar,
dacã eºti doar o “fiinþã metafizicã”,
chiar ºi atunci cartea domnului Andrei
Pleºu îºi conservã toate calitãþile,
între care prima este profunzimea.
Cât priveºte sentimentul religios
(religiozitatea), Mircea Eliade
considerã cã acesta este constitutiv
conºtiinþei umane. Domnul Andrei
Pleºu crede însã cã putem face,
totuºi, distincþia sau diferenþa axio-
logicã dintre cei “aleºi” ºi cei
“damnaþi” (condamnaþi), cu preci
zarea esenþialã cã nici una dintre
cele douã condiþii (ipostaze) nu este
definitivã, nu este “blocatã”. Potrivit
dialecticii mai sus menþionate,
oricând (dar nu ºi oricum) una se
poate converti în alta. Pentru
“pãcãtos”, oricând, mai existã o
ºansã de conversiune, o speranþã.

În clasica sa “Esteticã”, Tudor
Vianu face distincþia dintre cele trei

mari “perspective”de abordare a
“Obiectului”, în acel caz fiind vorba
de Frumos, cu opusul sãu, Urâtul.
Marele nostru estetician face însã
precizarea cã distincþia perspec-
tivelor este delicatã ºi dificilã, ºi cã
pe oricare am merge, aceasta le
implicã tacit pe celelalte douã. Cele
trei perspective sunt Creaþia valorii,
Structura intrinsecã ºi Receptarea
ei..  Domnul Andrei Pleºu merge, în
esenþã, sau pune accentul pe cea
de a treia perspectivã, Receptarea.
Cartea se constituie astfel ca o
autenticã Fenomenologie a
Receptãrii, aici fiind vorba, evident,
de receptarea “Parabolelor lui Iisus”.
Toate aceste Parabole trimit însã spre
ceea ce autorul numeºte sintetic
“Împãrãþia” cea fãrã de margini, fãrã
de limite. Structura acestei “Împãrãþii”
este datã de chiar structura “Sfintei
Treimi”, cu cele trei ipostaze (sau
“ipostasuri”, cum le numeºte Dumitru
Stãniloae): Tatãl, Fiul, Sfântul Duh. Iar

parabolele
trimit spre
una sau
alta dintre
cele trei

Ipostaze. Unele sunt ºi auto-
referenþiale, cãci fiind rostite de Iisus,
se referã chiar la Iisus. Dar,
„Împãrãþia” este a Lumii, în sensul cã
ea  este instituitã în Lume ºi totodatã
peste Lume. Încât, problema
fundamentalã a Religiei (a oricãrei
Religii, considerã corect autorul) este
problema mântuirii, adicã a intrãrii în
“Împãrãþie”. Din aceastã dualitate
funciarã  – Lume-Împãrãþie (dualitate
care Este, dar care Trebuie ºi sã fie
depãºitã, soluþionatã) –, derivã setul
de termeni antinomici folosiþi de cãtre
autor. Ei pot fi înþeleºi ºi ca termeni
derivaþi ai conceptelor de bazã,
Profan ºi Sacru: “lumina” ºi
“întunericul”(aici intrã ºi statutul
“umbrei”), “muritor” ºi “nemuritor”,
“trecãtor”(sau “vremelnic”) ºi
“veºnic”, “închis” ºi “deschis”, în
“interior” ºi în “exterior”, “aproape” ºi
“departe”, “prezenþa” ºi “absenþa” ºi ,
în sfârºit, “pãrþile” ºi “întregul”.
“Întregul” este “Împãrãþia”, la care
toate “pãrþile” pot participa, ca la un
“Ospãþ”, acesta fiind, probabil, un fel
de echivalent creºtin al “Banchetului”
lui Platon. Toþi fii Pãmântului pot  -
în principiu -  sã participe la acest
“Ospãþ”, numai cã unii participã, alþii
nu, unii intrã pe “Poartã”, iar alþii, nu.

Tudor  Cãtineanu

(Adevãrul ºi povestea)
Parabolele lui Iisus

Prin domeniul tematic, prin profunzimea analizei
(a exegezei) ºi prin vastitatea informaþiei, cartea
“Parabolele lui Iisus” are o deschidere universalã.

„„„„„
“““““ (I)
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Cei din urmã rãmân, din diverse
motive, în faþa “Porþii”, sau chiar îi
întorc spatele.  Este de înþeles
importanþa pe care o are “Poarta”,
ca loc de trecere din Lume în
“Împãrãþie”. Domnul Andrei Pleºu îi
consacrã “Porþii” un întreg capitol de
analizã, un capitol impresionant, din
toate punctele de vedere. Menþionãm
aici doar în trecere (ºi nu cu referinþã
la domnul Andrei Pleºu) cã excelenta
expresie “blocat în proiect”, respectiv
“încremenit în proiect” –  care ar putea
avea ca echivalent ºi “Poarta
blocatã” îi aparþine  –  ºi ca “spirit” ºi
ca “literã” –  lui Constantin Noica ºi
nu unuia sau altuia dintre urmaºii lui.
Dar tot aici ne mai putem aminti ºi de
Nietzsche,  în calitatea lui de autor al
lui “Antichrist”. Adversar ireductibil al
Creºtinismului, ºi constatând cã
Principiul fundamental al acestei
Religii este “iubirea aproapelui
nostru”, Fr. Nietzsche se întreabã
retoric ºi ostentativ: “Dar ce ne facem
cu Departele nostru?” În perspectiva
dialecticii din “Parabolele lui Iisus”,
înþelesul nietzschean al acestui
“Departe” se rarefiazã, se pierde.
Dar, dacã tot am folosit termenul
“dialecticã” – la care domnul Andrei
Pleºu apeleazã doar incidental –,  sã
mai facem aici încã douã precizãri.
Mai întâi, dubletele antinomice din
“Parabolele lui Iisus” sunt distincte
faþã de celebrele “antinomii” ale lui
Kant. Cel puþin în prima fazã (ipos-
tazã) a analizei kantiene, aceste
“antinomii” sunt blocate în opoziþia lor.
Kant afirmã cã noi putem sã
dovedim, cu argumente la fel de
puternice (sau de “tari”, cum le
numea bãtrânul Protagoras) ºi Teza
ºi Antiteza: deci, ºi cã Lumea este
finitã, dar ºi cã ea este infinitã, ºi cã
în Lume existã numai cauzalitate, dar
ºi cã în ea încape ºi libertatea. Cele
patru “Antinomii” sunt soluþionate în
prima “Criticã” dupã un criteriu care
anticipeazã (“avant la lettre”), pur ºi
simplu “Principiul complementaritãþii”,
aplicat de cãtre Niels Bohr ºi la
structura luminii.  Cu cea de a patra
antinomie, Kant afirmã cã, la nivel de
“fenomen” (de suprafaþã), în Lume
existã numai cauzalitatea, iar la nivel
de “noumen”(adicã în adânc) existã
ºi libertatea (adicã temeiul libertãþii
subiective). Dar cu aceastã “soluþie”,
dualitatea Lumii (a Existenþei) se
conservã mai departe. Ultima
“soluþie” este datã în ultima (cea de a

treia) “Criticã”. Aici Kant formuleazã
cele trei Postulate: Existenþa
Libertãþii, Nemurirea Sufletului ºi
Existenþa lui Dumnezeu. Dar Kant
afirmã ºi insistã asupra faptului cã
aceste trei Postulate sunt doar
Regulative, nu ºi Constitutive. Deci,
ele ne spun cum ar Trebui sã fie
Lumea (Existenþa), potrivit Raþiunii
(mai ales cea eticã) ºi nu cum Este
ea, efectiv. Aºadar, “restul antinomic”
se conservã la Kant pânã la capãt.
“Parabolele lui  Iisus” nu rãmân în
acest “blocaj antinomic”. Pe de altã
parte (aceasta fiind cea de a doua
Notã), Hegel “rezolvã” problema
Antinomiei cu celebra sa triadã : Tezã-
Antitezã-Sintezã. Numai cã aceastã
schemã, care este ºi logicã ºi
ontologicã, are ºi o implicaþie
axiologicã. Teza ºi cu Antiteza ei,
inerentã, au o “tãrie” egalã, se
distribuie axiologic pe “orizontalã”,
deci “co-existã”, ca sã spunem aºa,
într-un “regim democratic”. În
schimb, Sinteza lor are o “tãrie” care
depãºeºte “tãria conjugatã” a celor
douã “pãrþi”, pe care le integreazã
(adicã le conservã ºi le depãºeºte,
ca un “Aufgeheben”), ea se
organizeazã pe “verticalã” ºi stã, cum
ar zice cronicarul, în “capul trebii”.
Sinteza este, altfel spus, un principiu
de naturã monarhicã, dacã nu chiar
dictatorialã. Sensul de miºcare este
univoc: Teza ºi Antiteza trebuie sã
“urce” ºi sunt “urcate” efectiv  la
nivelul Sintezei (de miºcarea
imanentã a Raþiunii transcendente,
nu “transcedentale”), dar Sinteza nu
poate “coborî” ºi nu “coboarã” la
nivelul subaltern sau subordonat, al
pãrþilor ei. Sinteza poate deveni o
nouã Tezã, însoþitã de o nouã
Antitezã, încât Modelul se reia
progresiv. Or, în “Parabolele lui Iisus”,
conceptele axiologice de “Sus” ºi
“Jos” nu sunt locuri “fixe”, iar sensurile
de miºcare între ele, deci “urcarea”
ºi “coborârea”, nu sunt “univoce” sau
liniare: se poate “urca”, dar se poate
ºi “coborî”, se poate urca ºi “mai
sus”, dar se poate ºi “coborî”, chiar
mai “în jos”. Se pare cã numai numitul
“Fund al Iadului” este atât de “jos”
(înjosit, înjositor) , încât el nu are ºi
un “mai în jos”. Vorba cântecului
metafizic din þara Maramureºului: “Fi,
Raiule, sãnãtos / Noi om merge mai
în jos”. Aceastã miºcare cu un dublu
sens, sau cu un sens unitar, dar ºi
alternativ (“urcare”ºi “coborâre”) este

ilustratã chiar de Destinul lui Iisus.
Iisus a “coborât” din Ceruri pe
Pãmânt, întrupându-Se ca Om. Apoi,
dupã Crucificare, El a urcat la Ceruri,
unde stã “De-a dreapta Tatãlui”.
Dumnezeu este prezent pe Pãmânt,
peste tot ºi continuu, în ipostaza
“Duhului Sfânt” (cãruia catolicii îi spun
“Spirit”). Dar Iisus, urcat la Ceruri, a
rãmas ºi pe Pãmânt, în câteva
ipostaze: Învãþãtura Lui (întruchipatã
în Cuvinte  – inclusiv în Parabolele
Lui –, ca ºi în Fapte, Înfãptuiri), în
Apostolii Lui, ca ºi în urmaºii urma-
ºilor Lui. La “sfârºitul veacurilor”, El
va reveni pe Pãmânt (Parusia).  Ne
putem aminti aici cã a doua venire a
lui Iisus, înainte de “sfârºitul
veacurilor”, o întâlnim ºi în romanul “
Fraþii Karamazov”. Este scena
zguduitoare, în care Iisus vine (re-
vine) pe Pãmânt în mediul Inchiziþiei.
Marele Inchizitor îi spune sã plece,
sã se întoarcã în Ceruri, pentru cã
altfel, va fi rãstignit a doua oarã.Este
vorba aici de o scenã romanescã (un
posibil doar imaginat) ºi nu de
Parusia. Iar un roman al lui Ianis
Kazantzakis se intituleazã chiar aºa,
adicã “ Christos rãstignit a doua
oarã”. În dialectica domnului Andrei
Pleºu, ºi în limbaj popular, nu existã
“urcuº” fãrã “coborâº”, ºi nici invers,
“coborâº” fãrã “urcuº”. Dar, oare
putem sã reducem aceastã miºcare
complexã ºi complicatã ( pe care o
putem numi, la fel de bine ºi
“antinomicã”, ºi “paradoxalã”, ºi
“contradictorie”,  dar chiar ºi “stranie”,
dacã nu chiar “absurdã”) , o putem
reduce  –  cum spuneam – la un model
intuitiv!? Ne îngãduim aici o ipotezã,
o “ipotezã de lucru”, cum se spune. În
cultura contemporanã – mai ales prin
contribuþiile lui McLuhan ºi A.Moles
– s-au cristalizat douã Modele
culturale: Modelul piramidal ºi Modelul
mozaicat. Primul, pleacã de la
piramidã, este organizat pe verticalã,
include axiologic ierarhia, întrucât are
un vârf superior ºi o bazã inferioarã.
Ultimul reper – ca limitã fãrã limitã –
este virtuala “Axis mundi”, la care se
raporteazã ºi Mircea Eliade, dar ºi
domnul Andrei Pleºu, cu recenta
carte “Parabolele lui Iisus”. Al doilea
model, cel mozaicat, pleacã de la
mozaic, dar este organizat pe
orizontalã, exclude ideea de ierarhie,
mergând pe echivalenþa axiologicã
a formelor (configuraþiilor) lui consti-
tutive. Adicã, ºi altfel spus, primul



86

include ierarhia gradelor, în timp ce
al doilea include echivalenþa formelor.
Analizate cu maximã atenþie ºi
exigenþã, ambele Modele au ºi calitãþi
(virtuþi), dar au ºi limite (defecte). Este
atunci necesar un al treilea Model,
care sã preia calitãþile, dar sã excludã
limitele (care aici “limiteazã”, ca sã îl
invocãm ºi noi pe Constantin Noica).
Dar un astfel de al treilea Model este
foarte greu de elaborat. Domnul
Andrei Pleºu considerã cã acest
model optim este cuprins deja chiar
în “parabolele” pe care Isus le
rosteºte ca “discurs christic”. În
capitolul despre parabola “Semã-
nãtorului”, autorul afirmã în chip 
explicit: “Aceeaºi graþioasã dialecticã
a gestului pare sã defineascã originea
propovãduirii hristice ºi postura
Propovãduitorului. El încearcã mereu
sã arate în ce fel înãlþimea se poate
aºeza pe suprafaþa lumii, în ce fel
verticala adevãrului, sau a cãutãrii,
sã intersecteze orizontalitatea
conºtiinþei comune”. (p. 78) Dacã
este aºa (ºi se pare cã aºa ºi este),
atunci cartea “Parabolele lui Iisus”
este ea însãºi, ca exegezã, o vastã
ºi nuanþatã “Parabolã”, sau, folosind
un limbaj pe care domnul Andrei
Pleºu se pare cã nu îl agreeazã, o
“Meta-Parabolã”. În parabolele Sale,
Iisus aplicã pe viu acest model optim
al persuasiunii. Dupã cum spuneam,
acest model cultural optim poate fi
(greu, foarte greu) ºi teoretizat,
conceptualizat. ªi totuºi, o variantã
a lui este – la noi – deja cristalizatã,
în conceptul (susþinut ºi empiric, in-
tuitiv) al “Spaþiului mioritic”, teoretizat
de cãtre Lucian Blaga. Aici, orizontala
este însoþitã constant de verticalã,
constant ºi succesiv, ca alternanþã
deal-vale, sau urcuº-coborâº. Iar în
situaþiile normale, fireºti, distincþia
celor douã “forme de relief” este clarã,
de unde ºi : “Dealu-i deal ºi valea-i
vale/ Mândra-i mândrã pânã moare”.
Numai în situaþiile anormale, nefireºti,
cele douã sensuri alternante de
miºcare se “blocheazã”, într-o
“crucificare” profanã. Iar aici este
vorba de “textul” ºi cântecul cu
“badea”, cu “boii” ºi cu “plugul” lui.
Cãci, “badea”, fiind la arat, pe
“creasta dealului”: “Nici nu urcã, nici
coboarã/ Bate boii de-i omoarã”. Chiar
dacã nu într-un mod deliberat, sau
reflectat, cartea “Parabolele lui Iisus”,
respectiv, autorul ei, participã ºi la
acest “spaþiu mioritic”. Putem face aici

chiar un pas mai departe. Dacã nu
avem un ultim reper, fie acesta “Axis
mundi”, sau Orizontul perceptibil
(“blocat”, eventual, de nori), prin
alternanþa deal-vale, noi putem sã
urcãm (în Sus), cãtre vârful Muntelui,
dar, tot fãrã sã ºtim, putem ºi sã
coborâm (în Jos), cãtre fundul Vãii.
Chiar cu referinþele autorului -domnul
Andrei Pleºu –, în prima situaþie se aflã
credinciosul simplu, dar sincer sau
autentic, în a doua situaþie se aflã însã
fariseul ipocrit. Prin domeniul tematic,
prin profunzimea analizei (a exegezei)
ºi prin vastitatea informaþiei, cartea
“Parabolele lui Iisus” are o deschidere
universalã. Dar ca fapt, sau înfãptuire
culturalã “de relief”, ea are douã
“fundaluri”: un “fundal” actual, care este
nivelul ºi obscur, dar ºi superficial al
culturii noastre, cu care intrã în con-
trast, ºi un fundal istoric ºi peren
(numit ºi “Spaþiu mioritic”) pe care
îl distileazã, sau îl “reliefeazã” într-
o modalitate proprie, specificã.
Mai existã însã ºi un al treilea
“fundal”, asupra cãruia vom reveni
ceva mai încolo.

Domeniul sau diapazonul tematic
al cãrþii “Parabolele lui Iisus” este
cuprins în “Cuprinsul” cãrþii. Cartea
are douã pãrþi mari: I –” De ce le
vorbeºti în parabole?” ºi II – „Parabola
ca subminare a ideologicului”. Prima
parte este una pozitivã sau
constructivã, a doua parte este una
mai ales criticã ºi chiar polemicã. Dar
elementul “critic” este prezent ºi pe
parcursul exegezei, sub forma
delimitãrilor (unde este cazul ºi atât
cât este cazul, nici mai mult nici mai
puþin) faþã de alte puncte de vedere,
unghiuri de abordare. Poate fi vorba
aici de: traducerea unor termeni din
limbile strãine, resemnificarea unor
termeni din limba românã, ºi mai ales
înþelegerea greºitã (prin extrapolare,
restrângere sau transfer) a unor
sensuri sau înþelesuri ale
Parabolelor. Exegeza este,în întregul
ei, o operã de construcþie, dar ºi de
reconstrucþie, adicã de “arheologie”a
înþelesurilor originare (ºi originale) pe
care Iisus le-a pus în joc (“riscat”) prin
Învãþãtura Sa. Exegetul pleacã, în
fiecare capitol, de la cele patru “voci”
(aici, ºi texte), ale celor patru
Evangheliºti. În funcþie de text ºi
context, sunt invocate ºi alte “voci”,
alte texte. Analiza comparativã a
acestor surse sau “izvoare”este una
absolut laborioasã, inclusiv ca efort.

I-am putea spune “trudã”ºi chiar
“trudã sisificã”. Numai cã autorul
“Parabolelor lui Iisus”, nu se miºcã
damnat ºi mecanic, între vîrful stâncii
ºi baza ei, asemeni lui Sisif, ci re-
construieºte, încet ºi treptat, pe cale
reflexivã, “Împãrãþia”. Este vorba ºi
de “Împãrãþie”(Fiinþa), dar ºi de
mersul ei (Devenirea). Iar mersul
este al “Împãrãþiei”, dar este ºi al
autorului, înþeles ca un “demers” (de-
mers) reflexiv. Ambele, la scãri greu
comparabile, dar nu ireductibile, stau
sub semnul propoziþiei lui Iisus,
consemnatã de Ioan: “Eu sunt
Adevãrul, Calea ºi Viaþa”.  Albert
Camus credea, cu referinþã la Sisif,
cã acesta este “fericit”. Probabil cã
pentru Sisif (deci ºi pentru Camus),
miºcarea “în cerc”, chiar mecanicã
fiind ea, este, totuºi, preferabilã
“Absurdului”. Efortul de exegezã al
domnului Andrei Pleºu nu se
bazeazã pe nici o constrângere
exterioarã, pe nici o obligaþie obligatã:
este un efort liber, sau liber-asumat,
iar libertatea înfãptuirii, respectiv
înfãptuirea liberã este echivalentã cu
creaþia, cu creativitatea, chiar ºi în
planul exegezei. Noi ne imaginãm cã
autorul cãrþii “Parabolele lui Iisus”
este – ºi are toate motivele sã ºi fie-
fericit. Spuneam – la începutul
acestui comentariu – cã întreaga
“materie” de analizã (exegezã) este
organizatã îm jurul Receptãrii, a treia
ipostazã a circuitului axiologic, a
Valorii. Suntem în prezenþa unei
veritabile “Fenomenologii” a Re-
ceptãrii, cu formele ei distincte ºi cu
gradele ei, dezvãluite, distilate din
“coaja” ºi din “miezul” Paraboolelor
ºi prezentate  succesiv. Termenul
“receptare”, fiind central, apare
“expresis verbis” ºi în numele unora
dintre formele ei, pe capitole. Astfel,
avem “Receptivitatea deviatã”,
“Aºteptarea ca formã a receptivitãþii”,
chiar ºi “Creativitatea ºi riscul asumat,
ca forme ale receptivitãþii”.  Altfel
spus, sunt analizate toate formele
“receptãrii- receptivitãþii”, de la forma,
sau gradul “zero”, prin receptarea
pasivã,  pânã la ultima ei formã, care
este activã ºi creativã. Aici se
adevereºte enunþul biblic despre “cei
din urmã” care vor fi “cei dintâi”, pentru
cã ultima formã a “receptãrii” este ºi
prima formã a unui proces nou de
creaþie, al creaþiei. Este vorba de un
serial complet, care se desfãºoarã
progresiv, ºi care are o veritabilã
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“epicã”, iar acesteia putem sã îi
spunem la fel de bine ºi “poveste” ºi
“parabolã”. Dacã autorul pleacã de
la “verbe”( deci, “a recepta”ºi “a
creea”), “verbele” devin “adverbe”
sau “adjective” ( deci “receptiv” ºi
“creativ”), iar acestea , la rândul lor,
sunt “substantivizate”, sau devin
“substantive” ( aºadar, “receptivitate”
ºi “creativitate”).  Pe aceastã cale,
autorul defineºte ºi exprimã con-
comitent ºi miºcarea dar ºi starea,
respectiv, ºi procesul, dar ºi rezultatul
acestuia. Chiar dacã acest procedeu
de conversiune nu este (ºi nu are cum
sã fie) folosit sistematic, conversiunea
(cã merge de la verbe cãtre substan-
tive, sau invers) este încifratã în
“spiritul” analizei, respectiv în “spiritul”
Discursului, al discursivitãþii. Dar acea-
stã distincþie lexicalã (gramaticalã) ne
poate duce cu un pas mai departe, nu
“în afarã”, ci “înãuntru”. Vãzute din

perspectivã metafizicã, Substantivul
trimite spre Fiinþã-Nefiinþã, iar Verbul
trimite spre Devenire. Rãmâne
deschisã întrebarea dacã în enunþul
din Evanghelia dupã Ioan – adicã “La
început a fost cuvântul” –, acest prim
Cuvânt a fost Substantiv sau Verb?.
Între cele douã entitãþi metafizice,
adicã Fiinþa-Nefiinþa ºi Devenirea,
sunt posibile mai multe relaþii, iar
Istoria Filosofiei ne stã mãrturie, în
acest sens. În cultura noastrã,
Constantin Noica, valorificând la
maximum potenþialul cuvântului
“întru”, face distincþia între douã relaþii
posibile, care sunt douã forme ale
Devenirii: “Devenirea întru Devenire”
ºi “Devenirea întru Fiinþã”. Prima este
o formã a dezorganizãrii (a ne-
organizãrii) , deci ºi a “risipei”. A doua
este cumulativã ºi acumulativã, ea
este nu numai “în”, ci ºi “întru” Fiinþã,
ea este “îmbogãþirea” ºi “Bogãþia”. Pe

planul de analizã (de exegezã) al
domnului Andrei Pleºu, aceastã
“Bogãþie” este “Împãrãþia”. În limbajul
Parabolelor, cele douã forme ale
Devenirii trimit cãtre “Mãslin”. Prima
formã o reprezintã  mãslinul care, deºi
este viu, nu dã roade, ºi pe care Iisus îl
blestemã, încât acesta se uscã sub
blestemul lui. Acest “blestem” este unul
dintre motivele pentru care Bertrand
Russel a devenit ateu. Al doilea mãslin
este cel care face roade, este roditor,
iar acesta reprezintã a doua formã a
Devenirii, „întru Fiinþã” Domnul Andrei
Pleºu a fost unul dintre membrii
eminenþi ai “ªcolii de la Pãltiniº”, înfiinþatã
de Constantin Noica, în cãutarea
“Celor 10” (deci, nu 12). Nu în “litera”
ei, ci în “spiritul” ei, exegeza din
“Parabolele lui Isus”este inspiratã ºi de
“Devenirea întru Fiinþã”. Iar domnul
Andrei Pleºu este, fãrã nici un dubiu,
unul dintre “Cei 10”.
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Ultimul volum de poezie al lui
Mihai Vieru se numeºte aer în
iarbã, titlu care, în comparaþie cu
celelalte care numesc volumele
sale anterioare (Thermidor@-
Ketamidor, Leul Greu sau Hai-ku
Miki) sunã de-a dreptul cuminte.
Nu acest lucru se poate spune
însã ºi despre cartea în sine, unde
spontaneitatea ºi ingeniozitatea
sunt la ele acasã, iar cuvântul “joc”
este definitoriu.

Acesta începe prin a confrunta
elemente incompatibile ºi a
observa, mai apoi, ciocnirea lor,
fãrã speranþa de a se ajunge la o
concluzie sau la o armonie; un caz
punctual este invazia mitologicului
pe strãzile Oradiei – fum, o emoþie
ºi o luminã (cadre). Într-un sens
mai abstract, aºa cum se poate
vedea în lila aromat lichid sau
molotov.12, chiar ºi corporalitatea
sau siguranþele ontologice sunt
opuse, destrãmate ºi reintegrate
într-un plan superior lor – o naturã
spiritualizatã, misticã – urmãrindu-
se distrugerea stabilitãþii ºi a
certitudinii.

Instabilitatea este evidentã ºi în
cazul structurii poemelor, care
variazã de la formã de sonet (îi
cresc jãratec plînsul pe vãr un
verde sens), la unele care
seamãnã a chestionar (unu);
Sketch pare a fi o bucatã de dialog
preluatã dintr-o piesã de teatru, iar
te admir ºi-mi devine fricã propune,
printre versuri, o analizã parþialã a
unui predicat nominal. Însuºi
subiectul poeziei poate varia,
tocmai din cauza spontaneitãþii:
unele poeme prezintã niºte rupturi
datorate unor jocuri de cuvinte
descoperite pe moment de vocea
liricã ºi exploatate mai departe, fãrã
sã ºtie exact unde vor duce, totul
în detrimentul continuitãþii.

 Limbajul urmeazã ºi el tendinþa
ludicã: frazarea este intenþionat
încurcatã, versurile se construiesc
în rãspãr: “de propriile demne de
ultima judecatã trupuri” –
primãvara asta un cîntec III. Mai
mult, apar cuvinte exotice, precum
“auscultã”. Jocul se continuã prin
utilizarea mai multor limbi într-un
mod spontan, neaºteptat ºi fãrã

Un alt fel de Narcis logicã aparentã, dintre care putem
aminti engleza, franceza, germana
ºi maghiara. În mod ciudat însã,
chiar aceastã inconsistenþã ºi in-
stabilitate a limbajului dã, în unele
cazuri, coerenã poemelor ºi re-
parã anumite întreruperi de ritm ºi
subiect prin aluzie, respectiv
sugestie (în ºi ce dacã, femeia este
numitã de douã ori diferit în douã
locuri separate, însã de ambele
dãþi, în englezã).

În aceastã logicã, pãrþile care
constituie volumul nu sunt
coerente decât pânã la un punct:
exact în momentul în care se
instaleazã o atmosferã iar tema
devine evidentã, apare un poem
care le zdruncina, care nu are nicio
legãturã cu cele de dinainte. Exact
asta urmãreºte vocea liricã: sã
spulbere monotonia ºi instalarea
oricãrei autoritãþi. A vorbi despre o
temã specificã fiecãrei pãrþi ar
însemna sã se forþeze puþin nota,
cu atât mai mult cu cât poeme din
pãrþi diferite “discutã” unele cu altele:
sintagma “un stol de flamingo cu
ochi negri” se întâlneºte atât în fum,
cât ºi în discuþii aristocrate despre
banalitãþi ºi nimicuri. Astfel se
creeazã un dialog constant în
interiorul volumului, poemele
vorbind între ele.

Însã jocul oboseºte de la un
moment dat, iar punctul lui slab se
face remarcat atunci când se
încearcã o citire mai aprofundatã.
Limbajul, structura, pânã ºi
aranjarea poemelor în volum, toate
acestea au fost lucrate în mod
intenþionat în aºa fel încât
obscuritatea sã fie cât mai
pregnantã. În ajutorul interpretãrii,
vocea liricã oferã câteva puncte de
sprijin care zac în toate acele
referinþe cãtre personaje din
mitologie, biblie, diferite operã de
artã, melodii sau artiºti; volumul
este plin de ele. Tot ce are de fãcut
cititorul mai departe este sã se
documenteze despre ele ºi sã
vadã cum se leagã în poem. Sunã
banal, însã nu este, deoarece
referinþele alese par foarte
personale ºi foarte legate de vocea
liricã. De aceea, intervine mereu
nesiguranþa interpretãrii, teama
ratãrii sensului ce zace ascuns
tocmai pentru cã noþiunile acelea
îi sunt atât de familiare ºi de
comode vocii lirice. Senzaþiei de

înstrãinare faþã de cititor contribuie
imens ºi toate poemele dedicate
diverselor persoane: ele sunt
nepermis de personale ºi vorbesc
despre întâmplãri pe care le
cunosc doar vocea liricã ºi
persoana cãreia îi este dedicat
poemul. Cititorul este pus în
situaþia stânjenitoare de a observa
un dialog din care este exclus din
start ºi pe care, probabil, nu ar
trebui sã-l surprindã.

Aºadar, aer în iarbã propune
un joc halucinant cu toate
elementele care pot construi ºi da
viaþã unui poem. Din pãcate însã,
în mijlocul evenimentelor,
volumul devine fascinat de el
însuºi ºi uitã cu desãvârºire de
cititor. Iar asta este greu de
trecut cu vederea.

Alex Cormoº

În Portrete fãrã ramã (Editura
Tracus Arte, Bucureºti, 2012),
Nichita Danilov ne propune o
întâlnire cu mai mult de cincizeci
de scriitori, pe care ni-i înfãþiºeazã
în ipostaze diferite, portretele lor
fiind filtrate prin propria experienþã
cu fiecare dintre ei. Deºi stau sub
semnul trecutului, al amintirilor,
reprezentãrile autorilor sunt vii,
cãci ei ni se descoperã, prin
intermediul lui Nichita Danilov, cu
obsesiile, bolile, ticurile ºi fobiile lor.
Scriitorii nu mai sunt simple nume
pe coperte, ei sunt demitizaþi ºi
devin, prin relatãrile ºi comentariile
autorului, oameni.

Prima parte a cãrþii, intitulatã
Impresii de marþi despre Cenaclul
de luni etcetera, ne oferã acces la
viaþa boemã a scriitorilor generaþiei
optzeci, prin reprezentanþi de
seamã, precum Virgil Mazilescu ori
Mariana (Madi) Marin. Întâlnirile ºi
discuþiile înecate în alcool din
cafenele sau frecventarea plajelor
de nudiºti contureazã o imagine
deosebit de savuroasã pentru
cititori, întrucât avem posibilitatea
de a-i observa în situaþii mai puþin
obiºnuite, dincolo de vreo mascã
literarã.

Chipurile scriitorilor sunt
reconstituite din discuþii, însemnãri,
interviuri, dar, uneori, numai din

Demitizãri ºi apropieri
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operele acestora. Nu ni se mai
relateazã nicio întâmplare legatã
de respectivul autor, tuºele din
portret trebuie cãutate în
comentarii, observaþii ºi chiar în
exemplele pe care poetul-
romancier alege sã le citeze. Fãrã
a semãna cu o cronicã de
întâmpinare întârziatã, o astfel de
abordare este extrem de
interesantã, întrucât ne relevã
detalii referitoare la preferinþele sau
chiar obsesiile lui Nichita Danilov,
dar ºi diferite direcþii pe care le
poate lua scriitura lui. Uneori,
frazele sale lungi ne conduc spre
o lecturã domoalã, impun un ritm
tãrãgãnat, care se muleazã perfect
pe comentariul poemelor, iar,
alteori, frazele sale sentinþã
schimbã registrul, lectura ga-
lopeazã, liniile portretului fiind, de
aceastã datã, mult mai scurte ºi
mai pronunþate.

Cele mai savuroase repre-
zentãri sunt, totuºi, cele în care ni
se relateazã întâlnirile autorului cu
scriitorii, pãþaniile, discuþiile,
plimbãrile lor, care ne duc în culise
ºi ne aratã cât de apropiaþi pot
deveni doi oameni, dupã ce ºi-au
citit poemele ºi au împãrþit o sticlã
de votcã. Admiraþia, respectul ºi
afecþiunea sa, pentru unii colegi de
breaslã, rãzbat cu claritate, dar fãrã
stridenþã, în cele mai multe pagini
ale cãrþii.

Alte portrete au nuanþe
pronunþat ironice, cum ar fi cele
dedicate lui Mircea Cãrtãrescu,
Nicolae Manolescu ºi Horia-
Roman Patapievici. Deºi trateazã
probleme serioase ale scriitorilor
din generaþia optzeci, pe care cei
mai sus amintiþi le-au ignorat sau
nu au putut sã le soluþioneze,
pasajele închinate lor conþin
întâmplãri sau dialoguri jucãuº-
ironice excelent puse în paginã de
cãtre Nichita Danilov, astfel încât,
dincolo de opiniile personale legate
de acei autori, nu putem decât sã
ne lãsãm fermecaþi de talentul
indiscutabil al scriitorului. Extrem
de interesante, în acest sens, sunt
paginile referitoare la cerºetorii de
cafea, în care este transcris
dialogul dintre Eugen Cioclea ºi
Nichita Danilov despre Emil
Brumaru. Cioclea refuzã vreo
asemãnare cu cel din urmã,
încearcã sã-i desfiinþeze poezia,

are o „atitudine rãzboinicã” (p.
254) faþã de poet, pentru ca mai
apoi sã mãrturiseascã urmã-
toarele: „În fond, Brumaru nu-i
chiar un poet de lepãdat. Uneori
mã trezesc noaptea ºi încep sã
recit din el. ªi iar mã enervez...” (p.
256). Fragmentele referitoare la
Cãr tãrescu,  Manolescu º i
Patapievici trebuie citite în ace-
eaºi notã, mai ales deoarece
Nichita Danilov mãrturiseºte cã
în forul sãu interior, „în ciuda
tuturor contradicþilor, profesorul
Manolescu continua sã ocupe un
loc privilegiat” (p. 72). Aºadar,
respectul ºi admiraþia scriitorului
îºi croieºte drum, în asemenea
pagini, dincolo de diferenþe ºi
nemulþumiri.

La Diabolo, a doua parte a cãrþii,
mutã accentul pe ultimele momente
de viaþã ale unor scriitori, astfel
încât portretele sunt realizate în
note triste, nostalgice, pline de
regret. Demn de menþionat este
cazul lui Nicolae Labiº, cãruia
scriitorul îi reconstituie aproape
detectivistic clipele dinaintea morþii,
asupra cãreia planeazã încã
suspiciunea cã ar fi survenit la
ordinul lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej sau felul în care îl prezintã pe
Alexandru Paleologu în raport cu
perioada comunistã ºi, apoi, în
antitezã, pe Sorin Antohi. Deºi îi
laudã pe cei care au reuºit sã se
opunã regimului, scriitorul nu îºi
asumã o poziþie superioarã,
moralizatoare faþã de cei care au
cedat presiunilor sau chiar
torturilor ºi se abþine de la emiteri
inutile de judecãþi.

Portretele fãrã ramã demi-
tizeazã scriitorii, ni-i apropie, ni-i
înfãþiºeazã drept oameni, chiar
dacã talentul autorului pare cã
preface biografia în literaturã ºi,
astfel, pentru cititor, omul din
spatele numelui de pe copertã
se poate transforma în per-
sonaj. Prin aceastã carte, avem
acces la aspecte mai puþin
cunoscute din vieþ i le unor
scriitori, dar, poate cel mai im-
portant, avem posibilitatea de a
reconstitui imaginea autorului
însuºi, nu doar din propriile
mãrturisiri, ci ºi din portretele
celorlalþi.

Sonia Wincentowicz

În 2012, an foarte favorabil ºi
prolific în ce priveºte poezia
româneascã, s-a remarcat ºi
debutul Teodorei Coman, Câr-
tiþa de mansardã (Casa de edi-
turã Max Blecher). Cu versurile
autoarei ne-am mai întâlnit
în Dilema veche, Arca sau
Euphorion. De altminteri, poemele
Teodorei Coman ne sunt de o
vreme cunoscute prin intermediul
propriului blog sau din antologia
de poezie contemporanã lansatã
anul trecut la târgul Gaudeamus,
Ziua cea mai lungã.

Încã din punctul de plecare,
versurile îºi asumã o forþã
impresionantã, intensificatã de o
subiectivitate proeminentã, mereu
concuratã de o descindere în
platitudinea cotidianului: „îmi fac
singurã dezinsecþia/ înainte sã mã
trec pragul casei/ aici în mansarda
M2 etajul 5/ mã dau de sus pânã
jos cu var/ fãrã sã încep sã fac caz/
de felul în care îl ating/ cu fluidele
mele“. Tendinþa imagisticã e de a
zoomorfiza spaþiul conºtiinþei ºi al
familiaritãþii existenþiale; ontologicul
(clamat cu o directeþe adeseori
nocivã în poezia douãmiistã) e
transfigurat, de data aceasta, sub
semnul obsesiv al cârtiþei închise
în mansardã: „voi face ceea ce
ºtiu eu mai bine/ voi croi galerie
spre voi/ voi tãia în ceaþa groasã/
cu cel mai bun cuþit/ de bucãtãrie“.
Scriitoarea înregistreazã o
senzualitate foarte îndrãzneaþã pe
alocuri, însã pe alocuri redundantã
(„când mã voi fereca în cabina de
duº/ voi activa încetinitorul/ voi
merge cu degetele fãcute sãgeþi/
peste toate suprafeþele corpului“).

E de reþinut, în acelaºi timp, o
reprezentare sistematicã a
organicului ca anatomie resub-
stanþiatã poetic („sângele o sã-ºi
înceapã naveta/ de la centru la
periferie/ încã de la prima mea/
muºcãturã“), transpusã în viziuni
de un apreciabil potenþial ima-
ginativ („pielea nu îndeajuns de
flascã […] aº învârti-o ca pe-o
rochie de derviº/ dacã aº putea sã
mã mãnânc fãrã gurã/ ca
anorexicii“) ºi reformatã sub
aceleaºi auspicii ale animalierului

O carte de top
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Marius Popa

(„în sânge se fuge mult mai greu/
decât sub iarbã ºi plante de
grãdinã“). Cârtiþa, devenitã parte
integrantã a umanului, capãtã
alura unui corp patogen: „ºi totuºi
s-au inventat pastile/ anticârtiþã“,
cu o abilitate aproape atroce de
camuflare („pot pãcãli becul
endoscopului/ perfuziile bariul
substanþa de contrast/ limbajul
diagnosticelor/ de specialitate”).
Banalul îºi însuºeºte proporþii
extraordinare, episoadele fireºti se
reflectã într-o interioritate
agitatoricã: „de fiecare datã când
separ/ gãlbenuºul/ de albuº/ am
remuºcãri adânci/ cercul curge
împotriva sa“, criza umanului într-
un imperiu al tehnologizãrii, al
noncomunicãrii, este exorcizatã
poetic: „o cãsuþã vocalã va
rãspunde lumii/ în locul nostru […]
înainte sã plecãm fiecare/ la
serviciu/ trimitem rapid un sãrut/ pe
vârful degetelor/ parcã ne-am
dezice uºuraþi/ de o grenadã“. E
interesantã, la Teodora Coman, ºi
o deconstrucþie complementarã a
subiectivitãþii, o dedublare onticã,
tradusã de sciziunea dintre
conºtiinþã ºi corporalitate,
„vicisitudine“ tratatã în aceiaºi
termeni ai comunului (mizer): „nu
îmi pot palpa creierul/ direct cu
degetele/ comunic cu el/
clandestin/ prin cutia cranianã/
suntem separaþi/ ca doi prizonieri/
de o parte ºi de alta/ a peretului/
dintre celule“. Artificiul obiectual,
simulacrul în care se preface
realitatea însãºi constituie o altã
mizã a imaginarului(„spirtul gelul
odorizant ocean wave/ nu þi se
pare cã întrec în frumuseþe/ mãrile
ºi oceanele cele mai limpezi?“)
face din volumul Teodorei Coman
o apariþie de top, nu doar în
contextul anului trecut.

Volumul de poezii al lui Dan
Mircea Cipariu, Singurãtatea vine
pe facebook, (Editura Tracus Arte,
Bucureºti, 2012), aduce un
argument clar asupra exageratei
ancorãri a literaturii contem-
porane în cotidian. Însuºi titlul, un
vers din facebook dreams (XVII),

deconstruind tradiþia reþelelor de
socializare ºi printat pe coperta
cãrþii a cãrei formã o trãdeazã ca
fiind mai mult un album de graficã,
ceea ce ºi este „part time”, aduce
omagii literaturii despre lucruri
obiºnuite.

Se poate observa, începând cu
primul poem, tehnica livrescã
obsesivã a autorului: ornarea
poemelor prin citate de pe
„peretele” (Wall, în jargonul
Facebook) unor persoane sau
chiar opere consacrate. Cele
spuse dovedesc cã Dan Mircea
Cipariu ori doreºte sã atragã
atenþia asupra nivelului sãu de
lecturã, ori nu este îndeajuns de
convins asupra abilitãþilor sale
scriitoriceºti, din moment ce o
mare parte dintre poeme lasã laurii
finalului unor citate. Tehnica
creeazã impresia unei „antologii”
de comment-uri si wall post-uri.

Toate poeziile sunt „scrisori” ºi
„facebook dreams”, distincþia fiind
datã de numerotarea cu caractere
romane de la I la XX. Referitor la
succesiunea acestor poeme,

scurte de altfel, o privire de
ansamblu asupra întregului volum
lasã impresia desfãºurãrii unui an
calendaristic, marcat de prezenþa
sãrbãtorilor creºtine. Nici orizontul
sacrului creºtin nu lipseºte, deºi e
în mare mãsurã demistificat:
„Dumnezeu atotputernicul are cont/
pe facebook/ ºi peste 177 de
prieteni”.

Volumul impresioneazã prin
naturaleþea abordãrii temei dusã la
extrem ºi epuizatã total. Întreaga
creaþie este marcatã de un
laitmotiv al irealului, al cunoaºterii
apofatice, care prezintã un ser-
vilism autosatisfãcãtor faþã de un
nou transcedent.

Planeta albastrã

Marius Puºcaº

Singurãtatea vine pe facebook,
un volum de poezie ºi imagine,
ingenios redactat ºi tipãrit, intrã prin
formã ºi tematicã în siajul literaturii
consumeriste ºi de consum, de
rãsplãtit cu like-uri doar pentru
câteva „post-uri” individuale, nu ºi
pentru întregul „album”.

Cu ºi despre dragoste la
plural

Cel mai recent roman al Corinei
Sabãu, Dragostea, chiar ea,
publicat la Polirom, Iaºi, în
noiembrie 2012, readuce în
discuþie una din temele predilecte
ale literaturii universale din toate
timpurile, ºi anume dragostea.
Nota particularã a romanului este
datã de retoricã, întrucât
simplitatea scriiturii, claritatea
expresiei par a fi în discordanþã cu
o tematicã deja arhetipalã a literelor
frumoase. Romanul apare ca un
studiu de caz ce ar avea ca
obiectiv problematizarea iubirii ca
liant social: personajele sunt unite
prin dragoste ºi pentru dragoste.
Aderarea la postmodernism e
resimþitã abia la un nivel secundar,
cu toate cã romanul apare ca o
scriiturã clasicã, respectiv na-
raþiune la persoana a III-a,
focalizare zero; scriitura organicã,
simplã, construieºte o lume
plurivalentã în jurul dragostei care
leagã ºi desparte personajele.
Afectul este logica urmãritã de
personajele care evolueazã în
cadrul romanului; de aceea
imprevizibilul se manifestã des.
Viaþa trasatã de emoþii ºi impresii
anuleazã strarea tehnocratã a
societãþii contemporane ºi repro-
blematizeazã umanul inerent
cadrului social în ansamblul sãu.

Dragostea ajunge sã fie
personajul absent – prezent doar
la nivel discursiv, nu ºi în plan fizic;
sau, pe de altã parte, romanul
chestioneazã raportul dintre
existenþã þi non-existenþã având
ca reper nu materializarea
concretã, ci efectul, impactul
produs asupra unui sector socio-
cultural; cuplurile erodate de rutina
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cotidianã, personaje forjate din
inerþia de a trãi, toatã lumea
povesteºte sau este marcatã de
efectele dragostei: “Sleitã, Mia
abandoneazã lupta ºi li se dã-
ruieºte ºi unuia, ºi celuilalt, cu dis-
perare ºi abnegaþie, ca o mamã
conºtientã de personalitãþile ºi
nevoile diferite ale copiilor sãi,
pãstrându-ºi speranþa cã unul
dintre ei, nu conteazã care, îºi va
deschide braþele atât de larg,
încât ea va gãsi loc pentru a-ºi
depozita toate amintirile, chiar ºi
imaginea maicã-sii pe patul
acoperit cu cearºaful cu floricele
albastre, chiar ºi iubirea pentru
celãlalt.” (p. 109)

Romanul Corinei Sabãu vor-
beºte despre simplitatea de fi;
dragostea e o parte din jocul
propus în timp istoric, iar aceasta
cere doar încercãri de învestire cu
sens, nu retorici fastuoase sau
patologii bizare.

Anamaria Lupan

Însemnãri poetice ale unui
cãlãtor de profesie

Antologia de autor a lui Mircea
Petean, Munþi ºi zile, apãrutã la
Editura Limes din Cluj anul trecut
este nu doar experimentalistã, ci
propune cititorului o experienþã (în
sens de Erlebnis) a unei noi
mitologii – mitologia Poemei.
Poema e un spirit feminin complex,
misterios, e anima Poemului, ale
cãrei apariþii sunt mereu diferite ºi
hipnotizante, dar niciodatã
absolute: uneori îºi unduieºte
molatec corpul prin faþa cãlãtorului,
alteori se reveleazã brusc,
ºocând, aleargã sprintenã sau
lunecã pe trotuare, dar nu se lasã
prinsã în plasa de cuvinte a
poetului. Ea e o Euridice pierdutã
pe pãmânt.

Poema se face simþitã chiar ºi
la nivel de tehnicã de scriiturã,
întrucât adeseori poetul este
întrerupt de vocea acesteia, care
preia controlul asupra textului.
Lumea rezultatã din alãturarea de
fragmente din realitate socialã,
percepute cu toate simþurile, este
una a diversitãþii în toate planurile.
Stilul lui Mircea Petean, dacã ar
trebui sã-l numim, este cel al

schimbãrii. Poetul jongleazã cu
registrele, formele, tipurile de
versificaþie, dar în special cu
metaforele. Însã acest vârtej
scriitoricesc nu e nicidecum
sistematic, el convinge prin
violenþã, prin ºoc, poemele fiind
asemenea unor flori carnivore care
se sfâºie una pe cealaltã, cititorul
fiind prins la mijloc între o tãcere
devoratoare ºi cealaltã. Versurile
reprezintã „exerciþii de sintaxa
strãzii”, comentarii la „straniul
cotidian”, variaþii pe tema socialã,
care contrariazã, sunt specta-
culoase, riscante ºi autentice în
acelaºi timp, împiedicând mu-
mificarea/ încremenirea poeziei
într-o singurã formã. În ceea ce
priveºte maniera livrescã de
compoziþie - trimiterile la diferite
alte texte literare, zicãtori,
proverbe, formule cotidiene, ter-
meni muzicali, plastici ºi de alte
feluri - poetul uzeazã de ea ca de
un soi de „gimnasticã a textelor”,
fãcând cuvintele sã se dilate, sã
se alungeascã, sã ia poziþii
nefireºti, sã se contracte ºi sã
producã astfel asocieri inedite ºi
sensuri noi.

Titlul antologiei conþine douã
dintre cele mai semnificative
motive din poeziile lui Mircea
Petean ºi contureazã forma
evolutivã a operei sale poetice: de
la primul volum, Un munte, o zi,
(1981) la catena de Munþi ºi zile
din 2012. Muntele este locul
privilegiat al sihastrului, al
cãlãtorului ºi al peregrinului,
prietenii poetului ºi reflecþii ale
acestuia totodatã, iar ziua se
opune imaginarului nocturn preferat
de romantici, dezvãluind opþiunea
autorului pentru o viziune realistã
(uneori hiperrealistã) asupra vieþii.
La fel ca ºi munþii, poeziile sale
reprezintã aceleaºi forme
neregulate, ascuþite, periculoase,
dar ºi grandios impunãtoare ºi sunt
creaþia vântului, a spiritului
Poemei, dar ºi a eroziunii, a
frecuºului zilnic cu realitatea,
întrucât întrebarea esenþialã - A
scrie sau a nu scrie?- pusã
poetului îi oferã acestuia doar douã
opþiuni: a scrie cât mai aproape de
adevãr sau a tãcea. Astfel, textul
poemelor oscileazã între
reprezentãri fulgerãtoare ale unei
realitãþi dislocate ºi tãcere. Totuºi,

nici în cazul acesta opera nu se
lasã prinsã într-un sistem fix,
întrucât, dupã cum mãrturisesc
poemele însele, uneori cea mai
bunã dispoziþie ºi cea mai bunã
tehnicã pentru poezie sunt
somnambulismul ºi dicteul semi-
automat. Realitatea pe care o
prezintã Petean nu e doar cea a
realismului clasic, e o realitatea cu
mai multe straturi ce se întind din
sfera universalã pânã în cea
intimã, afectivã.

Munþi ºi zile e jurnalul unui poet-
cãlãtor, în care sunt trecute în
revistã unele dintre temele tari ale
literaturii, precum instanþa divinã
numitã aici „Marele Dispãrut” sau
„Nimeni”, moartea, iubirea sau
scrisul, dar în care cele mai multe
dintre însemnãri sunt dedicate
fragmentelor de viaþã: întâlnirilor,
pierderilor, vieþii la bloc, strãzii,
cãlãtoriei, aºteptãrii, „epocii de
piatrã postmoderne” ºi zâmbetului
în toate culorile specifice lui.
Antologia se poate citi fie ca un
roman fragmentarist în versuri,
întrucât poemele aparþinând
diferitelor volume ºi puse aici
laolaltã nu prezintã discrepanþe, ci
îºi rãspund în ecouri, cu toate cã
formeazã o imagine atât de coloratã
datoritã plasãrii autorului înafara
oricãrui stil unitar, fie împãrþitã pe
volume, cãutându-se specificul
fiecãrei pãrþi în parte, fie separat,
fiecare poem fiind conceput ca o
lume complexã în sine. Antologia
e de citit!

Sorina-Cãtãlina Adam

De câte ori scriu despre o
carte a unei dãscãliþe, îmi
amintesc de  cuvintele frumoase
rostite cândva de cãtre N. Iorga
ºi Ioan Lupaº, doi istorici dintre
cei vechi, care îi preþuiau atât de
mult pe dascãlii blãjeni. N. Iorga
aprecia, pe lângã ºtiinþa lor de
carte, ºtiinþa moralã ireproºabilã
a acestora, considerându-i “niºte
cenzori aspri de moravuri,
adevãraþi judecãtori incoruptibili”,
la care adãuga altruismul,
materializat în sprijinul pe care ºi-
l acordau unul altuia în diverse
împrejurãri. De asemenea,
pentru stoicismul ºi vocaþia lor

O monografie ºcolarã
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misionarã, Ioan Lupaº le ridicã,
în plenul Academiei Române, un
adevãrat “monument” al
admiraþiei fãrã graniþe: “Au trãit ca
pustnicii, au fost curaþi ca sfinþii
ºi darnici ca împãraþii!”

Astãzi prea puþin sunt preþuiþi
dascãlii de limbã ºi culturã
româneascã, deºi sacrificiile lor
sunt cunoscute de toatã lumea.
Existã profesori ºi învãþãtori
pentru care “dãscãlia” este
“altarul” conºtiinþei lor, sensul
vieþii sacrificate pentru
modelarea tinerelor vlãstare.

Un astfel de intelectual a fost
ºi este Doina Rad, profesoarã
de limba ºi literatura românã,
de peste 30 de ani, la ºcolile
clujene, cei mai mulþi în incinta
instituþiei “Ion Creangã” din Mã-
nãºturul ei drag.

Din “Prefaþa” monografiei
desprindem crezul care a
cãlãuzit-o în scrierea acestei
cãrþi. Este unul deopotrivã
documentar ºi cu caracter
didactic, dar ºi de reflecþie asupra
propriului destin, o viziune
personalã asupra elevilor ºi
colegilor în mijlocul cãrora ºi-a
depãnat zilele, reuºitele ºi
îndoielile fireºti pentru o
profesoarã de vocaþie.

Sigur, nu i-a fost uºor sã
compunã o astfel de monografie
a instituþiei, care a fost clãditã ºi
a crescut odatã cu autoarea
cãrþii. În concepþia Doinei Rad,
monografia “reflectã, ca în oglinzi
paralele, trecutul ºi viitorul,
întrevãzut printre umbrele
trecutului”. ªcoala “Ion Creangã”
este “emblematicã” pentru urbea

de sub Feleac: “O micã cetate a
oamenilor în formare, contopitã
cu marea Cetate de pe Someº”.
Este foarte frumos spus, însã
numai autoarea ºtie cât travaliu
a costat-o în scotocirea arhivelor,
în consultarea proiectelor ºi
cataloagelor, în citirea presei
locale, pentru a se dumiri ºi, pe
urmã, a sistematiza un material
atât de divers ºi, în parte, amorf,
descurajant prin ariditatea lui.
Însã Doina Rad a selectat ºi a
pus în paginã ceea ce l-ar putea
interesa deopotrivã pe cititorul
contemporan ºi pe cel din
viitorime, în legãturã cu instituþia
respectivã. A rezultat o carte
gânditã cu inteligenþã ºi scrisã
cu lejeritate, încât se citeºte
lesnicios ºi captivant.

Vistian Goia

Forrö Agnes
Jocul valurilor

Grigore Roibu
Semne
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Înainte de a înþelege scrisul
frumos în sens literar, eu l-am
perceput în sensul sãu literal. Din
timpurile imemorialei copilãrii fui
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 mai
aveau în programa ºcolarã ore de
caligrafie. Interesul meu 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.) 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”, astfel încât sã
capete un aspect cât mai
„tipografic”. Am perseverat pe linia
aceasta, ajungând ca principala
mea activitate complementarã
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 sute de
publicaþii într-un singur exemplar
(nici urmã de xerox, pe atunci!).
Toatã acea experienþã aveam s’o
valorific ulterior în postura de
redactor artistic al revistei Echinox,
funcþie pe care am îndeplinit-o între
1971-1983 (cu un entuziasm
invers proporþional faþã de
beneficiile lucrative, complet
inexistente).

Evident, ar merita sã încerc
cândva o evocare specialã pe
aceastã temã. De data asta însã
am consemnat cele de mai sus,
spre a explica modul în care
apreciez eu fenomenul Octavian
Bour. E vorba despre un important
grafician român contemporan

Virgil Mihaiu

Graficianul-magician
da nd stralucire Stelei

(nãscut la Cernãuþi, în 1937), care
ºi-a edificat un destin exemplar
într’un domeniu cu totul special:
prezentarea graficã a unei reviste
de culturã, cãreia i-a dedicat
propria viaþã. ªi, vã asigur, nu sunt
mulþi asemenea maeºtri pe Glob.
În genere, chiar publicaþii literar-
artistice dintre cele mai faimoase
sunt preocupate excesiv de nivelul
intrinsec al textelor, preferând
adeseori un aspect funcþional sau
neutru. La noi, e suficient sã
amintim cazurile revistelor Viaþa
Româneascã sau Familia, care
preferã sã-ºi etaleze conþinutul
literar-ideatic în stare purã, limi-
tându-se la un aspect grafic similar
publicaþiilor de profil ºtiinþific.
Mensualul clujean Steaua a
funcþionat în acelaºi regim pânã în
1970 (pentru mine, cum zisei mai
sus, anul admiterii la Universitate).

Atunci s’a produs o cotiturã
decisivã în destinul acestei
publicaþii-stindard a literelor
transilvane.  Redactorul-ºef, Aurel
Rãu, poet ºi om de spirit cu vaste
orizonturi, era totodatã un fin
apreciator al artelor plastice (în
parantezã fie spus, avea o
impresionantã colecþie de icoane
pe sticlã, pe care reuºisem s’o
vizitez, graþie demersurilor ve-
chiului meu amic, medicul Ioan
Remus Joca). Profitând de efer-
vescenþa prea scurtei perioade
de liberalizare a regimului
(aproximativ 1964-1971), domnul
Rãu a decis sã modifice radical
aspectul revistei. Pentru aceasta
a apelat la Octavian Bour. Opþiunea
s’a dovedit a fi providenþialã. Din
acel moment ºi pânã azi, fiecare
nou numãr al revistei Steaua arãta
atât de bine, încât nu puteam
admite sã nu-l adaug colecþiei
mele. Irina Petraº, infatigabila
coordonatoare a reprezentanþei
clujene a Uniunii Scriitorilor din
România, a exprimat foarte bine
ceea ce simt eu însumi referitor la

venerabilul periodic: „Fiecare nouã
apariþie a Stelei este o sãrbãtoare!”
Subscriu pe deplin, dar sunt
conºtient cã în spatele acestui
succes stã nu doar travaliul echipei
redacþionale, cu inevitabilele-i
modificãrile de personal, ci – în
egalã mãsurã – prezenþa continuã,
asiguratoare ºi quasi-protectoare,
a machetatorului Octavian Bour.

Îmi amintesc senzaþia bul-
versant-admirativã pe care am
trãit-o atunci când am descoperit -
în vitrina unei tutungerii de pe
strada Horea, vizavi de Facultatea
de Litere – prima copertã a noii
serii a Stelei. Fusese conceputã de
Octavian Bour la modul aproape
ºocant, din litere purpurii, ampla-
sate violent pe un fond negru
compact – ceva realmente sin-
gular pe standurile de reviste ale
epocii. De-a lungul celor 43 de ani
scurºi de atunci, magicianul-
grafician/sau graficianul-magician
a reuºit sã confere fiecãrui numãr
o înfãþiºare în care eleganþa ºi
rafinamentul se îmbinã cu subtile
modalitãþi de seducere a
potenþialului cititor.

În condiþiile unei prese monoto-
ne ºi monocrome, controlate de
monopolistul partid unic, grafica
revistei Steaua strãlucea prin
originalitate, vivacitate, ºarm, o
cutezanþã bine temperatã dar
neconcesivã, generatoare de noi
ºi noi surprize agreabile... Aveam
întotdeauna impresia cã simpla
rãsfoire a acelei publicaþii îmi
transmitea energii pozitive, o stare
de bunã dispoziþie, cel mai adesea
în flagrant contrast cu trista
ambianþã a „iepocii de aur”. Ceea
ce nu e de mirare, având în vedere
cã în persoana lui Octavian Bour
vocaþia de grafician se îmbinã cu
aceea de humorist, ambele
exprimând o personalitate de o
intensã spiritualitate. În fond,
fericitul mariaj dintre conþinut ºi
formã realizat prin Steaua pãrea a
fi o stilizare în plan publicistic a
însuºi echilibrului vieþii intelectuale,
prin care metropola Transilvaniei
ºi-a menþinut demnitatea chiar ºi
în timpuri de mari restriºti.

Cu un aspect atât de
spectaculos, revista putea fi
arãtatã fãrã complexe în cele mai
exigente medii culturale din
strãinãtate. De aceea, unul dintre
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punctele forte ale bibliotecii române
pe care, susþinut de directoarea
adjunctã Anca Doina Milu-
Vaidesegan, am înfiripat-o la
Institutul Cultural Român din
Lisabona, fu o colecþie a revistei
clujene (al cãrei nucleu îmi fusese
dãruit, chiar la faþa locului, de
expertul în românisticã Daniel
Perdigao). De altminteri, oriunde
pe Glob am dus exemplare din
Steaua, succesul a fost instan-
taneu, iar reacþia imediatã s’a
datorat, în primul rând, aspectului
revistei – element crucial pentru
diplomaþia culturalã a þãrilor ce nu
au ca limbã oficialã un idiom de
amplã difuziune.

Ceea ce n’a încetat sã mã
fascineze, pe tot parcursul acestei
work in progress realizate de
Octavian Bour timp de-o viaþã, este
virtuozitatea cu care a ºtiut sã-ºi
împrospãteze în permanenþã
modalitãþile de expresie. Îmi
reamintesc anii în care culorile
copertelor, sau ale fundalurilor
cromatice ale titlurilor erau perfect
„asortate” anotimpurilor ºi chiar
lunilor fiecãrui numãr în parte.
Nu mai vorbesc de abilitatea infi-
nitesimalã cu care editorul artistic
ºtia sã jongleze cu corpurile de
literã ºi cu diversele lor caractere
(nu m’ar mira sã aflu cã unele dintre
ele fuseserã create de el însuºi).
Reuºea sã-ºi impunã punctul de
vedere, atunci când venea vorba
de „soluþii neeconomice” însã
relevante din punct de vedere
grafic, cum ar fi jocul spaþiilor albe
sau dimensiunile ilustraþiilor. Mai
apoi totul era orchestrat într’un
armonios ansamblu grafic,
asemenea unui reuºit edificiu
arhitectural. În fapt, însãºi ideea de
machetã trimite la similitudinea
dintre editorul artistic ºi arhitect...

Nici mãcar dupã ce epoca
letraset-ului ºi a riglei tipografice
a fost surclasatã de versatilitatea
tiparului electronic, insubordo-
nabilul domn Bour nu s’a lãsat
intimidat de soluþiile prefabricate,
ci ºi-a menþinut, ba chiar amplificat
creativitatea. Cu bun gust ºi spirit
de discernãmânt, a reuºit sã
integreze în cadrul revistei mostre
elocvente din lucrãrile plasticienilor
români contemporani realizând
astfel ºi o discretã operã de
difuzare a artelor vizuale, valorizate

ca un domeniu complementar celui
strict literar.

Din câte îmi amintesc, în tot
acest fericit continuum a intervenit
un singur hiatus. Prin anii 1980,
pare-mi-se, redactorul artistic al
Stelei s’a aflat – pentru o lunã – în
imposibilitatea de a-ºi onora nobila
misiune. Rezultatul, îndeosebi prin
contrast cu tot restul colecþiei, fu
un dezastru: un numãr paginat
haotic, rebarbativ, complet dis-
cordant în raport cu stilul impus de
Bour. Dezolanta îngrãmãdire de
texte descuraja din start apetenþa
cititorului spre a consulta ma-
terialele publicate, oricât ar fi fost
ele de interesante în sine. Episodul
confirma fãrã drept de apel
realitatea cã strãlucirea revistei
Steaua depindea în aceeaºi
mãsurã de activitatea echipei
redacþionale conduse de Aurel
Rãu, cât ºi de crucialul aport al lui
Octavian Bour. Ar fi magnific dacã
acesta ar reuºi sã-ºi gãseascã un
urmaº, capabil sã-i continue
opera!

De ani de zile, conºtiinþa faptului

cã – în apartamentul sãu situat
(parcã strategic) vizavi de
principala tipografie a urbei –
domnul Bour lucreazã la mache-
tarea proximului numãr al Stelei
mi-a transmis o beneficã stare de
permanenþã. Bineînþeles cã opera
sa de grafician nu se limiteazã la
asta. Numele sãu se înscrie
printre marii caricaturiºti ai lumii ºi
a fost recunoscut ca atare prin
premii la importante concursuri,
în patrie sau strãinãtate. Însã
conceperea fiinþei de hârtie a unei
inconturnabile reviste culturale a
fost adusã de Octavian Bour la
nivel de mare artã. Aº zice cã el a
instituit un ritual ce-i poartã marca
inconfundabilã (pentru practicanþii
romglezei asta s’ar traduce,
probabil, prin brand). Din unghiul
meu de vedere, al unui incurabil
adorator al frumuseþii literelor – nu
doar sub formã de literaturã, ci ºi
ca desen grafic în sine – ceea ce
Octavian Bour a realizat prin
Steaua este o opera omnia, demnã
de a figura printre permanenþele
culturii noastre.

Kiss Melinda Revelaþie
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La Teatrul Maghiar de Stat din
Cluj, la început de martie (6 martie
2013) a avut loc premiera
spectacolului Cina festivã a lui Don
Juan dupã Tirso de Molina,
Molière, Mozart ºi Da Ponte,
Georges Bataille.

Ideea centralã care se
desprinde privind spaþiul scenic
creat de Matthias Langhoff, aflat la
a doua colaborare cu Teatrul
Maghiar, este aceea a nesiguranþei.
Aºa cum am mai putut sesiza ºi în
alte spectacole ale lui, regizorul
lucreazã cu mai multe planuri. În
fosã, o caroserie de maºinã
îndoitã, pãrãginitã, cu botul parcã
înfipt în pãmînt, este locul unde se
adãpostesc cei ce vor interpreta
muzica live, formaþia Wolfband
(Balla Szabolcs, Renata Burcã,
Viola Gàbor, Laczkó Vass Róbert,
Sigmond Rita, Marosán Csaba).
Tot din „maºina-capcanã”, apar ºi
dispar personaje. Planul doi este
platforma înclinatã, cu denivelãri
care va servi drept suport pentru
diferite obiecte de decor, fiind
mãrginit de douã lampioane. Planul
trei este un soi de fundal al
acþiunilor: pînze pictate coboarã ºi
urcã la pod, reprezentînd fie un
þãrm de mare pe care se profileazã
o siluetã singuraticã pimbîndu-se
pe nisip, fie un perete de încãpere,
fie un colaj realizat chiar de regizor
unde se zãresc un ºir de oameni
parcã scãpaþi dintr-un naufragiu, o
femeie în costum de baie într-o
barcã, un cuplu fãcînd dragoste în
mare sau un spate de femeie întins
pe nisip. Mai apoi, de sus, coboarã
o pãdure aproape realã: fîºii de
pînzã  pe care sînt pictaþi copaci,
care, pentru a crea senzaþia de
perspectivã, sînt plasate la
distanþe diferite. Undeva, între
panourile-pînze pictate ºi peretele
adãpostind niºte magherniþe destul
de sordide, în dreapta scenei, se
aflã o barcã uriaºã. Singurul care
rãmîne stabil pe tot parcursul
spectacolului este acest perete,
sugerînd, poate, constanþa acestei

þãri în a rãmîne scufundatã mereu
într-un timp ºi spaþiu al tranziþiei, al
unei continue perioade în care
nimic nu se clãdeºte pe baze
solide. Este, poate, vorba despre
noi – lucru nu tocmai mãgulitor, dar,
din pãcate, adevãrat –ilustrat de
regizor într-un mod dur ºi fãrã
ocoliºuri, cu precizie de chirurg -
ºi imposibilitatea noastrã de a ieºi

din inconstanþã, dintr-o mereu
crescîndã nesiguranþã. La început
aceastã parte a decorului este
ascunsã sub o pînzã albã, iar uºa
din fundul scenei, care dã în
magazia de decoruri este
deschisã, lãsînd la vedere tot ceea
ce se ascunde acolo.

În acest cadru, personajele
adunate din autorii menþionaþi deja,
se învîrt în caruselul poveºtii lui
Don Juan. Regizorul declarã - în
consemnarea consistentã ºi
inteligentã fãcutã de dramaturgul
spectacolului, Eszter Biró – cã arta
regiei este, de fapt, o artã a
seducþiei: sã-i seduci pe cei cu
care lucrezi, sã-i faci sã te urmeze
în împlinirea fantasmelor care te
împresoarã, în aducerea la luminã
a invizibilului. Iar Don Juan nu e
altceva decît un ins care le vrãjeºte
pe femeile din preajma lui, ridicând
împosibilul la rang de împlinire
unde totul este posibil,  chiar ºi cea

mai urîtã fiinþã crezându-se rãpitor
de frumoasã, visele prind formã ºi
idealurile sînt atinse. ªi îmbracã
totul în cuvinte frumoase, pentru cã
seducãtorul posedã o desãvîrºitã
artã a cuvîntului. Îl seduce pînã ºi
pe Sganarelle, umbra sa, care se
lasã dus de discursul alambicat al
stãpînului. Don Juan-ul lui Matthias
Langhoff este unul grotesc,
derizoriu. Din aerul princiar de
altãdatã au mai rãmas doar
condurii, ºi aceia cu ºireturile-
panglici desperecheate, unul roºu
ºi celãlalt verde – culori
complementare ce se vor regãsi
în unul din costumele Segñorei
Elvira – fãcuþi dintr-o splendidã piele
de ºarpe aurie cu irizãri
multicolore. Cred cã nu întîmplãtor
a fost ales acest material, ºarpele
fiind vietatea unduitoare, ambiguã,
de o inteligenþã scãpãrãtoare,
înºelãtoare. I-a mai rãmas ºi haina
– o redingotã din brocart auriu-
verzui dublatã de dantele
preþioase, ecou al unei bogãþii de
acum apuse, dar nu pentru cã
acest Don Juan ºi-ar fi pierdut
averea, ci pentru cã la el apar, din
ce în ce mai pregnant, însemnele
trecerii evidente a timpului. În rest,
pantaloni dintr-un material incert,
lãlîi, ºi un tricou atîrnînd dizgraþios
(costumele: Carmencita Brojboiu).
Don Juanul de azi nu mai trage la
hanuri pitoreºti, ci la o terasã-
cafenea sordidã, pe firma cãreia
se poate citi scris cu litere de-o
ºchiopã, Kreme. Sigla este o gurã
cãscatã roºie din care iese o limbã
indecent alungitã, lipicioasã, parcã
gata sã prindã din zbor niscaiva
muºte. Mesele cu arabescuri din
fier forjat, de pe terasa improvizatã,
mai pãstreazã ceva din atmosfera
barocã a unei vremi apuse. Dar
nimic nu mai este normal în
aceastã lume cu susul în jos:
terenul accidentat cu suprafeþele
înclinate face ca nimic sã nu mai
fie stabil, totul se aflã într-un
echilibru precar; Donna Anna (Éva
Imre) este însãrcinatã pãstrînd din
somptuozitatea þinutei de altãdatã
doar voalul delicat din dantelã
neagrã. În rest, îmbrãcãmintea ei
denotã delãsare ºi neglijenþã: unul
din pantofi ºi-a pierdut tocul, ciorapii
negri au firele trase, rochia are tivul
desfãcut. Sganarelle, în contrast

Eugenia Sarvari

La cina cu Don Juan
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cu restul personajelor, este cel mai
îngrijit: pantalonii albi ºi cismele
negre, înalte, au ceva din
sobrietatea cãlãreþilor din alte
vremuri. Segñora Elvira pare abia
trezitã din somn, fiind costumatã
sumar la început (o cãmeºoaie ºi
niºte pantofiori de casã simpatici,
satinaþi), ca apoi sã aparã
înveºmîntatã în roºu ºi verde. În
patima cu care Segñor Alonso,
fratele ei, îi cere sã fie de acord cu
pedepsirea lui Don Juan, soþul
nesupus ºi mereu schimbãtor, se
poate sesiza aproape o relaþie
incestuoasã. O scenã de un
farmec deosebit, fãrã nimic cãutat,
subliniat, îngroºat mi s-a pãrut a fi
aceea dintre Charlotte ºi Juan.
Dragostea pentru Charlotte, pe
care Juan nu ºtie sã o exprime,
este susþinutã printr-o declaraþie
stîngaci-naivã, jucatã cu se-
riozitate ºi cu o profundã ºtiinþã
a mãsurii, de o naturaleþe ferme-
cãtoare. Impresia de prospeþime
vine din firescul cu care cei doi îºi
dau tîrcoale, dar nu reuºesc sã
ajungã la nimic concret, dialogul
real rãmînînd undeva suspendat,
iar rezultatul este o scenã de un
comic încîntãtor. Cum este ºi
scena dintre Charlotte ºi Dunya,
care au cãzut în plasa
seducãtorului.

Transpunerea unor arii din Don
Giovanni nu a fost o opþiune pur es-
teticã, ci o potenþare a drama-
tismului. Pregãtirea muzicalã foarte
serioasã, asiguratã de Incze G.
Katalin (care a realizat un lucru
nemaipomenit ºi în Gianni Schicchi)
îºi aratã roadele ºi aici. Absolut
fascinante sînt intervenþiile cîntate
de Kató Emöke, care, ca ºi în
spectacolul deja menþionat, dã
dovadã de un profesionalism
muzical incontenstabil, actriþa
nesfiindu-se sã atace arii celebre
ale Segñorei Elvira, care în
interpretarea ei devin de un
dramatism sfîºietor. Însuºi Hatházi
András face dovada unor calitãþi
vocale de excepþie (de pildã, în
duetul cu Tisbea - Sigmond Rita).

Un factor coagulator al scenelor
este figura chelnerului La Ramin
(Buzási András), afacerist veros,
dar ºi om de încredere, mereu gata
sã-l ajute (pentru bani) pe Don
Juan sã iasã din tot felul de

încurcãturi ºi de urmãriri.
Sganarelle a lui Biró József nu
numai cã este în stare sã þinã piept
stãpînului, dar el este ºi vocea
conºtiinþei cuceritorului, gãsind
modalitãþi inteligente de a opri
„uraganul”. Dupã naufragiul prin
care cei doi au trecut, Sganarelle
apare înfãºurat într-un cearºaf,
care-i dã o alurã de Aristotelus,
cum îl numeºte Don Juan. Szücs
Ervin (Segñor Alonso), este o
prezenþã mereu de luat în seamã,
cu statura impozantã ºi patosul
gesturilor, iar Gábor Viola (Segñor
Carlos), rãtãcit în pãdurea
sentimentelor, din violent ºi setos

de rãzbunare, devine foarte atent
ºi prevenitor cu cel care i-a salvat
viaþa. Anikó Petö în Charlotte este
proaspãtã ºi inocentã reuºind un
duet remarcabil atît cu Bodolai
Balász (Juan), cît ºi cu rivala ei
Dunya – Varga Csilla, foarte
încrezãtoare în farmecele ºi
feminitatea. Contrastul între cele
douã îndrãgostite este menit a
stîrni valuri de veselie. Hatházi
András, deºi suferind în seara
premierei, ºi-a condus personajul
într-un desen cu contururi clare, cu
precizia unui matematician, spre o
faþetã a unui Don Juan mai puþin
obiºnuit: aceea a crepuscului, a
cãderii în deriziune a mereu
fermecãtorului ºi tînãrului Don
Juan. O imagine în capcana cãreia
cãdem, cred, destul de des. De
teama de a nu intra în bãtrîneþea
degradantã, osificatã ºi dezu-
manizantã a sfîrºitului, Don Juan

înfruntã moartea, iar moartea îl
rãpune fãrã a-ºi da seama cã, de
fapt, nu ea e cea care învinge, ci
cã este învinsã. „Cina de piatrã”
este imaginatã de regizor ca o
judecatã finalã, el optînd pentru
prezenþa în scenã a femeilor
înºelate - cor al conºtiinþei
pãcatului. Comandorul-pedepsitor
apare sub chipul unui copil, poate
al Donnei Anna, instanþã
rãzbunãtoare, imposibil de suportat
pentru acela care nu poate fi prins
în chingile unei banale cãsnicii.

M-am întrebat ce înseamnã
cuvîntul „atelier” adãugat dupã
autorii înºiraþi în urma titlului. Faptul
cã scenele sînt destul de disparate
dã o senzaþie de necusut pe la
încheieturi. „Atelier” ar putea sã
însemne chiar acest lucru – un
spectacol alcãtuit din secvenþe,
care nu sînt neapãrat legate între
ele. Un soi de exerciþiu de actorie
în care trupa s-a jucat ºi a ajuns la
un anume rezultat, nu neapãrat
închegat, ca sã poatã fi numit
spectacol. Nu ºtiu dacã acesta
este un lucru bun. Este ceea ce
este. Cum nu cred cã azi - cînd
seara de spectacol nu urmeazã
unei zile în care publicul relaxat,
odihnit vine sã-ºi încînte sufletul la
teatru – un spectacol atît de lung
mai poate fi urmãrit cu atenþia
întreagã pe care un astfel de
demers l-ar merita. Auzeam într-
un rînd cã regizorul ar fi declarat –
poate dintr-un soi de teribilism – cã
îºi doreºte sã facã un spectacol la
care, la final, sala sã fie goalã.
Poate dacã ar mai fi adãugat vreo
douã ore la cele patru, i-ar fi reuºit
pe deplin acest lucru. Oricum, ºi
aºa, nu prea mai avea foarte mult
de aºteptat. Puþin mai mult respect
pentru spectatori nu ar avea ce sã
dãuneze, chiar dacã, e-adevãrat,
decît sã stai ºi sã butonezi
telecomanda de acasã ceasuri în
ºir, mai bine sã fii în teatru. Cu o
condiþie: ca ceea ce vezi sã te
ducã atît de departe încît sã nu-þi
dai seama cum a trecut timpul, iar
la final sã regreþi cã s-a sfîrºit atît
de repede.
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Filmografia lui Gus Van Sant
oscileazã între o mediocritate
preþioasã, lipsitã de personalitate
(accentuatã), care rãspunde unui
orizont de aºteptare indus fãrã
scrupule spectatorului de cãtre
sistem (v. Good Will Hunting,
S.U.A., 1997 sau Finding
Forrester, S.U.A., 2000) ºi un
„nucleu tare”, care denotã viziune,
coerenþã, personalitate artisticã –
filme care au noimã, substanþã,
mesaj (v. Gerry, S.U.A., 2002 sau
Elephant, S.U.A., 2003). Dupã
cum mai existã ºi o a treia
dimensiune a operei sale: filmele
preþioase, manieriste, în care se
autopastiºeazã, precum în
Paranoid Park (S.U.A., 2007), ori
este de o corectitudine politicã
supãrãtoare, aºa cum se poate
vedea cu ochiul liber în Milk
(S.U.A., 2008). (Psycho, remake-
ul la fotogramã dupã Hitchcock,
realizat în 1998, este pur ºi simplu
inclasabil, eventual putând sã
concureze cu succes pentru titlul
cel mai absurd ºi mai inutil produs
cinematografic din toate timpurile.)
Tãrâmul fãgãduinþei (Promised
Land, S.U.A., 2013, sc. John
Krasinski, Matt Damon; cu: Matt
Damon, Frances McDormand, Hal
Holbrook) – cu care a concurat la
Berlin în acest an ºi a pierdut, pe
bunã dreptate, în faþa Poziþiei
copilului al lui Cãlin Peter Netzer –
este unul dintre cele mai cuminþi,
în sensul prost al termenului, filme
ale lui Van Sant, banal ºi plat din
punct de vedere al cinema-
tografierii, în ciuda subiectului
fierbinte ºi de actualitate.

Steve (Matt Damon), un bãrbat
între douã vârste, este
reprezentatul unei concern de
exploatare a gazului de ºist cu rulaj
de miliarde dolari. Misiunea lui, bine
(rãs)plãtitã, este sã batã Statele
Unite în lung ºi-n lat, poposind în
orãºele mici ºi falimentare,
marcate de recesiune, ºi sã
convingã locuitorii sã accepte,
contra unor sume modice,
exploatarea resurselor naturale.

Steve se pliazã foarte bine pe „fiºa
postului”, dat fiind faptul cã provine
dintr-un mediu asemãnãtor,
copilãria ºi adolescenþa fiindu-i
marcate de privaþiuni, constrâns
fiind în cele din urmã sã-ºi
pãrãseascã locurile de baºtinã
pentru alte „zãri de soare pline”.
Cunoscând psihologia clienþilor sãi
involuntari, este mai convingãtor

ºi, aparent, un binefãcãtor al
acestora – exact imaginea pe care
o afiºeazã ºi „stãpânii” sãi. Când
toate acestea nu sunt suficiente,
Steve dispune ºi de un „fond de
protocol” – bani negri ºi
neimpozabili – pentru mituirea
oficialitãþilor locale întru
persuadarea „enoriaºilor”. Toate îi
merg din plin pânã când o misiune
de rutinã dintr-un orãºel prãpãdit
se transformã într-o dramã de
conºtiinþã! Spre surprinderea lui,
Steve se loveºte de opoziþia surdã
a localnicilor – în ciuda ºarmului ºi
a promisiunilor sale. Lucrurile se
complicã atunci când apare, din
neant, ºi un activist ecologist care
acordã „sprijin logistic” orãºenilor.
Situaþia scapã de sub control,
Steve se cam pierde cu firea – ºi
cu cariera! –, ataºamentul faþã de
„valorile” companiei în solda cãreia
se aflã încep sã se zdruncine,
balanþa înclinã în favoarea

nãpãstuiþilor. Mai intrã în scenã ºi
o Alice de care Steve se îndrã-
gosteºte ºi cu care rãmâne în
final... Asta ca happy-end-ul sã fie
cum nu se poate mai prost.

Tãrâmul fãgãduinþei curge
previzibil, fãrã surprize ºi fãrã ritm,
ca un fir de apã de la un robinet
stricat. Dramaturgic este
superficial, personajele sunt
schematice, mai naive decât un
erou de benzi desenate. Altfel cum
s-ar putea explica faptul cã Steve,
care nu este ageamiu în branºã,
este simultan ºi un om onest,
cinstit, pâinea lui Dumnezeu, ºi un
veros afacerist, sau, mai bine

spus, o slugã lipsitã de scrupu-
le?!... Rãsturnarea din final, când
Steve este mai mult decât surprins
de cinismul ºefilor sãi, devine astfel
aproape penibilã. Singura calitate
a filmului – nu chiar de ignorat –
este aceea cã, avându-i pe generic
pe Van Sant ºi Matt Damon,
mesajul sãu ecologist are cu
adevãrat ecou. Dar, având în
vedere cã în Statele Unite
problema gazului de ºist este
rezolvatã, în sensul cã e o afacere
încheiatã, iar restul lumii nu învaþã
nimic din experienþa altora, nu ºtim
cui mai foloseºte acum...

Ioan-Pavel Azap

Taramul fagaduintei
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 Trei zile de festival. Doar trei zile,
care au reuºit încununarea cu
succes remarcabil ai celor de 64 de
ani ai Teatrului Municipal din Turda.
Un festival nãscut din iubire. Din
iubirea de teatru a actriþei Narcisa
Pintea, care conduce cu multã
abilitate, de mai bine de 8 ani,
aceastã instituþie. Instituþie aflatã
mereu, de-a lungul istoriei sale, în
dificila situaþie de a supravieþui
flancatã, la micã distanþã, de douã
Teatre Naþionale: cel din Cluj ºi cel
din Târgu Mureº. Visul mai multor
directori perindaþi la conducerea
acestei instituþii culturale avea sã fie
împlinit; teatrul din Turda ºi-a do-
bândit o reputaþie incontestabilã în
rândul oamenilor de culturã, a reuºit
sã stârneascã curiozitatea criticilor
ºi, în final,  admiraþia unor personalitãþi
artistice  distincte care au rãspuns
prompt invitaþiei de a participa la
festival.

Cabaretul cuvintelor de Matei
Viºniec – în premierã absolutã – a
deschis porþile festivalului. O piesã
neconvenþionalã, fãrã personaje,
cãreia regizorul ªtefan Iordãnescu îi
decodificã cu abilitate sensurile
de extremã actualitate. Publicul
spectator are ocazia sã se confrunte
cu efectele pe care le are limba ºi
limbajul în viaþa cotidianã. Limba,
limbajul, cuvintele, se dovedesc a
avea o identitate lãuntricã care poa-
te sã tensioneze viaþa, sã modifice
relaþiile interumane, sã frângã ba-
rierele dintre bine ºi rãu, sã schim-
be destine ºi sensurile vizibile ale
vieþii. Din distribuþie fac parte cei mai
tineri actori ai teatrului din Turda ºi
Timiºoara. Tinerii absolvenþi de
facultate, confruntaþi cu o piesã care
modificã din start conceptul de tea-
tralitate, au fost îndelung aplaudaþi
pentru solicitudinea ºi farmecul cu
care ºi-au dus sarcina profesionalã
la bun sfârºit. Nu e locul potrivit (din
motive de spaþiu) sã analizãm jocul
fiecãruia în parte. Aplauzele la scenã
deschisã ºi faptul cã spectacolul
apreciat de critici a fost numaidecât
selecþionat  ºi pentru alte fes-

tivaluri din þarã ºi strãinãtate sunt
dovada in-contestabilã a succesului
lor. Un aport deosebit l-a avut ºi sce-
nografierea spaþiului, de cãtre Velica
Panduru, cu panouri mobile capabile
sã sublinieze rolul cuvintelor-
personaje.

În seara urmãtoare alte cuvinte –
Câte-n lunã ºi în stele – rostite de
Ion Caramitru ºi Horaþiu Mãlãiele,
actori care au atins cotele maxime
ale artei interpretative. Dialogul poe-
tic al celor doi mari actori, punctat
de muzica aleasã ºi interpretatã
de violoncelistul  Adrian Naidin, a
sensibilizat  publicul, a umplut su-
fletele de încântare, de bucuria
perceperii frumosului, a artei, a
desãvârºirii. Nimeni nu a plecat
nemulþumit de la acest spectacol.
Chiar ºi oaspeþii-interpreþi au fost
plãcut surprinºi de receptivitatea
publicului, de modul delicat în care
acesta a reacþionat la solicitãrile lor.
Ion Caramitru a þinut în  final sã laude
iniþiativa doamnei director, cãci, om
de teatru fiind, ºi director, ºtia de câtã
energie, de câtã pricepere ºi fler
artistic este nevoie pentru a organiza
un astfel de eveniment. Nu numai
domnia sa, ci toþi invitaþii obiºnuiþi cu
marile scene ale lumii au remarcat
faptul cã Instituþia de culturã a ora-
ºului Turda se aflã azi la un nivel
performant. Are o clãdire, valoroasã
din punct de vedere arhitectonic,
aproape  reconstruitã, scena ºi cabi-
nele la fel de confortabile ºi curate ca
ale unui adevãrat teatru european ºi,
mai are (foarte important!) o pepinierã
de actori tineri. Chiar ºi personalul
tehnic a impresionat în mod deosebit
oaspeþii, pentru cã, deºi e foarte redus
ca numãr, s-a dovedit neaºteptat de
disciplinat ºi priceput.

Invitaþi pentru seara de final a
festivalului au fost actorii Teatrului
Odeon din Bucureºti. Binecunos-
cuta piesã, Gaiþele de Alexandru
Kirieþscu, avea sã poarte amprenta
regizoralã a unui maestru, Alexandru
Dabija.  Rolul principal a fost  inter-
pretat chiar de directorul trupei, o
mare doamnã a scenei româneºti,

actriþa Dorina Lazãr. Întâlnirea cu
aceastã piesã, de mai multe ori
montatã pe scena turdeanã, a fost
pentru spectatori un dar iniþiatic în
subtilitãþile artei dramatice. Mai
dãinuie în memoria unor spectatori
impresia profundã a montãrii piesei
în regia lui Aureliu Manea. Montarea
de acum, extrem de diferitã, în
viziunea regizoralã a lui Alexandru
Dabija, a avut totuºi acelaºi efect,
demonstrându-se astfel cã ideea
unei piese poate fi dezvoltatã în infinite
varietãþi de forme, în funcþie talentul
ºi gândirea artisticã a realizatori-
lor. În final, a avut loc un moment
emoþionant când doamna Dorina
Lazãr a mulþumit publicului ºi organi-
zatorilor pentru ºansa de a fi jucat
pe scena oraºului în care, cu câteva
decenii în urmã, a debutat ca actriþã
ºi mama domniei sale, Cornelia
Lazãr.

Desigur, cele trei spectacole în
sine nu ar fi fost  suficiente pentru a
susþine un festival care s-a bucurat
ulterior de multe ecouri favorabile
în presa de specialitate. Mihai
Mãnuþiu, Alexander Hausvater,
Petre Vãtcãrãu, Radu Macrinici,
Melania Ursu sau Alexandru Dabija
sunt nume de marcã în cultura
românã ºi simpla lor prezenþã la
acest festival a reprezentat o carte
de vizitã de invidiat.

N-au fost uitaþi nici copiii. ªi lor li
s-au oferit douã momente de ex-
cepþie. Chiar în prima zi au avut
ºansa de a-l întâlni în centrul oraºului
pe fermecãtorul Marian Râlea (care
s-a nãscut la Turda), vrãjitorul care
i-a purtat cu bine cunoscuta sa abili-
tate în lumea mirificã a basmelor.
ªi tot în lumea basmelor i-a invitat
pe copii Teatrul Ariel din Râmnicu
Vâlcea care  a oferit micilor spec-
tatori o întâlnire de neuitat cu Cenu-
ºãreasa.

Doar trei spectacole  (excep-
þionale din punct de vedere profe-
sional) oferite publicului turdean, doar
douã întâlniri (extraordinare) cu
lumea basmului pentru copii, doar trei
conferinþe (de neuitat) pentru par-
ticipanþi ºi doar trei zile de practicã
profesionalã (exemplarã) pentru
viitorii actori. Rezumând se poate
spune: un festival uimitor prin calitate,
prin bunã organizare, prin efectul
ulterior asupra participanþilor ºi, nu în
ultimul rând, o respectabilã carte de
vizitã pentru oraºul nostru.

Un festival de cinci stele
Gabriela Leoveanu
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Filarmonica de Stat „Transilvania”
a avut în ultima perioadã programe
din ce în ce mai îndrãzneþe, care
au pregãtit parcã seara de 8 martie,
în care s-a interpretat colosala
Simfonie a 2-a „Die Auferstehung” de
Gustav Mahler. Aceastã lucrare
pune probleme nu doar de ordin
interpretativ ci ºi organizatoric din
cauza efectivului considerabil
necesar execuþiei. Orchestrei în
formaþie completã i s-au adãugat
corul Filarmonicii, pregãtit de maestrul
Cornel Groza, ºi solistele Mihaela
Maxim ºi Liliana Mattei Ciucã. La
pupitrul dirijoral s-a aflat un constant
colaborator al instituþiei clujene,
maestrul Theo Wolters.

Fiind ferm convins cã o simfonie
trebuie, în esenþã, „sã conþinã lumea
întreagã”, Mahler s-a îndreptat astfel
în mod natural înspre poemul
simfonic, ce avea sã-i ofere
mijloacele expresive necesare
transcrierii gândurilor sale în muzicã.
Cea de 2-a simfonie, schiþatã iniþial
în 1888 sub forma unui poem
simfonic intitulat Ceremonie
Funerarã, inspiratã de un text de
Adam Mickiewicz, ºi-a dobândit
forma definitivã în 1894, când Mahler
a ascultat, la înmormântarea
prietenului sãu Hans von Bülow, oda
poetului german Friedrich Klopstock:
„Die Auferstehung” (Învierea).
Preluând primele douã strofe ale
acestui poem, Mahler a adãugat ºi
el propriile versuri, concepând astfel
concluzia simfoniei – o parte extinsã
în care se întrepãtrund instrumentele
ºi vocile. Din întreaga lucrare, ce
poartã amprenta unui misticism
palpabil,  transpare o pregnantã
interogaþie existenþialã, ce priveºte în
profunzime sensul vieþii umane.
Treptat, ne este dezvãluit mesajul de
speranþã ºi de credinþã ce afirmã, într-
o zguduitoare apoteozã muzicalã, cã

Georgiana Fodor

Simfonia a 2-a de
Gustav Mahler, dupa 11 ani
pe scena clujeana

nicio suferinþã nu este zadarnicã,
nicio luptã nu este inutilã ºi cã un
suflet încrezãtor, pãtruns de o
dragoste arzãtoare, va fi, în final,
transfigurat de lumina divinã.

Aceastã simfonie a lui Mahler a
fost, încã din timpul vieþii sale, cea
mai apreciatã dintre toate. Dacã
legãtura cu Beethoven este evidentã
prin lungimea lucrãrii, prin utilizarea
unei mase corale ºi a soliºtilor,
precum ºi prin desenul anumitor
motive, compozitorul dã dovadã în
acelaºi timp, în tehnica scriiturii, de o
stãpânire a resurselor expresive
wagneriene, pe care le vãzuse direct
în Parsifal – folosirea clopotelor, a
unei orchestre plasate în culise,
reflexia asupra spaþializãrii sonore,
concretizatã în amplasarea corului
ºi a soliºtilor. Mahler va conduce
aceste inovaþii acustice la apogeu în
Simfonia a 8-a  care, ilustrând prin
intermediul textului lui Goethe acelaºi
parcurs al sufletului rãtãcitor pe
drumul împlinirii, se constituie într-o
continuare a Simfoniei a 2-a.

Interpretarea s-a derulat într-un
crescendo calitativ, de la  Allegro
maestoso la finalul Im Tempo des
Scherzos. Începutul a fost destul de
precaut ºi am simþit o uºoarã rigiditate
a orchestrei în faþa intenþiilor dirijorale.
Cu toate acestea, publicul a fost
introdus în atmosfera puternicã a
lucrãrii.

Concepþia maestrului Wolters  a
fost foarte fidelã din punct de vedere
stilistic, urmãrind progresiile
armonice pe fraze foarte lungi, cât ºi
inflexiunile ºi microfrazãrile
instrumentelor de suflat, atât de
specifice. Caracterul luminos ºi
dinamic al pãrþii a 2-a a fost foarte
bine surprins.

Partiturile solistice, pentru
sopranã ºi alto sunt dificile pentru cã,
în viziunea lui Mahler, solistul îºi

pierde din individualitate, devenind
parte integrantã a unui întreg unitar
în care vocile ºi instrumentele uneori
se confundã. În ciuda emoþiilor care
se fãceau simþite puternic în salã,
Liliana Mattei Ciucã a stãpânit în
partea a 4-a culori ºi timbruri foarte
bine contopite în sonoritãþile
orchestrei, celebrul dialog cu oboiul
fiind un moment de rarã expresivitate.
Am remarcat de asemenea
inteligenþa cu care a condus frazele
de mare întindere, care necesitã o
bunã tehnicã de respiraþie ºi
pãtrundere a formelor.

Adesea Mahler introduce în ariile
vocale schimbãri de tempo ºi
momente rubato, impunând
flexibilitate solistului. Colaborarea
dintre Theo Wolters ºi Mihaela
Maxim a fost din acest punct de
vedere idealã fiindcã a îmbinat
libertatea expresiei cu rigoarea
concepþiei. Am admirat mãiestria cu
care soprana a cuprins dificilele
intervale de sextã ºi septimã din
registrul acut, care la Mahler
reprezintã stileme expresive.

Corul Filarmonicii este unul dintre
cele mai valoroase elemente ale vieþii
muzicale clujene. Contribuþia sa la
transmiterea mesajului filosofic a fost
remarcabilã, de la cel mai fin
pianissimo pânã la tulburãtoarele
sonoritãþi ample din final. Acest final
poate fi înscris în rândul celor mai
reuºite interpretãri ale Filarmonicii, un
moment în care, în armonie cu
viziunea compozitorului, ºi auditorul
a devenit parte a mesajului.

În faþa unei asemenea realizãri
trebuie subliniat rolul dirijorului.
Theo Wolters a impus o formã foarte
echilibratã, susþinutã de alegerea
tempo-urilor ºi a reuºit sã creeze, în
aceastã imensã masã de instru-
mente, planuri sonore distincte ºi
complementare. Fin cunoscãtor al
creaþiei lui Mahler, a ºtiut sã pretindã
fiecãrei partide articulaþii ºi frazãri
adecvate stilistic. Maestrul a fost un
bun sprijin pentru cele douã soliste,
atribut esenþial unui dirijor de valoare.

Este adevãrat cã pentru o
orchestrã de provincie, în special în
condiþiile þãrii noastre, o astfel de
manifestare necesitã mari eforturi
însã, dupã cum însuºi mesajul
simfoniei afirmã, nicio luptã nu este
inutilã ºi pentru  viaþa muzicalã a
oraºului nostru ea reprezintã cu
siguranþã un progres.
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Pentru un istoric, oarecum
marcat de ispita stârnitã de hãþiºul
ideatic al unor controversate
tematici metafizice, reflectate
antinomic introspectiv, starea de
beatitudine dubitativã survenitã
dupã refugiul, pasager temporal,
oblãduit ºi îndrumat profesional de
dr. Emilia Chirilã, curatorul ediþiei a
patra a Bienalei de ceramicã ºi
sticlã a artiºtilor locali,  persistã ºi
transpare drept un altceva, aflat în
vãdit proces de hermeneuticã
decantare din cauza perisabilitãþii
imaginatului construct, mãreþ ºi
fragil, vizibil cu ochi de profan, ca
rodnicã ºi necesarã mãsurã a
autocunoaºterii de sine, aflatã
într-o nesigurã ºi, niciodatã
completã (a) - temporalitate.

Involuntar martor ºi participant
la perceperea simþãmântul de
“reverie” faþã de cele patru
elemente, primordial componente
ale lumii dintotdeauna: pãmânt,
apã, aer, foc, am realizat primatul
factorului numit “humus-terra”,
generând ºi ilustrând tãrâmul
speranþei, hrãnind iluziile, facil
materiale, suportând ºi prevalându-
se pe scena comunei noastre
existenþe, cu un asumat loc / rol
proteguitor, în chip de “Gea”, ba
chiar ºi þintã a strãmutãrii fiinþei
hominide, exilate în spaþiu ºi timp.

Am constatat ºi încercat sã
pricep faptul cã arta “actanþilor”
dezvãluia utopia cã natura umanã
poate însemna sau întruchipa o
mare ºi viabilã constantã, ilustrând
etosul propriu / colectiv, în tocmai
reprezentativitatea favorizatã de
glãsuirea propriului “daimon”,
specific cãlãuzitor ºi modelator
dpdv. existenþial ºi destinenþial.
Expoziþia  sugera, prin “povestea”
artefactelor prezentate, falii ale
eterogenitãþii sinelui uman,
vãdind totuºi serii de interferate
contradicþii, fracturi ºi multiplicitãþi.
Pentru cã fiecare exponent /
expozant se glãsuia pe sine, în
chip iubitor ºi truditor, în funcþie
de dezinhibante ºi dezinvolte

Dincolo de limite
Stelian Mândruþ

„Artele focului“, Cluj-Napoca, 2012

momente existenþiale ºi spirituale,
devoalând astfel restrânse ori
extinse entitãþi, caracterizate de
aparte numitori comuni sau fireºti
puncte de identificare. Un distinct
ºi distins mesaj se inculca în
compulsia de puncte comune cu
semenii vizitatori. Autorii tindeau
sã proiecteze un anumit fel de
univers, expandabil ori diminuabil,
în funcþie anumite grade com-
prehensibile, pãstrând oarecum
graniþele formei ºi fondului, dar
mijlocind ºi semnificând felurite lim-

baje de temporalã sau temporarã
autodefinire. Un gest comun lor,
constase acum în a semnifica ºi
încuraja înþelegerea ºi simpatia,
identificabile la modul colectiv,
spre comuna re-deschidere ori re-
descoperire a (in)-conºtientului
univers lãuntric, dincolo de forþe ºi
limite contrarii sau contradictorii.
Simpla ori complicata idee re-
zultantã consta în definibilitatea
silogismului  atotputerniciei artei în
comparaþie cu nimicnicia  ºi “stricã-
ciunea” fiinþei umane! În sensul în
care arta trebuie sã persiste ca un
dat îngrijit, iar autorii – artiºti, rãmân
apãraþi, dar ºi salvatorii ei.

Am constatat, “hic et nunc”, cã
veridica trudã desfãºuratã într-un
specific compoziþional, ceramica
ºi porþelanul, – nu neapãrat numai

de sorginte istoricã –, denotând
elemente de iconografie creºtinã
(devoþiuni euharistice, tema ºi
reprezentarea “hristologicã”, virtuþi
“hagiografice”, trasee iniþiative ºi
esoterism), perspective ºi structuri
spaþiale, identitãþi de frontierã,
modele, replici ºi prototipuri, motive
ºi sensibilitãþi în “citarea” ºi “citirea”
universului citadin - cotidian, tradiþie
ºi modernitate, paliere în spaþiu ºi
timp, interferenþe între real ºi
imaginar, “oglinda” celui din-lãuntru
ori din- afarã, pedagogia ºi
simbolistica frumosului “versus”
urâtului, confluenþe stilistice etc.,
se coroboreazã într-un flux,
benefic ºi sugestiv reunibil sub
titulatura de “Dincolo de limite”, -
preluând accepþia, tainic sugeratã
de curatorul manifestãrii, cu privire
la gestul ori (ne)- ºansa de a (ne)-
pierde sau risipi iluziile în conºtiinþa
/ credinþa fiinþãrii în proiectul
asumãrii lealitãþii realitãþii lumii
înconjurãtoare.

Pentru un “cititor”, beneficiar de
minime “lecturi” în acest sens, (ne)-
obiºnuitul expoziþiei deriva ºi drept
consecinþã a impactului tezei
privind abilitatea fiinþei umane
de a percepe lumea exterioarã /
extraordinarã, suportând tocmai
“reculul” recursului la obiºnuinþã.
Mai ales cã, existenta inerþie
zilnicã, raportatã la starea factualã
a nevoilor noastre imediate, genera
ca vizualul fiinþei înzestratã cu
raþiune sã se obtureze gradat sub
un (indi)-vizibil strat de înceþoºare,
adumbrind, astfel, miraculozitatea
introspecþiei sinelui, premeditat
recuzat într-un deja statuat con de
uitare. Datoria artistului, exprimatã
acum la Cluj, ºi singular, dar ºi
colectiv, poate dãinui tocmai prin
genialitatea regãsirii ºi impunerii
peliculei “orbitoare” (deloc à la
Cãrtãrescu!), cu menirea sã în-
gãduie reînvierea capacitãþii de
continuã transcedere. Acuzarea
sentimentului obiºnuinþei nu
înseamnã  deloc o chestiune în
sine, maeºtrii “artei focului”
dovedind contrariul, mai ales
pentru simplul ori complicatul fapt
cã, ades, omul-cititor / vizitator de
expoziþie, poate suporta o stare de
voluntarã “orbire”. ªi pentru cã, un
dat normal, poate fiinþa public, drept
element  ficþional, oferind un tardiv
ºi vremelnic  refugiu trãirist.

Emilia Chirilã
Emigrare+
Re-Migrarea
1+2
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Moartea lui Jancy Körössy mi-a
fost anunþatã telefonic de cãtre
Florian Lungu, cea mai cunoscutã vo-
ce a radiodifuzãrii jazzului în þara
noastrã. Deºi îl admirasem pe
pianistul nãscut cu un sfert de
secol înaintea mea – în aceeaºi
bimilenarã urbe din inima Tran-
silvaniei, unde avui privilegiul de a
veni pe lume – nu l-am cunoscut
personal decât acum vreo douã
decenii. S’a întâmplat la un festival
de la Costineºti, când discipolul
sãu, Johnny Rãducanu, i-a fost
partener de scenã la contrabas.

Evident, l-am întrebat pe Johnny
de ce nu mai cântase de atâta timp
la instrumentul ce-l consacrase.
Rãspunsul fu: „Pãi, tocmai fiindcã
dupã emigrarea lui Jancy n’am mai
avut ºansa de a acompania un
asemenea pianist.”

Profitând de dorinþa lui Körössy
de a se reintegra, la senectute,
vieþii jazzistice din patria sa, am
reuºit sã dau curs dorinþei sale
exprese de a cânta sub auspiciile
ICR Lisabona, tocmai ca
reprezentant al culturii noastre. Ca
director al acelei instituþii, am

întreprins demersurile necesare
spre a-i facilita memorabile
concerte la patru mâini, realizate
împreunã cu pupila sa de încredere
Ramona Horvath, nu doar în
Portugalia, ci ºi în Spania (unde
am beneficiat de proverbiala
solicitudine a lui Horia Barna,
omologul meu de la ICR Madrid).
Acele inubliabile recitaluri din vara
anului 2009 fuseserã precedate de
un alt moment pe care nu-l pot uita:
în 2007, din lãudabila iniþiativã a
directoarei ICR Viena, Carmen
Bendovski, avusesem onoarea de

a prezenta (în limba germanã)
recitalul tandemului Körössy-
Horvath susþinut la sala de
concerte a Radiodifuziunii
Austriece (ORF). Colaborarea
ICR Viena-ORF se bucurase de
susþinerea Ambasadei României,
conduse de reputatul germanist
Andrei Hoiºie Corbea, precum ºi
de bunele servicii ale renumitei
fabrici de piane Bösendorfer, care
voia ca valoarea produselor sale
sã fie testatã, într’un ambient
concertistic, de doi muzicieni de
valoare. De altfel, atât maestrul cât

ºi discipola sa deþineau statutul de
Yamaha Artists, fiind autorizaþi sã
reprezinte firma japonezã prin
recitaluri susþinute pretutindeni în
lume.

Nãscut la 26 decembrie 1926
în Cluj, Jancy Körössy a purtat cu
demnitate ºi fidelitate stindardul
acestei muzici a libertãþii prin anii
sumbri ai stalinismului, dupã care
ºi-a continuat cariera chiar în
patria jazzului. Pânã în anul
emigrãrii, 1968, el fusese unul
dintre cei mai apreciaþi pianiºti ai
puternicei ºcoli improvizatorice
din Centrul ºi Estul Europei.
Aportul sãu la crearea unui idiom
jazzistic cu specific românesc e
indeniabil. În acest sens aº
îndrãzni sã afirm cã Jancy
Körössy a continuat, pe coor-
donatele muzicii improvizatorice,
epocala operã de asimilare
componisticã a melosului nostru
întreprinsã de George Enescu ºi
Bela Bartok în urmã cu un secol.
Longevivul improvizator, ce ºi-a
continuat cu succes cariera pânã
la 85 de ani, meritã a fi considerat
unul dintre “pãrinþii fondatori ai
jazzului românesc” (nu e locul sã
cuget cui i s’ar mai cuveni un
asemenea titlu, însã eventualii
candidaþi s’ar numãra pe degete).

La moartea artistului site-ul
LiterNet.ro a publicat un miºcãtor
portret al lui Körössy, semnat de
reputatul pianist de jazz Marius
Popp. Îmi permit sã citez câteva
fraze semnificative: “(J. K. era...)
înzestrat de Dumnezeu cu o
tehnicã strãlucitoare, ieºitã din
comun, cu un simþ ritmic
neobiºnuit al optimilor de triolã,
generatoare de swing, iar în
tempouri medii-lente sau medii-
rapide realizând un balans ex-
traordinar. Swingul este o a doua
sa naturã ºi sincopeazã instinctiv
ºi neostentativ orice muzicã, de la
Vivaldi la Zavaidoc, cu dezin-
volturã, eleganþã ºi bun-gust.
Jancy este adeptul ºi practicantul
improvizaþiei polifonice, adicã
mâna stângã trebuie sã rãs-
pundã celei drepte nu numai prin
acorduri de acompaniament, ci ºi
prin contramelodii. Acest proce-
deu întregeºte tabloul sonor al
piesei interpretate, dându-i un
aspect monumental, procedeu
rar întâlnit chiar ºi la marii impro-

Jancy Körössy (1926-2013)
Virgil Mihaiu

(De la dreapta la stanga): Jancy Korossy, Virgil Mihaiu, Nicolas Simion,
fotografiaþi la Festivalul de Jazz de la Iaºi/2006.
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Timprovizate abundã de motive,

secvenþe, perioade cu un evident
caracter folcloric românesc, care
pot oricînd alcãtui un glosar de
idiomuri muzicale fie pentru exer-
ciþii tehnice, improvizatorice, fie
pentru împlinirea unor lucrãri
componistice. Acest lucru îl
defineºte pe Jancy ca fiind un
creator de limbaj muzical, un
fondator al jazzului «pe româ-
neºte», fiind ºi un bun cunoscãtor
atât al folclorului transilvan, cât ºi
al celui regãþean; chiar dacã piese
interpretate de Jancy conþin
fragmente de tip Art Tatum, Erroll
Garner sau Bill Evans, în
integralitatea fiecãreia vom gãsi

amprenta lui.”
Nu pot decât sã deplor faptul

cã, dupã ce statutul de “fugar” al
muzicianului încetase odatã cu
recâºtigarea libertãþii de expre-
sie în România, instituþiile noastre
nu au avut decenþa de a-l recom-
pensa moralmente, acordându-i
cuvenitele onoruri oficiale. Prin
creaþia ºi conduita sa, el nu
încetase niciodatã sã îºi afirme
apartenenþa la cultura þãrii unde
se nãscuse. Jancy Körössy a
fost, pânã la moarte, un creator ºi
un om exemplar. Din punctul meu
de vedere, el va rãmâne – pentru
totdeauna – un autentic cetãþean
de onoare al Clujului.

La început de an 2013,
asociaþia artisticã Notes & Ties a
propus publicului clujean un nou
concert din domeniul beyond jazz.
„Motorul acþiunii” au fost junii
membri ai cvartetului de coarde
The Mood: Vlad Baciu ’i Dariu Cifor
/ viori, Cristi Suãrã’an / violã,
Andras Vilhelem / violoncel. Ei le-
au avut ca invitate speciale pe
Luiza Zan ºi Elena Mindru, ambele
laureate ale importantului concurs
al tinerelor talente jazzistice de la
Montreux (în 2004 Luiza, în 2012
Elena). Cu excepþia Luizei Zan,
formatã de pianistul Romeo
Cosma la Conservatorul din Iaºi,
toþi ceilalþi interpreþi sunt absolvenþi
ai Academiei de Muzicã G. Dima
din Cluj. Nu se poate trece cu
vederea faptul cã  Elena Mindru
avu ºansa de a fi descoperitã, pe
când era încã elevã, de cãtre
uluitorul detector de talente Stefan
Vannai.

În prima parte The Mood a
interpretat piese din repertoriul
„muzicii erudite”: Cvartetul America
de Antonin Dvorak, Duetul florilor
din opera Lakmé de Delibes ºi
Company de Philip Glass. De la
academismul îmbibat de
romantism al compozitorului ceh,
la stilizãrile orientaliste ale celui
francez ºi la ingenioasele structuri
repetitive ale minimalistului
american, cei patru „cordari” s’au
miºcat cu imparabilã eleganþã,

Schimbul de mâine
Luiza Zan & Elena Mindru împreunã cu The Mood

etalând o muzicalitate extrem de
suplã, indiferent de genul sau stilul
abordat. O consistentã secþiune fu
dedicatã revizitãrii tango-ului:
clasicul Por una cabeza de Carlos

Gardel, apoi douã savuroase
reformulãri în spiritul ºi litera tango-
ului, semnate de Michael McLean
(USA). Bineînþeles, nu putea lipsi
creatorul stilului tango nuevo, Astor
Piazzola, interpretat de cãtre
clujeni cu acurateþe ºi empatie.

La rândul lor, Luiza Zan ºi Elena
Mindru au cântat, alternativ, câteva
standards, reuºind sã
depãºeascã, prin expresivitate
debordantã dar bine temperatã,

limitãrile convenþionalismului
mainstream. Totodatã, cele douã
ºarmante protagoniste ºtiu sã-ºi
lase amprenta asupra materialului
muzical – calitate decisivã într-o
epocã a ... inflaþiei vocalistic-
feminine. Cei vreo 800 de
spectatori care au avut inspiraþia
sã accepte inopinata propunere a
Asociaþiei Notes & Ties au asistat,
de fapt, la consacrarea unui
schimb de generaþii: Aura
Urziceanu ºi Anca Parghel, divele
care marcaserã jazzul din þara
noastrã în ultimele patru decenii,
par sã-ºi fi gãsit finalmente douã
demne urmaºe. În cazul Elenei
Mindru, filiaþia pe linia Urziceanu e
mai evidentã, în timp ce Luiza Zan
proiecteazã versatilitatea
regretatei Anca Parghel spre
inedite orizonturi. Pe întreg
parcursul aventuroasei serate,
cele douã primadone au beneficiat
de rafinatele acompaniamente
furnizate de cvartetul The Mood,
cãruia – pentru o necesarã infuzie
de swing – i s’au alãturat
contrabasistul Daniel Dumitrana ºi
bateristul Norbert Halmagyi. Printre
atâtea aranjamente captivant-
învãluitoare mi-a atras atenþia ºi
acela al tânãrului compozitor Dan
Variu, ex-student al Modulului de
Jazz, ceea ce denotã cã talentele
cizelate acolo nu se limiteazã doar
la arta interpretãrii. Demne de
remarcat au fost, de asemenea,
inspiratele pasaje improvizatorice
ale violonistului Dariu Cifor, care au
conferit un plus de dezinvolturã
formaþiei instrumentale. Am
senzaþia cã prezenþa unui cvartet
de coarde în locul unei formaþii
convenþionale de tip combo a
stimulat însãºi prestaþia
vocalistelor, obligându-le sã iasã
din schematisme comode; iar, pe
de altã parte, un public mai puþin
familiarizat cu jazzul ºi-a dat
seama de polivalenþa acestui gen,
ce reprezintã o forþã motrice pentru
creativitatea muzicalã
contemporanã. A rezultat un
spectacol debordând de energii
juvenile, saturat de subtilitãþi
armonice ºi nuanþãri ale dinamicii
vocal-instrumentale, spre deliciul
publicului avid de muzicã bunã.

ª


