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Ce rost au amintirile unor scriitori, amintiri
cel mai adesea impregnate de umor, sau de o
finã ironie livrescã, sau de o lucidã  autoironie,
eventual, azi, când  cultura se-ndreaptã, într-
un ritm  tot mai accelerat, spre un egalitarism
întristãtor al valorilor, devenite relative, dacã nu
de-a dreptul interºanjabile? Iatã o intrebare
care cere un rãspuns adecvat, oferit dupa
puterile sale de revista Steaua. Un rãspuns
afirmativ, susþinut de textele publicate în acest
numãr dublu al revistei, texte provenind mai
ales de la cei din generaþiile mature ori vârst-
nice, firesc cu mai bogate amintiri. În plin
proces de omogenizare a literaturii, azi se scrie,
probabil,  mult mai bine decât în trecut,  observa
un poet, dar nu se mai þine cont nici de de cei
dinainte, nici de un stil specific  unei anumite
þãri europene. Norvegienii pot scrie excelent
despre egiptenii  antici, un australian, premiat
cu Nobel, despre atmosfera rãzvrãtiþilor lui
Dostoievski, bineînþeles cã poþi ghici mãrcile
identitare, dar ele transpar doar, nu sunt
neaparat  deplin exprimate.  Multe  romane con-
temporane  sunt de aceea impecabil scrise, dar
au ceva iremediabil manufacturier, chiar
comercial, dupã ce le citeºti le uiþi, îmi spunea
acelaºi poet, ori vrei altceva, mereu ceva nou,
nu prea se recitesc, astãzi, cãrtile impuse ºi
prin, campanii bine dirijate de  promovare, nu
doar prin valoarea lor intrinsecã... Memoria este
partea deficitarã a contemporanilor noºtri, de
aceea apelul la memorie, fie ºi prin anecdotele
cu miez, poate fi util mai tinerilor cititori. „Nimic
nou sub soare’’, vom constata dupã un timp
fericit ºi îndelungat de lecturã, vom regãsi
tipologii ºi topoi, universali, situaþii para-
digmatice ºi situaþii-limitã, aceleaºi, dar în
forme noi, cu nuanþe inedite.  Literatura poate
fi un proiect previzibil, nu doar imprevizibi.
Revenind, ce aduc aceste anecdote literare
ca posibilitate concretã de cunoaºtere a
trecutului, unul  prestigios, cel mai adesea, ce-
lor de acum, trãitori într-un veac superteh-
nicizat, digital, orgolios, care pare a-ºi nega
rãdãcinile culturale, sau spirituale, nu demult
greu separabile? Un aide memoire, un aver-
tisment umil dar înþelept cã bucuria efemerã
sau succesul se înscriu într-o  perspectivã  mai
vastã, cea a  duratei lungi a timpului istoriei
literare, dincolo de  interesantele, coloratele
mãrturii despre  viaþa, faptele, opera lui X ori Y.
Cred cã, dincolo de convenþiile mortificatoare,
aici, în umorul unor întâmplãri cu scriitori

detectãm un puls al istoriei mãrunte, minore, chiar,
intime, sau de coterii, grupãri literare,  gru-
puscule,  care,  poate, sunt ingredientele,  sarea
aticã ºi piperul exotic, ghimbirul oriental, boiaua
balcanicã, necesare degustãrii literaturii ca
plãcere esteticã. Unde istoria literarã se in-
tersecteazã cu biografia unui scriitor repre-
zentativ, ori mãcar de top, pe val, rãsar legenda,
fabulaþia ºi anecdota, amintirea, memoriile
literare. Nu prea demult în Sala cu oglinzi a
Uniunii Scriitorilor, de pe Calea Victoriei 115,
la ultima întâlnire, coordonatã de Nicolae
Manolescu, organizatã de Gabriel Chifu,
portretul literar cu iz anecdotic, dar de mare
subtilitate, sau amintirea cu nostalgice ironii,
sau desenul cu tuºe groase, de cãrbune, au
cucerit asistenþa. Dan Hãulicã, Ion Ianoºi, Ion
Horea, Nicolae Prelipceanu, Dan Cristea, alþii
au recompus atmosfera de acum multe sau
mai puþine decenii, pe un ton vesel, ca o
rememorare a unei existenþe dificile, dar
împlinite, unde râsul, vorba de duh deveneau
salvatoare… Era o despãrþire seninã, nu tristã
de Casa Scriitorilor, cea  în holurile sau
încãperile  cãreia, din 1952, pânã mai ieri, au
rãsunat vocile unor clasici, de la Sadoveanu
la Bacovia, sau pledoariile celor din Consiliul
Uniunii Scriitorilor, pentru  impunerea unor
principia etice, sau libertatea unor cãrþi
importante, sau râsetele unor figuri deja
legendare din galeria ultimelor generaþii. S-au
reprodus replici inteligente, amare sau
curajoase, aparþinând unor scriitori, sau ziariºti
cunoscuþi, de la Eugen Jebeleanu, Mircea
Dinescu, de la  la M. R. Paraschivescu la
Nicolae Carandino.

Eu îmi amintesc nenumãrate situaþii din
viaþa scriitorilor, când râsul era singura lor
soluþie, un râs  sãnãtos ºi reconectant, oferind
ieºirea, poate unica, dintr-o capcanã ideologicã
sau administrativ-birocraticã. De regulã,
absurdul putea fi contracarat doar de o bunã
dispoziþie generoasã, de o deschidere spre
celãlalt, râsul ricanând rãutãcios, sarcasmul,
jignirea cu atât mai puþin nu se înscriu în sfera
umorului practicat de scriitori. Sau, extrem
de rar. Scriitorul este de obicei un om ex-
perimentat, care le iartã, râzând, colegilor lui
ceea ce el însuºi, probabil, comite, adicã unele
acte de vanitate, ori ridicole naivitãþi, cu con-
diþia ca talentul sã le acopera sub strãlucirea
lui. Dacã nu, nu…
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Adrian Popescu

Anecdota sau istorie literara minora?



4

Revista Steaua vã propune un numãr tematic pitoresc ºi hâtru cu amintiri, întâmplãri,
pozne, isprãvi ºi anecdote cu ºi despre scriitori. Ludicul grupajului va fi dublat, în

intenþia noastrã, de informaþii inedite privind viaþa mai multor generaþii de scriitori dar ºi
de istorii tulburãtoare. De aici, caleidoscopul pe care cãutãm a-l compune ºi

descompune în faþa cititorilor noºtri.  (Redacþia)

Nu am fost martorul acestei
întîmplãri. O cunosc însã din
povestirea unuia dintre participanþi,
regretatul Mihai Ursachi, care mi-a
relatat-o în mare vervã, ºi din
confirmarea poetului Emil Brumaru,
aflat împreunã cu noi în momentul
povestirii, ca ºi în cel al întîmplãrii,
de altfel. Dacã Mihai Ursachi era în
mare ºi histrionicã formã povestind,
celãlalt poet era mai degrabã într-o
fazã taciturnã ºi încuviinþa numai
prin expresii monosilabice,
înclinarea capului ºi un recital de
grimase, dupã cum i se pãrea lui
mai potrivit. Voi încerca deci sã
povestesc, dupã povestirea primitã
de mine în dar acum vreo trei
decenii, epopeea descinderii lui
Mircea Ivãnescu, însoþit de Mihai
Ursachi, la reºedinþa lui Emil
Brumaru, pe atunci medic, ba chiar
ºi director al spitalului din Dolhasca,
ce numãra în afara sa încã vreo
trei-patru salariaþi. Dacã a fost
urcare sau pogorîre, e greu de
spus, dat fiind cã, în formulele lor
diferite, toþi cei trei sînt niºte mari
poeþi ai literaturii postbelice. Nu mai
þin minte exact dacã, în vederea

acestei cãlãtorii, Mircea Ivãnescu
venise la Iaºi ºi a plecat de aici
împreunã cu Mihai Ursachi spre
Dolhasca sau, altã posibilã opþiune,
cei doi se vor fi întîlnit la Paºcani,
venind unul dinspre Sibiu prin
Bucureºti ºi celãlalt dinspre Iaºi,
ca sã purceadã în dificila cãlãtorie
de iniþiere. Pentru cã aceasta s-a
dovedit o cãlãtorie dacã nu plinã
de încercãri ºi primejdii, atunci
mãcar desfãºuratã dupã un
scenariu amarnic de ocolitor. Cert
este cã într-o bunã dimineaþa de la
începutul anilor ‘70 din veacul
trecut, pe peronul gãrii din Paºcani,
puteau fi zãriþi doi poeþi români în
carne ºi oase, cu niºte genþi de
voiaj pe umeri ºi cîte un bilet de
tren în mînã. Cînd a sosit trenul în
direcþia Suceava, au urcat hotãrîþi,
au ocupat douã locuri într-un
compartiment gol ºi ºi-au continuat
discuþia pe care o începuserã încã
din  garã. Urmau sã coboare la
Dolhasca unde, pe peron, îi
aºtepta cel de-al treilea poet. Doar
cã, fie luaþi cu vorba, fie cã trenul
va fi stat prea puþin în gara lor de
destinaþie, ºi-au dat seama cã a
fost Dolhasca dupã ce trenul
tocmai plecase din nou la drum. Au
decis, dupã cum e ºi logic, sã
meargã pînã la Suceava ºi sã ia
un tren care fãcea ruta în sens
invers. Apucaserã, totuºi, sã-i facã
din mînã celui de-al treilea poet ºi
chiar sã-i strige ce au de gînd. La
Suceava, ºi-au luat biletele de tren,
au aºteptat într-o cîrciumioarã sã
soseascã o garniturã cu drum spre/
prin Paºcani, au urcat în tren, au
gãsit iar un compartiment gol în
care s-au instalat ºi, desigur, s-au

decis sã fie mai atenþi de data
aceasta. Ceea ce, nu se ºtie din
ce motiv anume, n-au reuºit, aºa
cã din acest tren au coborît la
Paºcani, cu gîndul sã ia un alt tren
în direcþia Suceava, ca sã coboare
în Dolhasca. Dar reuºiserã ºi
acum sã-i facã semn din mînã
poetului Brumaru ºi chiar sã-i strige
ceva pe geamul deschis al
vagonului. ªi jocul acesta de-a
ghinionul a continuat. Bun, nici
mãcar Mihai Ursachi nu mai ºtia
de cîte ori au fãcut poeþii ruta
Paºcani – Suceava ºi retur în ziua
cu pricina, de cîte ori au poposit în
cîrciumioarele din cele douã gãri,
ca sã-ºi alunge plictiseala, sigur
este cã, trebuind sã ajungã la
destinaþie încã în cursul dimineþii,
au ajuns acolo seara destul de
tîrziu, cu teancuri de bilete de tren
fiecare, gãsind pe peron poetul
gazdã frînt dupã ziua aceea de
aºteptare, însã rîzînd în hohote de
neverosimila întîmplare a poeþilor
oaspeþi. ªi, de bunã seamã, poeþii
noºtri ºi-au continuat discuþiile lor
în trei… Ce s-a petrecut în
continuare este la fel de interesant,
poate chiar mai interesant, fiind mai
pasional, trialogul lor avînd mai
multe pasaje incandescente, dar
restul poveºtii descinderii celor doi
mari poeþi la cel de-al treilea rãmîne
pe altãdatã!

Am relatat povestea asta pentru
a contrazice mitologia literarã care
îl fixeazã pe Mircea Ivãnescu într-
un singur loc – mãcar o cãlãtorie,
ºi încã una cu peripeþii, tot va fi
efectuat pînã acum. Pe de altã
parte, mã gîndesc cã abþinerea sa
în aceastã privinþã, poate nu este
chiar cu totul lipsitã de explicaþie –
cînd faci de atîtea ori într-o zi drumul
Paºcani – Suceava ºi retur, parcã
începe sã-þi ajungã, ba chiar sã te
irite demonul cãlãtoriilor!

O pogorîre la Dolhasca. Sau un urcuº?
Doi mari poeþi în drum spre al treilea

Liviu Antonesei
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ne miºcam greu dimineaþa devreme
sau încã noaptea dacã m-aþi întreba pe mine
cãram tot felul de lucruri
necesare în inima Deltei
ºi la un moment dat l-am întrebat
dragã drãgã nu cumva am luat prea puþinã vodcã
ºi iar s-au auzit paºii noºtri târºâiþi prin pulberea
de la Chilia Nouã
ºi apoi vocea lui de bariton radiofonic
oricum nu putem cãra cât putem bea

                                                        26 mai 2010

un poem cu Ion Drãgãnoiu acum un
sfert de secol

Nicolae Prelipceanu

Întîmplãri hazlii cu magistrul din Þicãu
Gellu Dorian

Poetul Mihai Ursachi, cunoscut
ca Magistrul din Þicãu de cei
apropiaþi, mai întîi, apoi preluat
apelativul de toatã lumea afiliatã
poeziei, a fost, în modul lui de viaþã,
un paradox. De la sobrietatea
nemþeascã, aproape cazonã, cu
care se afiºa uneori ( chiar, în
diverse ocazii, de la þinutã, cu

cizmele moºtenite de la tatãl sãu,
fost militar de instrucþie austriacã,
aºa cum îi plãcea sã spunã, la
þinutã sobrã, cabratã pe trup, în
tunicã sau smoching cu papion) la
þinuta boemã, lejerã, fie de
salvamar (meserie practicatã ceva
timp la ºtrandul Ciric din Iaºi), fie
cu pãlãrie de paie sau basc,
cãlãrind pe strãzile Iaºilor o
bicicletã pe care o împrumuta de
la bunul sãu prieten din copilãrie
dar ºi de studenþie ºi început de
creaþie literarã, botoºãneanul Doru
Ionescu, de la care, conform
declaraþiilor Magistrului, a învãþat
tainele scrierii poeziei (Arvinte
avea douã þucale/ În care-ºi þinea
pãrerile sale/ Dar avea ºi un þucãlaº
mic/ În care însã nu þionea nimic!),
Mihai Ursachi îºi fãcea de fiecare
datã prezenþa remarcatã cu
pregnanþã. În jurul lui roiau mai tot
timpul discipolii. Unii atenþi la fiecare

gest, la fiecare vorbã, alþii preluînd
aceste manifestãri, uneori
cabotine, alteori fireºti – depindea
de împrejurãri. Cei mai mulþi s-au
desprins de modul lui de viaþã, de
modul lui de a scrie, alþii i-au copiat
gesturile, comportamentul, ba
chiar ºi poezia. Unuia dintre ei, care
i-a luat locul într-un fel în viaþa sa
de aºa-zis mariaj, dupã ce
magistrul a luat calea exilului în
America, i-a spus la întoarcere:”
Bine dragã, am înþeles cã mi-ai
îmbrãcat hainele, mi-ai luat soþia,
dar sã-mi furi ºi poezia!”. Ierta sau
nu, sau mai curînd ignora pe cei
care-i cãlcau demnitatea.

Am stat de nenumãrate ori în
preajma Magistrului. Fiind boto-
ºãnean, cu mama de la Ipoteºti,
fãcând ºcoala aici, venea deseori
la Botoºani, unde an de an se
organiza o manifestare culturalã –
„Scriitori pe meleaguri natale” –,
care-i aduna pe toþi scriitorii
originari din Botoºani în diverse
locuri din oraº sau judeþ. Magistrul
venea de la Iaºi. L-am întrebat
odatã care este vîrsta pînã la care
un poet trebuie sã scrie. Mi-a spus
cã dupã treizeci ºi nouã de ani,
vîrsta la care Eminescu a murit, nu
mai trebuie sã pui mîna pe stilou ºi
sã scrii poezii, dar vîrsta poetului
este cea a lui Iisus, treizeci ºi trei
de ani. Dupã ce s-a întors din
America, în 1990, l-am întrebat de
ce mai scrie – cã-i apãruserã
cîteva poeme noi prin reviste –,
dacã a trecut cu mult de treizeci ºi
nouã de ani. A gãsit nenumãrate
exemple convingãtoare, aºa cum
convingãtoare era ºi poezia pe
care o scria. Ce-i drept, n-a scris
prea mult. Însã orice întîlnire cu el
era o plãcere, care devenea prilej
de evocare cu alte ocazii. Îi plãcea
mereu sã spunã cã dacã n-ar fi
venit comuniºtii la putere, iar
Basarabia s-ar fi întregit în
graniþele ei dupã rãzboi, acum „aþi
fi venit la mine la Odessa, ca fiind
guvernator al acesteia!”.

Ultimul interviu, înainte de a pleca
din þarã, în 1981, i l-am luat eu, pen-
tru o publicaþie, „Amfitrion”, care
apãrea la Biblioteca Judeþeanã
„Mihai Eminescu”, unde lucram.
Ne-a invitat la Bolta Rece, celebrul
local ieºean, unde am tãifãsuit ore
în ºir, dupã care, la o sãptãmînã,
mi-a rãspuns la cele cîteva
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întrebãri. Acela era locul, spunea el,
în care venea ºi Eminescu cu
Creangã. Tot acela, am aflat mai
tîrziu, era locul în care îl atrãgea pe
securistul care-l urmãrea ºi cãruia,
tot insistînd sã-i dea informaþii, i-a
spus, pentru a-l convinge cã este
deþinãtorul unor astfel de informaþii,
cã este pe urmele marelui spion.
Aproape doi ani, lunã de lunã, în ziua
de salariu a securistului, Magistrul îl
invita la Bolta Rece, unde-i spunea
tot soiul de poveºti despre un posibil
mare trãdãtor, pînã ce acesta, într-o
zi, i-a cerut ºefului lui sã-i schimbe
obiectivul, pentru cã este în pericol
sã-ºi piardã soþia, din cauzã cã-ºi
cheltuia salariul cu „informatorul”
care-l duce cu preºul, ºi cã, una
peste alta, este pe punctul de a
deveni alcoolic.

La ultima întîlnire de la Botoºani,
în primãvara lui 1981, eram cu toþi
scriitorii invitaþi la „Scriitori pe
meleaguri natale” într-un microbuz
care ne ducea la o întîlnire la
ªtefãneºti. Încontrîndu-se cu
Lucian Valea pe teme politice, cum
cã actualul regim va fi nesfîrºit,
spunea Magistrul, cu gîndul de a
fugi cît mai departe de o astfel de
dictaturã, în timp ce Lucian Valea
susþinea cã o miºcare abilã a
partidelor istorice, care lucreazã în
secret cu securitatea, va rãsturna
regimul ºi vor veni la putere cei care
au pierdut alegerile pe nedrept dupã
rãzboi. La care Magistrul îi spunea
preopinentului cã „niciodatã n-o sã
mai vinã la putere þãrãniºtii tãi”.
Disputa a continuat ºi pe maºinã,
aprig, cu þipete din partea lui Lucian
Valea, care era foarte volubil ºi
încrezãtor în visele sale, ºi cu
contre reci ºi rapide din partea
Magistrului. Apropiindu-ne de
Truºeºti, pe unde trece linia feratã
Dorohoi – Iaºi, Magistrul a strigat
la ºofer sã opreascã. A coborît.
Nu l-am mai vãzut decît în ianuarie
1990 la sala Palatului, unde l-am
întrebat ce-a fãcut atunci la Truºeºti
pînã la sosirea trenului. „Am ur-
mãrit, primãvarã fiind, un alai de
vaca Domnului, pe linia feratã,
timp de trei ore” – mi-a spus fãrã
nici un pic de resentiment pentru
ceea ce s-a discutat atunci în
maºinã. Dacã i-aº fi cerut, mi-ar
fi povestit cu lux de amãnunte. Tot
ce s-a discutat atunci. Avea o me-
morie extraordinarã, memorie în

care, din pãcate, ce-i ce-l cunoºteau
nu aveau încredere, pentru cã pe
lîngã faptele reale, cu mãiestrie de
Magister, introducea tot felul de
fabulaþii, care, la o verificare, nu
aveau nicio acoperire în realitate.

Sunt enorm de multe întîmplãri
povestite de Magister, de la cele din
copilãrie, unde, alãturi de alþi
prieteni, fãceau tot felul de nãzbîtii,
printre care, cea mai memorabilã,
este una în care s-a decis sã-l
pedepseascã pe tatãl sãu, om
foarte sever: aflaþi într-o iarnã la el
acasã, pentru a asculta ce pun la
cale copiii, tata poetului Mihai
Ursachi s-a bãgat în lada de la
studio; ºtiind cã este ascuns acolo,
Magistrul i-a invitat pe toþi cei
prezenþi sã stea pe lada de la studio
ºi sã povesteascã ce ºtiu ºi cît mai
mult; dupã vreo douã ore,
incomodat de poziþie ºi sufocat de
lipsa de aer de acolo, tatãl poetului
a dat semne de neliniºte; Mihai
Ursachi, dorind ca pedeapsa sã fie
cît mai mare, le-a cerut prietenilor
sã mai stea ºi sã mai povesteascã;
abia într-un tîrziu s-au decis sã iasã
afarã la sãniuº, lãsîndu-l sã iasã
aproape sufocat din ladã. Povestea
cu o plãcere extraordinarã acest
eveniment, pentru cã se simþea
uºurat ºi rãzbunat de nenumãrate
pedepse ºi bãtãi cu cureaua  pe
care militarul le aplica celor douã
odrasle neastîmpãrate. Tot din
copilãrie, împreunã cu alþi trei
prieteni – Silviu Rusu, Doru Ionescu
ºi Adrian Ochiºor – a înfiinþat o
societate anti-bolºevicã – Marii
Români – ce avea ca scop
reîntregirea þãrii cu provinciile luate
samavolnic de ruºi. Societatea a
durat mult timp. A fost extrem de
activã  (conspirativ, se înþelege) în
timpul studenþiei. Povestea cu haz
zilele de antrenament, pentru cã
spunea Magistrul, pentru a lupta
împotriva bolºevicilor trebuiau sã fie
foarte puternici. Se întîlneau de
regulã în sediul actualului Muzeu al
teatrului din Iaºi, pe atunci o casã
pãrãsitã, ºi se bãteau pînã se
umpleau de sînge. Chiar ºi dupã ce
s-a întors din America - am asistat
la o disputã de acest fel între
Magistru ºi Adrian Ochiºor, singurii
dintre cei patru „Mari Români”
rãmaºi în viaþã – antrenamentul a
continuat, pentru cã aºa prevedea
statutul, atîta timp cît ruºii nu au

cedat provinciile româneºti.
Ajunseserã la faza „luat prin sur-
prindere”. Încît, atunci cînd se
întîlneau, la cea mai micã nea-
tenþie a unuia, celãlalt îl lovea dur
sub coaste. Icnelile se auzeau. La
o astfel de lovire sub coaste,
dureroasã, Magistrul a spus:
”Loveºti cam sever, dragã Adrian!
Sã fim mai blînzi, pentru cã nu mai
avem puterile ºi coastele de
altãdatã, iar Uniunea Sovieticã ºi-
a cam pierdut graniþele!”.

Magistrul a fost primul laureat
al Premiului Naþional de Poezie
„Mihai Eminescu”. Ar fi trebuit sã
ia acest premiu în vara lui 1991.
Însã, dintr-o neînþelegere, neex-
plicatã vreodatã, Petru Creþia,
preºedinte al juriului atunci, retras
în noaptea de dinainte de premiere,
a dispãrut. Nimeni n-a ºtiu de ce.
Magistrul a apãrut la Ipoteºti însoþit
de principesa Sofia, cu care, dupã
cum spunea în anumite cercuri,
avea un plan de mariaj. Era flancat
de poetele Gabriela Negreanu ºi
Doina Uricariu. A fãcut donaþie
bisericii din Ipoteºti, singura
bisericã din lume dedicatã
memoriei unui poet ( la cinci zeci
de ani de la moartea lui Mihai
Eminescu, prin colectã publicã
organizatã de Nicolae Iorga),
odãjdii de la fratele sãu, Ghighi,
preot în Elveþia. Premiul l-a ridicat
în ianuarie anul urmãtor, cînd, prin
decizia preºedintelui juriului,
Laurenþiu Ulici, Magistrul ºi-a luat
angajamentul sã fie prezent de
fiecare datã, timp de zece ani, la
Botoºani, pentru a înmîna coroniþa
poetului laureat. ªi a venit. La una
din întîlniri, aflînd cã este prefect al
judeþului Botoºani Alexandru
Simionovici, fostul lui coleg de
ºcoalã ºi prieten de hîrjoanã în
copilãrie, mi-a spus: „Dragã Gellu,
ca fiind Cetãþean de Onoare al
urbei mele, te rog sã-i comunici
prefectului Ducu – aºa îi spunea
el – sã-mi trimitã la hotel o limuzinã.
Cum hotelul se afla la nici trei sute
de metru de Palatul administrativ,
unde îºi avea biroul prefectul, i-am
spus cã nu e cazul. „Ba e cazul,
dragã amice! Nu merg, dacã nu mi
se trimite o limuzinã. Mai erau
cîteva minute pînã la întîlnirea cu
prefectul. Dau telefon ºi-i spun
prefectului cã Magistrul nu merge
la întîlnire dacã nu i se trimite o
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limuzinã. Îmi spune sã comand un
taxi ºi sã-l aduc, cã mi-l plãteºte
el. Chem un taxi. Magistrul se
opune, spunînd cã el nu merge
dacã nu i se trimite special de cãtre
prefect o limuzinã. Dau iarãºi
telefon. Prefectul trimite o Dacie din
dotarea prefecturii. Magistrul, cînd
vede maºina, refuzã! “Am spus, o
limuzinã!” ªi se retrage în holul
hotelului, se aºazã pe fotoliu ºi cere
sã i se aducã o limuzinã. Sun
iarãºi. Prefectul, cunoscîndu-i
încãpãþînarea, trimite în faþa
hotelului o Volgã neagrã, cu ºofer
îmbrãcat în smoching. Îl invit pe
Magistru la maºinã. Iese. Cînd
vede Volga spune: „Da, aceasta
este o limuzinã! Dragã Gellu,
mergem pe jos!”. I-am respectat
decizia. Întîrziasem deja un sfert
de orã. Pe drum mi-a spus cã el,
ca cetãþean de onoare al oraºului
ºi, mai ales, cetãþean american, nu
poate merge decît într-un Ford, nici
într-un caz într-o Volgã bolºevicã.

Altã datã, tot la o întîlnire oca-
zionatã de decernarea Premiului
Naþional de Poezie, lui Nicolae Sava
îi apãruse o carte de poeme. Prezent
la Botoºani, conform regulii impuse
de Laurenþiu Ulici, ºi el prezent de
fiecare datã la Botoºani cu astfel de
prilejuri, Magistrul a fost mai tot
timpul alãturi de Nicolae Sava, cu
care a bãut de plãcere mai multe
pahare la diverse mese. Nicolae
Sava, bucuros de companie ºi de
apariþia cãrþii - el publicînd la fel de
rar cãrþile ca Magistrul! –, i-a oferit
un exemplar din carte. Dupã un
timp, fiind la altã masã, Nicolae Sava
deja aghiezmuit, l-a întrebat pe
Mihai Ursachi dacã i-a oferit cartea
lui. „Nu, dragã Nicolae, nu mi-ai
oferit-o. Chiar sunt interesat de ea!”
– a spus magistrul. Nicolae îi oferã
cartea. Mai tîrziu, în altã parte, la o
altã masã, Nicolae Sava îl întreabã
iarãºi pe poetul ce-i fãcea onoarea
de-a sta la masã cu el dacã nu
cumva a uitat sã-i ofere recenta lui
carte. „Nu, dragã Nicolae, nu mi-ai
oferit-o. Sunt un admirator al poeziei
dumitale. Sã nu uiþi sã mi-o oferi.” –
a spus Magistrul convins cã nu
primise cartea. Nicolae Sava s-a ºi
executat pe loc, oferindu-i un nou
exemplar cu autograf. La micul
dejun, cînd Magistrul abia de se
retrãgea în camerã, Nicolae Sava
i-a mai oferit un exemplar, fiind

convins cã a uitat tocmai
Magistrului sã-i ofere noua sa carte.
Magistru ia cartea ºi se retrage,
admirînd coperta care avea o
reproducere din Chagal. A urmat
despãrþirea de plecare a invitaþilor.
Nicolae Sava l-a condus la
microbuzul cu care pleca Magistrul
la Iaºi, spunîndu-i acestuia:
„Magistre, ce zãbãuc sunt, am stat
tot timpul împreunã ºi nu v-am oferit
un exemplar din cartea mea,
apãrutã recent.”. Magistrul ia
cartea, o admirã, o rãsfoieºte ºi
spune:” O sã o citesc de cum mã
urc în maºinã, iar la Iaºi le-o voi citi
tuturor femeilor care vor veni sã
stea la mine în apartament pe jilþul
verde. Sunt convins cã te vor
admira la fel de mult ca mine.”. Dupã
un timp, am gãsit la recepþie cinci
exemplare din cartea lui Nicolae
Sava, toate cu autograf cãtre
Magistru, descoperite de chelne-
riþe ºi cameriste.

Întîmplarea cu Nicolae Sava
mi-a adus aminte de o alta
povestitã de regretatul poet Iustin
Panþa. Acesta i-a oferit o carte lui
Mihai Ursachi. La un an se revãd
ºi Iustin Panþa îl întreabã:
„Magistre, acum un an v-am oferit
cartea mea. Aþi citit-o?”. Magistrul
rãspunde fãrã echivoc:” Dragã
Iustine, cartea Dumitale este la
mine pe noptierã. La mine vin
foarte multe femei. Cartea
Dumitale este ferfeniþã!” Ce alt
compliment mai frumos decît
acesta i-ar fi putut face Magistru
junelui poet de la Sibiu?

Cînd a împlinit 60 de ani, a fost

sãrbãtorit de Primãria Botoºani.
Discursuri, felicitãri, evocãri, tot ce
se putea face la o astfel de
aniversare. Primarul de atunci,
Florin Egner, i-a oferit cadou o
lucrare a artistului plastic Ion
Nemþoiu. Lucrarea era un ou
imens din sticlã, frumos colorat ºi
valora peste 4.000 de dolari.
Apreciind gestul, Magistrul a
întrebat în final: „Aº putea restitui
lucrarea contra sumei amintite.
Ofer ºi un comision!”

Cunoscînd întîmplarea de la
Bistriþa, cu Magistru ºi Ion
Mureºan, care l-a întrebat, dupã
o noapte de taifas la Corona de
Aur, ce a fãcut dupã ce s-au
despãrþit, acesta a spus cã a
urcat în camerã, a deschis
fereastra ºi a privit un convoi de
þigani trecînd prin piaþã, la care
a exclamat: ”O, citoiens de
Bistrice! Astea fiind zise, m-am
dus ºi-am fãcut un duº ºi apoi am
coborît sã continuãm ce am lãsat
neterminat.”, l-am întrebat ºi eu,
fiind prezent la Botoºani, tot la o
întîlnire din ianuarie, ce-a fãcut
dupã ce a urcat în camerã, mi-a
spus:”Am avut doar douã
posibilitãþi: sã mã uit la un film
porno sau sã beau o ºampanie.
ªi am bãut o ºampanie.”

Eh, ºi cîte alte întîmplãri nu ar
mai fi de povestit cu ºi despre
Magistru din Þicãu. Dar nu ne lasã
numãrul de semne, chiar dacã
Adrian Popescu a spus în invitaþia
sa „…între 4000-7000 de semne,
dar se poate ºi mai lung”. E bine ºi
atît.

Despre scriitori ºi avioane
Leo Butnaru

31.I.1985

Anatol Ciocanu povesteºte cã,
la Ialta, în ziua în care Nicolai
Costenco a terminat de tradus
„Odiseea” (sau „Iliada”?), expe-
diazã prin poºtã la Chiºinãu un
exemplar din munca sa. Anatol îl
întreabã de ce face asta, odatã ce,
ca mâine, însãºi el, traducãtorul,
porneºte spre casã. „Traducerea
trebuie sã ajungã, iar cu mine, în
avion, cine ºtie ce se poate
întâmpla. ªtii doar, am mai pãþit-o

(file de jurnal)
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o datã…”, – rãspunse Costenco.
Într-adevãr, undeva pe lângã

Norilsk, dupã Cercul Polar, în anii
sãi de deportare post-Gulag,
distinsul poet se salvase ca prin
minune în urma prãbuºirii unui
avion (An-2). Povestea cã zburau
pe timp de ceaþã. În avion sã fi fost
vreo zece cãlãtori. Era cam frig, ºi
Costenco se dãduse spre coada
avionului, unde se oploºise ºi o
femeie ce avea în braþe un copil.
Aici pãrea sã fie mai cald.

Apoi Costenco se trezi abia în
salonul unui spital, unde aflã cã
avionul se izbise într-un pisc
montan. În timpul izbiturii feroce,
partea din urmã, coada, se des-
prinse, cãzând aparte cu cei trei
cãlãtori ce se oploºiserã mai la
cald – femeia, copilul ºi Nicolai
Costenco. Astfel, dânºii se salva-
serã, pe când ceilalþi cãlãtori ºi
membrii echipajului se stinserã
din viaþã.

Gândindu-mã la cazul cu
manuscrisul trimis prin poºtã, îmi
zic cã Nicolai Costenco avusese
convingerea cã realizase o muncã
enormã, necesarã ºi cu destule
calitãþi artistice.

28.XI.1985

Aflându-se la Moscova, poetul
Gheorge Vodã dã de o fasole în
buzunãraºul jiletcii. Telefoneazã
acasã. Nina Mocreac-Vodã, soþia
sa, îl înºtiinþeazã cã a aflat de la
nepoþica lor Aniºoara (4 aniºori),
cã anume ea i-a plasat-o în
buzunãraº.

– Ca un fel de talisman?–
întreabã Vodã.

Soþia râde, apoi:
– Iart-o, dar a zis cã, de cade

cumva avionul, din bunel sã
creascã fasole.

CÃRARE ªI… CÃMILA

18.XI.1983

Petru Cãrare mi se plânge cã
nici el, ca ºi noi – ceilalþi scriitori,
adicã, – n-am ºtiut  pânã astãzi
care este cel mai mare „bârfitor” al
breslei. „Voi ziceþi cã eu ascund
banii de soþie ba în gulerul, ba în
poala trenciului, sub pardoseala
paltonului… Ba cã lipesc filele din
carnetul de scriitor, între ele
tãinuind vreo bancnotã… Toate

astea nu fac un ban pe lângã ce a
spus… Da, te întrebam, dar ºtiu
cã nu ºtii, cine e cel mai al naibii
bârfitor  dintre scriitori… (Pauzã.
Cãrare vârã o mânã în buzunarul
trenciului, ridicã bãrbia ºi degetul
arãtãtor al celeilalte mâni.) E Vodã,
bre, Vodã! ªtii ce a spus el? Cicã:
«Geaba îi cautã soþia lui Cãrare
banii prin cusãturile hainelor. Dacã
i-ar despica limba în douã, în
mijlocul ei numaidecât ar gãsi zece
ruble». «Vezi tu, Butnarule, cine-i
Vodã?»” – încheie Cãrare.

24.XI.1983

Adunarea scriitorilor. Dupã ce
Petru Cãrare îºi exprimã un întreg
arsenal de doleanþe, indignãri,
reproºuri, prorociri, Vera Malev,
secretar de partid, vrea sã ate-
nueze unele lucruri, începând
cu: „Am sã vorbesc simplu,
deoarece mie Domnul nu mi-a
dat, precum lui Cãrare, harul
umorului…”, la care intervine
Aureliu Busuioc cu remarca:
„Hârul… Hârul umorului…”

Acelaºi Petru Cãrare îºi încheie
cuvântul la adunarea scriitorilor cu:
„Îndemn cofraþii sã meargã înainte,
tot înainte, iar eu o sã mã strãdui
sã merg ºi mai înainte, pentru ca
nimeni sã nu-mi poatã pune beþe-
n bãtrânele mele roþi”… (Sã
vorbeºti de bãtrâneþe la 48 de
ani?...)

9.XII.1984

Arh. Cibotaru avea niºte versuri
de felul: „Din piept îmi creºte o tufã
de vie/ ªi rãdãcinile ei mã dor”. La
care Cãrare îi spune: „Pãi de ce
mãnânci strugurii cu tot cu
seminþe?!”

15.II.1985

Acum douã zile, Petru Cãrare
a împlinit jumãtate de secol de
existenþã. Vladimir Beºleagã îi
telefoneazã, felicitându-l ºi
adãugând:

– Petricã, tu eºti un bun umorist,
dar oare nu þi-a fost prea de tot
îndrãzneala sã te naºti în aceeaºi
zi cu marele fabulist Krâlov?

– Acum mã gândesc ºi eu la
asta, dar, crede-mã, am aflat de
acest lucru abia peste patruzeci

de ani dupã venirea mea pe lume,
când l-am tradus pe Krâlov ºi i-am
studiat, bineînþeles, ºi biografia. Nu
mai pot da îndãrãt, – zice Cãrare.

22.II.1985

Bunul Gheorghe Vodã are
neplãceri. A spus ceva cuvinte
mai drastice la omagierea lui Petru
Cãrare ºi acum dã explicaþii. Prea
le place unor diriguitori de la
Uniunea Scriitorilor sã pieptene
lucrurile. Mult are sã þinã astfel?
[Motivul: Vodã se întrebase de ce
în enciclopedie (a Moldovei) cãmila
are „portret”, iar scriitorul Cãrare –
nu… ªi-apoi expresia lui preferatã:
„Noi, cei din þãrile slab-
dezvoltate…”]

4.II.1986

Gheorghe Vodã continuã
rebotezarea confraþilor, lui Iacob
Burghiu zicându-i: Iaºa literarã…
Tot a lui, celebrã: Boþuioc (de la,
prin reducere: Boþu+Busuioc),
fãcând din numele a doi secretari
ai US unul singur.

Iar Petru Cãrare reboteazã
RFG, numind-o: Republica Feu-
dalã Germanã. Tot el primeºte
înºtiinþare cã nu i se va deschide
proces penal în legãturã cu „portul
ilegal de armã rece” (un cuþit
frumos, procurat în Gruzia, la
Piþunda, ºi care ia fost reþinut la
aeroport, nu fãrã panicã,
birocraþie frunte-ngustã,
demersuri…)

3.X.1986

Cãrare zice cã Esinencu are
norocul cã amicii ºi colegii sãi nu-
l citesc. Dacã l-ar citi, ar descoperi
ceea ce au spus ei cândva, s-ar
descoperi pe ei înºiºi ca fel de a
fi, personaje. Cãrare zice cã s-a
regãsit în câteva locuri. Mã rog,
povestea el ce povestea, în-
tâmplãri, cazuri, una-alta, iar
amicul sãu de la Chiþcani ia ºi le
toarnã în prozã!

8.IV.1987

Telefoneazã Cãrare. A sosit
de la o casã de creaþie din (sau:
de sub) Moscova. ªi e vorbãreþ,
ca totdeauna. Îl pun la curent cã
H. Moraru a scris niºte „impresii”
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despre el, Cãrare. Râde, mi-
rându-se de coincidenþã: acum
trei zile ticluise o parodie la
microinterviul lui Hary (semnal la
„Pragul dinspre miazãzi”). Zicea
Mor. cã nu poate scrie vara, ci
doar iarna. Cãrare întreabã: dar
vara, stând în beci, ca sã-þi fie…
iarnã, ai putea scrie?

SECRETARUL ªI VIÞELUL

4-5.III.1987

Ion C. Ciobanu – ales
preºedinte al Comitetului de
Conducere al USM. Poziþiile nu se
cedeazã, se recuceresc…

Arhip Ciubotaru povesteºte cã,
pe când I.C.C. deprindea meseria
de ºofer, fãcea exerciþii de
conducere a automobilului pe o
toloacã din preajma Durleºtilor, în
coasta Chiºinãului. Dar, oricât de
întinsã ar fi fost acea pãºune,
neofitul conducãtor auto pierdu

controlul volanului ºi al pedalelor,
dând peste un naiv de viþel, priponit
pe acolo. Tãrãboi! Stãpânii viti-
ºoarei sar cu gura ºi ameninþãrile.
Ca sã scape de belea ºi, mai ales,
sã muºamalizeze chestiunea pe
loc, sã nu mai ajungã vestea
comicã ºi la urechea limbuþilor,
cam zgârcitul I.C C se aratã
generos – plãteºte dublu pentru
viþel, carnea le-o lasã stãpânilor.
Pentru aceºtia – chilipir, nu glumã!
Generozitatea neîndemânaticului
ºofer-scriitor ajunge proverbialã
într-o singurã searã, dând ocol
Durleºtilor. Aºa cã, pândind când
venea din nou la lecþiile de ºofaj
colegul nostru, gospodarii dur-
leºteni îºi slobozeau ºi alungau
de prin ogrãzi viþeii, vacile,
tãuraºii; îi alungau în cale auto-
mobilului la volanul cãruia era
I.C.C, cã, poate, nu va putea
evita ºi de data aceasta vreun
accident… Accident gras…

Era cald, foarte cald. Era în
1994. Început de varã. Elveþia.
Pentru a treia oarã, primisem bursã
la Schweizer Radio International
din Berna. E momentul sã mã laud.
Am fost primul român care s-a
bucurat de aceastã bursã. ªi
singurul care a primit-o de trei ori.
Am solicitat sã fac practicã la
Radio Basel, unde emisiunile erau
mai mult dedicate literaturii ºi
teatrului radiofonic. Am ajuns în
holul studioului, cu valizã ºi
transpiraþie pe frunte. M-a întîmpinat
doamna Olga Rubitschon,
profesoarã de filosofie la facultatea
Erasmus ºi coordonatoare de

Aventuri pe malul Rinului...
Radu Þuculescu

programe la Radio. Rãspundea de
bursierii din est. Proaspeþi intraþi în
democraþie. Ne-am aºezat la o
masã a cafenelei din incinta
studioului. Doamna ºi-a aprins...o
pipã! M-am holbat la ea, fãrã jenã.
Doamna Olga a izbucnit în rîs.
„Sînt obiºnuitã cu astfel de reacþii,“
a zis. Mi-am aprins ºi eu o þigarã.
Pe atunci fumam ca un inconºtient
doar Carpaþi fãrã filtru. „M-am
gîndit sã-þi ofer garsoniera de la
mansarda mea, mã luã doamna
prin surprindere, sã nu locuieºti la
hotel. Economiseºti niºte bani
buni...“ Jubilam. Ce suflet mare!
Cum pricepe ea zbuciumul
economic al celor din est! Proaspãt
democratizaþi. Casa doamnei Olga
avea douã etaje ºi se afla exact
pe malul Rinului. O casã veche,
acoperitã toatã de iederã. Am intrat.
Acolo, sub casa scãrilor, e baia,
mi-a zis doamna Olga, arãtînd cu
degetul. Eu eram nãucit de euforie.
Am urcat scãrile din lemn vechi,
bine lustruit. Etaje înalte, trepte
înguste. Camera mea de la
mansardã, o nebunie! Cu fereastra
decupatã printre þigle. Aflatã
deasupra Rinului. Vapoare,

pescãruºi, murmurul valurilor,
ceaþã romanticã. Un vis. Care,
repejor, se du-se naibii! Baia de sub
casa scãrilor era de aproximativ 2
m pãtraþi! Un WC ºi o chiuvetã
micã. Atît. Ba nu. Mai erau
îngrãmãdite flacoane cu substanþe
pentru curãþat plus cîteva mop-uri.
Abia puteai pãºi înãuntru. Începu
chinul. Iadul. Coboram zeci de
scãri. Alunecoase. Zgomotoase.
Scîrþîiau ca-n filmele horror. Mã
abþineam sã nu-mi dau drumul pe
mine. Transpiram. Trebuia sã mã
ºi spãl. Cum? Mã stropeam pînã
la brîu. Loveam pereþii cu coatele.
Udam totul pe jos. Îmi ridicam cîte
un picior, sã-l vîr în chiuvetã.
Poziþie de cocostîrc. Mã prã-
buºeam, adesea, în scoica WC-
ului. Mã pocneau mop-urile-n cap.
Dãrîmam flacoane. ªi înjuram, da,
vîrtos, româneºte. Ce viaþã aº fi
dus la hotel! De paºã. De fanariot!
Aºa pãþesc ãia ahtiaþi dupã bani.
Ãia din est, normal. ªi mai groaznic
era noaptea. Mai ales dupã ce
beam ºi eu cîteva beri, ca tot omul.
Numai om nu mai eram... Cum
naiba sã cobor? Scãrile scîrþîiau
înfiorãtor! Sculam chiriaºii de la
etajul doi, cîntãreþi de operã.
Meserie grea. ªi pe doamna Olga
care m-a plasat cu baia sub casa
scãrilor, precum servitorii! Uneori
mã rãzbunam. Cînd vezica îmi era
prea umflatã. Oricum, n-aº mai fi
ajuns jos la timp.  Stingeam lumina,
deschideam fereastra, mã urcam
pe un scãunel ºi... dã-i drumul, frate ,
scapã de suferinþã. Pe þigle.
Încercam sã nimeresc direct în
streaºinã. Cine sã vadã, cine sã
ºtie? Briza Rinului era de partea
mea. Sorã cu românul! Cãzusem
de cîteva ori ºi pe scãri. În cur.
Dureri mai acute, nici cã existã!
Persistã cîteva zile. Hotãrîsem sã
cobor desculþ, pentru mai mare
siguranþã. Culmea, pe casa
scãrilor, fiecare apartament avea
o baie. Cum sã intru într-o baie
strãinã, Doamne fereºte. Îmi
fãceam neamul de rîs. În timp ce
coboram, cu mîinile încleºtate de
balustradã ºi desculþ (proastã idee,
mã murdãream pe tãlpi) priveam,
cu urã, la uºile acelor bãi. Precum
sãracii la palatele bogaþilor. Dupã
mai bine de o sãptãmînã, n-am mai
rezistat. Puþeam! (Atunci mi-a
venit ideea unui titlu de povestire
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Iubiþi-mã chiar dacã put! pe care
aveam s-o scriu, însã, mulþi ani
mai tîrziu.) Am pîndit-o pe doamna
Olga cînd ajunge acasã. Am sunat
la uºa apartamentului ei aflat la
primul etaj. M-a invitat, veselã,
înãutru. Lingling, pisica, s-a holbat
la mine, ºi-a umflat nãrile apoi a
dispãrut ca o nãlucã. I se zbîrlise
pãrul. ”Aº avea o rugãminte, am
început sã bîigui, nu vã supãraþi
dar...aº putea face ºi eu un duº,
scurt, în baia dumneavoastrã?”
Olga a izbucnit într-un rîs...de-a
dreptul filosofic! ”Chiar mã
întrebam, zise ea dupã ce se mai
potoli, oare românul ãsta nu se
spalã niciodatã? N-am vãzut nici
prosop strãin, nici periuþã de dinþi,

nici sãpun... ªi doar þi-am arãtat,
cînd am urcat, unde e baia, lîngã
uºa apartamentului meu...” Nu-mi
aminteam sã-mi fi arãtat aºa ceva.
Jur. Dar nu am contrazis-o. “Eu am
înþeles cã am voie numai jos, sub
casa scãrilor”, am recunoscut,
spãºit. Precis, din cauza emoþiei,
am continuat repede, nu cumva sã
o supãr. Femeile se pot supãra din
te miri ce, mai ales dacã sînt
profesoare de filosofie ºi fumeazã
pipã. Apoi am zãcut în vanã mai
bine de o orã. Apã fierbite ºi o bere
rece pe marginea cadei. ªi uite
aºa... am început sã traduc scriitori
eleveþieni de expresie germanã. În
cadã. Iar cu doamna Olga am
devenit cei mai buni prieteni.

Am încercat
sã transform
a n e c d o t e l e
vieþii mele în
niºte poveºti
exemplare ºi
de aceea poate
cã cele alese
aici nu sunt
cele mai juicy ºi
de aceea voi
pune cîte un
titlu fiecãreia

dintre ele. E inutil sã spun cã sunt
toate expuse aici cu bunãvoinþã, n-
o sã mã creadã nimeni. Sunt toate
anecdote din generaþia mea, pentru
cã din spate s-au mai tot spus ºi cu
cei mai tineri nu ºtiu, trãind de cîþiva
ani într-o singurãtate cvasitotalã, în
care tot ce aud e vulpea lãtrînd
noaptea rãguºit pe cîmp ºi cîinele
sforãind între canapele.

Google it

Poate cã partenerii mei preferaþi
de bîrfã sunt Adi Schiop ºi Dan
Sociu. Primul e mai apropiat de
spiritul meu, al doilea însã are
mereu material din lumea literarã
ºi asta e o calitate care nu poate fi
înlocuitã cu puritatea spiritului.
Oricît de dement ar fi umorul bîrfei
lui Adi, el îºi atinge limitele în sine,
ca ºarpele care-ºi muºcã coada,
ºi nu de la Adi poþi afla cum la unul
din tot mai numeroasele colocvii

literare din ro o tînãrã poetã
pleznind de sãnãtate a aruncat cu
un fel de minge de lemn spre mai
vîrstnicul partener de viaþã, care
medita undeva pe margine. Poate cu
reflexele înmuiate de vîrstã, poate
doar visãtor, se spune de atunci cã
mai vîrstnicul a primit mingea aia de
lemn direct în cap, rãsturnîndu-se
cumva apoi pe spate, ocazie cu care
tînãra a izbucnit într-un rîs nebun de
om vital.

Revenind la cei doi, Sociu ºi
Schiop au ajuns la un moment dat
sã împartã o chirie. La scurt timp
dupã aceea Adi mi-a spus ceva ce
intuiam ºi eu demult, anume cã
Sociu obiºnuieºte, în cazul în care
discuþia se înflãcãreazã, sã mai
scoatã date ºi statistici din burtã.
În orice caz, mi-a mãrturisit,  parcã
ruºinat, cã doar din prudenþã
porneºte calculatorul înainte de a
iniþia o controversã ºi apoi îºi

opreºte metodic preopinentul
pentru a cãuta pe google orice
datã, orice statisticã pe care o
avanseazã Sociu ºi care i se pare
mai ºarjatã.

În replicã, Dan Sociu mi-a
mãrturisit cã-l scotea din minþi
gestul de neîncredere al prietenului
nostru comun ºi cã ce om este
acela care nu citeºte nimic ºi se
mai ºi laudã cu asta.

Rãzvan, vezi cã te urmãreºte
o bere

Am scris
acum doi-trei
ani o poezie,
vara peroni,
despre vara
lui 2004, an în
care termina-
sem facultatea
ºi îmi apãruse
cartea de de-
but. Într-una din
dupã-amieze-
le acelei veri

eram cu Komartin în grãdina
Muzeului Literaturii Române,
aºteptîndu-l  pe Þupa. Cu Þupa era
o chestie, întîrzia mai mereu
jumãtate de orã ºi apoi mai fãcea
o jumãtate de la poarta grãdinii pînã
la masã, pentru cã se oprea la
toate mesele de pe traseu ca sã
mai strîngã o mînã, sã mai schimbe
un salut – doar pe Cipariu îl mai
vãzusem în stare de astfel de
tururi de glorie.

În acea dupã-amiazã beati-
tudinea resimþitã de Felix Lupu
atinsese poate cote nebãnuite ºi
jumãtate din grãdina MLR bea, ca
ºi noi, din halbele oferite de el.
Þupa a apãrut la un moment dat în
poarta grãdinii, s-a oprit la o masã
sã strîngã o mînã, ºi atunci Felix a
simþit cã nu-l poate rata ºi l-a instruit
pe chelnerul Marcel sã ducã o
bere la masa la care se aºezase
Rãzvan.

Trebuie spus cã serviciul la
muzeu nu a fost niciodatã ieºit din
comun de prompt, aºa cã berea
sositã la masa lui Rãzvan nu l-a
mai prins din pãcate acolo –
apucase sã se mute la altã masã,
unde discuta ceva cu un domn. O
altã bere a pornit,  sã spunem cu
graba unei scrisori de dragoste din
evul mediu, spre a doua masã. Dar

Cîteva moralities
Ionuþ Chiva
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nu l-a mai gãsit pe Rãzvan acolo
ºi, cum se mai întîmplã cu
scrisorile, a fost interceptatã scurt
de un terþ. ªase rachete astfel
lansate nu au fãcut decît pagube
colaterale ºi a trebuit ca la a ºaptea
în mine sau în Claudiu sã se
trezeascã în sfîrºit compasiunea
faþã de bietul Felix Lupu ºi sã-i
strigãm la Þupa cã „bã, Rãzvan,
vezi cã te urmãreºte o bere!”
pentru ca impactul sã aibã în sfîrºit
loc, destul de mediocru faþã de
aºteptãrile create.

Au trecut mulþi ani de atunci ºi
parcã nimic nu s-a schimbat, doar
dispreþul lui Claudiu faþã de
itinerariile acelea sinuoase ale lui
Rãzvan pare sã se mai fi atenuat
– i-am vãzut pe amîndoi luptînd
eroic pe un forum pentru a o apãra
pe o fatã destul de inteligentã cît
sã plagieze din poetul Bovia
Herbert. Sunt amîndoi, vorba
cuiva, „prietenii tinerilor, ca George
Mihãiþã ºi revista Salut” ºi pe
Rãzvan nu l-am mai vãzut demult
dar îndrãznesc sã sper cã drumul
lui dinspre poarta grãdinii spre
masã este mãcar puþin mai drept.

Montaigne-rousse

Îmi vin multe în cap deodatã: altã
dupã-amiazã, tot cu Komartin la o
masã, ni se alãturã Paul Vinicius,

care ne spune
m a s c u l i n ,
f l e g m a t i c ,
sportiv, cã ne-a
vãzut din biroul
sãu ºi ni s-ar fi
alãturat mai
devreme dar
din pãcate era
reþinut de una
care-i fãcea un
cunni l ingus,
Leac þinînd

muci de beat volanul unei dubiþe în
miºcare, eu schimbînd vitezele la
fel de beat ºi fãrã sã mai fi pus mîna
pe un schimbãtor în viaþa mea, opt
feþe albe de tineri scriitori în spate
implorîndu-l pe Leac sã nu-ºi mai
întoarcã capul spre ei ca sã-i
liniºteascã, cã-s liniºtiþi destul, eu
întorcîndu-mã ºi eu pe lîngã Leac
ca sã insist cã totul este sub
control, Komartin  înþepat  pentru
cã nu reuºeam sã-i reþin numele ºi,
prin nu ºtiu ce asociere cu

cîntãreþul Ovidiu Comornic, îi
spuneam invariabil, oricît m-aº fi
concentrat, fie Claudiu Comornic,
fie Ovidiu Komartin, pierzîndu-ºi
cîþiva ani mai tîrziu controlul cînd
o poezie publicatã pe clubliterar nu
a avut efectul scontat, ci a fost
întîmpinatã cu o frenezie de critici
ºi caterincã, numai zîmbete ºi
inimioare, pînã ce poetul a tunat de
pe Muntele Indignãrii:  „voi chiar
sunteþi tîmpiþi????”, un cristian
începînd sã þipe nervos în cadrul
unei ºedinþe de cenaclu în care
citea prietena sa de atunci o piesã
de teatru care ne impresionase pe
toþi de stãteam cu capetele pe
bancã ca la rugãciune ºi cu obrajii
roºii umflaþi de rîsul pe care
încercam sã-l þinem înãuntru, dar
cînd a sosit momentul în care
personajul principal se întîlneºte
într-o noapte sumbrã pe peronul
unei gãri cu „un deather, un blacker
ºi un metalist”  Marius Ianuº n-a
mai rezistat ºi a izbucnit glorios:
„Împãrþirea rolurilor sociale!”. Cel
mai sweet conflict cu violenþã între
doi scriitori: Marius Ianuº ºi Dan
Sociu se angajeazã într-o polemicã
pe un site de literaturã, în scurt timp
încep sã se înjure, îºi împãrtãºesc
ideile despre ce prietenã  are
fiecare, în final Sociu îl anunþã pe
Marius cã îl aºteaptã în tîrg (era
Bookfest). Eu îi relatam alterca-
þia lui Ciprian ªiulea pe mess
ºi cînd Marius a postat mesajul
„bine, vin acum”, am sãrit ºi eu
ca un corespondent de rãzboi pe
mess ºi i-am scris lui ªiulea
cu caps: „MARIUS IANUS SE
NDREAPTA SPRE TARG!!!”
Bãtaia n-a mai avut loc în ziua aia,
pentru cã nu s-au gãsit – Bookfest
se mutase deja la Romexpo, unde
e loc mult, nu înghesuialã ca la
motoare. Abia a doua zi eram mai
mulþi la o masã ºi la un moment
dat a trebuit sã mã duc la toaletã,
cu inima neagrã, presimþind ceva
ºi aºa avea sã fie – am pierdut
bãtaia. Poetul Bogdan Perdivarã a
fost destul de drãguþ cît sã-mi
descrie cã s-au luat cumva pe
dupã gît ºi Ianuº a încercat sã facã
nu ºtiu ce, însã Sociu l-a prins
expert de un deget ºi au rãmas o
vreme aºa, ca doi adolescenþi
luptîndu-se într-o  povestire de
Thomas Mann, ca un grup statuar
din Grecia Anticã. Ciprian ªiulea,

intrat de curînd pe clubliterar, era
cam timid cu publicatul ºi atunci am
intrat cu Adi Schiop pe referate.ro,
de unde am preluat lucrarea
intitulatã „Mircea Eliade, între
Sacru ºi Profan” ºi am postat-o în
numele lui Ciprian pe club. Bogdan
Perdivarã, altfel un critic acerb ºi
spaima poeþilor, spunînd „nu zic cã
nu-i bun textul, Ciprian, dar mã
întreb cîtã relevanþã mai are
Mircea Eliade”, eu ºi Adi
dezamãgiþi cã primul care a pus
botul a fost colegul lui de atunci,
Bogdan. În sfîrºit, veselia ºi
intensitatea zilelor în care am fãcut
efemerul site (se apropia momentul
în care ar fi trebuit sã-l plãtim) DCE
– de ce nu?, criticul literar Daniel
Cristea-Enache spumegînd pe
wall-ul propriu cã de ce nu venim
la luptã cînd ne blocase. O
greºealã de un minut a cuiva
care avea grijã de wall cît era
DCE la o lansare ºi ne-am
strecurat prin gard precum cãþeii
de am zburdat pe acolo pînã ne-
a blocat la loc ca sã ne poatã
chema la luptã.

Ce ar fi fãcut acum Breban?

Eram în facultate ºi umblam cu
revista Fracturi, vroiam sã
ajungem la un Director. Într-o
dimineaþã m-a luat Marius din holul
ºcolii ºi-mi spune cã gata, hai sã
mergem la Director.

- Pãi ai vorbit?
- Bãi, îmi spune Marius aflat în

plinã fazã a koanurilor, tu ºtii cum
intra Breban unde vroia? Trecea
pur ºi simplu pe lîngã secretarã,
portar, ce-o fi fost ºi intra în birou.

Eram tînãr ºi dispus, „hai peste
Director” îi spun vesel ºi ne
ducem.

Trecem cu pas mãsurat, uºor
legãnat, ca doi cow-boys, pe
lîngã secretara care þipa
încercînd sã se ridice de la birou,
deschidem o uºã pe care scria
Director, o tragem dupã noi doar
pentru a ne trezi, ca într-un film
de Lynch, într-un mic holiºor cu
trei uºi identice pe care nu scria
nimic-nimic, doar trei uºi de lemn
identice. Cît am stat ºi ne-am
întrebat, poate cã amîndoi,
fiecare în sinea lui, ce ar fi fãcut
acum Breban, secretara a venit
de ne-a luat înapoi ºi ne-a întrebat
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matern, reflexiv, moromeþian, unde
mergem noi.

Dupã întîlnirea soldatã cu eºec
stãteam pe treptele de piatrã de la
Casa Presei, era pe undeva prin
noiembrie, mã uitam la un pîlc de
copaci negri, contorsionaþi, era un
cer gri ca fierul ºi dupã ce am fumat
o þigarã am luat-o pe jos spre
ºcoalã sã vedem ce mai e.

Marius mai scrie ºi azi versuri
ca astea:

C’est pas facile à finir le jour
                             d’aujourd’hui.
Demain sera peut-être un autre
                                            jour,
si Dieu le voudra, mais
le jour d’aujourd’hui
est pas facile à finir.

Breban poate cã ar fi strigat
„Ioaaaaa-laaa-riii-uuuu” ºi apoi ar
fi intrat în biroul din care se auzea
zgomot.

În perioada 1983 - 1986 am fost
profesor la Pipirig, locul din care
provenea mama lui Ion Creangã,
acolo pãstrîndu-se încã “brînzãria
lui David Creangã” dar ºi o
sumedenie de nume de prunci ºi
maturi care se numesc Creangã.
De acolo am aflat ºi varianta ca
Ion Creangã sã se fi nãscut, de
fapt, la Pipirig, dupã care mama
sa, apriga Smaranda, fiica
clopotarului David Creangã, s-ar
fi lãsat sedusã de humuleºteanul
ªtefan a Petrei Ciubotariul ca sã
facã uitat pãcatul pruncului „din flori”
...! Varianta a fost enunþatã ºi de
Mihai Coloºenco cu ceva vreme
în urmã, dar a rãmas fãrã urmãri,
datoritã slabei demonstraþii cu
documente. Dar nu despre asta
vreau sã vorbesc acum...!

În acea perioadã, predînd limba
ºi literatura românã unor elevi, care
în majoritate erau mai frate cu
codrul din preajmã, decît cu
ºcoala, am încercat sã le fac
plãcut obiectul meu de studiu
cetindu-le poezii frumoase, texte
deosebite. Mai mult, mã ºi credeam
un (biet) apostol al literaturii vremii
mele, care avea misiunea de a

Autografele lui Brumaru
Adrian Alui Gheorghe

face cunoscute valorile contem-
porane ºcolarilor din Pipirig care
duceau lipsã de aceastã infuzie
de lirism. Le citeam poezii
„frumoase”, rimate, din Mircea
Dinescu, din Emil Brumaru, din
Adrian Popescu, din Cezar
Ivãnescu, din Adrian Pãunescu, din
Ovidiu Genaru, din Gheorghe
Azap, din Ioanid Romanescu, din
Nicolae Turtureanu etc., mergînd
pînã la confraþii optzeciºti care
erau foarte prezenþi în dialogul
meu cu ºcolarii. Vãzînd cã am
succes printre ºcolari cu
asemenea metodã de lucru, am
extins „moda” momentelor poetice
ºi în cancelarie, fãcîndu-i curioºi
pe mulþi colegi sã deschidã ºi sã
rãsfoiascã cãrþi de poezie. Cum
librãriile „cooperaþiei de consum”,
cele din sate ºi comune, erau
active pe vremea aceea, am
descoperit la Pipirig pe un raft, în o
mulþime de exemplare, o antologie
de poezie de Emil Brumaru,
„Dulapul îndrãgostit”, alãturi de mai
noul volum „Ruina unui samovar”,
pe care le-am promovat în ºcoalã.
Aflînd cã îl cunosc pe poet, pe Emil
Brumaru, pe care îl cãutam mai tot
timpul cînd treceam prin Iaºi, la
redacþia revistei „Convorbiri
literare”, unde era corector, alãturi
de Nichita Danilov, vreo patru
colege de-ale mele din cancelarie
au cumpãrat antologia ºi m-au
rugat, la prima ieºire, sã le aduc
cîte un „inegalabil” autograf.
Desigur cã era un lucru plãcut
pentru mine sã îl reîntîlnesc pe
Brumaru ºi, mai ales, sã vadã cã
îl promovez în comuna Pipirig. N-
o fi fost Pipirigul Paris, dar tot era
ceva!

L-am cãutat pe Emil Brumaru
ºi l-am invitat la o vodka undeva la
o terasã din spatele hotelului
Continental din Iaºi. O spun pentru
rigoarea relatãrii. Poetul avea pe
vremea aceea un obicei, pe care
poate cã îl are ºi azi. Nu bea vodci
mari, ci numai vodci mici. Aºa cã
dacã voiai sã îl tratezi cu o vodkã
mare, îi cumpãrai douã vodci mici.
Aºa cã, cu de douã, trei ori cîte
douã vodci mici l-am supus la
supliciul (sau plãcerea) de a scrie
autografe pentru colegele mele de
cancelarie, onorabile ºi distinse
doamne profesoare din Pipirig.
Sesiunea de autografe nu a fost
una uºoarã. Poetul a luat cãrþile,
s-a scufundat într-o semnificativã
muþenie întreruptã de sorbituri mici
din pahare, scriind din cînd în cînd
pe paginile de gardã ale
exemplarelor din carte. Între timp
eu îi mai povesteam despre fiecare
doamnã profesoarã în parte cîte
ceva, descriind-o, ca sã îl ajut în
operaþiunea sa, pe care am vãzut
cã a luat-o în seamã la modul
foarte serios. Eram ºi eu mulþumit,
aveam cu ce mã întoarce în
cancelarie a doua zi, mulþumind
astfel doamnelor care îmi „þineau”
orele ca eu sã mã plimb la Iaºi.

Dupã ce a terminat trebuºoara,
am pus preþioasele cãrþi în geanta
mea de umãr doldora de cãrþi
cumpãrate de la anticariatele ºi
librãriile din Iaºi ºi am luat-o spre
autobuz. Aici, dupã ce am trecut
în revistã captura care urma sã-
mi fie hranã spiritualã o vreme, am
curiozitatea sã citesc ºi autogra-
fele scrise de Emil Brumaru pentru
colegele mele. De la primul
autograf încremenesc. Doamnei
Eleonora, de exemplu, o stimabilã
fiicã a satului, profesoarã de
românã cu statut bine definit, soþie
inegalabilã, Emil Brumaru îi fãcuse
urmãtoarea dedicaþie, cred cã cea
mai blîndã dintre toate, pe care mi-
o mai amintesc acum: “La Lorica
sub ceardac, sub un ciuf de liliac,
stau cu stimã…! Emil Brumaru”.
Rima lipsã, dar care era prezentã
prin sugestia fonicã, era destul de
nelalocul ei. La urmãtoarele
dedicaþii erau prezente, în formele
cele mai neaoºe, trimiteri rimate
spre vagin, sîni, clitoris, pulpe ºi
alte lucruri din panoplia de voluptãþi
ale vieþii. Brusc mi-am dat seama
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cã dacã m-aº prezenta cu ase-
menea dedicaþii în cancelarie, în
faþa unor doamne bine mãritate, cu
soþi ºi copii, locul meu în societatea
(conservatoare) pipirigeanã ar fi
fost zdravãn zdruncinat. Poate cã
soþii ultragiaþi m-ar fi trecut ºi la
hãrþuire sexualã a nevestelor, cine
mai ºtie. Aºa cã am cãzut pe
gînduri ºi ca Lenin pe vremuri, faþã
în faþã cu balaurul capitalist, m-am
întrebat: Ce-i de fãcut?

Nu erau multe de fãcut, dar
ceva, ceva trebuia sã întreprind.
Un gînd rãzleþ mi-a încolþit, totuºi,
în minte pentru a ieºi din situaþia
disperatã. Ajuns la Tîrgu Neamþ m-
am repezit la librãria “cooperaþiei”
din urbe. Da, mai erau cãrþi de Emil
Brumaru. Am cumpãrat patru
exemplare ºi retras la o cafea la
terasa de la motelul Plãieºu am
“redactat” patru autografe în care
nu m-am zgîrcit cu adjectivele,
ceva de genul: “Distinsei
doamne….., în semn de omagiu
pentru misiunea nobilã de a
promova limba ºi literatura,…
prietenia ºi afecþiunea lui …”.
Oricum, erau cele mai generoase
omagii ale unui scriitor cãtre cititorii
sãi. Am “meºterit” ºi niºte
semnãturi care sã aducã cu ale
“originalului”.

A doua zi, în cancelarie,
doamnele care au primit cãrþile cu
autograf au roºit de plãcere.

Alexandru Philippide,
ruda mea care se ocupa

cu “lumina”
Mi-a fost dat sã lupt pentru pace,

în cruda tinereþe, fãcînd armata la
trupã, prima parte, la Caracal, oraºul
tuturor minunilor imaginate sau
neimaginate. Dar nu despre Caracal
vreau sã vorbesc, pentru cã nu mi-
a fost dat atunci sã-i cunosc pe
vreunul dintre cetãþenii de vazã ºi
bazã, precum Marius Tucã (show),
Dan Diaconescu (OTV) sau Paul
Aretzu (poet, pur ºi simplu), ci
despre altceva, mai vesel.

Am fost încorporat în octombrie
1978 ºi timp de cinci, ºase luni nu
am vãzut libertatea decît prin
gãurile din gard, sau din mers, cu
un harnaºament de cîteva zeci de
kilograme pe umeri, plecînd în

marºuri fãrã noimã pe niºte
cîmpuri pline de scaieþi, pe la
Deveselu (azi, bazã NATO). În
aceastã atmosferã scrisorile care
mai ajungeau la noi erau singurele
ferestre spre lumea lãsatã în urmã.
Dar ca sã poþi intra în posesia
scrisorii primite, nu era aºa de
simplu, caporalii ºi sergenþii
puneau la cale seara un întreg
spectacol : executai cîteva zeci de
flotãri, o porneai în mersul piticului
pînã la baie ca sã aduci un pahar
cu apã gradatului, erai pus sã
pãlmuieºti un coleg mai solid sau
unul din ciclul doi, ca sã se lase
apoi cu bãtaie în toatã regula etc.
Era un zumzet ºi un freamãt de
mai mare dragul! Apoi îþi primeai,
meritat, scrisoarea sau scrisorile
care erau, în cea mai mare parte,
citite în avans fie de ofiþerul de la
contrainformaþii, care voia sã afle
starea de spirit a soldatului, fie de
gradaþii de la companie, ca sã se
amuze pe seama intimitãþii tale.
ªi cum eu eram unul dintre cei
care scria multe scrisori ºi primea
pe mãsurã, vã daþi seama cîte

flotãri, cîte alergãri în jurul
pavilionului ºi cîte alte umilinþe nu
trebuia sã îndur. Într-o searã
însã, dupã ce caporalul ºi-a fãcut
numãrul, m-a chemat ºi pe mine,
cu ultima scrisoare scoasã din
taºcã :

- Soldat, azi nu mai faci nici o
flotare, nimic. Vãd cã þi-a murit un
neam, o rudã, nu ºtiu cine… ! Unul
care a lucrat la vreo hidrocentralã
de-a voastrã, de acolo, de pe
Bistriþa, cã se ocupa cu lumina !
Dacã ai de bocit, marº la baie! ªi
mi-a aruncat scrisoarea. Am
tresãrit, mutra vag îndureratã a
gradatului m-a lãsat fãrã aer.
Presimþeam ceva rãu.

Era o scrisoare de la Aurel
Dumitraºcu care suna aºa :
Borca, marþi 13 febr. 1979/ Adrian,
/A murit Alexandru Philippide!/
Sîmbãtã!/ Eu plîng! ªi tu sã
plîngi! EL a dat atîta luminã
OAMENILOR./ Eu plîng!/ Sã plîngi
ºi tu!/ Aurel» (scrisoarea apare ºi
în volumul «Frig», corespondenþã
Aurel Dumitraºcu-Adrian Alui
Gheorghe, Editura Conta, 2008).

Cãzuse o zãpadã subþire, pe
care crivãþul o purta dintr-o parte a
alta a câmpului, acoperind ici câte
un smoc de iarbã asprã, colo câte
un bulgãre de pãmânt ghemuit la
rãdãcina unei tulpine îngãlbenite de
porumb, rãmasã de izbeliºte,
alãturi de altele, în mijlocul miriºtii,
sã înfrunte gerurile ºi viforniþele
iernii. Pe ºosea, din când în când,
dinspre Iaºi, apãrea câte o Dacie,

Tablou naiv cu poetul Daniel Lascu ºi
domniºoara Libelula

Nichita Danilov

urmatã la un interval de o jumãtate
sau chiar trei sferturi de orã de un
camion sau o autocisternã, ce
urcau greoi dealul Repedea,
încetinind la curbe ºi apoi apãsând
pe acceleraþie; altele veneau din
direcþia opusã coborând dealul,
luându-se parcã la întrecere cu
suviþele de zãpadã ce fumegau
înaintea ºi în spatele pneurilor
încãtuºate-n lanþuri ale autovehi-
culelor mai mari sau mai mãrunte.
Ajungând în dreptul Taberei de
pionieri, ºoferii aruncau o privire
scurtã în dreapta sau în stânga lor
ºi rãmâneau pentru câte clipe uimiþi
de priveliºtea ce li se înfãþiºa în faþa
ochilor. Unii clãtinau din cap, alþii
înjurau printre dinþi, iar alþii
claxonau, privind în urma lor ºi
flueirând a pagubã sau a mirare.
La marginea ºoselei, lângã un plop
cu ramurile nãpãdite de vâsc, ce
se zbãtea în bãtaia vântului, stãtea
o pereche bizarã: un bãrbat tânãr,
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cu mustãcioarã, ºi o pãlãrie neagrã
de fetru, îmbrãcat într-un pardesiu
elegant ºi un fular alb, lung,
înfãºurat de câteva ori în jurul
gâtului, ºi o femeie tânãrã, înaltã,
subþire, într-o geacã albã ºi blugi
bine mulaþi pe niºte picioare ca
fusul. Femeia stãtea cu genunchiul
stâng sprijinit pe un taburet, þinând
într-o mânã o pensulã, iar în
cealaltã acuarelele. Tânãrul
îmbrãcat elegant poza în faþa
ºevaletului, sprijinindu-ºi cotul în
aer, într-o atitidine byronianã.
Perechea pãrea sã ignore cu
desãfâºire deopotrivã vâjâitul
crivãþului, cât ºi fluierãturile ce se
auzeau de pe ºosea.

“Hei, voi ãia de acolo!” se auzea
de pe ºosea. Vântul împrãºtia
cuvintele pe câmp, le rostogolea
pe zãpadã, amestecându-le cu
pachetele goale de þigãri ºi alte
ambalaje înghesuite la marginea
ºanþului. Câte o silabã mai ajungea
ºi la urechea tânãrului dandy, care
scoþându-ºi pãlãria fãcea din când
în când o reverenþã în direcþia
camionlui, ce se pierdea în
depãrtare.

“Sunt cam ºui,” spuneau ºoferii,
clãtinând din cap.

“O fi scãpat de la Socola,” zicea
câte unul, rãsucindu-ºi semni-
ficativ degetul arãtãtor în dreptul
tâmplei.

“Mai bine i-ar trage-o!” rãcnea
altul, scotându-ºi braþul pe geam
ºi agitându-l în aer.

“Ce, vrei sã-i îngheþe fuduiile,
nu vezi cã te ia cu sughiþ,” venea
rãspunsul.

Tânãrul continua sã facã
reverenþe, afiºând un zâmbet
nevinovat. Femeia însã se arãta a
fi mult mai aprigã decât bãrbatul;
enervatã de claxoanele ce
începeau sã se înmulþeascã, nu se
sfia sã-ºi îndoaie braþul drept din
cot, fãcând spre ºosea semne
indecente ºi înjurând crunt. Din
când în când, probabil, ca sã se
dezmorþeascã, cei doi se îm-
brãþiºau prelung, cu patimã, dupã
care fiecare îºi relua locul în
peisajul hibernal, nu înainte însã de-
a sorbi câte o gurã de vin roºu
dintr-un bidonaº de plastic aºezat
sub taburet. În timp ce-i poza,
bãrbatul nu stãtea degeaba, ci
recita versuri în latinã, francezã,
spaniolã ºi românã, iar femeia,

miºcându-ºi ritmic, buzele rujate,
picta îngânând un bolero...

 Înainte de a dezvãlui identitatea
personajelor, voi mai adãuga, spre
disperarea cititorului, câteva pete
de culoare tabloului hibernal. La
sfârºitul fiecãrei ºedinþe, vârându-
ºi carneþeul în buzunar, el se
apuca sã culeagã fructele de
mãceº, pentru a i le depune în
palme, iar ea, muindu-ºi pensula
în picãturile de sânge ce supurau
pe degetele sale albe, le transfera
tufiºului de trandafir sãlbatic
zugrãvit în tablou.  Undeva, în
spatele fundalului, se întrezãrea
Iaºul. La sfârºitul zilei, când cobora
întunericul, strângându-ºi uneltele,
îmbrãþiºaþi, bãrbatul ºi femeia
urcau spre o cãsuþã micã,
acoperitã cu tablã, ce se zãrea la
marginea pãdurii.

Pânzele pictate le abandonau
lângã piatra kilometricã sau direct
în ºanþul pe jumãtate înzãpezit.

Mergeau braþ la braþ recitând o
poezie de iarnã: “Viscolul prinde
colbul sã-ºi lepede,/ Lunec-o
troicã, lunecã repede./ Veselã
troicã peste întindere,/ O tinereþe
fuge cu-aprindere./ Unde mi-s oare
zilele proaspete,/ Dar fercirea ce-
am avut-o oaspete?/ Toate pierirã-
n iarna sãlbaticã,/ Precum aceastã
troicã zãnaticã...”

Erau poetul Daniel Lascu ºi
“logodnica” sa, faimoasã dom-
niºoarã Libelula.

Povestea de dragoste a celor
doi pusese, cum se spune, pe jar
lumea literarã ieºeanã de la
începtul anilor optzeci. Boemul
Daniel îºi gãsise, în sfârºit,
perechea potrivitã. Gazul fusese
aruncat pe foc. Ieºise o pãlãlaie.
La Traian, la Continental, în Stud
Bar, idila cãpãta contururi
fabuloase. Scena cu ºevaletul era
povestitã ºi repovestitã cu lux de
amãnunte. Fiecare nou povestitor
venea cu  alte ºi alte detalii. Unii
spuneau cã l-ar fi auzit pe  Daniel
recitând din Lorca ºi Cezar Vallejo,
alþii din Juan Ramon Jimenez ºi din
propria sa creaþie. Unii povesteau
cã l-ar fi vãzut umblând cu tãlpile
goale prin ger, încercând sã-ºi
transpunã gândurile pe albul
imaculat al zãpezii. Alþii cã l-ar fi
vãzut scriind catrene ºi haiku-uri
pe tãlpile ºi sânii sinilii ai
domniºoarei Lily. În decor, lângã

taburet ºi bidonaºul de plastic, ºi-
au fãcut apariþia samovarul ºi o
armonicã, iar trandafirul sãlbatic se
transfigurase într-un scoruº. La
rândul sãu, Daniel Lascu se
transformase într-un fel de Esenin,
iar domniºoara Lily (care visa sã
construiascã un oraº de stilcã) în
Isadora Duncan. Câmpul din faþã
ºi livadã acoperitã de chiciurã se
metamorfozaserã într-un ring de
dans, în care alãturi de cei doi
îndrãgostitãþi, se roteau când în ritm
de bolero, când în ritm de polkã,
tufiºurile de zmerurã ºi trunchiurile
de cireºi, de meri ºi de viºni, de
gutui ºi de zarzãri. De fapt, întreaga
naturã participa la acest fastuos
carnaval. În culise, se vehicula
ideea cã poetul Daniel se jurase
în faþa icoanei cã nu va mai pune
mâna pe pahar ºi cã domniºora
Lily fãcuse acelaºi jurãmânt, drept
care toastau acum nu cu mâinile,
ci cu picioarele. Tot în culise se
puneau ºi rãmãºaguri, pe lãzi
întregi de bere ºi de vin. Unii erau
de pãrere cã idila nu va dura mai
mult de o lunã de zile. Alþii scurtau
termenul la jumãtate. Unii
întrevedeau un final apoteotic, în
care nu lipseau cuþitul ºi pistolul.
Argumentul lor se baza pe un zvon
parºiv lansat de ipochimeni, cum
cã noaptea poetul Daniel suferea
de crize de gelozie atât de
cumplite, încât alerga în jurul casei
înarmat cu un topor, alungând pe
foºtii ºi chiar pe viitorii pretendenþi
la mâna domniºoarei Lily, al cãror
numãr creºtea halucinant. Alþii erau
de pãrere cã totul  urma sã se
termine într-un mod cât se poate
de banal. ªi anume: plictisitã de
versurile baroce ale noului Esenin,
domniºoara Lily (alias Isadora) va
da bir cu fugiþii, poposind în braþele
primului bãrbat întâlnit la barul
Continental sau cafeneaua Corso.
Dar idila continua. Toatã luna
ianuarie ºi toatã luna februarie, cât
a þinut frigul, cei doi au ieºit zi de zi
sã picteze dupã naturã. Luna
martie i-a surprins tot acolo.
Zãpada se topea, curgeau
ºovoaiele, rãsãreau primii ghiocei,
iar cei doi veneau zi de zi
instalându-se în faþa aceluiaºi tufiº.
Nu lipsea nici fularul alb, nici
bidonaºul cu licoare rubinie.

Cum s-a sfârºit aceastã idilã nu
ºtiu. ªi chiar dacã aº ºti nu m-aº
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încumeta s-o povestesc întocmai.
Gândindu-mã la ea, îmi vin în minte
versurile dintr-o elegie scrisã în anii
tinereþii de poetul Daniel Lascu:
„Mã voi întoarce într-o zi, zâmbind
trist/ ca un Mâºkin, prinþul acela
idiot ºi sentimental.../ Voi purta pe
umeri o mantie adunatã din târguri
flamande.../ Paºii mei vor suna
metalic pe caldarâmul strãzilor, pe
unde altãdatã, domol, cobora
primãvara,/ doar câte un trecãtor
va întoarce capul/ fluierând a
mirare. /Tu, Nastasia Filipovna
(Lily?, n.n.), vei înþelege cã e târziu
pentru amintiri/ dupã ce-þi vei
aduna nasturii capotului/ risipiþi pe
podele.../ Chiar dacã ai sã mã strigi
nopþi de-a rândul/ bãtând din picioar
nervoasã ºi de ciudã/ îþi vei roade
unghiile, nu voi întoarce capul
înapoi.../ Da, voi pleca în curând
ºi acum nu mai sunt sã te apãr de
prinþii-fluturi,/ doar inima mi-a
rãmas sã patruleze/ veghea ta de
la miezul amintirilor. /i-am nãscocit
cerul, credeam cã-i de-ajuns;/
pãdurile le poþi completa tu în
acuarele./ Nu vei pune prea mult
roºu, þi-o fi ºi þie fricã/ sã nu ne
scape incendiul acela mult aºteptat
- / eu voi muri singuratic, undeva
sub pleoapa lui Dumnezeu. /Stele
îmi umezesc ochii ºi crede-mã pe
cuvânt,/ Nastasia Filipovna, e
târziu...” , da, mult prea târziu
pentru noul veac.

La scurt timp dupã povestea
asta, s-a rãspândit zvonul cã
poetul ar fi fost gãsit spânzurat într-
un imobil dãrãpãnat, aflat undeva
în Târgu Cucului. Zvonul se baza
pe un fapt real. Într-adevãr, într-un
imobil, aflat în ruinã a fost
descoperit cadavrul unui
spânzurat. La faþa locului s-a
adunat o întreagã gloatã. Cineva
din mulþime a pronunþat numele lui
Daniel Lascu. Îl cunoºteau mulþi.
Poliþia a trimis un emisar la
Inspectoratul de culturã. Sosit la
locul faptei, criticul de teatru ‘tefan
Oprea, care ocupa atunci funcþia
de director, contemplând îndelung
chipul tumefiat al cadavrului, a fost
de pãrere cã e Lascu. Zvonul a luat
proporþii. Toatã lumea vorbea de
faptul cã poetul ºi-ar fi pus capãt
vieþii tocmai din pricina faptului cã
l-ar fi pãrãsit domniºoara Libelula.
Poliþia a luat notã de constatarea
criticului, descinzând la locuinþa

sa, pentru a aduce familiei vestea
funebrã. Un sergent a bãtut cu
insistenþã la uºa casei unde locuia
Lascu. În prag s-a arãtat chiar
poetul. Era neras, cu faþa buhãitã
ºi ochii înroºiþi de acool. Sergentul
i-a înmânat o recipisã, prin care
familia era rugatã sã vinã la morgã
pentru a identificarea cadavrului.

”Se pare cã e vorba de fiul
dumneavoastrã”, l-a informat
sergentul.”Care fiu?” a murmurat
poetul. ”Fiul dumneavoastrã,
Daniel?” “Fiul meu, Daniel?! “Da,
fiul dumneavoastrã, poetul... ” ”Pãi,
eu sunt poetul...” ”Cum, nu sunteþi
tatãl?” ”Nu, sunt fiul”, spuse
Daniel.  “ªi, ziceþi cã m-am
spânzurat?” “Aºa s-a constatat...
Arãtaþi-mi buletinul...” Daniel însã
îºi pierduse buletinul, ºi de aici a

început o altã tevaturã... A fost dus
la morgã ºi confruntat cu cadavrul.
Au fost aduºi ºi martori care-l
cunoºteau. Diverºi literaþi din urbe.
Înclusiv domniºoara Lili. În cele din
urmã, pe baza depoziþiilor martorilor,
poliþia a decis: spânzuratul nu era
Daniel Lascu, ci un boschetar.

Notã: Poetul Daniel Lascu
aparþine generaþei ºaptezeci,
care-i are ca protagoniºti, printre
alþii, pe Adrian Popescu, Ion
Mircea, Ion Pop, Dinu Flãmând.
A fost privit ca un al doilea Labiº.
Boema acerbã pe care a
practicat-o l-a abãtut din drumul
sãu. Blând ºi cârcotaº din fire,
poetul a refuzat sã aparã editorial.
Nimeni din Iaºi nu mai cunoaºte
nimic din soarta sa.

De ziua lui Eminescu la Sighet
Vasile Gogea

S-a întîmplat în 15 ianuarie
1974. Eram, deja, de mai bine de
trei luni „militar cu termen redus”
la Batalionul de instrucþie, arma
grãniceri, din Sighetu Marmaþiei,
care þinea de Brigada V Oradea.
Iarna pãrea, dupã aproape douã
luni de geruri nãprasnice ºi vînturi
care ne ardeau obrajii, sã facã
parte din inventarul unitãþii militare.
Temperaturile care îngheþaserã
sub minus douãzeci de grade
fãceau ca tot programul de
instrucþie sã parã unul de detenþie
ori de rãzboi cu un inamic invizibil.
Sufeream fãrã întrerupere de frig
ºi, din aceastã cauzã, pe fondul
alimentãrii precare, de foame.
Dormitoarele fuseserã impro-
vizate (eram prima serie de
„teriºti”, adicã de tineri care

satisfãceau serviciul militar cu
termen redus înainte de a începe
studiile universitare, unitãþile
militare care au fost desemnate sã
primeascã aceste noi „corpuri” de
recruþi nu erau, în marea lor
majoritate, pregãtite, nici cu
echipament, nici cu spaþii
corespunzãtoare, nici cu ofiþeri
capabili sã aplice noua „doctrinã”
militarã pentru ofiþerii de rezervã)
în niºte foste grajduri de cai, care
au servit spre sfîrºitul celui de-al
doilea rãzboi mondial, ca barãci
pentru prizonierii germani aflaþi în
tranzit spre Siberia. Erau „pavate”
cu ciment, adãposteau în jur de
cincizeci de militari în paturi
metalice suprapuse, cîte douã, cu
o singurã sobã de teracotã în
mijloc, pentru care primeam o
cotã, mereu insuficientã, de
„brichete”, praf de cãrbune presat
în forme aproximativ sferice, fãrã
putere caloricã dar care afumau
la greu „dormitorul”. Sigur, soluþiile
pentru a contracara aceste
„privaþiuni” absurde erau dintre
cele mai neaºteptate, testînd
inventivitatea (în toate planurile!)
militarilor. Dar, cîþiva, cei care erau
originari din sau aveau rude de
gradul unu în Sighet (sau în satele
limitrofe) puteau solicita (ºi uneori
chiar primeau) învoiri de 24 de ore
în oraº. Astfel, mai scãpam ºi eu
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din „lagãr” ºi, pe lîngã bãile prelungi
ºi fierbinþi pe care le fãceam la un
unchi (închipuindu-mi cã pot sã-
mi încarc oasele cu destulã
cãldurã pentru încã o sãptãmînã),
am cunoscut acolo, în Sighet,
cîteva figuri emblematice pentru
oraº: pe profesorul Ardeleanu-
Pruncu (de la care împrumutam
Cioran în francezã), pe librarul-
poet (la vremea aceea) Simion
ªuºtic, pe poetul ºi pictorul
Gheorghe Chivu (care conducea
un cenaclu), pe doctorul-medic
ginecolog Mihai Pop (care a
asistat-o pe mama la naºterea
mea ºi era proprietarul celei mai
mari colecþii de „pecetare” din
Maramureº), pe Mihai-Þuþu
Dãncuº (cel care reconstruia, pe
dealul Doboieº, unde mai fãceam
ºi noi instrucþie uneori, satul
maramureºan arhaic) sau pe
filosoful Jean Bãlin (la ale cãrui
conferinþe despre Platon ºi
Aristotel se umplea sala mare a
Palatului Culturii), cu care aveam
programate lungi „seminarii”
despre Kierkegaard sau
Constantin Noica.

Aºa se face cã, în 15 ianuarie
1974, atunci cînd poetul Ion Iuga
(„cel mai frumos bãrbat din nord”)
s-a aflat la Sighet într-una dintre
peregrinãrile lui prin Maramureº
(sau prin þarã), ne-a trimis vorbã
în „unitate”, mie ºi lui Viorel Igna
cu care eram camarad de pluton
(ºi urma sã fim colegi de
facultate), sã ne vedem „de ziua
lui Eminescu”. Plecarea peste
gard, pentru cîteva ore, nu mai
era chiar o problemã, fiind tacit
acceptatã, ca o compensaþie la
condiþiile mizerabile în care eram
þinuþi. Astfel cã, imediat ce s-a
lãsat întunericul, am „executat” o
„trecere frauduloasã” a „frontierei”
batalionului ºi, în mai puþin de un
sfert de ceas, într-un „marº forþat”,
eram în „salonul” restaurantului
„Zimbrul”, din centrul oraºului (în
care, la urma urmelor, mã
nãscusem ºi mã simþeam
„acasã”), unde la o masã, singur,
ne aºtepta chiar poetul. Dupã ce
am fãcut cunoºtinþã (Viorel îl
cunoºtea dinainte, probabil prin
fratele sãu, poetul Vasile Igna),
am dat comenzile necesare
ospãtarului ºi am ciocnit pentru
Eminescu. Pe un fel de

strapontinã cîntau niºte ceteraºi.
În restaurant era un fum gros, de
la þigãri proaste ºi puturoase. O
rumoare continuã se împletea cu
cîntecele muzicanþilor. Vodca
începea sã ne încãlzeascã. La un
moment dat, Ion Iuga a fãcut semn
ceteraºilor sã tacã. ªi aceºtia s-
au oprit scurtcircuitaþi din cîntat,
luînd chiar o poziþie oarecum
solemnã, de parcã ar fi urmat sã
se cînte imnul. Apoi, poetul s-a
urcat pe masã ºi doar cu o singurã
mînã a fãcut liniºte în restaurant.
„Mãi oameni buni, ºtiþi ce zi îi azi?”
– a întrebat el. ªi cum rãspunsul
se lãsa aºteptat, a continuat: „azi
îi ziua lui Mihai Eminescu, cel
care e voievodul poeziei
româneºti aºa cum Bogdan a fost
voievodul Maramurãºului. Se
cuvine sã-l cinstim. Nu cu cetera
ºi zongura, ci cu propriul lui vers.
Vã voi spune o poezie pe care sã
o ascultaþi cu atenþie ºi sã þineþi
minte din ea cît de mult puteþi.” ªi
a început sã recite, cu vocea lui
unicã, „Doina”. De la cap, la
coadã! „De la Nistru pîn’ la Tisa”...
Eram pe malul Tisei, eram
grãnicer, eram tînãr aspirant la
studii de filosofie, eram înconju-
rat de þãrani maramureºeni în-
mãrmuriþi... Îngheþasem, dar, de
data asta, nu de frig... În jur, la
mese, maramureºenii îmbrãcaþi în
gubele lor albe, pãreau niºte
statui. Nu-mi amintesc cum au
izbucnit ºi cît au þinut aplauzele ºi
„þîpuriturile”. Vraja s-a rupt brutal
cînd în „salon” au nãvãlit douã
patrule: una de miliþie, care l-a luat
pe Ion Iuga, ºi alta militarã, care
ne-a luat pe mine ºi pe Viorel. Am
fost duºi la batalion ºi bãgaþi direct
la arest. Ni s-au descuiat de la
perete douã „þambale” (peste zi,
acestea erau încuiate cu lacãt, la
perete), am primit douã pãturi cu
þesãtura lînii atît de rarefiatã încît
puteai privi prin ea, ca printr-un
voal, ºi am fost lãsaþi acolo pînã
dimineaþã, cînd urma sã fim „scoºi
la raport” în faþa comandantului
batalionului ºi sã fim judecaþi. La
ora cinci, dupã o noapte de chin,
de nesomn, de tremurat de frig,
am fost scoºi sã curãþãm zãpada
pe cei cincizeci de metri ai aleii
care ducea de la „punctul de
control” al intrãrii în unitate ºi
clãdirea „comandamentului”

(ninsese toatã noaptea, tempe-
ratura mai crescuse spre doar
minus zece grade). Dãdeam la
zãpadã ºi priveam în direcþia în
care se aflau „pavilioanele”
„meteriºtilor”: se dãduse adunarea
pentru a se deplasa la sala de
mese pentru micul dejun.
Pierdeam ºi bucata neagrã de
pîine, cubul de marmeladã ºi cana
de ceai cu bromurã! Unde mai pui
cã nu ºtiam cu cîte zile de arest
urma sã ne procopsim. Era de luat
în seamã ºi ameninþarea repetatã
a ofiþerilor cã fãrã referinþele lor
corespunzãtoare la sfîrºitul
stagiului, nu vom fi primiþi nici la
facultãþi, chiar dacã reuºiserãm la
concursul de admitere. „Din
Boian la Vatra Dornii”...

Ceea ce a urmat, însã, a fost
un miracol: pe poarta batalionului
a intrat comandantul însoþit de...
Ion Iuga! Colonelul ne-a fãcut doar
semn sã-l urmãm. Ceea ce am ºi
fãcut. Pînã în cancelaria lui.
Acolo, de faþã cu Ion Iuga ne-a
scris cîte un bilet de voie pentru
douãzeci ºi patru de ore,
antedatat, cu începere din 15
ianuarie, ni le-a întins ºi ne-a
spus: „mai aveþi zece ore din
învoire. Cînd vã întoarceþi, vã
prezentaþi la mine la cancelarie ºi
vã ascult sã vãd dacã aþi învãþat
Doina. S-a-nþeles?”

Am plecat, primind aceastã
rãsturnare a situaþiei ca pe o
ninsoare, ca pe un fenomen al
naturii. Mai nãuciþi au fost caporalii
de la corpul de gardã cînd ne-au
vãzut biletele de voie semnate de
colonel. ªi, înapoi, la „Zimbrul” (pe
vremea aceea era deschis
aproape non-stop, doar între orele
cinci ºi ºapte era o întrerupere
pentru curãþenie ºi schimbarea
„turei”). Nu l-am întrebat nimic pe
poet, dar pînã seara ºtiam „Doina”
pe de rost de la început la coadã
ºi de la coadã la început.

De atunci, în fiecare 15 ianuarie
îmi amintesc de doi mari poeþi, nu
doar de unul... ªi mã întreb dacã
voi ajunge vreodatã, chiar dacã nu
ca „grãnicer”, sã ascult „Doina” ºi
pe malul Nistrului?
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Povestea cu Coca-Cola ºi
carnea de vitã e o minciunã.
Adevãrata e cu Pepsi-Cola ºi piept
de pui, o ºtiu de la profesoara de
anatomie, care ne-a invitat, pe când
eram în clasa a VIII-a (1983-1984),
sã experimentãm acasã ºi sã aflãm
dramaticul adevãr ce zace ascuns
printre bulele bãuturii capitaliste,
negre la culoare ca sufletul
americanilor care-au inventat-o.
Dar nu din lipsã de Pepsi (cuscrii
noºtri, sârbii, aduceau în piaþa din
Turnu Severin miraculoasa licoare,
îmbuteliatã în cutii strãlucitoare, ori
în sticle aerodinamice) n-am putut
sã facem experimentul, ci din cea
a cãrnii de pui (pãrinþii noºtri de la
Bucureºti, Nicolae ºi Elena, o
fãceau sã zboare prin… CAER).
Însã eu ºi acum sunt convins cã
Cola topeºte ficaþii, aºa cã nu pun
gura pe ea. Mai ales cã organul ãla
mare ºi bun din dreapta m-a ajutat
încã de când eram adolescent ºi
jucam baschet ca un negru (pe
atunci era voie sã spui aºa), când
aram terenul cu mingea (unul
dintre motivele pentru care eram
poreclit Energie), driblam adversar
dupã adversar, iar când ajungeam
lângã panoul lor, în loc sã înscriu
lejer, mã întorceam pe cãlcâiul
stâng, mai înºiram încã o datã
adversarii, dar ºi coechipierii care,
enervaþi cã nici nu pasam, nici nu
finalizam, vroiau sã-mi ia mingea,
mã apropiam, printre jaloanele
umane, de jumãtatea terenului,
fixam cu coada ochiului panoul aflat
la vreo 13 metri depãrtare, fãceam
doi paºi din alergare, aruncam
“bila” dintr-un cârlig de dreapta, iar
ea descria o boltã ca-n poza de la
pagina 74 din manualul de fizicã,
boltã pe care, cu sufletul la gura
cãscatã o priveau ºi cei nouã
jucãtori de pe teren, dar ºi zecile
de eleve aflate la ferestrele Liceului
Economic, pe terenul cãruia, când
chiuleam de la ore, încingeam
câte-un (astfel de) meci. ªi mingea
intra fãrã zgomot, dupã scurta-i
cãlãtorie curbilinie în aer, prin inel,
în oftatul general-admirativ ºi în
remarca uluitã a vreunui chibiþ
dintr-o clasã mai micã: Acolo a
murit o muscã!

O întâlnire legendarã în Pãdurea Verde
Robert ªerban

Ei bine, ficatul ãla þinea la câte
ºase ore de joc continuu ºi
consolida, astfel, una dintre
legendele (vii) ale Liceului nr. 6.
Legendã care avea pe mânã
gazeta de perete (unde scria
poeme de dragoste) ºi reþeaua de
amplificare a ºcolii (unde “dãdea”
muzicã de dragoste), care prin
clasa a X-a a fost vãzutã, în oraº,
de mânã cu o blondã ce poseda
în buletin 22 de ani ºi în spatele
zâmbetului concupiscent o
strungãreaþã falnicã. “Chestiunea”
blondã a ocupat, vreo douã
sãptãmâni, No. 1 în topul poveºtilor
de pe coridoarele ºcolii, fiind
detronatã, la mustaþã, de-o
pãruialã – senzaþionalã, e-
adevãrat! – în parcul liceului, între
douã tipe de-a XII-a.

Legenda în devenire a luat, în
1987, o binemeritatã vacanþã (de
varã) ºi a mers, la începutul
toamnei, într-o tabãrã de literaturã
în oraºul de pe malurile Begãi, prilej
cu care a cunoscut o legendã a
Timiºoarei (dar, în acelaºi timp, ºi
a Severinului) despre care se
spunea cã n-a avut niciodatã
serviciu, cã nu era membru de
partid, cã nu ieºea cu lunile din
casã – unde stãtea 12-14 ceasuri
la masã ºi scria continuu –, cã-ºi

publica volumele doar la “Litera”,
pe bani proprii ºi din orgoliul de a
nu i se schimba nici mãcar o
virguliþã, cã scrisese versuri pentru
muzica celor de la “Phoenix”, cã
ºtia franceza mai bine ca francezii
ºi lirica lui Ion Barbu mai bine ca
Dan Barbilian, cã înjura, fãrã fricã,
pe cine ºi când voia, fie acela
clasic în viaþã, critic literar cu
rubricã permanentã ori plutonier-
adjutant de miliþie, cã i se spunea
Bebi (însã doar de cãtre cei foarte
apropiaþi), cã provocase la “duel”
cei doi metri ºi mai bine ai lui Mircea
Sântimbreanu, cã în poezia sa îºi
rupseserã limba traducãtori de mai
multe naþionalitãþi, cã avea chiar ºi
doctoratu’, cã ºtia sã cânte la pian
muzici complicate, ba cã avea în
casã un pian cu coadã, la care
dãdea concerte pânã dimineaþa,
câteodatã doar pentru un singur
prieten, cã avea un ficat sofisticat,
dotat cu tehnologii de ultimã orã,
prin care putea trece orice, chiar
ºi glonþu’, fãrã sã lase urme.

Atunci, într-o dimineaþã de
septembrie, legenda Timiºoarei a
citit, pe tãcute, la o masã dintr-un
local în Pãdurea Verde, niºte poezii
scrise de legenda în vacanþã, dupã
care i-a fãcut cinste cu un
nechezol straºnic.
 

P.S.: Tinerii cititori pot gãsi pe
google atât definiþia, cât ºi
uluitoarea legendã a nechezolului.

În 16 febru-arie, 1997, pe la
amiazã, am luat un tren din
Sângeorz-Bãi la Ilva-Micã, urmând
ca de acolo sã iau acceleratul de

Magistrul Ursachi ºi gimnasticile prohibite
Timiºoara–Iaºi (binecunoscutul
tren de coºmar, cãruia i se zi-cea
„Foamea”). Am coborât în gara din
Ilva-Micã ºi mã îndreptam spre
casa de bilete când m-am auzit
strigat. Din acceleratul pe care
urma sã-l iau, a coborât Dan
Coman. Venea de la Cluj, avea de
gând sã vinã la Sângeorz-Bãi, sã
mã vadã. Cum nu aveam prea
mult timp de discuþii, i-am zis sã
vinã cu mine la Iaºi, la Magistrul
Ursachi. Problema erau banii. Eu
aveam bani de întors ºi de un
pachet, douã de þigãri. El ceva mai
puþini. „Vino, ne dã magistrul bani
de întors”, i-am zis. ªi ne-am pornit
la Iaºi. Ajungeam pe la 8, 9 seara,
nu mai ºtiu exact, ideea era sã-i

Marin Mãlaicu-Hondrari
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facem o surprizã, cãci a doua zi,
în 17 februarie, era ziua de naºtere
a Magistrului. Toate bune ºi
frumoase, pânã când am coborât
în gara din Iaºi. Magistrul locuia
aproape de garã, pe ªoseau Arcu.
Îndreptându-ne spre apartamentul
sãu, ne imaginam supriza de care
urma sã aibã parte poetul. Eu mai

fusesem de
douã ori la el
acasã, pentru
Dan era prima
datã, dar
amândoi eram
la fel de
nerãbdãtori sã-
l vedem ºi
atunci când ne
va deschide
uºa sã-i strigãm
„La mulþi ani,
Magistre”. Dar

supriza cea mare a fost pentru noi,
vorba aia, „nu e pentru cine se
pregãteºte, ci pentru cine se
nimereºte”. Am sunat la uºã ºi am
sunat ºi am sunat ºi nimeni nu ne-
a rãspuns. Am stat cât am stat la
uºã, apoi ne-am întors în garã, de
unde l-am sunat de la un telefon
public. ªi telefonul suna ºi suna ºi
magistrul nici vorbã sã rãspundã.
„Urãºte sã cãlãtoreascã”, am zis
eu, „trebuie sã fie pe undeva, prin
Iaºi, va reveni acasã”. Încercam
sã mã încurajez ºi, totodatã sã-l
încurajez ºi pe Dan, faþã de care
începeam sã mã simt vinovat cã-l
târâsem dupã mine. Am stat în
preajma gãrii pânã pe la unu
noaptea, era groaznic de frig, nici
nu-mi mai amintesc ce povesteam
cu Dan, dar vorbeam despre
poezie, cu siguranþã, despre ce sã
fi vorbit. Tot ce îmi amintesc e cã
sunam la Magistru din jumãtate în
jumãtate de orã ºi pe mãsurã ce
treceau orele, disperarea noastrã
creºtea. Pânã la urmã, ne-am
resemnat cã urma sã petrecem o
noapte în garã ºi am acþionat în
consecinþã. Am gãsit un non-stop
de unde ne-am cumpãrat o pâine
ºi parizer. Parizerul era ambalat
într-un platic atât de dur, încât nu
am reuºit nicicum sã-l rupem cu
unghiile sau cu dinþii (eram foarte
tineri, nu prea aveam dinþi; e ºtiut:
în tinereþe ai de toate, mai puþin dinþi
ºi bani). Degeaba am izbit
parizerul de o bancã din garã,

degeaba l-am dat de-a dura,
ambalajul naibii nu avea de gând
sã cedeze. Ne-am gândit sã
punem parizerul pe ºinã ºi sã
aºteptãm sã treacã un tren, „aºa
o sã-l ºi felieze”, a zis Dan. Pânã
la urmã, într-un coº de gunoi am
descoperit o umbrelã stricatã, am
smuls o spiþã de la umbrelã ºi am
înfipt-o în parizer. Bingo!
Bineînþeles cã am fi putut cere un
cuþit de la restaurantul gãrii, dar
niciunul dintre noi nu avea atâta
curaj. Am petrecut noaptea în sala
de aºteptare, într-un frig de
nedescris. Pe la ºase dimineaþa,
epuizaþi, ne-am târât pânã la
autogarã, era acolo un bar cu
mese înalte, la care stãteai în
picioare. Am intrat sã ne încãlzim.
Cred cã era vreo ºapte dimineaþa.
Pândeam momentele când unui
client îi venea autobuzul, atunci
lãsa pe masã ce comandase ºi o
zbughea pe uºã afarã, iar noi ne
repezeam la masa lui. Aºa se face
cã am bãut mai multe cafele, câte
un sfert de ici, câte o jumãtate de
colo. Eram bucuroºi, ne revenise
curajul ºi încrederea. L-am sunat
iar pe Magistru, dar tot degeaba.
Am zis sã mergem într-o plimbare
spre Copou. Urcând cãtre parc,
am trecut pe lângã sediul editurii
Junimea ºi mi-am amintit cã îl
cunoºteam pe unul dintre
redactorii de acolo. Se fãcuse vreo
nouã, nouã ºi jumãtate dimineaþa.
Am urcat la Junimea ºi, spre
surprinderea mea, l-am gãsit pe
omul meu, ba mai mult, mi-a ºi
împrumutat niºte bani, cãci asta
voiam eu de la el. Am coborât

nebun de fericire. Dan mã aºtepta
în stradã ºi am început sã râdem
ca nebunii ºi sã agitãm bancnotele
împrumutate. Chiar sub Junimea
era un bar. Am intrat ºi ne-am
desfãtat cu cafele ºi cu mâncare
caldã. Din când în când, dãdeam
fuga ºi sunam la Magistru de la un
telefon public prins pe peretele
Bibliotecii Centrale. Pe la vreo douã
dupã-amiazã, Magistrul mi-a
rãspuns. Nu i-am zis toatã
povestea la telefon. Important era
cã s-a bucurat sã mã audã ºi cã
mi-a zis cã ne aºteaptã la el. Odatã
instalaþi la el în apartament, cu
Magistrul tronând în jîlþul verde, i-
am spus toatã pãþania noastrã.
„Doamne, poete”, a zis, „deci tu m-
ai înnebunit cu telefoanele! N-am
rãspuns, eram cu o femeie. Vine
uneori pe la mine ºi îmi trage niºte
gimnastici”, a zis Magistrul, hâtru.
A urmat un delir poetic, poveºti
despre Virgil Mazilescu, Daniel
Turcea, Nichita Stãnescu, ºi drept
regal absolut, am citit pe rând din
poemul Parcul, al Angelei Marinescu,
din cartea ei Skanderbeg, ce tocmai
apãruse la Vinea ºi Magistrul þinea
cartea pe mãsuþã, lângã el. Am
rãmas pânã a doua zi, când Magistrul
ne-a dat bani sã ne întoarcem cu
clasa I. „Nu sunteþi voi poeþi de clasa
a II-a”, a zis. ªi aceea a fost singura
datã când am cãlãtorit la clasa I
împreunã cu bunul meu prieten. ªi
vreau sã mai zic cã singurul vagon
neîncãlzit, din tot trenul, a fost vagonul
nostru de clasa I, dar oricât a insistat
controlorul de bilete, nu ne-am mutat
în alt vagon, la cãldurã. ªi bine am
fãcut.

Deja mulþi dintre prietenii mei
ºtiu cã am o problemã cu poºta.
Nu cu cea româneascã, ci cu
poºta în general. Numai gândul
cã trebuie sã mã deplasez pânã
în acel loc strâmt, în care
oamenii se bulucesc unii într-alþii,
fãrã sã mai existe vreun spaþiu
personal, în care simþi aromele
îmbibate în haine, parfumurile sau
dioxidul de carbon plutitor prin
aer, ºi toate astea se mixeazã în
nãrile ºi stãrile mele. Încât efectul
e de blocaj. Nici remuºcãrile, nici

Cairo via oierul Bucur
Andra Rotaru
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efectele post amânare sau
ruºinea nu mã deblocheazã, ci
mã blocheazã ºi adaugã un
surplus de lentoare intenþiilor
mele.

În 2008 am avut însã o relaþie
foarte bunã cu telefoanele date
peste hotare. Dimineaþã de
dimineaþã vorbeam cu Nora Iuga,
ea îmi povestea despre ceaþã,
frig ºi soare, despre un loc
îndepãrtat, despre întâmplãrile cu
plus ºi minus care se petreceau
într-o rezidenþã în Elveþia. Ultima
noastrã întâlnire faþã în faþã
fusese un pic dezastruoasã: o
întâlnire la Romanã, apoi un drum
scurt, pânã într-un bar pe care l-
am ales amândouã cu zâmbetul
pe buze: Café Mon Amour.
Numai cã “amour”-ul s-a finalizat
cu un cappuccino servit într-o
ceaºcã care amintea de farfuriile
gigant de supã. Ea cappucciono,
eu nu mai ºtiu ce. Tot lichidul
acela minunat ºi aromat a avut
un efect înºelãtor asupra
simþurilor ei, iar întâlnirea s-a
soldat cu o stare de rãu ºi
ameþealã. M-am simþit un pic
vinovatã, însã a fost prea târziu.

Aºa cã, de la cele lumeºti la
cele fãrã fir nu a trecut mult timp:
am înlocuit cafeneaua cu
bucãtãria ºi cu telefonul care
strãbãtea Alpii elveþieni: eu îmi
beam cafeaua de dimineaþã
sunând-o sau fiind sunatã. Iar
între aceste telefoane îndârjite
se mai strecurau ºi scrisori.
Pânã în ziua de azi folosesc
adresa poºtalã a mamei, însã nu
ºtiu cum, Norei i-am dat-o ºi pe
cea pe care nu o foloseam.
Motivul? Stau la parter, iar
distanþa dintre apartament ºi
cutia poºtalã e de câteva
secunde. O cutie pe care nu o
deschid mai niciodatã, iar când
nu o deschid, sunt trimisã la
poºtã sã îmi ridic corespondenþa.
Iar la poºtã chinul e ºi mai mare,
pentru cã adresa din buletin e
diferitã de aceasta. ªi atunci iar
încep sã bolborosesc ºi sã dau
adresa mamei, care e mult mai
conºtiincioasã decât mine. Pe ea
o salutã poºtaºul, îi pãstreazã
corespondenþa care trebuie
înmânatã personal, o cunoaºte ºi
o laudã mereu. Eu sunt la polul
opus. În þinuturile Septentrionului.

Dupã o scrisoare rãtãcitã,
Nora mi-a trimis un fel de duplicat
al ei. Motiv sã accentuez cã
relaþia mea eºuatã cu poºta nu e
doar unilateralã, ci bilateralã.
Poºta nu mã vrea, nici eu nu o
admir prea tare. Deºi cred cã
este un gest romantic sã scrii de
mânã ºi sã corespondezi cu
anumite persoane. Mai mult, ºirul
nostru de scrisori avea o logicã
a sa. Distrusã ºi ºubrezitã de
niºte domni sau doamne care nu
aveau cum sã ºtie cât de
preþioasã e o constantã (între doi
capricorni) în secolul XXI.

La trei luni dupã ce prima
scrisoare se rãtãcise, iar o alta
era pe drum, au început sã vinã
semnalele sau semnele: rãtãcire
totalã, pierdere – altele trimise în
aceeaºi perioadã ajunseserã,
numai cutia mea poºtalã era
golaºã.

De abia când Nora a revenit
în þarã, iar cele scrise fuseserã

vorbite, am primit un plic
îngãlbenit, cu o ºtampilã de
Cairo. Pãrea desenatã, nu avea
datã, numai semne vãlurite, iar
Cairo era scris cumva de la
dreapta la stânga. Am dat de
veste cã a ajuns scrisoarea, doar
cã a avut un destin bizar. Numai
scrisoarea ºi poºtaºii ºtiu care e
secretul unei plimbãri între douã
puncte geografice total diferite,
care sunt misterul sau pilda din
spatele acestei cãlãtorii.

Însã, în traducere Cairo=cea
învingãtoare, aºa cã nu pot sã mã
supãr pe oierul Bucur. Ce altã
legãturã sau “separare” are
Bucureºtiul cu nisipurile egiptene nu
am aflat, dar cu siguranþã a fost un
semn cã, cu mult înaintea naºterii
noastre, Nora a fost o împãrãteasã
ghidatã de Ra, a cunoscut dinas-
tiile Ayyubizilor ºi Mamelucilor, a fost
apropiata lui Akhenaton într-una
dintre cele mai controversate epoci
ale istoriei omenirii.

Nu putem noi suferi cât poate
poezia anestezia, îmi spuneam,
ºi vedeam în asta o dovadã
ultimã a eficienþei poeziei. Am
crezut în asta pânã prin 2002, nu
mai ºtiu data exactã când Mircea
Ivãnescu mi-a rãsturnat definitiv
înþelegerea asta a poeziei. A
fãcut-o fãrã voia lui, într-o searã
dostoievskianã din vremea în
care mai bea încã vodcã lemon;
nu-i prea plãcea la gust însã, fiind
mai slabã (32 de grade, faþã de
40), îi era îngãduitã de doctor.
Încercam cel mai ades sã-l
pãcãlesc, pretinzând cã nu
gãseam la chioºc decât sticle de

O searã dostoievskianã
Radu Vancu

o jumãtate de litru – uneori însã
porþia de 250 de ml de persoanã
i se pãrea jignitor de micã ºi mã
trimitea s-o suplimentez. Cred cã
aºa s-a întâmplat ºi în seara cu
pricina, bãusem pânã se fãcuse
noapte de-a binelea, el nu
aprinsese lumina, ºtiam cã îi
plãcea sã lase sã coboare
noaptea peste noi în vreme ce
vorbeam, aºa cã n-o aprinsesem
nici eu. Stãteam amândoi în
camera cu biblioteca, el lungit pe
pat, eu pe scaun, nu mai reþin ce-
mi povestea; s-a oprit deodatã
brusc, am crezut cã-ºi pierduse
suflul ºi m-am mirat (pe vremea
aia îºi pierdea suflul rar). Am
aºteptat sã-ºi revinã, dar spre
nedumerirea mea tãcea prelungit.
M-am lãsat uºor spre el, ca sã-l
întreb dacã e totul în regulã, ºi i-
am auzit respiraþia egalã:
adormise. M-am pierdut, simþeam
cã e indecent sã stau acolo, dar
nu voiam nici sã-l trezesc – de
vreme ce adormise aºa de
brusc, însemna cã avea mare
nevoie de somn. Mi-a dat prin
gând sã plec, sã încui poarta ºi
sã las cheia în cutia poºtalã, dar
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nu ºtiam unde-i cheia ºi nu
puteam s-o gãsesc pe întuneric.
Lumina nu puteam s-o aprind,
cãci l-aº fi trezit, iar dacã mã
apucam s-o caut pe bâjbâite ºi
s-ar fi trezit, cine ºtie ce ar fi putut
sã creadã. Sã-l las singur în casa
descuiatã, era peste putinþã. Aºa
cã am rãmas þintuit pe scaun ºi
mi-am zis sã aºtept pânã se
trezeºte, la urma urmei puteam
foarte bine sã dorm ºi eu acolo ºi
dimineaþã sã-i spun cã
adormisem deodatã cu el. Poate
era chiar mai indicat aºa, sã vadã
cã ºi eu mã ameþisem la fel ca
el, se ºtie cât de în serios iau
bãutorii competiþia etilicã. Am
rãmas deci pe scaun, nemiºcat
în întuneric, decis sã nu mã ridic
pânã nu se trezeºte el. Nu-mi dau
seama cât a trecut pânã s-a
trezit; se poate sã fi fost un sfert
de orã, dupã cum la fel de bine
se poate sã fi fost mai bine de o
orã. A fãcut-o la fel de brusc cum
adormise, a reînceput sã
vorbeascã prin întuneric, tare ºi
pe ton de ceartã, cum nu-l
auzisem niciodatã. Am crezut la
început cã mã dojeneºte pentru
cã nu l-am trezit, însã mi-am dat
repede seama cã nu vorbea cu
mine. Uitase de prezenþa mea ºi
se certa – ei, da, se certa cu
Dumnezeu, el, care trata
întotdeauna Subiectul ãsta cu o
mefienþã binevoitoare ºi vag
ironicã. Kantian convins, ºtia cã
metafizica nu e o problemã de
cunoaºtere, aºa încât orice
desfãºurare demonstrativã la
Subiect i se pãrea complet
inutilã. Se dovedea acum, însã,
spre surpriza mea, un credincios
care nu se îndoia nici o clipã de
existenþa Lui – de vreme ce striga
cãtre El, vibrând de suferinþã ca
un pian lovit prea tare: „De ce nu
mã iei? De ce, dacã mã iubeºti,
nu mã iei odatã, cât crezi cã pot
sã stau eu aici fãrã ea?” Doamna
Stela murise cam de un an.  „Cât
poþi sã mã mai laºi aici, cât poate
sã mai dureze?” Încremenisem
pe scaun, nici nu mai respiram,
mã rugam sã adoarmã ºi sã plec,
sã nu ºtie cã l-am vãzut în starea
aia. Striga însã tot mai tare,
simþeam cã-i cedeazã corzile
vocale – ºi, când credeam cã ce-
a fost mai rãu a trecut, a început

sã plângã. Mi se ridicã ºi acum
pãrul pe mâini când îmi aduc
aminte sunetul plânsului ãluia.
Dacã ar mai fi durat puþin, cred
cã aº fi început sã plâng ºi eu,
însã ceva l-a fãcut sã mã simtã
– nu ºtiu, poate respirasem prea
apãsat, sau scârþâise scaunul,
cert e cã a întors deodatã capul
spre mine ºi, dacã înainte îi
simþisem pânã în mãduvã
plânsul, acum i-am simþit pânã în
meninge spaima. „Cine-i acolo?”,
a murmurat. „Sunt eu, Radu,
domnule Ivãnescu”, am spus
pierit. A tãcut o vreme, respirând
cu noduri, iar dupã ce s-a adunat
s-a burzuluit la mine cum n-a mai
fãcut-o, ºi n-avea s-o mai facã,
niciodatã. Apoi aproape cã m-a
aruncat afarã pe scãri – ºi vreme
de vreo sãptãmânã n-am mai
avut curajul sã-l caut. Era, cred,
cea mai lungã pauzã de pânã
atunci din prietenia noastrã. Apoi,
fireºte, s-a purtat ca ºi cum nimic
nu s-ar fi întâmplat, ºi nici unul
dintre noi n-a mai adus vorba
despre asta.

Atunci mi-au cãzut, cum se
spune în textul sacru, cojiþele de
pe ochi ºi am vãzut – am înþeles
cã, cu toatã suprafaþa relaxatã a
poemului ivãnescian, textele lui
sunt varianta diurnã a acelui
plâns ºi a acelei spaime. Tot ce
a dat substanþa marilor urlete ºi
marilor zbateri e acolo, învelit în
volutele acelea ample aºa cum
se învelesc obiectele fragile ºi
preþioase ca sã nu se spargã la
o mânuire inabilã. Poezia nu
anesteziazã suferinþa, ea e chiar
suferinþa – extrasã gram cu gram
din corp, externalizatã poem cu
poem, în doze infime dar letale,
pentru ca cel ce suferã sã poatã
funcþiona. Pentru ca plânsul ºi
spaima sã-l viziteze numai
noaptea, în singurãtate, iar
animalul social diurn sã-ºi poatã
face mai departe numãrul. Iar
celui care se apucã de scris îi
trebuie acelaºi tip de curaj ca ºi
toxicomanului care se duce la
dezintoxicare. Ba poate ºi mai
mult, cãci el n-are avantajul
grupului de suport.

În fine, sigur cã nu inventez eu
apa caldã, problema suferinþei în
poezie e veche de când lumea,
e poate chiar prima problemã prin

care a intrat dihonia în esteticieni.
Pentru Platon, scrisul e
subversiv ºi periculos pentru cã
„hrãneºte emoþiile” (aºa cum,
peste douã milenii ºi jumãtate,
muzica va fi cel mai eficient, cãci
cel mai spiritual, catalizator al
barbariei emoþiilor pentru Thomas
Mann); pentru  Aristotel,
dimpotrivã, scrisul purificã
emoþiile ºi suferinþa prin „mila ºi
groaza” katharsis-ului. Din
dilema asta nu puteþi ieºi, pare a
spune poezia: cãci eu cred,
aidoma rabinului din Buhuºi, cã
ºi Platon, ºi Aristotel au dreptate
– poezia purificã, distrugând (sau
distruge, purificând). Asta, în
faza de solve. Iar pentru cel care
trece testul, urmeazã faza de
coagula – ºi abia atunci poezia,
draga de ea, construieºte. Ne
construieºte. Ne face fiinþe mai
decente pentru cei dragi. Însã
aici ajung puþini. Aleºii, cã tot l-
am pomenit pe Mann. Mircea
Ivãnescu, de exemplu, cel pe
care am vãzut întâia oarã efectul
poeziei ca individuaþie. Sau, din
generaþia noastrã, Costicã
Acosmei. Avatar la fel de genuin
al lui mopete. Restul, adicã cei
ce nu trec de solve, fie nu intrã
în faza de individuaþie, fie n-o duc
la capãt ºi nu devin ce-ar putea
fi. De asta se întâlnesc deseori
în lumea literarã oameni care par
propria lor caricaturã.

Urma sã dau apoi peste o
întrebare din Euphorion-ul lui
Balotã care, de atunci încoace,
avea sã mã obsedeze: unde e
suferinþa în Ulise-le lui Joyce?
Era pe vremea aia cartea mea
fetiº, o citisem în paralel cu
originalul, M.I. mã tot întreba cum
mi se pare ºi, când i-am spus la
un moment dat cã e cea mai
mare carte pe care o citisem
vreodatã, mi-a retorcat, cu faþa
luminatã de o bucurie
nedisimulabilã: „Ei, lasã, nu
exagera”. Mã râcâia întrebarea
lui Balotã: unde era suferinþa
Marelui Chinuit James Joyce în
toatã odiseea asta? E Bloom,
burghezul cam libidinal ºi egotist,
un Mare Chinuit? E Stephen,
artistul cu suflet în formã de Toma
din Aquino, unul? Unde e toatã
suferinþa aia? În gestaþia
limbajului din Boii soarelui? În

C
A

R
U

S
E

L 
S

C
R

IIT
O

R
IC

E
S

C



21

monologul lui Molly, cea „pre-
human and presumably post-
human”, cum o numeºte Joyce
însuºi într-o scrisoare? Unde e
aºadar toatã suferinþa aia? Dacã
artistul scrie cu sine însuºi, ºi
Joyce era tot o ranã vie – unde e
suferinþa?

Acolo unde e ºi în poezia lui
Mircea Ivãnescu, aveam sã-mi
rãspund. Disimulatã în chiar
materialul de construcþie al lumii
aceleia „ficþionale”. ªi în
autoerotismul lui Bloom, ºi în
bovarismele scolastice ale lui
Stephen, ºi în lubricitatea lui
Molly, ºi în torsiunile acelea
teribile ale limbajului (poate mai
ales în ele). Chiar dacã nu se
vede, ea dã masa lumii aceleia,
ca bosonul lui Higgs. Iar când
simþi forþa teribilã, inescapabilã,
a unei lumi care te va urmãri pânã
la sfârºit – atunci ºtii empiric cã

suferinþa atârnã greu în materia
constitutivã a acelei lumi. Nu
trebuie s-o vezi la lucru qua
suferinþã, sub forma ei uzualã, în
care eºti obiºnuit s-o recunoºti –
ca urlet, lamentaþie, vaiet
º.a.m.d. Dacã-mi amintesc de
Bloom branlându-se pe plajã,
oricât de lubricã e scena,
înseamnã cã cineva a suferit
îndeajuns încât sã facã lumea aia
consistentã. De asemenea, ca
sã trec direct la Homer, oricât de
cinic e rãspunsul lui Ahile când
bãietanul Licaon îi cere sã-l cruþe
(„Haide, prietene, ºi tu trebuie sã
mori. Ce mai atâtea lacrimi? /
Pânã ºi Patrocle a murit, un om
mult, mult mai bun decât tine”),
cinismul ãsta e construit din atomi
ai suferinþei ºi, aº risca sã spun,
ai compasiunii – de vreme ce ºtie
sã refuze compasiunea într-un
chip atât de memorabil.

O poveste cu Noica
Valeriu Gherghel

Într-un eseu de odinioarã, pe
care nu-l mai gãsesc acum, am
transcris dupã un caiet (pe care,
iarãºi, nu-l mai gãsesc acum)
întreaga mea conversaþie de douã
zile (ºi nopþi) cu Noica. Mã refer la
prima noastrã întîlnire, de la
începutul anilor 80. A mai fost una
în octombrie 1987. Aici voi povesti,
desigur, un amãnunt incomod, dar
amuzant.

Întîmplarea s-a petrecut,
aºadar, cu mulþi ani în urmã...

Constantin Noica a ajuns în Iaºi
în timpul unui “turneu” autumnal, pe
care îl prefaþase ºi îl vestise printr-
un articol din Transilvania, intitulat
“Cei 22 ºi cultura de performanþã”.

Articolul consemna o axiomã de
natura celor geometrice. La fiecare
milion de români cuminþi trebuia sã
existe, din pãcate, ºi un român
genial… Filosoful cãuta de-a lungul
ºi de-a latul þãrii ºi îndruma apoi (de
la distanþã, prin corespondenþã)
tinerii mai înzestraþi. Îºi dorea
ucenici. Nu ºtiu dacã a adunat fix
22. Axiomele sociologiei nu au
lucirea nealteratã a celor
matematice. În privinþa mea s-a
înºelat (este un adevãr îndeobºte
cunoscut!), dar asta conteazã mai
puþin. Eram cu prietenul Liviu
Antonesei.

Noica a coborît din tren (venea
de la Botoºani), ne dãdusem
întîlnire la Biroul de Informaþii, ne-
am recunoscut fãrã dificultate. Am
surîs. Purta un pardesiu (sau
palton?), cãciulã, pe umeri avea o
geantã de voiaj, zveltã, în picioare
ghetre interbelice. Ghetrele
nicasiene au intrat în legendã cu
mult înainte ca deþinãtorul lor sã
urmeze aceeaºi cale.

Noica nu ne-a lasat sã ne tragem
sufletele. De îndatã ce am început
sã urcãm spre Rîpa Galbenã a
început sã ne interogheze minuþios
(ºi necruþãtor): ce ºtim, de ce avem
nevoie…

M-a întrebat dacã citesc nem-
þeºte, am consimþit bucuros –
absolvisem, de altfel, un liceu
special, cu predare în limba ger-
manã (a tuturor materiilor: Geo-
grafie, Istorie, Biologie etc.)  –,
dupã care mi-a pus întrebarea
încuietoare: ”Am auzit cã verifici
Critica raþiunii pure”. Era adevãrat.
Exersam vocabularul filosofic
german (terminologia idealismului)
dupã tratatul publicat de Immanuel
Kant în 1781. Dupã o pauzã, a
continuat nemilos: “Ce ediþie
foloseºti?” Întrebarea lui Noica m-
a aruncat în întunericul cel mai
abrupt.

Nimeni nu-mi mai vorbise pînã
atunci despre ediþiile critice ºi
despre folosul lor. Terminasem
Facultatea de Filosofie, însã
problema editãrii critice a
operelor lui Platon, Aristotel sau
Kant, cu note ºi explicaþii
amãnunþite, îmi rãmãsese
perfect necunoscutã.

Încurcãtura mea nu se rezuma
la atît. Ce-i drept, aveam acasã un
exemplar din Critica raþiunii pure în
original. Dar volumul (vechi, de
format modest ºi cu literã goticã
aproape invizibilã) nu mai avea de
mult copertele originare. Fusese
tocit de nenumãraþii lui posesori,
prin mîinile cãrora trecuse. Mari
pete gãlbui decorau hîrtia. Volumul
fusese gãsit în podul unei ºcoli. Un
amic binevoitor mi-l donase. Eram
încã în liceu. Fusesem, se vede,
singurul destinatar potrivit.

Prin urmare, la întrebarea lui
Constantin Noica, nu aveam cîtuºi
de puþin un rãspuns valid. ªi nu
aveam, la urma urmelor, nici mãcar
un rãspuns în genere. Sã-i fi mãrtu-
risit cã, de fapt, exersam termi-
nologia filosofiei clasice germane
(Dasein, Bewußtsein überhaupt,
Vernunft, Verstand u.s.w.) dupã o
ediþie elementarã ar fi reprezen-
tat cu siguranþã o jignire atît
pentru Kant, cît ºi pentru
Constantin Noica. Drept urmare,
am început foarte stînjenit o
explicaþie laborioasã, cu ne-
numãrate coordonate ºi subor-
donate, cu digresiuni ºi ocoluri
stînjenite, din care primul care
nu pricepea nimic era susis-
cãlitul. Ajuns în întuneric,
descriam înfiorat  întunericul
însuºi. Devenisem mai obscur
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decît însuºi Immanuel Kant.
Ciudãþenia consistã în faptul cã

lui Noica i-a plãcut rãspunsul meu
evaziv, în care nimic nu era precis
ºi totul era apocrif. Vorbeam de
grafia goticã a cãrþii, de vechimea
ei nebuloasã, de emoþiunea
solemnã cu care îi întorceam
paginile mîncate de cari... Filosoful
s-a luminat dintr-o datã la faþã, s-a
oprit, mi-a pus mîna pe umãr ºi a
exclamat zguduit de un mic extaz:
“Deci studiezi ediþia Academiei din
Berlin! Bravo!”

I-aº fi putut rãspunde precum
medievalii: “Non sequitur!” Din
premisele adunate de mine, într-un
discurs noros ca o perioadã
kantianã nu rezulta nicio concluzie.

Din poliloghia mea dilatorie (cu un
termen juridic) nu urma decît
desãvîrºita mea ignoranþã cu
privire la ediþie ºi îngrijitori. Scurt
spus: ignoram complet editura ºi
locul în care se tipãrise bucoavna
mea.

Concluzia poveºtii este, dragii
mei, una singurã: de la prima
întîlnire, printr-o favoare a cerului,
m-am bucurat de înþelegerea
instantanee a filosofului de la
Pãltiniº. Sintagma “filosoful de la
Pãltiniº” s-a uzat încã din clipa în
care cineva a inventat-o.

O las aºa, ca sã mã pedepsesc
pentru juvenila mea neºtiinþã. Pe
care nu mi-o iert nici acum, dupã
atîta amar de vreme...

Ochelarii mei liceeni de soare: poetul ºi
actorul

Ruxandra Cesereanu

Eram în clasa a unspre-
zecea de liceu (prin 1980) când
am aflat cã Nichita Stãnescu va
ajunge la Cluj ºi va putea fi
vãzut în carne ºi oase. De citit
îl citisem ºi îl comentasem cu
tatãl meu (coleg de facultate,
odinioarã, cu ºi fan al lui Nichita),
care clama adesea, prin
apartamentul nostru strâmt,
dupã moda comunistã, cã Nichita
este, fie cã acest lucru convine
sau nu, poetul de anvergurã al
anilor 80. Tata îmi spunea asta în
vreme ce era la fel de captivat
de noii poeþi care apãruserã pe
piaþa de carte ºi care propuneau
cu totul altceva decât pânã
atunci (Cãrtãrescu, Coºovei,
Mureºan, Iaru, Marin, Petreu,
Stoiciu ºi mulþi alþii). Ce-i drept, îl
citisem, întrucâtva pe la

ºaisprezece-ºaptesprezece ani
pe Nichita, dar nu îndeajuns încât
poezia lui sã mã marcheze. Totuºi,
eram fascinatã de ideea cã Poetul
(cu majusculã) va ajunge ºi la Cluj,
chiar dacã preocupãrile mele pe
vremea aceea erau altele, de la
Pink Floyd la proza sud-americanã
ºi la filmele americane, sã spunem.

Eram, cum spuneam, în clasa
a unsprezecea, ºi evenimentul
venirii lui Nichita Stãnescu la Cluj
a ambalat întreaga mea clasã de
viitori doctori, chimiºti ºi
farmaciºti. Aºa încât, mai ales
fetele, ne-am deplasat la Galeria
Artiºtilor Plastici unde Nichita
urma sã se producã. Nu mai
conta motivul pentru care poetul
ajunsese în urbe (un vernisaj), ci
doar faptul cã el putea fi vãzut de
la oarecare distanþã ºi relativã
apropiere. Apoi mai era un motiv:
poetul nu venise singur, ci însoþit
(printre alþii) de un actor chipeº,
talentat ºi în vogã – Ion
Caramitru.

La vernisaj, lucrurile s-au
desfãºurat cam aºa: Poetul era
masiv ºi timid, ca un urs leneº,
adormit, dar, undeva în preajma
lui, se gãsea Ion Caramitru,
sprinten, ºarmant, causeur.
Nichita a recitat oarecum
împotmolit, împiedicat, cu noduri,
mulþimea îl sufoca, în vreme ce

Ion Caramitru a recitat
profesionist, cu tâlc, seducãtor.
Lumea se zgâia la amândoi,
fiindcã amândoi erau VIP-uri. Iar
noi, fetele din clasa a
unsprezecea de la Liceul de
ªtiinþe ale Naturii, ne zgâiam de-
a binelea vrãjite, deºi nu era încã
limpede de care dintre cei doi.

Apoi tatãl meu mi-a dat ghes
sã mã duc sã-l salut pe Nichita,
fiindcã ºi eu scriam poezie ºi, nu-
i aºa, ce alt botez literar ºi
norocos decât sã dau mâna cu
Poetul ºi sã îl anunþ cã ºi eu scriu
poezii, ehei! Numai cã pornind-o
eu spre Nichita, am priceput
imediat cã mã voi duce la cu totul
altcineva! Pe poet puteam ºi doar
sã-l citesc cu asupra de mãsurã
ºi îmi ajungea, dar faimosul actor
merita abordat aici-ºi-acum. ªi
aºa am ajuns lângã chipeºul Ion
Caramitru pe care l-am anunþat
cu obstinaþie cã vreau sã-l
îmbrãþiºez. Actorul a acceptat

cu dexteritate
de seducãtor
ºi ºi-a desfã-
cut braþele ca
sã pot sã ofi-
ciez îmbrãþi-
ºarea râvnitã.
Iar în clipa în
care aceasta
s-a produs,
colegele mele
de clasã au
emanat un
murmur difuz

de admiraþie: eram o eroinã cum
s-ar spune, o micã eroinã de
liceu!

Când îmi amintesc astãzi de
aceastã scenã mã amuz copios
ºi plusez întotdeauna. Tot astfel
s-a amuzat ºi Ion Caramitru
când, la mulþi ani de la
întâmplarea cu pricina, prin 2011
(când am þinut o conferinþã
despre poezie la Teatrul
Naþional), i-am relatat isprava
mea de fetiºcanã de odinioarã.
Când îl prevenisem cã am sã-i
spun un lucru de tainã, Ion
Caramitru devenise galant-
bãnuitor ca nu cumva sã îmi fi
fãcut curte cândva. Eram prea
micã, domnule Caramitru, aºa
încât ar fi fost imposibil sã mã
curtaþi, am zis eu – iar apoi am
chicotit împreunã.
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A v e a m
paisprezece
ani când, pa-
sionat de lec-
turã ºi dornic
sã vãd un scrii-
tor în carne ºi
oase, m-am în-
fiinþat la orele
amiezei la li-
brãria centralã
a oraºului, un-
de se anunþase
o lansare de

carte. Eroul evenimentului era un
debutant, iar eu ºtiam deja ce
înseamnã asta. Mã aºteptam, prin
urmare, sã vãd un tânãr sau un om
în floarea vârstei, plesnind de sã-
nãtate, ºi sã descopãr, privindu-l,
ce anume îl recomanda pentru
pasiunea cãreia mã pregãteam, în
adâncul sufletului, sã îi dedic mare
parte din eforturile mele de a deveni
ceva. (Debutul meu la masa de
scris din sufragerie se consumase
pe clasa a II-a, cu un roman de
acþiune localizat în Far West,
suspendat la pagina a doua din
motive pe care le-am uitat…)

În Librãria „Ioan Slavici” se
umpluse de lume, dar eu mi-am
gãsit un loc mai în faþã, pe laterala
din stânga, lângã rafturile cu cãrþi
ce urcau pânã în tavan. Apoi au
apãrut cu directoarea librãriei mai
mulþi bãrbaþi, dintre care îl reþin pe
unul cu aer sigur, înconjurat de
atenþie ºi de asiduitãþi, ºi care s-a
dovedit a fi directorul editurii
Eminescu din capitalã, criticul
Valeriu Râpeanu. Un altul era o
figurã familiarã deja mie, pentru cã
era un scriitor local, un lungan
subþire, cu favoriþi lungi, doctorul
Florin Bãnescu. Debuta tot atunci,
chiar la editura respectivã, cu un
volum de proze scurte intitulat Sã
arunci cu pietre în soare ºi afiºa
un aer încrezãtor în sine, cordial,
în timp ce Râpeanu vorbea grav,
avea o minã importantã ºi se rotea
pe cãlcâie cu tot corpul, când într-
o direcþie, când într-alta,
cuprinzând aulic cu privirea aurele
de deasupra capetelor din
asistenþã. Mai erau ºi alþii dintre
scriitorii locului, Gheorghe ºi Ileana

Primul debutant
Ovidiu Pecican

Schwartz, în mod sigur. Gyuri,
cum îi spunea deja toatã lumea,
debutase cu un an înainte la Ed.
Facla din Timiºoara cu romanul
Martorul, bine primit de criticã ºi
premiat.

Dar eu eram dornic sã vãd
debutantul pentru care venisem ºi
în jurul cãruia se fãcuse mai multã
reclamã din gurã în gurã. Se
numea Gheorghe Vornicu ºi, în
clipa când l-am zãrit, aflând din
gura prezentatoarei cã el era
persoana respectivã, nu mi-am mai
putut desprinde ochii de el. Era un
bãrbat înalt ºi osos de… optzeci
de ani. Fusese odinioarã, din câte
spunea Valeriu Râpeanu, învãþãtor,
cunoscuse dupã rãzboi refugiul,
era din Vrancea ºi… la optzeci de
ani, se încumetase sã trimitã prin
poºtã un manuscris intitulat Umbra
lui Horia, pentru a participa la
concursul de debut al editurii.

Am stat la coadã dupã autograf,
convins de-acum cã drumul pânã
la debutul în volum poate fi o cale
lungã ºi întortocheatã, ºi l-am mai
întâlnit o vreme pe stradã; ba, o
datã, ºi pe culoarul teatrului nostru

de stat, în pauza unei piese din
acei ani… Am ºi vorbit cu el,
atunci, întrebându-l respectuos
despre ce mai scrie, ce planuri mai
are… Mi-a vorbit didactic, uºor
aplecat de spate…

Aflu acum cã, nãscut în 15
octombrie 1892 a murit puþin mai
târziu, în 18 august 1974 ºi cã a
fost erou în primul rãzboi mondial,
profesor numit de Consiliul Dirigent
în 1919, cã a servit ca profesor la
Sighet vreme de zece ani, în
perioada interbelicã, unde a ºi
inaugurat, în 1926, Muzeul
Etnografic în Aer Liber, ajungând
director de gimnaziu la Oradea ºi
fiind urmãrit de horthyºti pentru a fi
executat dupã cedarea
Transilvaniei de Nord. Pânã în 1952
a fost profesor la Arad, tot acolo
rãmânând pânã la sfârºitul vieþii.

Bãtrânul înalt ºi osos pe care l-
am cunoscut odinioarã îmi apare
ºi acum, cu aerul lui de
supravieþuitor din alte vremuri, un
pic strãin ºi rigid, o imagine viabilã
a scriitorului, chiar dacã nu a mai
apucat sã scrie vreo altã carte.
Oase tari, vârstã imemorialã ºi
debutând atunci când nimeni nu se
aºteaptã sã o facã, iatã una dintre
posibilele ipostaze simbolice ale
tipului autorului de prozã.

Amintire cu Border Collie
ªtefan Manasia

Dintre locurile unde-am bîntuit
în Cluj, cel mai drag mi-a fost
ashramul de pe Grigore
Alexandrescu nr. 45, descoperit
dupã drumuri lungi – ca ale
ºerpaºilor – în compania agentului
imobiliar. Aici, comunitatea
pensionarilor ecologiºti ºi þinînd de
regulile lor comice ºi desuete

rezista lumii pestriþe, vocale ºi altfel
nonviolente a mãnãºturenilor mai
recenþi. Babele mele (da, în scurt
timp vecinele pasionate de
horticulturã devenirã babele mele)
cultivau muºcate, nucus ºi limba
soacrei pe scãrile cu ferestre mari
ºi în luminatoare. Pliveau ºi
fertilizau trandafiri galbeni ºi roz, cît
þeasta de copil, în grãdinile blocului,
printre pini caligrafiind codul
Bushido pentru începãtori. În
apartament, la amurg, aerul
devenea portocaliu ºi dens ca o
meduzã, iar eu zãceam într-un fel
de extaz, abia reuºeam sã mai
scriu la cartea micilor invazii, pe
care-o meºteream atunci.
Proaspãt însurãþel, îmi onoram
obligaþia (ºi plãcerea) sã patronez
colocvii nesfîrºite. Libaþii sau nopþi
ascetice, ale ibricelor de cafea ºi
filmelor rulînd pe monitorul gigant:
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Trier, Pasolini, Truffaut. Mai
totdeauna aveam musafiri sau
cineva rãmînea peste noapte la
mine, toþi se simþeau datori sã-mi
rãsfoiascã ºi sã comenteze
volumele din bibliotecã (poezie,
prozã, artã în special). Zorii
avansau mai mereu pe Pink Floyd
sau pe versurile vreunui beatnic
recitate împiedicat.

Aºa cã mi-e imposibil sã înþeleg
de ce, în noaptea aia vãratecã ºi
clarã, aveam sã pãrãsesc
bojdeuca ºi sã cobor cu marele
Perþa, Cosmin Perþa, la bancã, în
faþa blocului, sub bolta de trandafiri,
împãrþind frãþeºte o sticlã ºi opinii
despre literaturã ºi viaþã. El bãtea
în expresionism. Eu, ceva mai
eclectic, mai supãrat. Se fãcuse
liniºte pe Grigore Alexandrescu,
pensionarii mei funcþionau pe
regim diurn, în aer croºetau liliecii,
zbîrnîiau coleoptere, fluturii de
noapte rulau/ derulau trompiþe
lacome. Stam, în noaptea caldã ca
un zãcãmînt petrolifer saudit, sau
ca într-un tablou de Salvador Dali
intitulat: Conspiratori menºevici
teleportaþi ºaptezeci de ani în viitor.
Era, pe Grigore Alexandrescu,
liniºtea aia în care auzi ultimele
douã sute de grame cãzînd înapoi
pe fundul sticlei, ca niºte pietricele,
ceea ce înseamnã cã trebuie sã
pleci, sã ajungi în pat ºi la somnul
felin, numai cã marelui Perþa i s-a
nãzãrit: Mã, ãsta nu e cîinele lui
Bujan? ªi potaia ce trebuia sã fie
un collie femel s-a apropiat de noi,
lãþoasã ºi prietenoasã. Ne-a lins
mîinile ca unor prieteni vechi.
Recunoscîndu-ne. Recunoscã-
toare. Ãsta e cîinele lui Bujan, dacã
i-l ducem, trebuie sã ne facã o
vodcã. I-a doua oarã cînd i-l
recuperez, bietul de el, altã datã nu
mai pomeneºte. Bujan trãia în
epoca aia absolut spasmodic,
ininteligibil, aberant, asculta
Massive Atack, scria un fel de
prozã eroticã, încît pînã ºi Kara
(puiul de collie primit cadou de la o
prietenã) nu mai rezistase în
garsoniera de pe Primãverii ºi
sãrise exasperatã pe geam (noroc
cã apartamentul fusese construit
la parter). O gãsisem întîmplãtor,
la panoul cu animale pierdute din
holul cabinetului veterinar. Îl
studiam întotdeauna ºi mã
minunam cum de-i face Dum-

nezeu pe unii atît de inconºtienþi:
sufeream pentru mîþe ºi potãi, i-aº
fi trimis la somnicul de veci pe
adulþii bipezi, care-ºi turnau cel mai
adesea sufletul înlãcrimat ºi glossy
în bileþele agramate. Vãzusem cu
ochii mei: unii furau boldurile sau
pionezele în care erau prinse
anunþurile mai vechi, ca sã ºi le
instaleze pe-ale lor. O dusesem pe
Csilla la deparazitare ºi pe Kara am
recunoscut-o dupã descriere. În
plus fusese descoperitã cam în
aceeaºi zonã (a dispariþiei din
purgatoriul bujanian, duhnind a
burlãcie ºi Carpaþi fãrã filtru). Kara
vagabonda prin pãrculeþul de pe
Canalul Morii, îmi spusese atunci
o doamnã îmbrãcatã sport ºi destul
de sexy.  Stai cu el ºi ai grijã ca de
ochii din cap, Cosmin, urc sã aduc
niºte felii de salam. În apartament,
cãtre nevastã-mea, somnoroasã:
N-o sã-þi vinã sã crezi, tocmai am
descoperit-o pe Kara lui Bujan. E
ultima oarã cînd i-o mai duc.
Abandonînd sticla pe banca din
faþa blocului, am urcat potaia pe
scãri, cînd voiniceºte ca pe un
pacient îndãrãtnic, cînd
ademenind-o cu felii de salam.
Eram Ilf ºi Petrov ducînd la consiliul
de cenzori un manuscris gigant ºi
cu pedigree incert, care putea
oricînd sã incendieze bibliotecile
publice din Urali. Potaia schelãlãia
speriatã, tipii ãºtia cu idei fixe nu-i
inspirau încredere, aºa cã nu se
lãsã deloc convinsã sã intre în
cadã. Ne-am udat de parcã
explodase conducta cu apã caldã.
Mã gîndeam, în timp ce-o
sãpuneam ºi terorizam cu duºul,

cã bine spãlatã ºi parfumatã ar fi
entuziasmat-o pe Camelia sau,
dacã n-ar fi entuziasmat-o, ar fi
convins-o baremi sã-i îngãduie sã
petreacã restul nopþii pe balcon, iar
noi, sufletele caritabile, aveam sã
primim permisiunea de a mai face
un drum, un singur drum, pînã la
nonstop. Ion Vinea ieºind de la
mititica nu hrãnise oare cîinii, de
toþi bãnuþii lui? Orwell nu dormise-
n grãdinile publice-n compania lor?
Dar Jack London? Dar Céline? Am
spãlat cîinele ºi cîinele avea ochii
uriaºi ºi înspãimîntaþi. Cosmin îl
þinea acuma strîns, Camelia a venit
la auzul chemãrii mele entuziaste
(mai mult ca sã nu trezim bãbuþele-
grãdinar, pentru care simþeam o
iresponsabilã prietenie): Cum sã
fie potaia asta collie-ul lui Bujan?
Voi nu vedeþi cã e alb? Seamãnã
asta cu Kara? Are vreun petic
roºcat? I se dusese culoarea cînd
l-am spãlat, am început sã explic,
iar cîinele mã privea ca ruletistul
lui Cãrtãrescu: un tip care toatã
viaþa avusese ghinion, pînã ºi în
clipa morþii. Duceþi-l de unde l-aþi
luat, nebunilor. V-aþi uitat mãcar
dacã e bãiat sau fatã? Nu ne-am
uitat. Am coborît toþi trei sub bolta
de trandafiri, doi împãrþind gramele
de vodcã, al treilea lingîndu-se pe
bot dupã ultima felie de salam. ªi
cînd mãnãºturenii s-au pornit
somnoroºi cãtre fabrici, în zorii
dezaxaþi sau pur ºi simplu
pinkfloydieni, potaie îi lãtra cu un
fel de furie reþinutã ºi cu o anume
mîndrie, aia de a-ºi fi fãcut rost
(pentru) o singurã noapte de doi
stãpîni.

Baladã 2 (detaliu)
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 Lui ªerban Cioculescu îi cer
în unul din drumurile mele prin
Bucureºti un text despre Tudor
Arghezi, pe când autorul
„Cuvintelor  potrivite” trãia.

Nu pot situa exact momentul,
dar judecând dupã faptul cã
ilustrul critic e prezent în paginile
„Stelei” într-un grupaj aniversar
Arghezi cu o colaborare,
„Metafora stepei în douã
variante”, ºi cã în 1967 e anul
morþii marelui mãrþiºorean,
probabil acestea se petrec prin
1966, când revista are în numãrul
pe luna mai doar un scurt
editorial nesemnat, „Tinereþea
poetului”.

Sunt surprins de rãspunsul
primit, unul exprimat prompt, de
refuz, cum relaþiile noastre de
colaborare sunt bune, ºi cordiale,
întãrite ºi printr-o împrejurare de
viaþã, o cãlãtorie în Franþa, la
Paris, în 1968, într-un schimb
cultural, împreunã cu Vladimir
Streinu, ambii cu soþiile, ªtefan
Aug. Doinaº ºi încã cineva, ca
trimiºi ai Uniunii Scriitorilor,
gãzduiþi, gospodãrindu-ne la
Penclubul parizian, undeva pe
Champs Elysées. Îi invoc ºi
monografia, pe care eu o citisem
prin deceniul 6, unde îl numea
„cel mai mare poet român dupã
Eminescu”.

– I-am sãrutat buzele când
i-au fost amare...

Formularea, care mã
descumpãnise, mi-a plãcut, m-a
urmãrit un timp; subiectul era
închis. Spusã cu un rictus, al
unor buze subþiri, ºi el amar, mi

s-a fixat în minte ca un poem într-
un vers de Ion Pillat. Poate ºi
fiindcã îl viza  pe un fost
vânzãtor de cireºe...

*

O amintire c u  M a r c e l
Breslaºu. Pe care îl cunosc din
viaþa literarã a începutului anilor
60, p r ima datã  l-am vãzut, mic
de staturã, rotunjor, volubil, spi-
ritual, cu nelipsitsa lui pipã, la
Cluj, unde venea la o întâlnire cu
cititorii, când scriitor foarte tânãr
primisem, nu mai ºtiu cum, poate
din partea Filialei Uniunii Scrii-

torilor, sã-l în-
tâlnesc în holul
hotelului Asto-
ria, ºi probabil
ºi sã-l însoþesc
prin oraº; alte-
ori, în ºedinþe,
sau în vreun
grup mai res-
trâns.

În 1954, iar-
na, pe timpul
v i s c o l u l u i ,
a f l â n d u - m ã

împreunã în Bucureºti cu A. E.
Baconsky, vreo 15 zile, unde ve-

niserãm amân-
doi la o ºedinþã
ºi acum eram
l i tera lmente
blocaþi în nã-
meþi, ne fãceam
veacul, la amiaz
ºi serile, în re-
staurantul ho-
telului Athéné
Pallace. Spre
care puteam
avea acces, în
acele condiþii,

pe Calea Victoriei, purcezând
dinspre hotelul „7 Noembrie”, în
care eram cazaþi în aceeaºi
camerã, o clãdire care va cãdea
la cutremurul din 77.

În sala elegantã, mare, la care
ajungi prin vastul ºi luxosul  hol,
îl întâlnim ºi pe Breslaºu.
Adesea ne aºezãm la aceeaºi
masã. Se discutã, se ºueteazã,
sub asediul multului timp, dupã
cum sunt ºi comentate felurite

veºti pe seama diverselor grozãvii,
noutãþi. Între altele, cã Ionel
Teodoreanu a murit de inimã,
mergând sã cumpere pâine, prin
imposibil, ºi cã la groapã sicriul cu
trupul sãu a fost tras, dus, ca peste
niºte dealuri, cu o sãniuþã. Venind
vorba de Nicolae Labiº, o glorie
tânãrã ce se accentua, autorul
volumului „Dialectica poeziei”, dar
ºi fabulist ºi semnatar al câtorva
cãrþi pentru copii, ca „Bondocel îºi
alege o meserie”, într-o formã, ca
debit verbal, care sã-i placã ºi lui
Baconsky, ce  are câteva ironii la
adresa poetului din Mãlini, nu se
poate abþine de la o micã – sã-i
spui,  anecdotã.  Pe comeseanul
nostru, în posturã de maestru, l-ar
fi vizitat cineva de la o revistã de
tineret, pentru un interviu, ac-
ceptase sã-l primeascã, dupã
insistenþe, însã chestionatorul
venise, legatã de viaþa literarã la
zi, cu o singurã întrebare: „Ce
credeþi despre poezia lui Labiº?”.
La care  poetul vârstnic, profesor
totodatã la Institutul de Artã
teatralã, ºi un iubitor de calambur,
uºor vexat, ar fi recurs la un doar
joc de cuvinte, reluat acum, cu o
mãsurã de precauþie („vi-l spun,
dar sã rãmânã între noi”) greu de
reprodus, despre douã moduri de
iubire concretã, dintre care unul ar
putea fi aproximat printr-un adverb
sau substantiv începând cu litera
„f”, ºi cu terminaþia de asemenea
în „iº”. Iar rãspunsul ce fusese dat
se termina cu mãrturisirea: „În ce
mã priveºte, eu îl prefer pe al doilea
cuvânt sau mod”. Acestea, numai
prin nori de pufãit.

Altãdatã ni se asocie, în acelaºi
decor, la cinã, ºi familia V. Em.
Galan (familie, fiindcã fostul gazetar
ºi flãcãu tomnatic, un blând, acum
un romancier, era nu de mult cãsã-
torit cu o fostã colegã a mea, ca
mlãdiþã literarã, renumitã ca
feministã, cu apetituri sindicale, la
„ºcoala de literaturã” de pe Kiseleff,
fabricã din care se spusese  cã
scoþi toþi atâþia scriitori câþi au ºi
intrat la deschidere, ºi pe care o
absolvise de curând ºi autorul
„Primelor iubiri”), când masa se
lãrgi. Fabulistul fiind însoþit ºi el
de soþie, încã studentã la Teatru, o
simpaticã ºi drãguþã, ºi cu per-
sonalitate, Kuky. Dupã fripturi ºi
niºte trufe de ciocolatã, spe-

Trei videoclipuri
Aurel Rãu
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cialitatea casei, venind vorba ºi
despre  opreliºtile felurite care
surveneau când þi-era, dupã mici
semne bune, viaþa mai dragã,  pe
care toatã lumea le învoca, prin
începutul de dezgheþ, cu ocoliºuri.
Se folosea, în discuþie, la intervale,
acelaºi denominativ, în legãturã cu
o strângere de ºurub: „Nea
bâzdrugã”.

– ªi când þi-e viaþa mai dragã,
când lucrurile încep cât de cât sã
miºte, sã devinã mai posibile, hop,
cu o ghioagã, ºi nea Bâzdrugã! ª i
râzi, cu exemple, care se pierd în
negura vremii, despre cum mãciuca
loveºte la mir, unele picante. Când,
la o cotiturã a indignãrilor vagi,
difuze, redactorul de la „Scânteia”,
cu unele situaþii mai dure în
reportaje, ºi în atenþia criticii într-un
mod mai aparte dupã romanul
„Bãrãgan”, cucerit ºi de farmecul
unuia dintre vorbitori, dupã o le-
gãnare pe muchie a unui punct de
vedere mai radical pe tãrâmul liricii,
tocmai vrea, cere, într-un elan, sã
fie date cãrþile pe faþã, respectiv
plaseazã, cu un surâs galben,
imprudent, întrebarea :

– ªi în fond cine e acest
Bâzdrugã?

La care Breslaºu, pe un val de
voie bunã, dar poate ºi într-o
consonanþã cu o poliþã care era
de plãtit ziarului de atâtea strategii
ºi faceri ºi desfaceri, în politica ºi
viaþa literarã, cum întrebarea se
repetã, ºi nu-i dã mâna sã arate
de mai multe ori cu degetul mare,
în sus, cum se obiºnuia într-un
limbaj gestual, se rãsuceºte sã
învingã o reþinere ºi izbucneºte
salvator, salvând, într-un:

– De pildã, dumneata!
Evident, rumoarea, cu ale ei. În

liniºtea care s-a lãsat, ora târzie,
de dupã miezul nopþii, a sãrit în
ajutor ºi ea, ºi prin troienele înalte,
de zãpadã, prin faþa Bisericii Albe,
prin rafalele de vânt, toate erau ca
dintr-un alt veac.

*
Prin toamna aceluiaºi an, 1954,

când nu reuºeºte sã fie pus odatã
în aplicare un proiect mai vechi, de
o întâlnire cu cititorii,  un obicei
dupã câteva atari „ieºiri” în mai
multe oraºe mari, cu succes, poeþii
revistei „Steaua”, clujeni, lasã, în
fine,  în urmã, nici mai mult nici mai
puþin decât dulce târgul Ieºilor.

Pentru o agapã din „Zodia
Cancerului”, la o casã din câmp,
între niºte podgorii ºi pomi fructiferi,
într-o familie primitoare, cu vreo trei
fete frumoase, încã ºcolãriþe, toate
cu darul cântecului, a unui spaniol
strãmutat în Moldova, prieten cu
scriitorii zonei, pe nume Cortez.
Drumul e în pantã, de pãmânt, apoi
pe alocuri o cãrare, ziua e însoritã,
lumina melancolic-visãtoreascã, ºi
sufletele gâfâie de vitalism, ceata
e numeroasã, fiindcã pe lângã
patru bejeniþi de pe Someº, poeþi
din care pe trei sã-i numim, A. E.
Baconsky, Victor Felea ºi Aurel
Gurghianu, între bahluieni cordiali,
un prozator Ion Istrati, preºedintele
Filialei Uniunii Scriitorilor, cu soþia
lui, ºi ea scriind,  un critic literar fin,
nu numai cu discurs intelectual ci
ºi în termeni buni cu zeul vinului,
Ghiþã Mãrgãrit, un poet tâlmãcitor
de marcã din poezie rusã, amintind
de anii „Mesei umbrelor”, ºi care
adusese într-o vreme într-o strofã,
din condei, lucrurile astfel, din
poetul din Reazani: „Scoalã-mã în
zori de dimineaþã / O tu mamã care
mã ogoi, / Sã mã duc pe bãrãgan
prin  ceaþã / Sã primesc un oaspete
de soi”, iar acum recita în neºtire
din „ªalul negru” de Puºkin, pe
care tocmai îl surghiunise pe
românie, nu între Nistru ºi Prut, îi
avem ºi pe doi bucureºteni, Geo
Dumitrescu, ce a lãsat, de poate
nici un an, reduta noastrã clujeanã
pentru conducerea „Iaºului literar”
ºi îl are ca invitat azi pe un alt
confrate de pe Dâmboviþa, la
vedere în topul romancierilor orei,
Nae Jianu, cu care unii ne ºtim dintr-
o vacanþã de anul trecut, de la
Valea Vinului. ªi alãturi de care era
aºteptat sã întãreascã o com-
ponenþã, „de la centru”, încã un
suflet de o rezonanþã în peisaj
moldav, ca fost ºi tovarãº de viaþã
al unei scumpe pierderi a liricii anilor
1944-1945, Magda Isanos -
Eusebiu Camilar.

 George Lesnea e mai bucuros
ca alþii la gândul cã autorul
„Turmelor”, ochelaristul cu trup
îndesat ºi o minã gravã, de mag
dac, dat cam biniºor pe brazda
ingineriei sufletului omenesc, dar ºi
academician din 1948, avea din
clipã în clipã sã ne ajungã din urmã
pe cale, cãlãuzit de cineva, un alt
critic, tânãr,  rãmas sã-l ia din garã,

iar autorul cu numele de la un râu
din Ardeal, dar nãscut în Fãlticeni,
al  romanului „Viforul”, repeta, de
câte ori vre un sceptic se uita la
ceas, cã a vorbit cu el ieri la telefon,
îºi avea valiza fãcutã, a ales un al
doilea tren doar pentru o scurtã
ºedinþã de Fond Literar, unde era
în Comitet, cu importanþa ei, aºa
cã într-adevãr momentul apariþiei
îi va fi înaintea sosirii noastre în
locul unde suntem aºteptaþi, alduit.
O bucurie, tradusã ºi într-o
încetinire de ritm, la mers, care
sfârºeºte prin a-l scoate din sãrite
pe bãiatul autorului volumelor de
versuri „Veac tânãr”, din 1931 ºi
„Pomul vieþii”, din 1943, un copil
foarte drãguþ de ºase-opt ani, dupã

care el se to-
peºte, ºi care,
a p o s t r o f a t
când de tatãl
sãu, când de
ceilalþi, certat
cã prea se de-
pãrteazã de
potecã, luându-
se ba dupã un
fluture, ba dupã
un zbor de funi-
gei, se supãrã
dintr-odatã ºi

aruncându-ºi de pe umerii mici
rucsacul mai mult ornamental, ca
pe o grenadã, în paºii grupului,
strigã spre toþi, spre întregul ºir:

- Sunteþi niºte camilari!
ªi „camilari”, când nu

„cãmilari”, se va fi toatã ziua, la
luminile unui vin auriu, muscat, la
o masã întinsã într-o grãdinã, cu
fripturi ºi dulciuri, ca-n poveºti, sub
frunze galbene, printre stacane, în
transportãri ºi prin vocile de
argint, de privighetori, ale unor cel
puþin douã viitoare glorii ale unei
muzici de operã ce va fi admiratã
nu numai în þarã, – cum dãruirea
prea cu zel intereslor de breaslã
face ca membrul în comitetul di-
rector al trezoreriei obºtii, autor ºi
al romanului „Cordun” din 1942,
sã nu se mai iveascã pânã la
spartul târgului, sub stele, ºi nici
dupã; ºi astfel, un imponderabil ºi
inexplicabil din chimia numelui
absent sã sporeascã o poezie a
unei profesii de prin pulberile
deºerturilor, la români neajunsã
cu motivul unui Harap Alb din
poveºti,  apusã, pierdutã...
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Ion  Pop
Ceea ce se petrece acum la

revista Tribuna, sub aºa-zisa
«direcþie nouã»  a lui Mircea Arman
ºocheazã, de la o vreme, lumea
scriitoriceascã din cauza modului
mãrunt-dictatorial cu care proas-
pãtul «manager» gãseºte de
cuviinþã sã conducã treburile
prestigioasei publicaþii clujene.
Insultele grave la adresa unor
scriitori ºi oameni de culturã, cu
care ne-a învrednicit acest per-
sonaj cu veleitãþi reformatoare,
limba de lemn a programului sãu
afectat grav de o retoricã
gãunoasã, amintind de anii
regimului cãzut acum vreo douã
decenii, apelul mai mult sau mai
puþin voalat la subordonarea
politicã a scrisului, au alarmat de
la început, iar cele cinci sute de
semnãturi pe protestul scriitorilor,
venite din toatã þara, sunt
elocvente pentru respingerea
decisã a  acestor agresiuni. Mai
întâi verbale, în rãspunsuri triviale
ºi calomnioase, ele s-au ºi
concretizat în practica vieþii de
redacþie, anulatã de fapt, de vreme
ce redactorii nu mai sunt deloc
consultaþi la alcãtuirea sumarului
revistei, acesta fãcându-se dupã
bunul plac al “ºefului”, cu
excluderea semnatarilor protes-
tului, de vreme ce redactorii sunt
consemnaþi la locul de muncã,
lãsaþi sã iasã din birouri doar cu…
bilet de voie º.a.m.d. Consecinþele
nefaste se vãd deja în reducerea
drasticã a numãrului de co-
laboratori ºi, implicit, a calitãþii
publicaþiei, în care sunt reluate, din
cauza crizei de colaborãri, ma-
teriale apãrute în alte locuri ori se
dubleazã semnãturile aceloraºi
autori. Protestele redacþiei, foarte
bine argumentate, înaintate cãtre
autoritãþile locale, rãmân încã fãrã
rãspuns, în timp ce protestatarii
sunt sancþionaþi disiciplinar, ame-
ninþaþi cu concedierea ºi cu justiþia.

Ceea ce face d. Mircea Arman
la Tribuna nu poate trezi decât o
reacþie de respingere, ca orice
atitudine reprobabilã, ce contra-

vine strident specificului vieþii
scriitoriceºti, reintroducând cen-
zura ºi afectând grav atmosfera
unei vieþi literare echilibrate pânã
acum, cu adevãrat productive. “O
instituþie de culturã nu se conduce
cu democraþia, ci cu disciplina” –
s-a exprimat cavsiaforistic d.
Mircea Arman în secundele în
care a apãrut în faþa scriitorilor
adunaþi la 22 aprilie a.c. pe co-
ridorul din faþa redacþiei, în semn
de solidaritate cu poetul-redactor
ªtefan Manasia, chemat la “in-

terogatoriu”, dupã un alt redactor,
Ovidiu Petca. Vor urma, desigur,
toþi membrii redacþiei, reprimaþi în
numele unei noi, dar de fapt foarte
vechi, discipline de partid. Tot sub
semnul ei activistul reciclat a
chemat ºi poliþiºtii, care n-au avut
ce supraveghea, cãci nu toatã

lumea îºi exprimã opiniile cu
bâta…

Rãmâne de vãzut dacã Au-
toritatatea mereu invocatã de noul
iacobin provincial va reacþiona
cum s–ar cuveni la actele de…
indisciplinã deja numeroase din
febrilul sãu «manageriat», al cuiva
ce nu pare sã priceapã nimic din
natura muncii scriitoriceºti ºi
jurnalistice ºi aduce cu fiecare zi
grave prejudicii unei publicaþii
intrate în istoria mare a culturii
române ºi  a unui mediu de creaþie
ºi reflecþie intelectualã cum este
Clujul; un oraº care mai ºi aspirã
la titlul de «Capitalã culturalã
europeanã»… Gestul de solida-
ritate al confraþilor lui ªtefan
Manasia  ar  trebui sã fie încã un
argument pentru descurajarea unor
acte care se aflã în  contradicþie
radicalã cu ceea ce ar trebui sã
defineascã o poziþie administrativã
eficientã în lumea prin definþie mai
refractarã la birocratismul steril, a
scriitorilor. Dacã tot are ambiþii de
ºef, Mircea Arman ºi le-ar putea
realiza cu mai mult succes, bunã-
oarã, într-o organizaþie de partid
(are deja o asemenea experienþã!),
unde «disciplina» e obligatorie, iar
arãtarea, din când în când, a muº-
chilor  manageriali unor camarazi
obedienþi fãrã a mai pune întrebãri
inutile  ar face cât de cât ordine în
Doctrine ºi Idealuri. «Interesul
naþional» ar avea, fãrã îndoialã, mai
mult de câºtigat acolo decât aici,
la o biatã redacþie din bugetul
cãreia abia îþi poþi cumpãra,  douã
faruri la limuzina proprie.

CAZUL TRIBUNA

N-am mai pichetat vreo instituþie
din timpul revoluþiei. Nu-mi vine sã
cred cã au trecut de atunci
aproximativ douã decenii ºi
jumãtate. Îmi ziceam cã au trecut
toate momentele de disperare ºi de
glorie de felul celor în care la
ordinea zilei erau „teroriºtii”, apoi
„mineriadele”, contramanifestaþiile
ºi altele de acelaºi fel. A trebuit sã
vinã ziua de 22 aprilie ca sã mã
regãsesc alãturi de tineri dintre care

unii nu se nãscuserã încã pe
vremea împuºcãturilor anonime
din decembrie 1989 ºi din timpul
gloriei lui Miron Cozma, înghesuit,
dar vesel, alãturi de alþi profesori,
scriitori, redactori de publicaþii
culturale, studenþi ºi oameni de
presã pe coridorul comun al Uniunii
Scriitorilor, filiala Cluj, al revistei
Steaua ºi al surorii ei bilunare,
Tribuna, pentru a protesta
împotriva derapajelor de la

Noul iacobin provincial

Ovidiu  Pecican

Pichetarea
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normalitatea proceduralã, de la
amenitatea colegialã ºi de la
onestitatea intelectualã semnalate

tot mai alarmat în legãturã cu
funcþionarea Tribunei.

În 1983 am publicat un interviu
important aici. Eram student ºi am
vãzut în asta un pas consistent cã-
tre intrarea mea în rândul scrii-
torimii, unde mã visam ºi ziua, ºi
noaptea. În 21 decembrie 1989, la
izbucnirea revoluþiei, eram iarãºi
împreunã cu scriitorii gazetei res-
pective ºi cu colegii lor de la filialã,
urmãrind cu sufletul la gurã pro-
testul de la Bucureºti ºi urmarea
lui clujeanã… Din 2003 am pu-
blicat, vreme de un deceniu, numãr
de numãr, în aceastã revistã – ca
ºi în altele, dar cu o consecvenþã
mai marcatã, poate –, rãmânând,
la bine ºi la greu, alãturi de redacþia
lui Ioan Maxim Danciu. Le place sau
nu unora, meritul de pionierat al
acestei echipe este cã, practic, a
reinventat de la zero revista odi-
nioarã faimoasã, într-o vreme când
prea puþini mai credeau cã existen-
þa revistei s-ar cuveni sã continue.

Din acest motiv, nu din altul, am
participat, cu puþine luni în urmã, la
concursul pentru ocuparea poziþiei
manageriale la Tribuna, elaborân-
du-mi proiectul managerial împre-
unã cu prietenii tribuniºti. S-a so-
cotit, la sfârºit, cã altcineva ar fi mai
îndreptãþit, prin calitatea propu-
nerilor sale, sã vinã în fruntea re-
vistei. Am luptat cu armele demni-
tãþii ºi ale legalitãþii pânã la capãt,
contestând rezultatele, fãrã a
dobândi câºtig de cauzã. Pe urmã
am lãsat lucrurile sã curgã mai
departe, socotind cã atunci când
participi la un concurs realist este
sã accepþi ºi ipoteza înfrângerii, cãci
ºi ea este parte a regulii jocului.

Oprirea mea a coincis însã cu
inaugurarea unui nou climat la
revistã. ªtiam cã va fi astfel, drept
care am fost primul care a
demisionat din consiliul publicaþiei
ºi mi-am suspendat, preventiv,
colaborarea. A fost însã mult mai
rãu decât s-ar fi crezut, cãci
acuzele vitriolante la adresa
scriitorilor, agramatismul ºi oprirea
nemotivatã a vechilor colaborãri
au fost însoþite de grave acuze de
fraudare, de discreditarea ºi
dispreþuirea publicã a propriei
echipe ºi de continuele ºicanãri ºi
hãrþuiri ale redacþiei. Aºa a
început toatã isprava care ne-a
adunat, în cele din urmã, ba în
jurul unei liste de protestatari
împotriva terfelirii demnitãþii de
scriitor de cãtre noul manager, ba
printre sprijinitorii redactorilor
asediaþi de ukazuri birocratic-
obtuze ºi ameninþãri cotidiene cu
codul penal, ba, în cele din urmã,
ca sã apãrãm scriitorii din
redacþie podidiþi de sancþiuni
administrative ºi îmbrânciþi
preliminar în vederea concedierii
lor, unul dupã altul.

La 22 aprilie m-am alãturat
protestatarilor asupra cãrora a fost
dezlãnþuitã poliþia pentru a apãra
valorile civice ºi culturale care m-
au adus, la sfârºitul anilor 70, în
Cluj cu nãzuinþa de a studia aici ºi
nu altundeva, de a deveni scriitor
în capitala transilvanã ºi de a
participa dupã puteri la întreþinerea
unei atmosfere de elevaþie
spiritualã caracteristicã acestui
oraº aulic. Mã socotesc unul dintre
apãrãtorii dreptului la libertatea de
creaþie, a cordialitãþii civice ºi a
triumfului spiritului asupra
grobianismului agresiv care au dat
mereu o voce distinctã oraºului,
iar dacã astãzi Tribuna este în joc,
nu am cum sã fiu indiferent. În
aceste zile, bãtãlia pentru culturã,
la Cluj, se dã în jurul Tribunei, tot
aºa cum mai mulþi ani s-a dat în
jurul Filarmonicii.

Sã apãrãm cu calm, dar
fermitate, ceea ce ne defineºte ºi
nu ne poate nimeni lua. La Tribuna
lui Mircea Arman, pe coridorul
pichetat, m-am bucurat sã fiu în 22
aprilie împreunã cu atâtea spirite
afine, vii ºi ferme.

Ruxandra  Cesereranu

Regimul Ion Iliescu ºi iliescis-
mul au reintrodus (dupã revoluþia
din decembrie 1989, atât cât a fost
ea revoluþie!) o chestiune nocivã
în România – numirile în funcþii de
conducere, pe linie politicã. Nu-i
vorbã, aceastã meteahnã s-a
menþinut aproape în întreg des-
fãºurãtorul cronologic postcomu-
nist de la noi, dar Iliescu a fost re-
întemeietorul, ironic ºi în acelaºi
timp grav vorbind. Mineriadele
tutelate de primul prezident
postcomunist s-au dovedit niºte
instrumente de a controla tocmai
aceste chestiuni care erau con-
testate public (amestecul pericu-
los al Puterii în toate structurile
funcþionale ale þãrii) – a se vedea
fenomenul Piaþa Universitãþii 1990.
Cel mai bun detector al disfunc-
þionalitãþilor politice a fost întot-
deauna societatea civicã (în
ipostaza ei de actant igienizator).

Ceea ce s-a întâmplat la revista
Tribuna în luna aprilie 2013 nu face
altceva decât sã reia, la altã scarã,
tabieturile numirilor pe linie politicã,

în care liderul impus local (în acest
caz Mircea Arman) acþioneazã
autoritar ºi dezagreabil. De la
liniarul cu care profesorii loveau
degetele elevilor neascultãtori
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(odinioarã) la abuzul fãcut de dl.
Arman în chestiunea redactorilor
sãi tribuniºti trataþi ca niºte ºcolari
care trebuie disciplinaþi drastic
ºi reeeducaþi – nu este decât un
pas. Armanismul este un iliescism
mai mic, dar la fel de nociv, fiind
o urmare a unei mentalitãþi rigi-
de, abuzive ºi insolente. Latura
hilarã a armanismului” (explica-
þiile caraghioase ale domnului
Arman în ieºirile sale publice,
legate de cazul Tribuna) nu face
defel ca lucrurile sã fie pasabile.

Vlad   Moldovan
Anno Domini 2013: un frustrant

ºi suprarealist rãzboi de gherillã
are loc, as we speak, în birourile
ºi holurile redacþiei Tribuna din Cluj-
Napoca. Uimitoarea accedere la
postul de manager al lui Mircea
Arman a început sã-ºi expunã
roadele otrãvite. Ca o dubioasã
plantã mutagenã, ce pare cã a fost
testatã ºi hibridizatã sub pereþii de
sticlã matã a unui colhoz stalinist,
noua conducere nu a pregetat
sã-ºi insinueze sporii dãunãtori în
lumea culturalã din Ardeal ºi mai
departe. Stilul mafiot în care
filozoful-jurist a modificat atât
consiliul consultativ – îndepãrtând
nume de referinþã ale culturii
transilvane cât ºi  programul
ideologic, simbolic ºi tematic al
revistei ar merita cu siguranþã niºte
epoleþi pe care steluþa în cinci
colþuri ºi svasticuþele reuºesc,
finalmente, sã-ºi dea mâna. Iar
acþiunile de control, întimidare,
presiune, umilire aplicate de noul
manager redactorilor revistei – de
la negarea oricãrui tip de mobilitate
esenþialã pentru orice redactor ce
lucreazã la o astfel de publicaþie
pânã la supunerea aceloraºi
redactori la munci aberante ce nu
servesc interesului revistei  – au
dus pânã la urmã spre o luptã
erodantã  a celor care încã le mai
pasã de tenura ºi conþinutul
publicaþiei la care lucreazã.
Personal aº simþi o furie bazalã
dacã - mie mi s-ar întâmla aºa
ceva, sã facem dar un simplu
exerciþiu de imaginaþie: sã zicem

cã de mai mulþi ani deja lucrezi la o
revistã ºi în tot acest rãstimp tu ºi
colegii tãi dai ce e mai bun
intelectual ºi stilistic pentru textele
pe care le semnezi aici; ba mai
mult te-ai îngrijit în tot aceºti ani sã
atragi colaboratori valoroºi
încercând sã dai un profil
prezentabil publicaþiei. ªi iatã
acum, în 2013, dupã un deceniu în
care conºtientizarea socialã ºi
cultrualã a trãit etape absolut
necesare ºi în þãriºoara noastrã -
te trezeºti cu noul ºef, protejat
politic, total aiuristic în stilul ºi
opþiunile de conþinut pe care le
impune revistei - acest manager
care nu se dezlipeºte de codul civil
ºi care pare o caricaturã de ab-
solvent de drept ce a descoperit
atuurile legii  ºi le foloseºte în spirit
vãdit meschin, acest ºefuleþ care
a ºtiut cum sã se miºte în jungla
tranziþiei / acesta deci nu numai cã
îºi bate joc de întreaga muncã ºi
investire sufleteascã pe care tu ai
angajat-o în aceºti ani dar încearcã
cu o nesimþire ºi naivitate obscenã
sã facã o combinþie mafiotã de anii
’90 prin care sã îºi aducã supuºii
la ºi în revistã pentru ca apoi sã
realizeze un profil caricatural  al
conþinutului aceleiaºi. Ei bine într-
o astfel de situaþie nu putem  sã îi
bãnuim decât de virtute pe vechii
redactori care atâta timp nu au
reacþionat mult mai tãios decât li se
cerea de la sine. Totuºi - iatã totul
are o limitã ºi suportabilitatea se
pare ca  a fost depãºitã pânã la
urmã.

O atmosferã monstruos
kafkianã ºi-a fãcut loc aici:
redactorii nu au acces la ceea ce
ei înºiºi sunt plãtiþi sã producã -
revista ca atare. Formatul, textele,
colaborãrile, dispunerea  - au
devenit  secret de stat chiar ºi
pentru aceºtia. ªtefan Manasia,
Oana Pughineanu, Claudiu Groza,
Pavel Azap ºi Ovidiu Petca trebuie
sã dea Bunul de Tipar la ceea ce
nu au acces. Chiar ºi  libertatea
de exprimarea a acestor inte-
lectuali se divedeºte a fi o piedicã
pentru impunerea  “ordinii” în ºi pe
care Arman înþelege sã o aducã
revistei. Unui poet de talia lui
ªtefan Mansia îi este interzisã
posibilitatea de exprimare a
propriilor poziþii privind problema
coºmarescã în care s-a trezit. De
aici ºi atenþionarea pe care noul
Consiliu de disciplinã  al revistei (în
frunte cu tartorul principal) i-a fost
comunicatã. Subiectul Manasia
are dreptul sã rãmânã mut în faþa
procesului de epurare al revistei la
care lucreazã pentru cã, în caz

contrar, totul poate fi folosit
împotriva sa  la propria-i zburare
din ”colectiv” pentru ca altcineva,
mai apetent în mafioºeniile ºefului
sã îi ocupe locul de obedienþã. ªi
asta încã odatã ºi încã odatã ºi tot
aºa pânã ce revista va fi reînnoitã
cu adevãrat dupã chipul ºi vorba
boss-ului. Ceea ce domnu Arman
nu înþelege în întreaga stratagemã
de acaparare a revistei este faptul
cã el însuºi ºi-a cauzat o auto -
suprimare evidentã din lumea cultu-
ralã românã; uneori publicitatea
negativã se dovedeºte dãunãtoare
strategilor care au gândit-o. Cine
în afarã de cercurile vag filozofice
în care postnoicianul “profesor” va
mai rezona la pulsaþiile naive pe

C
A

ZU
L 

TR
IB

U
N

A

Arman’s dirty job

Dimpotrivã. În aceastã situaþie
ceea ce a contat întotdeauna a
fost solidaritatea. Din fericire,
prietenia faþã de redactorii tribu-
niºti boicotaþi de Mircea Arman s-
a vãdit energetic ºi concret prin
luãri de poziþie, articole în presã ºi
în mediul internautic, manifestãri
de susþinere etc. Este ceea ce
ºi-a propus ºi acest grupaj de opinii
din revista Steaua, chiar dacã el
riscã sã aparã tardiv pe piaþa de
idei faþã de evenimentele survenite
în cazul Tribuna.
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care un creier obosit  le mai emite
în propria-i ogradã/revistã? Deca-
lajul ºi inconºtineþa manevrelor lui
Mircea Arman se dovedesc ºi mai
acute acum când tinerii au învãþat
câteva lecþii esenþiale de comu-
nicare, coagulare ºi conºteintizare
civilã ºi publicã datoritã accesului
la un mediu relativ liber cum este
internetul. Domnul manager ar
trebui sã înþeleagã faptul cã deja
de demult  the joke’s on him, cã
astfel de miºcãri mafiote nu mai pot

Nu-mi stã în fire sã scriu texte
cu intenþii polemice, deºi daimonul
mã împinge adesea. Trec peste
acest principiu ca sã notez câteva
gânduri despre revista Tribuna, pe
care obiºnuiesc s-o numesc
„rivalã ºi prietenã” a Stelei (cu atât
mai mult cu cât ambele publicaþii
funcþioneazã pe acelaºi culoar,
într-o clãdire impunãtoare din
centrul Clujului).

Când Mircea Arman, cel care
se intituleazã pompos ºi auto-
suficient „manager”, a luat
conducerea Tribunei, am afirmat
prudent – discutând cu câþiva
prieteni – cã omul nu meritã judecat
înainte de a fi vãzut ce poate ºi ce
tendinþã va imprima revistei. Din
pãcate, totul a fost limpede încã de
la primul numãr. De unde vechea
Tribuna era o revistã de þinutã, cu
articole interesante ºi dinamice,
„noua direcþie” scotea de la
naftalinã texte ºi perspective de
mult expirate ºi o fãcea pe un ton
resentimentar, a cãrui agresivitate
a ºocat întreaga lume culturalã din
România.

De atunci încoace, numãr de
numãr, Tribuna ºi-a dat în petec.
Pãrãsitã de mulþi dintre
colaboratorii fideli, revista s-a vãzut
vãduvitã, prin decizia autoritarã a
d-lui Arman, ºi de condeiul câtorva
redactori, împiedicaþi sã publice în
coloanele ei, în condiþiile în care îºi
consacraserã cu abnegaþie – unii
de peste zece ani – inteligenþa ºi
energiile spirituale Tribunei. Aceiaºi
redactori sunt supuºi unui regim

dictatorial (Mircea Arman i-ar zice
„disciplinã”) ºi unei presiuni
constante, prin chemarea lor
periodicã în faþa unor comisii
disciplinare arbitrar constituite, unde

trebuie sã rãspundã pentru crime
de lez-majestate, cum ar fi
publicarea unui articol critic despre
„noua” direcþie a Tribunei, pãrãsirea
redacþiei fãrã „bilet de voie”,
exprimarea publicã a unor opinii

diferite de cele „infailibile” ale d-lui
Arman etc. Libertatea de opinie ºi
libertatea de miºcare, definitorii
pentru un jurnalist, au devenit vorbe
fãrã sens pentru tribuniºti.

Cã un om face o greºealã sau
douã, e scuzabil. Când însã
persistã în propria prostie, cazul e
de un penibil fãrã margini, cu atât mai
mult cu cât omul respectiv pare sã
fie convins cã are dreptate în orice
circumstanþe. Mã întreb cum mai
poate d-l Arman sã se prezinte la
redacþie fãrã sã-i fie ruºine de situaþia
în care se pune singur în
perspectiva istoriei literare. Azi el îi
poate acuza pe toþi cei care i se opun
de invidie, oportunism, lipsã de
clarviziune, însã – peste vreo
cincisprezece-douãzeci de ani,
când se va scrie istoria revistelor
clujene – situaþia actualã de la
Tribuna va fi catalogatã sine ira et
studio drept cel mai trist ºi îngrijorãtor
moment din evoluþia revistei.

D-l Arman mai are timp sã-ºi dea
demisia: pata neagrã din istoria
Tribunei ar fi, astfel, de micã întindere
ºi posteritatea ar putea-o scãpa din
vedere. „Managerul” nu va face
însã gestul salvator. E prea orgolios,
prea convins cã are dreptate, prea
însetat sã plãteascã poliþe în
stânga ºi-n dreapta, aºa cã se va
scufunda din ce în ce mai tare...
Mircea Arman nu va demisiona,
fiindcã are sprijin politic, iar
conducerea Consiliului Judeþean
Cluj îºi va proteja politrucul, cu riscul
de a termina definitiv o mare
publicaþie din urbea noastrã.

De fapt, scandalul Tribuna
subliniazã încã o datã cât de
nocivã este imixtiunea politicului în
culturã ºi ne aratã limpede cã
„managementul” cultural trebuie sã
fie apolitic!

Valentin  Derevlean
În momentul în care scriu acest

text au trecut deja 2 zile de la „an-
chetarea” redactorului ªtefan
Manasia de cãtre Comisia de
Eticã (sau Disciplinã!?) a revistei
Tribuna. Aºa cã valul mediatic s-a

mai stins, frecvenþa reacþiilor a
scãzut, însã senzaþiile de jenã ºi
de regret sunt la fel de persistente.

Regret faptul cã o revistã de
culturã, ce-i drept, cu fonduri venite
de la Consiliul Judeþean, ajunge sã
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A fi fãcute în 2013 nici chiar în
România. Revista Steaua susþine
cu toate puterile  acest rãzboi de
rezistenþã  ºi sperãm cã nu de
lungã duratã în care redactorii
revistei s-au angajat pentru binele
efectiv al publicaþiei lor. Însã o
astfel de treabã murdarã  ne
împingem sã înþelegem mult mai
acut faptul cã normalitatea,
civilitatea ºi valoarea sunt  elemente
pe care noi toþi trebuie sã le apãrãm
centimetru cu centimetru.

Tribuna 2013. Momente
regretabile

Ioan  Pop-Curºeu

sau de ce managementul cultural trebuie sã fie apolitic
Problema posteritatii,,,,,

(((( (
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se dezicã de tot ce reuºise mai
bun prin vocea unui singur om, fie
el ºi directorul revistei. Regret cã
în doar câteva luni – de când noul
director, adicã ºi redactor ºef ºi
manager – a preluat postul câºtigat
în urma unui concurs de dosare,
colaboratorii strânºi cu greu de
actualii redactori refuzã sã mai
scrie la Tribuna, valoarea
materialelor a scãzut conside-
rabil, redactorilor li se anuleazã
condiþiile minime de a face munca
de redactor cultural, ba li se ºi
imputã orice reacþie publicã ºi
toatã aceastã desfãºurare de
prost gust confirmã cumva
scenariul clasic al numirii politice
cu efectele ei imediate.

Însã în urma protestului din 22
aprilie, protest la care au participat
prietenii lui ªtefan, majoritatea
scriitori, ziariºti sau studenþi,
protest la care noul director al
revistei Tribuna a considerat de
cuviinþã sã cheme poliþia ºi
jandarmeria, nu poþi decât sã te
simþi jenat. Jenat cã cineva din
conducerea unei reviste culturale
cheamã jandarmeria ca sã-i legi-
timeze pe Ion Mureºan, Ion Pop
sau Radu Þuculescu. Susþinerea
cauzei lui ªtefan Manasia de cãtre
scriitorii aflaþi în faþa uºii Uniunii
Scriitorilor a devenit pentru dom-
nul director motiv de tulburare a
ordinii publice ºi, posibil, conflict
violent, altfel nu îmi explic
prezenþa jandarmilor acolo. ªi
toate acestea pentru cã ªtefan
Manasia a reacþionat printr-un
articol în Observatorul cultural la
situaþia din propria redacþie.

Domnul director are dreptate:
orice angajat care scrie în presã
despre propriul ºef este sanc-
þionat disciplinar. De obicei acest
lucru se întâmplã în mediul privat,
acolo unde ai cu cine sã discuþi
când te consideri neîndreptãþit ºi
unde plângerea ta are efecte
imediate. Sistemul privat este
gândit sã facã bani ºi perfor-
manþã, am mari îndoieli cã într-un
mediu privat ªtefan Manasia era
cel chemat sã dea socotealã ºi
nu invers. În fond, niciuna dintre
mãsurile luate de noul director nu
aduce per-formanþã sau mult
doriþii bani. Însã domnul director
uitã un lucru: ºi domnia sa
lucreazã la stat. Adicã, ºi domnia

sa este plãtit din banii contri-
buabililor. Nu e revistã personalã,
nu e de uz propriu ºi nu e de fãcut
din ea ceea ce poftesc propria
poftã ºi propria ranchiunã. Singura
mea speranþã în rezolvarea

Victor  Cubleºan
Îmi amintesc cum în toamna

anului trecut, în pragul pensionãrii
lui Maxim Danciu din funcþia de
redactor-ºef al revistei Tribuna,
stãteam la poveºti cu prietenii din
redacþia vecinã (am vina de a fi
prieten cu toþi redactorii tribuniºti
de un car de vreme) în jurul unei
mese de cafenea ºi le spuneam
foarte convins cã lucrurile nu au
cum sã meargã mai rãu. Cum nu
existã ºef care sã nu provoace
mormãieli, cîrteli ºi ridicãri ironice
de sprîncene ºi Maxim Danciu îºi

avea partea sa de comentarii – ba
cã n-ar fi dat pentru un grupaj cinci
pagini, ci doar patru, ba cã ar lungi
prea mult ºe-dinþele de redacþie de
luni, ba cã nu ar aloca suficiente
fonduri pentru deplasãri. Mai apoi
la Tribuna s-a întîmplat Mircea
Arman. ªi am descoperit cã este
posibilã cãlãtoria în timp. Într-un
interval record revista s-a întors
în plinã atmosferã proletcultistã.
Noul manager a instituit un regim
totalitar demn de o þarã cu o
dictaturã adevãratã. Nepriceput în
ceea ce priveºte conducerea unei
reviste literare, a tratat subiectul
similar organizãrii unei fabrici cu
bancuri fixe de lucru: muncã
normatã fãrã posibilitatea de a
pãrãsi postul, standardizare,
izolare. Deoarece existã o singurã

funcþie de con-ducere ºi-a amintit
pesemne de lecturile despre viaþa
la bordul navelor de luptã din
secolul XVI cînd orice comentariu
era pedepsit cu lovituri de bici, tras
pe sub chilã sau execuþie – existã
un singur comandant la bord.
Justificarea a gãsit-o într-o
adaptare a normelor de conduitã
ale funcþionarilor publici (legea nr.7/
2004), de unde a preluat inclusiv
pasaje legate de compor-tamentul
funcþionarului în strãinãtate. S-ar
pãrea însã cã nu le-a înþeles pe
cele legate de obligaþiile funcþiei de
conducere ºi pe cele legate de
drepturile angajaþilor. Dupã cum e
evident cã nu a înþeles cã un
redactor nu este funcþionar public.
Dar, din exteriorul redacþiei, mai
vizibilã decît atmosfera redac-
þionalã în curs de rapidã degra-
dare e revista aflatã într-un
spectaculos ºi accelerat proces
de transformare în maculaturã
indigestã. Nu ºtiu în ce mãsurã
s-a atins tirajul promis (de cîteva
mii de exemplare) în contractul de
management cu care s-a cîºtigat
concursul, dar aº fi curios cine
mai cumpãrã o revistã în care nu
mai ai aproape nimic de citit înafara
unor pagini lungi reproduse dupã
cãrþi deja publicate, a unor studii
cu iz sen-zaþionalist ieftin ºi a unor
editoriale care aduc surprinzãtor
de bine cu textele semnate de
Nicolae Moraru sau Ion Vitner.
Singura speranþã care mi-a rãmas
este ca cineva din conducerea
Consiliului Judeþean Cluj (forul
tutelar al publicaþiei) sã încerce sã
citeascã Tribuna la micul dejun, sã
se înece cu un biscuit, oripilat de
calitatea publicaþiei, ºi sã treacã la
cele veºnice. Atunci, în urma
anchetei, poliþia ar putea identifica
criminalul. Dar, desigur, asta e doar
o poveste de spus în jurul unei
mese de cafenea, între prieteni.

conflictului de la Tribuna þine de
jocul inevitabil al deciziilor politice:
ce a fost dat poate fi ºi luat înapoi
– acest cinism politic care uneori
îmi place foarte mult ºi care are
uneori beneficiile sale.
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Ce astept de la un biscuit,,,,,
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S-au scris ºi s-au spus destul
de multe despre cazul „Tribuna”,
pânã într-atât, încât toatã opinia
publicã pare deja obositã de
subiect. O obosealã periculoasã,
însã, pentru o instituþie culturalã
în plin declin ºi pentru câþiva
scriitori tineri din redacþie a cãror
carierã ar putea avea de suferit
pe termen lung. De aceea, e ne-
voie încã de aceastã mobilizare
ºi de identificarea unor noi cãi,
instituþionale ºi legale, de a
provoca demisia sau demiterea

lui Mircea Arman. Am citit cu mai
multã sau mai puþinã stupoare în
ultima vreme adeziuni din partea
unor scriitori precum Aura Christi
(autoare remarcabilã pânã acum
doar prin vituperãri la adresa unor
importanþi scriitori contemporani
ºi la þinutul trenei altora) sau
Nicolae Breban, ale cãrui poziþii
publice din ultimii ani nu mai
constituie demult repere etice.

M-a îngrijorat ºi m-a întristat,
însã, atitudinea Irinei Petraº,
preºedinte al Filialei Cluj a Uniunii
Scriitorilor. Nu numai cã Irina
Petraº n-a semnat protestul
online, iniþiat de Doina Cetea,
Marta Petreu, Mircea Popa, Ion
Mureºan sau Adrian Popescu, dar
nici n-a luat vreo poziþie publicã în
aceastã problemã stringentã a
Clujului cultural (ºi nu numai).
Adoptarea tacticii struþului e
incorectã din douã puncte de
vedere: 1. Instituþional: în calitate
de preºedinte al Filialei Cluj ºi
indiferent de opinia personalã,
Irina Petraº e obligatã sã apere
interesele celor pe care îi

Alex  Goldiº

reprezintã ºi care ºi-au
manifestat, pânã acum, în atâtea
rânduri, indignarea. 2. Principial:
Pe de o parte, nu ºtiu cum poate
sta cineva cu mâinile în sân când
valori incontestabile ale Clujului,
precum profesorii Ion Pop ºi Ion
Vlad, sunt denigrate la scenã
deschisã. Am cunoscut-o, apoi,
pe Irina Petraº drept un mare
susþinãtor al tinerilor scriitori, gata
întotdeauna sã încurajeze ºi sã
promoveze valoarea. M-aº fi
aºteptat ca, de nu în numele unei
serii mai largi de tineri colabora-
tori ai „Tribunei”, care se feresc
acum de ea, mãcar din simpatie
pentru trei scriitori excelenþi
precum ªtefan Manasia, Oana
Pughineanu sau Claudiu Groza,
criticul ºi istoricul literar pe care-l
preþuiesc sã batã, în numele
Uniunii, pe la uºile autoritãþilor
pentru a repara aceastã nedrep-
tate.

Sunt dezamãgit ºi mã tem cã
cei care acuzã Clujul cultural de
lipsã de reacþie, de prea mult
spirit de complezenþã, de clien-
telism familial au, în mare parte,
dreptate.

                Desene de  Octavian Bour
 colaborator al Tribunei din anul 1961.

Familia

Politica strutului,,,,,
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De obicei, ceremonia de acor-
dare a titlului de Doctor Honoris
Causa de cãtre o universitate începe
prin enumerarea precedenþilor
laureaþi ai instituþiei respective.
Universitatea Babeº-Bolyai se
poate mândri, cu deplinã îndrep-
tãþire, cã are între doctorii sãi
onorifici figuri ilustre. În cazul lui
Mario Vargas Llosa poate cã pro-
cedura ar trebui inversatã, fiind
oportun prin a începe cu enume-
rarea marilor universitãþi din lume
care i-au acordat domniei sale titlul
de DHC. Desigur, în capul listei
se aflã universitãþile din patria
scriitorului, Peru: San Marcos,
Ricardo Palma, Inca Garcilaso de
la Vega, Pontificia Universidad
Católica, Universidad Nacional
de Ingenieria din Lima, San
Agustin ºi Santa Maria din
Arequipa, San Antonio Abad din
Cusco, Pedro Ruiz Gallo din

Foto: Fiorella Battistini

Corin  Braga

Laudatio la acordarea titlului de Profesor Honoris Causa de cãtre
Universitatea Babeº-Bolyai scriitorului peruan Mario Vargas Llosa

Chiclayo, Universitatea Naþionalã
din Piura, precum ºi cele din
America Latinã: Francisco Marroquin
din Guatemala, Simon Bólivar din
Venezuela, San Luis de Potosí din
Mexic, Francisco Morazán din
Honduras. Continentul nord-
american este la fel de bine re-
prezentat, cu universitãþi ºi colegii
din Miami, Connecticut, Boston,
Georgetown, Yale, Harvard, UCLA,
Saratoga Springfields. Europa de
asemenea, prin universitãþile spa-
niole din Granada, Murcia,
Valladolid, Madrid, Malaga,
Alicante, cele franceze din Rennes,
Reims, Bordeaux, Pau, Polinezia
Francezã ºi desigur Sorbona, cele
italiene de la Roma (Tor Vergata)
ºi Genova, Universitatea Catolicã
din Louvain Belgia, Universitatea
Humboldt din Berlin, University
College ºi King’s College din
Londra, Universitatea Oxford,

Universitatea Ben-Gurion din Israel,
sau Trobe University din Melbourne
Australia. La acestea se adaugã
numeroase alte titluri, distincþii
ºi medalii oferite de oraºe, asociaþii,
academii, institute, fundaþii, muzee
ºi diferite instituþii. Aproape toate
romanele ºi scrierile sale importante,
începând de la primele publicate, au
fost premiate: Los jefes, La ciudad
y los perros, La casa verde, La tía
Julia y el escribidor, La guerra del
fin del mundo, El hablador, Lituma
en los Andes, La fiesta del chivo.
La care se adaugã cele mai pre-
þioase distincþii ºi premii mondiale:
„Legiunea de Onoare“, acordatã de
Guvernul Francez. în 1985, Premiul
Principe de Asturias de las Letras
în 1986, Premiul Miguel de
Cervantes acordat de Ministerul
Culturii din Spania în 1994, Ordinul
„EL SOL DEL PERU“ cu grad de
Marea Cruce cu Diamante, cea mai
înaltã distincþie pe care o acordã
Statul peruan, ca recunoaºtere a
principiilor etice ºi civice ºi pentru
contribuþia adusã la restabilirea
statului de drept în þara sa în 2001,
toate încununate de Premiul Nobel
pentru Literaturã în 2010. ªi lista ar
putea continua, oferind ea singurã
întreg materialul necesar pentru o
Laudatio. Dar ce anume explicã
aceastã apreciere universalã, ce a
determinat revistele Foreign Policy
(Statele Unite) ºi Prospect (Marea
Britanie) sã-l situeze pe Mario
Vargas Llosa între primii 20 de
intelectuali mai importanþi ºi influenþi
nu doar din America Latinã, ci ai
planetei?

Desigur, o operã ºi o activitate
prodigioasã. Vargas Llosa a pu-
blicat o impresionantã serie de
romane: La ciudad y los perros
(1963), La casa verde (1966)
Conversación en La Catedral
(1969) Pantaleón y las visitadoras
(1973), La tia Julia y el escribidor
(1977), La guerra del fin del mundo
(1981), Historia de Mayta (1984),
Quien mató a Palomino Molero?
(1986), El hablador (1987), Elogio
de la madrastra (1988), Lituma en
los Andes (1993), Los cuadernos
de don Rigoberto (1997); La fiesta
del chivo (2000), El paraiso en la
otra esquina (2003), Travesuras de
la niña mala (2006) – încununate
aproape toate cu premii literare;
povestiri: El desafio (1957), Los

Doctor Honoris Causa pentru Mario Vargas Llosa, la Cluj

Pledoarie pentru fictiune
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jefes (1959), Los cachorros (1967);
piese de teatru: La huida del Inca
(1952), La seniorita de Tacna
(1981), Kathie y el hipopotamo
(1983), La chunga (1986), El loco
de los balcones (1993), Ojos
bonitos, cuadros feos (1994),
Odiseo y Penelope (2007),  Al pie
del Tamesis (2008), Las mil y una
noches (2009); eseuri ºi criticã
literarã: Historia secreta de una
novela (1971), La orgia perpetua:
Flaubert y Madame Bovary (1975),
Entre Sartre y Camus (1981), La
suntuosa abundancia (1984), La
verdad de las mentiras (1990), Un
hombre triste y feroz (1992), La
utopia arcaica: Jose Maria
Arguedas y las ficciones del
indigenismo (1996), Cartas a un
joven novelista (1997); Bases para
una interpretación de Ruben Dario
(2001), La tentación de lo imposible
(2004), El viaje a la ficción. El
mundo de Juan Carlos Onetti
(2008); memorii ºi eseuri politice:
Contra viento y marea (1983, 1986,
1990), El pez en el agua (1993),
Desafios a la libertad (1994);
Nationalismus alas neue
Bedrohung (2000), Diario de Irak
(2003), Israel / Palestina. Paz o
guerra santa (2006), Sables y
utopías. Visiones de America Latina
(2009); de asemenea, în Spania a
început publicarea unei serii de
Obras completas: vol. I Povestiri ºi
romane (2004), vol. II Romane
(2004) ºi vol. III Romane ºi teatru
(2005). Prozator, romancier,
dramaturg, eseist ºi critic literar,
journalist ºi corespondent la El Pais
ºi alte ziare ºi reviste, memorialist,
comentator politic, militant pentru
drepturile omului ºi cultura libertãþii,
politician (candidat la preºedenþia
Perului în 1990), Mario Vargas
Llosa dezvãluie un profil multifaþetat,
al unui om total, întors în egalã
mãsurã spre interioritate ºi abisurile
fiinþei umane, spre mitologia ºi
culturile grupurilor ºi popoarelor,
spre viaþa publicã ºi colectivitate, un
om doritor sã exploreze ºi sã
înþeleagã totul, stând sub vechea
temã a lui Terenþiu: Homo sum,
humani nihil  a me alienum puto.

Care sunt rãdãcinile acestei
complexitãþi ºi în ce mãsurã este
ea simptomaticã pentru o întreagã
societate ºi paradigmã culturalã?
Din perspectiva istoriei literare,

Mario Vargas Llosa face parte din
extraordinara explozie, marele
boom al prozei latino-americane din
deceniile ºase, ºapte ºi opt, alãturi
de alte nume de prozatori de mare
forþã precum Gabriel García
Márquez, Ernesto Sábato, Julio
Cortázar, Adolfo Bioy Casares,
Carlos Fuentes, José Lezama
Lima, Miguel Ángel Asturias sau
Alejo Carpentier. În timp ce în
Europa, în Franþa în special, proza
modernã, a marilor transgresiuni de
genuri ºi teme, de discursuri ºi stiluri,
se închidea în experimentalismul
uscat, impersonal, al noului roman
francez, scriitorii latino-americani
redescopereau forþa hipnoticã a
naraþiunii, plãcerea genuinã a
povestirii, care face parte, s-ar pãrea,
din comportamentul specific al
speciei umane. Care este locul
ocupat de Mario Vargas Llosa în
paleta atât de largã ºi diversificatã a
„noilor povestaºi“ (habladores) de
limbã spaniolã?

În 1994, cercetãtorul american
M. Keith Booker a încercat în cartea
sa Vargas Llosa among the
Postmodernists sã îl situeze pe
autorul peruan între cele douã
paradigme ale culturii occidentale
din ultimii cincizeci de ani,
modernitate ºi postmodernitate.
Apelând la conceptele lui Fredric
Jameson, Terry Eagleton, Linda
Hutcheon, Andreas Huyssen, dar
ºi Mihail Bahtin, Michel Foucault ºi
Theodor Adorno, criticul identificã
în primele romane ale scriitorului,
precum Casa verde sau
Conversaþie în La Catedralã,
trãsãturi ale modernismului
(abordarea serioasã, realism
implicat, credinþa în funcþia socialã
meliorativã a artei, structura
încheiatã ºi discursul centrat), iar
în urmãtoarele, precum Pantaleon
ºi vizitatoarele sau Elogiul mamei
vitrege, nuanþe ale postmoder-
nismului, precum scepticismul,
pierderea credinþei, relativismul
interpretãrilor, ludicul, descentrarea,
fragmentarea, structura deschisã
etc. Rãzboiul sfârºitului lumii, spre
exemplu, s-ar împãrtãºi atât din
realismul de secol XIX, flaubertian,
cât ºi din jocurile intertextuale ºi
ironia postmodernã. Concluzia ar fi
aceea cã proza lui Mario Vargas
Llosa acoperã ambele mari curente,
migrând dinspre modernism spre

postmodernism. Întrebarea crucialã
pe care studiul nu o pune însã este
dacã în general proza sud-
americanã se supune criteriilor unor
teorii ºi formule prezente în literatura
nord-americanã ºi dacã nu o
falsificãm impunându-i un pat
procustian strãin ei.

O altã mare titulaturã în care a
fost înglobatã, la un mod mai degra-
bã spontan ºi nereflexiv, proza lui
Mario Vargas Llosa este aceea a
„realismului magic“ (realismo
mágico, lo real maravilloso) (a se
vedea studiile lui Graciela N. Ricci,
Irlemar Chiampi, María Elena
Angulo, José Miguel Oviedo, Emil
Volek etc.). Dar ºi aici apar
probleme de încadrare. „Realismul
magic“ însuºi este o formulã
suficient de laxã încât sã includã ºi
miraculosul „naiv-popular“ al lui
Gabriel García Márquez dintr-un
Veac de singurãtate, ºi magia
amerindianã al lui Miguel Ángel
Asturias din Mulata de tal, ºi proza
istoricã fastuoasã a lui Carlos
Fuentes din Terra Nostra, ºi
estetismul baroc al lui Alejo
Carpentier din Concertul baroc sau
al lui Lezama Lima din Paraiso, ºi
psihologia abisalã a lui Ernesto
Sábato din Despre eroi ºi morminte,
ºi fantasticul pur din nuvelele lui
Julio Cortázar sau Adolfo Bioy
Casares, precum ºi „minciunile
adevãrate“ ale lui Mario Vargas
Llosa. „Realismul magic“ este mai
degrabã un passe-partout termi-
nologic, care nu dã seama cu
adevãrat de resorturile personale,
de creativitatea scriitorului peruan.

În cãrþile sale de memorii,
mãrturisiri ºi criticã literarã, Vargas
Llosa se reclamã mai degrabã de
la marea tradiþie a realismului.
Maeºtrii sãi formatori asumaþi sunt
Balzac, Stendhal ºi mai ales
Flaubert (despre care scriitorul
peruan scrie ºi un studiu critic), iar
mai aproape de noi Faulkner,
Hemingway sau Henry Miller. Dar
în egalã mãsurã Dostoievski,
Kafka, Sartre, Camus sau Malraux.
Aceste douã mari tradiþii ale
romanului modern sunt însã imerse
în bazine semantice mult mai largi,
cum ar fi romanul cavaleresc
(despre Tirant lo Blanc Vargas
Llosa a scris mai multe studii),
literatura exploratorilor (ale cãror
mituri legate de paradisul terestru
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ºi alte locuri miraculoase precum
El Dorado, cele ºapte oraºe de aur
din Cibola, Marele Paititi, fântâna
tinereþii, þinutul amazoanelor le-a
cercetat în studenþie), folclorul
amerindian, amazonian în primul
rând (Povestaºul se hrãneºte din
scrieri etnografice dar ºi din
experienþe personale de teren),
literatura de limbã spaniolã sud-
americanã de dinaintea „boomului“,
mai puþin cunoscutã nouã. Un
realism aºadar îmbogãþit, fãrã
frontiere („sans rivages“ cum
spunea Roger Garaudy), în care
imaginile din „oglinda plimbatã de-a
lungul drumului“ de naratorul neutru
sau omniscient realist nu reflectã
doar problemele societãþii, ale
grupurilor, ale biografiilor individuale,
ci ºi miºcãrile sufleteºti ºi nuanþele
inefabile, ficþiunile ºi fantasmele,
legendele personale ºi miturile
imemoriale ale comunitãþilor sud-
americane.

Poate cã nucleul generator, me-
canismul creaþiei, sursa inspiraþiei
lui Vargas Llosa este cel mai bine
exprimat de chiar titlurile unor dintre
volumele sale de criticã literarã, fie
explicitând propria operã, fie
analizându-se pe sine indirect, prin
oglinda operelor altor scriitori:
„adevãrul minciunilor“ (La verdad de
las mentiras) sau „cãlãtoria cãtre
ficþiune“ (El viaje a la ficción).
„Literatura arde, pârjoleºte,
consumã“ (La literatura es fuego),
este tema discursului sãu la
primirea premiului Rómulo Gallego
în 1967. Scrisul, dar ºi lectura,
presupun o formã de implicare
existenþialã, de trãire ºi asumare a
condiþiei umane. Dacã în primele
decade ale vieþii, în care se
împãrtãºeºte din idealurile marxiste
ale revoluþiilor din America latinã,
tânãrul scriitor se implicã mai
degrabã militant, social, iatã cã în
decadele urmãtoare, marcate de
desvrãjirea (desenchantement ar
spune francezii, desengaño spa-
niolii) ºi despãrþirea de modelul
cubanez ºi orientarea spre libe-
ralismul democratic, el identificã
funcþia modelatoare a literaturii în
capacitatea ei de a crea lumi
imaginare, de a îmbogãþi sufletul cu
trãiri pe care realitatea ternã nu le
oferã, de a oferi perspective inedite
ºi revelatorii asupra fiinþei umane.
Scopul literaturii este de a „înlocui

prin intermediul iluziei lumea
concretã ºi obiectivã a vieþii trãite
cu cea subtilã ºi efemerã a ficþiunii“
(„reemplazar ilusioriamente el
munde concreto y objetivo de la
vida vivida por el sútil y efímero de
la ficción“, Scrisori cãtre un tânãr
romancier).

Aceasta nu presupune eva-
ziunea în lumi ficþionale paralele.
Scriitorul nu construieºte universuri
inventate, distincte de cel în care
trãim, cum se întâmplã în literatura
fantasy sau în science-fiction.
Dimpotrivã, ceea ce îl intereseazã
este sã aprofundeze ºi sã
nuanþeze lumea noastrã curentã,
gãsind un unghi de privire nou, care
sã o insoliteze, sã-i punã în luminã
laturi necunoscute sau invizibile. De
aici pledoaria pentru „adevãrul
ficþiunii“. Fantezia umanã, afirmã
Mario Vargas Llosa, este un dar
demonic: „Ea deschide continuu o
prãpastie între ceea ce suntem ºi
ceea ce am vrea sã fim, între ceea
ce avem ºi ceea ce dorim“. Este în
egalã mãsurã un vector care ne
face sã imaginãm lucruri noi ºi un
factor de frustrare ºi dezamãgire,
atunci când aceste fantasme se
spulberã la ºocul cu realitatea. Rolul
literaturii, al ficþiunii, este tocmai
acela de a complini marele vid dintre
speranþã ºi posibilitate. Ficþiunea
materializeazã fantasmele indivi-
dului, ale grupurilor, ale epocilor,
„poftele, temerile, dorinþele ºi
resentimentele“ oamenilor, descrie
natura umanã în toatã complexi-
tatea ei, în care principiul realitãþii
se îmbinã cu principiul plãcerii, în
care realul cenuºiu este surplombat
de irealitãþi mirifice sau coºmareºti.
Spre deosebire de istoriografie sau
de genul jurnalistic, care se
subordoneazã ºi sunt verificate prin
compararea cu realitatea, „romanul
se revoltã ºi încalcã regulile vieþii“.
Romanele „nu se scriu pentru a se
povesti viaþa, ci pentru a o
transforma, adãugându-i ceva în
plus“; ele sunt „scrise ºi citite pentru
ca oamenii sã trãiascã vieþile pe
care nu se resemneazã sã nu le
aibã“. Scriitorul peruan redefineºte
în fapt însuºi pactul ficþional (acel
„willing suspension of disbelief“ de
care vorbea Coleridge), arãtând cã
vera-citatea literaturii nu se
mãsoarã prin izomorfismul cu
realitatea externã, ci prin capa-

citatea de convingere, prin forþa
comunicativã a fanteziei, prin
puterea magiei, prin abilitatea
de a sugera, prin intermediul
„minciunilor“ romaneºti, adevãruri
ciudate, profunde ºi neliniºtitoare,
în absenþa sau necunoaºterea
cãrora am fi niºte fiinþe amputate,
decebrate, despiritualizate, am
înceta sã fim oameni. (Adevãrul
minciunilor, p. 7-20).

În concordanþã cu acest credo,
Mario Vargas Llosa mãrturiseºte
cã, „în tot ce am scris, am pornit de
la anumite experienþe care mi-au
rãmas vii în memorie, care mi-au
stimulat imaginaþia, ºi am creat ceva
ce reflectã destul de infidel aceste
evenimente“. Scrierile de debut,
nuvela „Provocarea“ (El desafío –
care îi aduce premiul acordat de
Revue française ºi o excursie de
douã sãptãmâni la Paris),
povestirile din Los Jefes ºi
microromanul Los cachorros sunt
inspirate din viaþa ºi poveºtile de
copil ºi adolescent, la Liceul San
Miguel din Piura sau la Lima,
evenimente prelucrate însã cu atâta
mãiestrie tehnicã încât vocea
naratorului este înlocuitã de o
voce colectivã, cea a „cartierului“
(barrio). Primul sãu mare roman,
Oraºul ºi câinii, reflectã cei doi ani
de liceu la Colegiul militar Leoncio
Prado din Lima, cu „probele“, mai
exact umi-linþele la care cadeþii îi
supuneau pe „pifani“, într-atât de
figurativ încât ofiþerii i-au ars cartea
pe motiv de calomnie, deºi sensul
satiric ºi acuzator era mult mai larg,
într-o anumitã mãsurã parabolic,
„câinii“ fiind o metaforã pentru
dictaturile militare. Casa verde
prelucreazã amintiri din timpul anilor
la Colegiul naþional San Miguel din
Piura; ºi deºi stafful campaniei de
candidaturã la preºedinþia Perului
din 1990 s-a temut cã în Piura
Vargas Llosa va pierde voturile din
cauza atacurilor perfide ale
concurenþilor la adresa bordelului
piuran descris în roman, femeile
din regiune s-au dovedit mult mai
pline de simþul umorului, votându-l
majoritar. Conversaþie în La Cate-
dralã, unde „La Catedralã“, barul
unde are loc discuþia politico-jurna-
listicã dintre protagoniºti, poate fi
considerat un simbol pentru
arhitectonica teribil de complexã ºi
de ambiþioasã a dialogurilor ºi
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planurilor narative, este inspirat de
slujbele de redactor de ziar ºi de
radio din timpul studenþiei la
Universitatea San Maros din Lima
ºi reflectã ultimii ani ai dictaturii lui
Odría. Mãtuºa Iulia ºi condeierul,
romanul acesta autoficþional atât de
tandru ºi ironic, vorbind despre
natura umanã, despre iubire ºi
despre creaþie, a putut fi confundat
atât de tare cu autobiografia încât
tatãl vitreg al scriitorului l-a acuzat
de calomnie, iar Julia Urquidi a
publicat mai târziu ea însãºi un
roman menit sã „restituie adevãrul“.
Înainte de a pleca la Paris, în
Europa, în 1959, Vargas Llosa a
avut prilejul de a face o cãlãtorie
etnologicã în Amazonia, care,
îmbogãþitã cu alte contacte ale
scriitorului cu triburile amazoniene,
îi vor oferi materia pentru romanele
Pantaleon ºi vizitatoarele, Poves-
taºul ºi Lituma în Anzi. Nu mã în-
doiesc cã ºi alte romane precum
Elogiul mamei vitrege, Carnetele
lui don Rigoberto ºi Rãtãcirile fetei
nesãbuite pornesc de la un nucleu
epic real, o povestire auzitã de la
prieteni, un fapt divers de ziar, pe
care scriitorul le-a folosit drept fer-
ment pentru propria ficþiune. (Fac
aici o parantezã pentru a-l ruga pe
domnul Mario Vargas Llosa sã ducã
la capãt trilogia lui don Rigoberto,
doña Lucrecia ºi îngeraºul pervers
Alfonsito ºi sã ne povesteascã ce i
s-a mai întâmplat explozivei familii
în Europa, la Viena.) În sfârºit, ro-
manele sale epopeice, Rãzboiul
sfârºitului lumii ºi Sãrbãtoarea
þapului, sunt adevãrate fresce ale
civilizaþiei sud-americane, pornind
de la evenimente istorice reale –
insurecþia sãracilor din Brazilia
condusã de fanaticul ºi charis-
maticul el Consejero, respectiv
dictatura generalului Trujillo în
Republica Dominicanã – în care se
întrevãd marile fantasme colective
ale aºteptãrilor milenariste ºi
mesianice, ale puterii absolute, ale
demoniei dionysiace, ale pharma-
kosului ºi morþii. Elementele bio-
grafice ºi evenimentele istorice
reale sunt întotdeauna punctul de
plecare al ficþiunilor lui Mario Vargas
Llosa. În lipsa lor romanele nu ar
avea cu siguranþã aceeaºi putere
de captare a fanteziei cititorilor. Pe
de altã parte ele sunt în egalã
mãsurã amplificate, modificate,

recombinate, structurate în arhi-
tecturi complexe, uneori serioase,
de „catedralã“, alteori ludice,
postmoderne, în aºa fel încât sã
devinã „minciuni adevãrate“, po-
veºti capabile sã descopere sau sã
creeze sens într-o realitate brutã.

Forþa de fascinaþie a ficþiunii
depãºeºte de altfel, în viziunea
scriitorului peruan, frontierele lite-
raturii, filmului sau artelor. Ca ne-
cesitate specific umanã, ea im-
pregneazã religia, ºtiinþa, politica,
chiar ºi „activitãþile potrivnice ei“.
Om în cetate, preocupat de viaþa
semenilor sãi, capabil sã se
dãruiascã pentru cauze colective,
Mario Vargas Llosa a avut pe deplin
prilejul, în calitate de candidat la

preºedenþia þãrii sale în 1990, sã
constate cã „politica, mai ales în
þãrile în care ignoranþa ºi pasiunile
joacã un rol atât de important ca în
Peru, este unul din domeniile în
care ficþiunea ºi imaginaþia sunt
garantate“ (Peºtele în apã). În pa-
rantezã fie spus, diagnosticul mi se
pare la fel de potrivit ºi pentru þãri
fost comuniste în cãutare de
sine, precum România. În
societãþile închise, constatã
scriitorul, unde diverse tendinþe
autoritariste tind sã sugrume
liberalismul ºi plurivocalismul,
ficþiunea se sclerozeazã la rândul
ei. Confiscatã de putere, ea devine
un instrument al acesteia: „Într-o
societate închisã, istoria se im-
pregneazã de ficþiune, devine ea
însãºi fiþiune, cãci se inventeazã ºi
se reinventeazã în funcþie de
ortodoxia religioasã sau politicã
contemporanã sau, cu alte,
cuvinte, se inventeazã în funcþie
de capriciile celui care deþine
puterea“ (Adevãrul minciunilor,
p. 17). Ficþiunile ideologice sunt
pernicioase ºi manipulatoare, în

timp ce „minciunile“ artistice conþin
un adevãr mai adânc ºi inalienabil,
acela de a exprima libertatea umanã
în toate formele ei. Rolul generic al
scriitorului, dincolo chiar de posibila
sa implicare în viaþa politicã, este
de a combate toate formele de
patologie a ficþiunii ºi, o datã cu
acestea, cauzele politice ºi sociale
care le provoacã.

Vocaþia scriitorului este aceea
de a spune poveºti, punerea în
povestire, naraþiunea fiind o sche-
mã antropologicã, o modalitate
specific umanã de a conferi ordine
ºi a da sens lumii. Metafora cea mai
puternicã pentru vocaþia sa de
prozator este oferitã de Vargas
Llosa în romanul Povestaºul – El
hablador. Aceºti „habladores“ din
tribul Machiguengas, povestitori
itineranþi care circulã de la aºezare
la aºezare pentru a împãrtãºi
miturile originilor ºi întâmplãrile
vecinicilor, învãþãturi ºamanice ºi
meditaþii de viaþã, reprezintã memo-
ria colectivã a populaþiei amazonie-
ne. Scriitorul peruan mãrturiseºte cã
obsesia pe care acest subiect a
exercitat-o asupra lui zeci de ani se
datoreazã identificãrii sale cu
„povestaºii amazonieni“: „acel om
care strãbãtea jungla încolo ºi-
ncoace, printre familiile ºi satele
machiguengas, era supravieþuitorul
unei lumi strãvechi, un reprezentant
al celor mai îndepãrtaþi strãmoºi, ºi
o dovadã palpabilã cã acolo, încã
de pe atunci, de la capãtul ameþitor
de îndepãrtat al istoriei omeneºti,
încã dinainte ca istoria sã înceapã,
existau deja fiinþe care practicau
ceea ce eu aveam de gând sã fac
cu viaþa mea – sã o dedic inventãrii
ºi istorisirii unor poveºti“ (Cãlãtoria
cãtre ficþiune, p. 17). În roman, nara-
torul pleacã pe urmele unui prieten
de tinereþe, evreu peruan care,
descoperã naratorul cu un senti-
ment de mysterium tremendum,
ºi-a renegat identitatea ºi s-a
transformat într-un povestaº
amazonian. Dar, dacã ne gândim
cu tâlc, istorisirile din mitologia
machiguenga din roman, expe-
rimentând formule narative arhaic-
invoatoare, sunt doar atribuite
prietenului personaj, ele aparþin în
fapt autorului însuºi, sunt creaþia lui.

În definitiv, aceasta face Mario
Vargas Llosa: povesteºte lumea
noastrã pentru eternitate.
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Vizita lui Mario Vargas Llosa la
Cluj a fost aºteptatã cu sufletul la
gurã încã din 2011 când a fost invitat
de Facultatea de Litere. Se pare cã
în 2011 Mario Vargas Llosa a
amânat întâlnirea cu publicul
clujean din cauza programului sãu
încãrcat. Este bine cunoscut faptul
cã un premiu Nobel ucide fãrã milã
activitatea literarã a unui scriitor,
acesta fiind prins în diverse cãlãtorii,
conferinþe de presã, sesiuni de
autografe ºi, la unison, fiind
recompensat pentru activitatea
literarã peste tot în lume. Iatã cum
promisiunea lui Vargas Llosa cã se
va întoarce în România s-a ade-
verit, scriitorul a fost prezent la Cluj
între 19-21 mai. Revenind pentru a
treia oarã în România, scriitorul de
origine peruanã a petrecut trei zile
frumoase în inima Transilvaniei: în
prima zi a fost invitat de onoare la
Teatrul Naþional din Cluj la premiera
piesei sale O mie ºi una de nopþi, a
doua zi a primit titlul de Doctor
Honoris Causa al “Universitãþii
Babeº-Bolyai” ºi în a treia zi a
susþinut o confruntare-dialog cu
scriitorul Gabriel Liiceanu, plecând
de la întrebarea “Am putea trãi fãrã
sã evadãm din ficþiune?”, în cadrul
Facultãþii de Litere.

Deºi e foarte uºor, din perspec-
tiva unui cititor, sã cazi în mirajul ideii
cã Nobelul pentru literaturã dã tot
prestigiul unui autor, cred totuºi cu
tãrie cã Mario Vargas Llosa este un
scriitor desãvârºit, operele sale
rãmânând universal valabile peste
timp. Am fost foarte dezamãgit când
am auzit diverse voci, odatã cu
sosirea lui Mario Vargas Llosa la
Cluj, cã prestigiul sãu vine din faptul
cã a luat premiul Nobel. Mã întreb
oare Jean-Paul Sartre ºi Boris
Pasternak, cei care au refuzat dis-
tinþia Academiei Suedeze, nu au
rãmas la fel de prestigioºi? Ca o
parantezã, Mario Vargas Llosa,
când a fãcut prima cãlãtorie în
Franþa, a vrut sã-l întâlneascã pe

Sartre personal, dar n-a putut trece
de secretarul acestuia. Graþie
pasiunii sale pentru Jean-Paul
Sartre, negatã între timp, era numit
în cercurile personale Micul Sartre
cel Viteaz. Fãrã a se plimba în
hainele noi ale împãratului, un
scriitor trebuie înþeles ºi acceptat de
public dupã scrierile sale ºi nu dupã

bagajul de premii literare obþinute
de-a lungul anilor. Pornind de la viaþa
sa tumultoasã, de la supratemele
ºi fetiºurile sale, de la obsesii pânã
la sentimente de urã, Vargas Llosa
reuºeºte sã redea în scrierile sale

o ficþiune extrem de bine pusã la
punct, o detaºare de tot ceea ce e
comun ºi simplist, totul fiind schiþat
cu precizia unui scriitor-maestru.
Printre scrierile sale de referinþã
mã încântã: Visul celtului, Poves-
taºul, Mãtuºa Julia ºi condeierul,
Rãzboiul sfârºitului lumii, Oraºul ºi
câinii, Conversaþie la catedralã,
Lituma în Anzi, Caietele lui don
Rigoberto ºi lista poate continua
pentru cã Vargas Llosa este un
scriitor care fascineazã de fiecare
datã când romanele sale sunt
deschise.

Se pare cã pe mulþi îi încântã
picanteriile, cancanurile, aspectele
din viaþa intimã a scriitorului peruan.
Deºi a fost criticat de multe ori cã

s-a cãsãtorit mai întâi cu mãtuºa ºi
mai apoi cu veriºoara sa, cu care
trãieºte ºi acum, Vargas Llosa a
înfruntat acuzele de-a lungul anilor.
La Cluj, s-a putut observa apropiata
relaþie dintre el ºi ºoþia sa, Patricia

George Chiriac

   Nu am fi iesit din grote si
caverne fara fictiune ,,,,
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Llosa, cea care îl însoþeºte în toate
cãlãtoriile impuse voit de litera-
turã. Un alt aspect interesant este
relaþia dintre Vargas Llosa ºi García
Márquez. Îl acuzã astfel pe bunul
sãu prieten, Gabriel García
Márquez de servilism, se deta-
ºeazã total de regimul lui Fidel
Castro ºi candideazã în 1990 la
alegerile prezidenþiale din Peru
în cadrul partidului de centru-
dreapta, FREDEMO. Din 1976,
când Vargas Llosa l-a pocnit de-a
binelea în obrazul stâng pe
Márquez, într-un teatru din Mexico
City, se pare cã nu ºi-au mai vorbit.
De altfel, puþini ºtiu cã Mario Vargas
Llosa, pe numele sãu original Jorge
Mario Pedro Vargas Llosa a primit
în 2011 titlul de marchiz din partea
Casei Regale spaniole, instituindu-
se de asemenea linia nobiliarã a
Marchizatului de Vargas Llosa. Are
o impresionantã colecþie de hipo-
potami, aºa cum scriitorul Eugène
Ionesco avea o obsesie pentru
colecþionarea rinocerilor. Sau, pen-
tru a atinge sfere mai personale,
cum ar fi reacþionat mãtuºa lui Mario
Vargas Llosa, Julia Urquidi, atunci
când scriitorul a câºtigat premiul
Nobel în 2010? Aceasta este o
întrebare care mi-a bântuit vreme
bunã sinapsele. Este binecunoscut
faptul cã în 1955 Vargas Llosa s-a
casãtorit cu mãtuºa sa, despãr-
þindu-se în 1964 ºi, din toatã acest
pseudoincest, reieºind un roman
foarte bine primit de critica vremii:
Mãtuºa Julia ºi condeierul. Mãtuºa
Julia s-a stins cu câteva luni înainte
ca scriitorul peruan sã câºtige
prestigiosul premiu Nobel pentru li-
teraturã. ªi cum tot ce-i bun nu este
apreciat pe moment, n-am pariat
pentru autorul Povestaºului în 2010;
mã gãndeam în tãcere la Kundera
ºi la Murakami.

Aºteptat la aeroportul clujean de
câþiva admiratori care i-au cerut
autografe, Vargas Llosa împreunã
cu soþia sa a fost întâmpinat de conf.
univ. dr. Monica Fekete ºi de deca-
nul Facultãþii de Litere, prof. univ. dr.
Corin Braga. În aceeaºi searã a
avut loc premierea spectacolului O
mie ºi una de nopþi, dupã ultima carte
a autorului peruan apãrutã la editura
Humanitas. Într-o broºurã gãsitã în
librãria Humanitas de la Ciºmigiu,
care prezenta programul lui Vargas
Llosa de la Cluj, spectacolul era

etichetat de bucureºteni ca fiind
ceva special pentru aproape o mie
de norocoºi. Regizat de Andreea
Iacob, având doar doi actori în
distribuþie, Ramona Dumitrean ºi
Matei Rotaru, spectacolul a umplut
sala Teatrului Naþional din Cluj,
bucurându-se de un success
enorm. Autorul, fãrã ºtirea prea-
labilã, a fost implicat în finalul piesei,
ca un continuator al poveºtilor.
Rolul de povestaº l-a încântat la
maximum pe Mario Vargas Llosa,
fiind aplaudat minute în ºir la scenã
deschisã de cãtre spectatori. Dupã
piesa de teatru, în încercarea sa
de a pãrãsi clãdirea teatrului,
scriitorul a fost asaltat de oameni
care îi cereau autografe ºi de
presa care punea întrebãri nu prea
strãlucite.

A doua zi, în cadrul unei cere-
monii restrânse în Aula Magna a
“Universitãþii Babeº-Bolyai” din Cluj,
Mario Vargas Llosa a primit titlul de
Doctor Honoris Causa. Evenimen-
tul a debutat cu un discurs al
rectorului Ioan-Aurel Pop, acesta
considerând cã prezenþa lui Vargas
Llosa este cel mai frumos moment
pe care l-a trãit spaþiului universitar
clujean postdecembrist. Rectorul
Ioan-Aurel Pop remarca faptul cã
datoritã operei lui Mario Vargas
Llosa ne putem refugia într-o lume
nouã, reconstruitã prin prisma fic-
þiunii, dupã reguli nescrise, adap-
tate pentru minþile noastre. În opinia
rectorului, întâmplãrile trãite de
scriitor ºi civilizaþia din care provine
sunt elemente primite cu frenezie
de cãtre public. Ioan-Aurel Pop a
semnalat lucrurile ce l-au atras cel
mai mult din vasta operã a scrii-
torului: predilecþia acestuia pentru
universul cãutãtorilor de nou ºi
universul romanelor cavalereºti.
Rectorul a declarat în finalul
discursului sãu cã Mario Vargas
Llosa a cucerit planeta ºi cã a
cucerit Clujul, într-o margine de
latinitate, aducând printre noi atin-
gerea unei “aripi de înger”.

Cu emoþiile de rigoare pentru un
asemenea eveniment, decanul
Facultãþii de Litere, prof. univ. dr.
Corin Braga a rostit o superbã
Laudatio, pornind de la un portret
amãnunþit al scriitorului peruan.
Corin Braga a subliniat cã Vargas
Llosa cucereºte prin dualitatea de
modernism-postmodernism pe

care o face vizibilã, prin construirea
romanului cavaleresc, prin redarea
unei literaturi a exploratorilor, cu
bogate influenþe din sfera folcloricã
sud-americanã. În discursul sãu,
profesorul Corin Braga a arãtat cã
realismul magic de la care se
revendicã scriitorul de origine
peruanã îl situeazã în vasta serie de
mari scriitori sud-americani, care
supravieþuiesc povestind lumea
pentru eternitate.

În discursul de mulþumire, Mario
Vargas Llosa a precizat cã recu-
noaºterea implicã un mandat de
rigoare în munca intelectualã ºi în
atitudinea civicã, deci cã domnia-sa
se vrea la înãlþimea acestei disctinþii
ºi nu doreºte sã dezamãgeascã.
Scriitorul a precizat cã datoreazã
titlul de Doctor Honoris Causa mun-
cii sale de scriitor, vocaþiei care l-a
fãcut sã viseze istorii ºi sã le ma-
terializeze prin cuvânt. În ceea ce
priveºte literatura, scriitorul e de
pãrere cã ficþiunea este înºãºi
mama progresului. Vargas Llosa a
fãcut o incursiune în timp, aducând
în prim-plan acea epocã de strã-
moºi, într-un timp în care nu existau
documentele scrise care sã certifice
cum era viaþa. Povestaºul ne obligã
sã facem un exerciþiu de imaginaþie
pentru a-i putea vedea cu ochii minþii
pe acei strãmoºi, sã-i însoþim în
peºteri ºi sã fugim împreunã cu ei
de pericolele vieþii, aceºtia fiind
adesea înfrânþi de naturã sau de
moartea ce apare subit pe nume-
roase cãi. Acele vechi personaje se
aflau în jurul unui foc, fiind împreunã
într-un trib, încântaþi de istoriile
povestite la lumina flãcãrilor. Nu
existã culturã, oricât ar fi de primiti-
vã, care sã nu repete aceastã scenã:
povestaºul înconjurat de tribul sãu.
Întrebarea pe care o adreseazã
scriitorul surprinde auditoriul: De
unde vin poveºtile? Memoria, faptele
trãite, pura imaginaþie, de la strã-
moºi la contemporani au rãmas
primele elemente esenþiale la care
apeleazã un povestaº. ªi care este
efectul poveºtilor?, întreba Vargas
Llosa. Poveºtile au amuzat mereu,
au reuºit sã inducã uitarea provo-
cãrilor din care este fãcutã viaþa,
transformând fiinþele ascultãtorilor în
ceva mai bogat, mai sigur ºi mai
liber.

Povestind aceste istorii pe care
oralã ajungem la naºterea uma-
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nitãþii, ºi prin consecinþã, ne deta-
ºãm de animalitate ºi ieºim din
noi înºine. Vargas Llosa crede cã
încercarea de a construi o viaþã
diferitã este mecanismul prin care
ne putem îmbogãþi limbajul, iar
scrisul este chiar veºnicia istoriei.
Prin progres ne-am îndepãrtat
treptat de peºterã pentru a putea
trãi o evoluþie miraculoasã. Omul a
trecut la cunoaºterea stelelor, a
naturii, a învins bolile ºi în cele din
urmã a fost creat un individ cu o
structurã bine definitã, detaºat de
tribul primordial. Mai târziu, pe baza
individualitãþii s-a nãscut ideea de
libertate ºi de democraþie. Scriitorul
susþinea cã dincolo de invidualizare
apare problematica fericirii ºi a
nefericirii, dar acest aspect diferã
de la individ la individ. Finalul poves-
tirii lui Vargas Llosa sugereazã
faptul cã fãrã ficþiune ºi fantezii,
omul nu ar fi fost capabil sã-ºi de-
pãºeascã condiþia ºi sã iasã din
peºteri. Mulþumitã ficþiunii, omul a
reuºit sã se simtã incitat în ceea ce
priveºte construirea unei noi vieþi
care ne face sã ne simþim mai bine.
Din punctul sãu de vedere, Mario
Vargas Llosa crede cã avem
permanent nevoie de visãtori, filo-
logi, scriitori ºi de povestaºi, într-o
lume în care trebuie sã ni se aducã
aminte cã facem parte dintr-o
comunitate. Cu alte cuvinte, Mario
Vargas Llosa a precizat cã îi
datoreazã literaturii momente
profunde ºi cã aceasta trebuie sã
ne menþinã spiritul critic. În viziunea
extremistã, de stânga sau de
dreapta a unui partid, literatura era
un inamic care trebuia controlat prin
cenzurã, spunea autorul referindu-
se la diverse forme de control exerci-
tat asupra ficþiunilor. În concluzie,
Mario Vargas Llosa þine foarte mult
ca meseria de povestaº sã trãiascã
ºi sã facã parte din noi, pentru cã
doar prin ficþiune se pot forma cetã-
þeni independenþi, cetãþeni greu de
manipulat care stau departe de
pseudoficþiunea care le restrânge
libertatea, cetãþeni care îi resping pe
cei care cred cã literatura trebuie
sã treacã într-un plan secund.

În a treia zi a vizitei sale, Mario
Vargas Llosa s-a reîntâlnit cu
Gabriel Liiceanu ºi a susþinut
împreunã cu acesta un dialog pe
tema ficþiunii în faþa unui public
numeros în cadrul Facultãþii de

Litere. O întâlnire similarã a avut loc
în septembrie 2005, la Bucureºti,
unde cei doi scriitori au discutat
câteva aspecte despre chipurile
rãului în lumea de astãzi.

Atmosfera tensionatã a fost
destinsã de o glumã subtilã a
domnului Gabriel Liiceanu care
spunea cã mai existã doi mari
scriitori în viaþã: Mario Vargas Llosa
ºi Mircea Cãrtãrescu – dupã care
literatura va cunoaºte un adevãrat
declin. Gabriel Liiceanu a continuat,
fãcând o paralelã între el ºi Vargas
Llosa ºi constatând cã prima lor
carte cititã a fost 20000 de leghe
sub mãri de Jules Verne, scriitorul
peruan citind-o la vârsta de 5 ani,
iar Liiceanu la 8 ani. Liiceanu susþine
cã miezul tare al lumii e literatura, iar
povestaºul este figura care-l ilus-
treazã cel mai bine pe Mario Vargas
Llosa, în carne ºi oase. Ficþiunea
este descoperitã de cãtre Liiceanu
în volumele Adevãrul minciunilor,
Cãlãtorie cãtre ficþiune, O mie ºi una
de nopþi ºi în discursul rostit de
Vargas Llosa dupã decernarea
premiului Nobel – din toate aceste
referinþe reieºind faptul cã specia
umanã nu poate exista fãrã ficþiune.
Gabriel Liiceanu a axat discuþia
spre ideea de consumare a nevoii
de ficþiune. Mario Vargas Llosa se
declara copleºit de imaginea ficþiu-
nii pe care a reuºit sã o ilustreze
Gabriel Liiceanu ºi crede cã litera-
tura nu este un amuzament, ci o
preþioasã formã a condiþiei umane,
o necesitate vitalã care ne conferã
posibilitatea de a ne dori mai mult.
Metaforic vorbind, Vargas Llosa
crede cã este absolut necesar ca
spaþiul dintre o mie de vieþi sã fie
împânzit de ficþiune ºi cã trebuie sã
acceptãm ideea cã nu putem trãi
fãrã ficþiune.

Gabriel Liiceanu a adus în prim-
plan ideea cã jumãtate din populaþia
Spaniei este analfabetã ºi cã în
România un milion de oameni ci-
tesc doar ºase cãrþi pe an. Lumea
fãrã literaturã este un concept fãrã
rãspuns, este de pãrere Liiceanu,
rugându-l pe Vargas Llosa sã ac-
cepte cã ficþiunea nu se consumã
ca literaturã ºi cã trebuie fãcutã o
distincþie între specia celor care
citesc ºi a celor care nu citesc.
Liiceanu afirma cã existã un “club”
pentru cei care citesc, literatura
rãmânând astfel pentru cei puþini.

Ca rãspuns la cele afirmate de
Liiceanu, Vargas Llosa a susþinut
cã existã mai multe tipuri de ficþiuni
ºi cã lumea merge prost tocmai
datoritã ficþiunilor nonliterare.
Ficþiunile literare sunt motoarele
umanitãþii, acoperind tot rãul: cre-
dinþele ideologice, prejudiciile de
orice fel, dogmele, dictaturile.
Vargas Llosa ºi-a expus pãrerea
cum cã istoria o scriem noi, prin
alagerile noastre. Nemulþumit de
rãspuns, Gabriel Liiceanu a insis-
tat pe ideea cã lumea cãrþii taie
specia umanã în douã ºi cã trãim
la o rãscruce a istoriei pentru cã
se pierd valorile universale.
Valorile, binele, rãul, onoarea,
personajele ca Don Quijote, mila
– toate s-au prãbuºit din cauza
ideologiilor, a terorismului, a
antiindividualismului, a urii ºi a
antidemocraþiei. Vargas Llosa
spunea cã nu este atât pesimist ca
Gabriel Liiceanu, deºi a trãit în
comunism ºi a vãzut cum se
prãbuºeºte, menþionând ºi douã
acronisme: Cuba ºi Coreea de
Nord. Deºi cel mai mare duºman
al literaturii a fost înfrânt, încã mai
existã democraþii imperfecte care
volatilizeazã valorile. Existã un
mare gol moral în societãþile capi-
taliste, spune Llosa.

Întrebat despre noua sa carte,
Mario Vargas Llosa spunea cã
aceasta va apãrea simultan în
întreaga lume. Acþiunea romanului
este situatã într-o regiune nordicã
din Peru, reflectând o atmosferã
dintr-o democraþie imperfectã ºi
povestind despre un prosper om de
afaceri care dã de ceva neaºteptat:
mafia.

Dupã lungi aplauze, scriitorul a
fost asaltat de oamenii care cereau
autografe ºi, în cele din urmã, s-a
retras alãturi de Gabriel Liiceanu,
în aplauzele mulþimii. Înainte de a
se despãrþi în 2005, Gabriel
Liiceanu îi declara scriitorului cã
are tot ceea ce îºi poate dori un
om. Mario Vargas Llosa îi rãs-
pundea atunci într-o notã tristã:
Dar sunt atât de bãtrân, Gabriel,
atât de bãtrân!. Sper din toatã
inima cã povestaºul Mario Vargas
Llosa a întinerit în cele câteva zi-
le petrecute în spaþiul cultural
clujean.

ª
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L-am cunoscut (mai degrabã
întâlnit) conjunctural pe Mircea
Ivãnescu. L-am citit prima oarã în
anul întâi de facultate rãtãcit în
biblioteca lui Radu Sãplãcan. L-am
întrebat pe Radu ce e cu ãsta, mi-
a rãspuns cã e un mare poet. Nu
l-am crezut pe cuvânt ºi am
început sã citesc. Nu aveam cine
ºtie ce aparat de lecturã pe
vremea aceea (nu cã acum aº
avea, parafrazându-l tot pe M.I.),
dar textele lui, chiar incomplet în-
þelese, rãmâneau, erau memo-
rabile, problematizante, induceau
sonoritãþi ºi teme care mã bântuiau.
Induceau stãri. Pe urmã, aproape
recent, am descoperit cã cel mai
bun lucru pe care îl poate face
poezia este sã transmitã emoþie ºi
sã inducã stãri. Poezia nu este o
discuþie despre adevãr, ci despre
ipostaze ale adevãrului fulgurant
(nu etern). Alterate, supra sau infra
interpretate, adaptate, traduse,
toate aceste emoþii adevãrate (mi-
e ºi fricã sã nu se gãseascã vreun
cititor care sã-i confere acestui
brut cuvânt ceva din istoria sa de-
gradatã. Când mã refer la emoþie
nu mã refer la nimic altceva decât
la o stare psihicã/sufleteascã
intensã, unicã, dar perpetuu
recognoscibilã. ªi trebuie sã mai
fac o distincþie absolut utilã,

adevãrul nu are decât întâmplãtor
legãturã cu realul) au un rol dublu:
o datã alienant (în sens social), în
al doilea rând formator (în sens
cultural). Mircea Ivãnescu a
devenit astfel unul dintre poeþii
care, în mod absolut discret, ºi-a
pus amprenta asupra evoluþiei
mele umane ºi poetice, lucru pe
care l-am conºtientizat mult mai
târziu (ºi pe care nici mãcar lui M.
I. nu i l-am mãrturisit).

Spuneam, aºadar, cã, deºi
inoculat de textele lui M. I., nu am
ajuns vreodatã sã îl cunosc, sã
avem un dialog fizic consistent.
Dialogul intelectual ºi psihic însã
s-a petrecut ºi a avut loc prin
medierea volumelor sale, cel mai
recent dintre acestea fiind Interviu
transfinit (carte de interviuri cu
Mircea Ivãnescu realizatã de
Vasile Avram, reeditatã la Casa
de Editurã Max Blecher în
2012).

Nu am plâns la moartea lui M.
I., îi cunoºteam suferinþa ºi
trecerea lui mi s-a pãrut fericitã, dar
un gol rãmãsese, totuºi (orºicâtuºi
de puþin conteazã enorm). Cu
toate acestea m-am aplecat
sceptic spre lectura acestui volum,
aºa cum o fãceam ºi cu poemele
lui în toamna lui 2002, ca sã fiu izbit
de realitate (parafrazându-l din nou

pe M. I. ºi nu numai pe el) ºi sã îmi
recunosc în discursul lui Ivãnescu
temeri, îndoieli, fandacsii, ele-
mente concrete dintr-un viu an-
goasat, puþin adaptabil.

Primul lucru care mi-a atras
atenþia a fost o parafrazã în care
M. I. spunea „În chinezã a nu exista
se scrie cu ideograma care
înseamnã a fi rãtãcit în pãdure”.
Am înþeles atunci mult  (M. I. nu ar
fi ºarjat atât de tare), am avut chiar
impresia unei pseudo-revelaþii ºi,
ca lui M. I., cel mai mult mi-a lipsit
în momentul acela ceea ce poate
fi aºezat în faþa unui om, pe o
masã, ca sã îl facã sã se simtã ca
un rege. Obsesii, motive de
obsesii. (A existat chiar o vreme
în care, tânãr, ºi ca orice tânãr ºi
ipocrit literat, încercam sã îmi
imaginez cum aratã literatura.
Poezia nu mi-o puteam imagina în
nici un fel, dar, compensatoriu, îmi
imaginam proza ºi ajunsesem la o
tipologizare. Identificasem cã
existã un anumit tip de prozã
care porneºte de la subiect ºi
care îºi conþine rezolvarea (prin
însuºi subiectul predeterminat,
circumscris naraþiunii) ºi care se
referã, finit, la subiect; un alt tip de
prozã care porneºte de la o situaþie
(subiect indecis, determinãri
probabile, câteva fire narative
posibile ºi câteva, indecise,
rezolvãri, dar toate prognozabile,
previzibile) ºi care se referã la
disponibilitatea personajelor ºi în al
treilea rând la proza care porneºte
de la personaj ºi care are infinite
posibile soluþii ºi rezolvãri, pentru
cã nimic nu poate împiedica un
personaj sã se comporte mai puþin
aleatoriu decât un individ, ºi care
încearcã sã surprindã (sã
provoace, sã contrazicã) ºi sã fie
suficient de eteroclitã pentru a
accesa larga plajã a cititorilor
culþi. Dar, cu toate acestea, dupã
ce l-am citit pe M. I. mi-am dat
seama cã existã ºi un al patrulea
tip de prozã, proza care porneºte
de la ipostazele personajului,
proza mereu counter tide, cea
care îºi este sieºi suficientã, dar
nu îndeajuns, infinitã, în nefinitatea
exprimãrilor sale, ca la Joyce (dra-
gul lui M. I.), cea care nu vrea sã
spunã nimic esenþial, dar suferã
pentru cã nu poate exprima corect
momentul.) Evident cã am fãcut

Despre Mircea Ivanescu si
jocurile interpretarii
Cosmin Perþa

(fragmentarium)
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aceastã lungã parantezã doar
pentru a mã referi de fapt, indirect,
la poezia lui Mircea Ivãnescu.

Revin la un alt motiv al lui M. I.,
grãdina în ploaie, exprimã asta mi-
aº spune mie ca tânãr poet. Nu
dragoste, nu suferinþã, nu duritate,
nu verbiaj, doar acest loc ºi acest
moment în care poezia nu face
niciodatã sã se întâmple ceva.
Vorbim din nou despre adevãr,
acest adevãr care e mereu altul,
aceste revelaþii care sunt de
nerecunoscut (din puþinãtatea
memoriei, din pipernicia trupului),
totuºi ne frãmântã. Literatura e
minciunã, spune M. I., povestirea
unui fapt din viaþa realã capãtã încã
de la început alte dimensiuni, alte
umbre ºi alte paranteze, ºi totul
intrã într-o altfel de povestire care
are din ce în ce mai puþine raporturi
cu acel amãnunt din realitatea de
la care a pornit. Adicã, exact
opusul literaturii ca sinceritate, a
literaturii biografice promovatã de
(de exemplu) Angela Marinescu ºi
unii dintre douãmiiºti (chiar ºi eu
am cãzut în jocul acesta, dar cu o
oarecare conºtiinþã a minciunii
mele).

În cartea sa biograficã, Zeii
prind ºoareci, Dimitrie Stelaru
relateazã într-un scurt episod o
întâlnire cu tânãrul student Mircea
Ivãnescu în casa lui Petre Stoica
în care Stelaru se aciuase pentru
câteva sãptãmâni. Ivãnescu apare
ºters, ca un tânãr adus de spate,
extrem de timid, care a bãut câteva
înghiþituri de votcã ºi a dispãrut la
fel de discret pe cum apãruse.
Menþionez acest episod doar
pentru cã citind volumul lui Stelaru
am avut mereu uºoara impresie de
falsificare (sau sã-i spunem de
literaturizare, de romanþare?) doar
de dragul actului estetic. Nu mã
refer aici strict la episodul întâlnirii
cu Ivãnescu (care este creditabil,
asemãnãtor îl descrie ºi Matei
Cãlinescu în Amintiri în dialog), ci,
pornind de la afirmaþia lui M. I., la
întreg acest ansamblu al
transformãrii vieþii în literaturã (gen
Bukovski). O dublã falsificare se
produce de cele mai multe ori prin

traducere pentru cã aºa cum
spune ºi Ivãnescu: Toatã lumea
ºtie cã în traducere o anumitã
poezie se falsificã, uneori
catastrofal. Nu pot sã nu pledez
aici pentru ideea de plurilingvism.
(Într-o societate plurilingvã idealã
cãrþile ar fi cumpãrate ºi citite în
original, în limba lor maternã.
Vorbim însã de douã niveluri de
evoluþie a literaturilor naþionale
înspre o singurã literaturã
europeanã: primul este acela al
posibilitãþii comunicãrii directe
dintre scriitori, al transformãrii
acestora în spiritul plurilingvismului;
iar cel de-al doilea implicã
transformarea publicului, începând
de la cel specializat ºi prin imitaþie
ajungându-se pânã la publicul larg,
care ar trebui sã posede capacitãþi
plurilingve suficient de dezvoltate
pentru a descuraja încetul cu
încetul utilizarea traducerilor
literare preferând literatura sursã
din motive evidente.)

Un al treilea factor al falsificãrii
intervine pe calea receptãrii, aceea
a punctelor de vedere, a
subiectivitãþii cititorului. Tot un
exemplu din interviul lui M. I. ne va
folosi. Povesteºte Ivãnescu cum
cea de-a treia piesã de teatru poetic
a lui (dinainte de a scrie poezie),
destinatã seducerii platonice a unei
zeiþe, cititã fiind de cãtre zeiþa
respectivã, a rãmas fãrã de
aprecieri. Mai târziu M. I. aflã prin
intermediul unui amic comun cã
zeiþa (renumitã pentru inteligenþa ºi
cultura ei) nu înþelesese nimic din
ofranda lui M. I., consultându-se
chiar cu tatãl ei, doctor de renume,
care, la rândul sãu, nu a înþeles
nimic. Peste ani însã o colegã mai
ºtearsã a zeiþei destinatare îi va
mãrturisi lui M. I. cã a citit ºi ea
piesa respectivã în casa zeiþei ºi
a doctorului ºi a fost cel mai
extraordinar lucru pe care l-am citit
eu în viaþa mea.

Iatã cum viaþa transformatã în
literaturã, trecutã prin aceste filtre
deformante (estetizare, traducere,
receptare), îºi pierde complet
statutul de realitate, devenind
marca unui univers paralel, strãin
de vocea, intenþionalitatea,
realitatea autorului sãu. De aici ºi
riscul asumãrii literaturii ca viaþã,
sau cel puþin al livrãrii ei cãtre cititor
în haina aceasta înºelãtoare.

Un alt impas, poate primul, de
fapt, este acela al rememorãrii ºi
al transcrierii prin intermediul
memoriei. Una dintre convingerile
mele mai vechi este aceea cã
memoria în cel mai bun caz este
imperfectã, dar cel mai adesea
este ºi ea falsificatoare a realitãþii
prin aceea cã funcþioneazã
compensatoriu la nivel psihic,
adaptând mereu realitatea deja
petrecutã în funcþie de vanitãþile ºi
frustrãrile psihicului care a
participat la aceea realitate. Cu cât
ne îndepãrtãm de momentul actului
rememorat, cu atât memoria îl va
adapta mai tare schingiuindu-l
uneori pânã la neidentificarea sa în
context. (De câte ori nu vi s-a
întâmplat sã rememoraþi în
compania unor amici un eveniment
trãit în comun ºi sã constataþi cã,
de fapt, acel eveniment nu mai
existã, existã doar versiuni ale lui,
diferite în funcþie de memoria
fiecãruia dintre participanþi).

Tot în cartea de interviuri a lui M.
I. vom gãsi argumentaþia pentru
aceasta. Se referã Ivãnescu la
volumul Amintiri în dialog al lui Matei
Cãlinescu ºi Ion Vianu, în care
Matei Cãlinescu vorbeºte de
perioada în care l-a cunoscut pe M.
I., care îl impresiona prin rapiditatea
(o paginã pe minut spune M.
Cãlinescu) cu care Ivãnescu scria
poeme de calitate. Ivãnescu însã
afirmã cã pe vremea aceea nu scria
poezie, singurul text pe care Matei
Cãlinescu îl citise (ºi care într-
adevãr l-a impresionat) fiind acea
piesã de teatru poetic pomenitã mai
sus.

Cu alte cuvinte atunci când eºti
trântit în miezul realului, când
primeºti pumnul în nas de care nu
ostenesc sã vã tot vorbesc, nu mai
ai timp de distincþii ºi sã fixezi
momente. Fixarea, în cuvinte, în
formule, se produce mai târziu. (…)
rememorarea, aºa cum e fãcutã de
acest povestitor nu se suprapune,
decât într-o foarte micã mãsurã (ºi
ea, mãsura, mincinoasã) peste
adevãrul faptelor ºi momentelor,
aºa cum participantul de atunci a
devenit în evocarea de acum o
simplã figurã, spune M. I.

Jocul de perspective

Adevãr, revelaþii, viaþã,
literaturã

(continuare în pag. 42)
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Aºadar, biografia în literaturã ca
joc de perspective, auto-falsificare
damnatã sã treacã prin viitoare
falsificãri la lecturã ºi peste toate
primeazã memoria ca perpetuu
generator de ficþiune. De reþinut
însã cã toate aceste ficþiuni pleacã
de la date reale, insuficient lucru.

Biografia creatorului de
literaturã în propria literaturã se
subscrie perfect metaforei omului
rãtãcit în pãdure, care de fapt
înseamnã a nu exista. Rãtãcirile

memoriei, estetizarea lor, anuleazã
chiar momentul acela fulgurant al
realitãþii ºi al adevãrului. ªi atunci
cum literatura ca viaþã sau viaþa ca
literaturã, cum ne putem înºela într-
atât?

Întreaga poieticã a lui Mircea
Ivãnescu provine din
conºtientizarea imposibilitãþii
transferului fidel al vieþii în literaturã,
al surprinderii realului, al
adevãrului. De aici indecizia,
sarcasmul, ironia, modestia,
infinitele nuanþãri, paranteze,

reveniri, consolidãri, interpretãri.
Tocmai pentru a menþine viu, dacã
nu momentul descris, mãcar
câmpul interpretãrii, pentru a oferi
multiple variante care prin
diversitatea lor sunt mai aproape
de adevãr decât simpla, brutala ºi
mincinoasa reconstituire. Rãtãcitã
în marea pãdure a literaturii,
biografia lui Mircea Ivãnescu existã
ºi rezistã, totuºi, prin nedefinire. În
literatura românã unui singur autor
i-a mai reuºit lucrul acesta, Tudor
Arghezi.

Oamenii cu adevãrat de treabã,
înzestraþi cu delicateþe sufle-
teascã, afectuoºi  fãrã zgomot,
generoºi fãrã sã-ºi afiºeze meritul
dãrniciei, în care poþi avea cu
adevãrat încredere, nu sunt prea
numeroºi în lumea noastrã.  Eu  ºi
alþii din preajma mea literarã am
avut norocul sã întâlnim un
asemenea om. Numele lui din
cartea de identitate e Remus Pop,
însã vechii mei prieteni, de primã
tinereþe echinoxistã, l-au poreclit
«Mongolu’», ºi aºa a rãmas în
amintirea noastrã luminoasã, aºa
e ºi în continuare prezent, ca sã
ne ofere, la fiecare întâlnire,
un exemplu de omenie ºi de
fraternitate. A ajuns acum la o

vârstã frumoasã - ºaptezeci ºi
cinci de ani! - ºi nu s-a schimbat
deloc: e acelaºi camarad admirabil,
acelaºi suflet tânãr.

Pe Mongolu’ l-am cunoscut în
zilele (de fapt, mai ales nopþile) în
care se închega gruparea
“Echinox”, în «subpãmânta» deloc
urmuzianã a cramei «Bucureºti»,
botezatã apoi «Metropol», de pe
strada clujeanã Horea, sub
numãrul 5, în urmã cu peste patru
decenii. Nu ne lega acolo nici o
frânghie, de nici un þãruº, ca al
onorabilei familii a vreunui
Stamate cu soþie tunsã ºi legitimã,
ci o prietenie care a rãmas peste
ani la fel de puternicã, dincolo de
rãutãþile vremurilor. Iar unul dintre
lianþi era chiar ºeful acelui local
unde ni se serveau licorile nu
foarte scumpe la care putea avea
acces pe atunci orice boem tânãr.
ªi ne ospãtam, într-adevãr, din
bucatele mai curând frugale ºi
“ºnapsurile” ori cafelele sorbite
încet, cu picãtura, ca sã ajungã
vreme de ore ºi sã încurajeze
îndelungile taclale, cu verva  lor
inepuizabilã. Pe faþa lui brunetã, cu
trãsãturi uºor asiatice, – de unde
ºi porecla amical lipitã, pe care a
acceptat-o fãrã nici o rezervã –
lumina întâmpinãrii se pãstra
pânã în orele târzii ale nopþii, “ora
închiderii” lãsa însã inimile
deschise ºi limbile dezlegate
euforic, cum se ºi cuvenea unor

ucenici într-ale poeziei ºi rostirii
frumoase. Nu puþine dintre ver-
surile foarte inspirate ale unor
Adrian Popescu, Ion Mircea ºi, în
modul cel mai direct, în minunatele
balade ale lui Horia Bãdescu,
sunt datoare acestei ambianþe
patronate de amfitrionul prieten,
reveriile mateine ale lui Dinu
Flãmând ori cortegiile imaginare
de culoare cronicãreascã din
poemele lui Aurel ªorobetea pe-
rindate prin ceþuri de demult vor fi
fost prelungiri ale aburilor acelor
seri. Dar care dintre echinoxiºtii de
odinioarã nu ar putea evoca atâtea
ºi atâtea momente de graþie,
datorate bunei noastre gazde de
pe strada ce duce la Facultatea de
Litere?

Peste decenii, Remus Pop,
adicã  prietenul nostru Mongolu’, a
rãmas acelaºi suflet deschis, dar
ºi-a deschis ºi punga de susþinãtor
financiar al unor scriitori tineri, a
devenit un  “sponsor” care nu face
gestul premierii lângã panouri
publicitare, ci dintr-un fel de afec-
tuoasã penumbrã, din simpla iubire
pentru literaturã ºi slujitorii ei. E
un  sentimental, în fond, acest om
de treabã, care, trecut ºi prin lumea
teatrului, a muzicii ºi artelor plas-
tice, a ºtiut de mult sã preþuiascã
talentul, sã cultive în jurul sãu o
luminoasã atmosferã de convi-
vialitate. Ne-a spus de curând cã
vrea sã creeze pentru scriitorii
clujeni un spaþiu de întâlniri literare,
de lecturi ºi dezbateri, cum ar fost
sã fie «Arizona», dacã…  Îl ºi vãd
întâmpinându-ne cu braþele
deschise în acel prag visat. Pânã
atunci, o simplã ºi foarte caldã
urare: La mulþi ani !

La Mongolu’
Ion Pop

(urmare din pag.41)
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Cartea lui Emilian Galaicu-Pãun
(A-Z.best) s-a nãscut, probabil, de
mai multe ori. Din obsesia Facerii,
în toate sensurile ei, din alte cãrþi
reordonate într-un corp care se
vrea viu, poate chiar din întâlnirea
fericitã cu doi autori (Al. Cistelecan,
prin Cuvânt înainte ºi Nicolae
Leahu, prin studiul post-poematic
despre reprezentarea reprezen-
tãrii) care ilumineazã volumul
ºi îi completeazã blazonul prin
virtuþi hermeneutice perfect
aderente la o substanþã poeticã
arhiprezentã.

Avem de a face, aºadar, numai
în primã fazã cu un volum antologic
care marcheazã excelenþa
poeticã. Descoperirea urmãtoare
este a unui poem unitar ºi radiant,
care confirmã traseul egal, pentru
poet, cu experienþa sa cotidianã
eterogenã. Ca ºi cum ar fi tradus
dintr-o limbã sincreticã, originarã,
cartea-poem a lui Emilian Galaicu-
Pãun vine cu o întreagã lume care
nu doar graviteazã în jurul lui, ci
se hrãneºte din el luându-i apoi
forma. O lume fãrã categorii, dar
cu o deplinã ºi sangvinã
corporalitate („trupul lui/pluricelular
e ca un fagure”, înãlþarea), în care
evenimentul – fie acesta politic,
poetic sau pur ºi simplu interior, dar
de fiecare datã dramatic – este
recuperat din experimentarea
destabilizatoare a unei întregi
tradiþii mistice. Se prea poate ca
tocmai aceastã corporalitate, ase-
mãnãtoare întrucâtva cu cea a
poemelor lui Mircea Ivãnescu, sã
fie „inima” sau atotprezentul
„sânge” al cãrþii.  Tot ceea ce iese
din corp, de la cuvinte la sânge, îºi
pãstreazã intacte calitãþile ºi forþele
de atracþie, aºa cum, în gramaticã,
verbele îºi pãstreazã abilitãþile
combinatorii, uneori indiferent de
categorii.

În aceeaºi corporalitate
„trebuie” aºezatã sintaxa aparent
debusolantã a versurilor care
urmeazã parcã o lege teribilã a
întreþeserii, a imbricãrii (în poemul
Cel bãtut îl duce pe cel Nebãtut,

Corporalitatea din A-Z.best
Florin  Balotescu

poetul scrie despre „poarta
regatului nostru Gherghef”...), pe
care o vedem încã din titlul
„avertizor” al volumului.  Un poem
ca legãturã de sânge nu are decât
un vers genuin, la început ºi
sfârºit: „afarã fetiþele sar pe-o
coardã de sânge”, ca într-un joc
al fiinþei ºi umbrei care o urmeazã
ºi cu care se confundã; între ele
însã, într-o imensã parantezã,
sunt rematerializate nimicurile
„importante” – ploaia, bãltoacele,
jocul, bãtaia), pãzite, astfel, ca sã
nu cadã în realitatea dizolvantã,
crudã, nivelatoare.

Memoriile sunt sondate cu o
senzorialitate electrizantã: într-un
prim sens, poetul se scurtcir-
cuiteazã în numele unei forme
dureroase de extaz în poemul
Electra; în acest fel, el devine un
mediu între sine ºi starea celuilalt
(sau a lui însuºi), aspirând la o
continuitate între sine ºi o sursã-
matrice. Poetul (lui) Emilian
Galaicu-Pãun nu aspirã însã la o
neutralizare a „fiinþei”, la androgi-
nie. Dimpotrivã, masculinitatea,
corporalã ºi verbalã, este complet
extrovertitã ºi chiar convertitã
într-o forþã a revelaþiei, a viziunii;
fascinat de pliurile îmbrãcãminþii
sau ale corpului, de pielea care
leagã translucid degetele mâinii,
dar ºi de toate ipostazele femini-
tãþii, de la punctul cel mai înalt al
supremelor extaze, pânã la cea
mai adâncã ºi dezgolitã dintre
miºcãrile pântecului, poetul trãieºte
în acelaºi timp totul. Nu însã într-o
fericitã universalitate, ca la
Whitman, ci în numele unei facultãþi
polisenzoriale, exersate acerb
printr-o poezie care nu lasã
deoparte niciuna dintre rãnile lumii
moderne, de la Gulag, închisoare
ºi revoluþiile fracturate, pânã la
proteismul ºi privaþiunile groteºti ale
frontierelor impuse artificial ºi
inuman sau ideologiile mascate ºi
mutilante.

Într-un al doilea sens, autorul îºi
scurtcircuiteazã frecvent textele
continuând cuvintele în altã parte

sau poate deloc (ca ªerban Foarþã
sau Gellu Naum în Copacul
animal) ºi folosindu-se de orice
latenþã a limbajului. Poetul
sugereazã de fapt o „vorbire”, cu
aceeaºi voce, pe mai multe
niveluri. Identitatea nu e decât
aparent scindatã, de fapt, ea este
simultan muzicalã, revoluþionarã,
agresivã ºi misticã. El spune totul,
deºi nu spune nimic; pentru cã
legile în aceastã poezie „epider-
micã” sunt cele ale contiguitãþii, ale
aderenþei, ale activãrii unor simþuri
din care cel mai puternic e cel al
limbajului.

Sursele sunt, aºa cum se poate
imediat citi (sau „strã-vedea”, cum
ar spune autorul), nu doar o pleia-
dã de personaje ºi scriitori care
merg de la Ghilgamesh la
Nabokov sau Mircea Nedelciu, ci
mai ales profeþii din Vechiul
Testament, Eccleziastul, Cartea lui
Iov ºi Apocalipsã. Fie cã descoperã
ºi reinventeazã anatomic ºi mistic
corpul femeii, fie cã se umple de
furia morþii poeþilor sau a oraºului
himeric ºi suspendat sau îºi lasã
cuvintele sã cadã – literalmente –
din poem, modificându-le traiec-
toria graficã ºi interioarã, Emilian
Galaicu-Pãun redescoperã o
poeticã ce îi încântase nu doar pe
vechii poeþi, ci ºi pe simboliºti, pe
Curtius sau Hocke sau pe marii
revoltaþi, aceea descinsã din
cuvintele care – ca pentru mistici
ºi revoluþionari – sunt simultane cu
gesturile.

Vitraliu
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Apãrut în 2012 la editura
clujeanã Bybliotek, lansat în luna
ianuarie a acestui an la librãria
Book Corner (unde evenimentul a
fost dublat ºi de o finalitate
caritabilã), volumul lui Mihai
Mãniuþiu completeazã insolit
seria de autor deja publicatã a
binecunoscutului regizor. Rod al
unui exil american autoimpus, al
unei peregrinãri voluntare, colecþia
de poeme ºi prozopoeme (dupã
cum autorul însuºi le intituleazã)
reface traseul violent al individului
aruncat într-o lume misterioasã, cu
mecanisme abstruse. Individul-
peregrin este însã dublat de
creatorul neliniºtit, a cãrui curiozi-
tate faþã de puzzle-ul grotesc al
realitãþii se transformã odatã cu
atingerea maturitãþii artistice,
devenind o contemplare cinicã, ºi
totuºi empaticã, a organismului
chinuit, bolnav, alienat al specta-
colului care se desfãºoarã îna-
intea ochilor ºi în propria-i minte:
„am plecat. am pãrãsit câþiva
oameni. câteva încãperi. câteva
cãrþi./ ºi totuºi asta nu-i o cãlãtorie
adevãratã. pentru cã deja am
ajuns.” Estomparea graniþelor
dintre spectacolul interior ºi cel din
afarã mãrturiseºte empatia
inerentã procesului creator, iar
figura agresivã a oximoronului
dezvãluie faptul cã niciuna dintre
cele douã reprezentaþii teatral-
poetice nu ar fi posibilã fãrã
cealaltã, ambele constituindu-se
dialectic: „despre demonul meu
personal ºtiu atât/ cã are un
vocabular foarte restrâns/ în rest/
dacã nu ne bate nimeni la cap sã
comunicãm/ ne simþim bine
împreunã ºi plonjãm/ cu destulã
uºurinþã/ din styx în nyx/ din nyx
în styx/ din abbys în abbys.”

Jonglând degajat cu suprapu-
nerile tematice ºi stilistice proprii
suprarealismului ºi expresionis-
mului, incluzând referinþe culturale
pregnante, însã ponderat situate în

Poeme si prozopoeme de
Mihai Maniutiu
Elena Butuºinã

ansamblul construcþiei lirice, Mihai
Mãniuþiu scrie despre intermezzo-
urile aparent disparate care, „pânã
una-alta”, compun spectacolul trist
al existenþei. Evenimentul capital
rãmâne însã neexprimat, ascuns
chiar ºi pentru cei porniþi pe calea
iniþierii personale, dar crâmpeie din
natura acestuia apar în nume-
roasele aluzii la matricea învinuitã
pentru aducerea în lume, cãutatã
apoi anxios, invocatã în momen-
tele lipsite de sens: „mami, ia-mã
de mânã ºi spune-le sã plece (…)/
zãu, mami, de când am îmbãtrânit/
te porþi de parcã nu aº mai fi/
copilaºul tãu// concentreazã-te,
mama mã-sii de viaþã, concen-
treazã-te puþin” sau „hai, nu-i o
alegere grea – îi zic mamei mele/
ai de ales între mine ºi nimeni/
mãmica mea, totuºi, ezitã”. Cele
patru pãrþi care compun volumul
(„Irvine ºi primprejur. Scrisori din
America”, „Domnul Swedenborg
vrea sã viseze”, „Pânã una-alta”
ºi „Celelalte dimineþi”) se
desfãºoarã urmând logica dificil
de surprins a trãirii organice, a
angoasei în expansiune, a viziunii
care se naºte intempestiv ºi
acapareazã mintea expresivã
fãrã a lãsa posibilitatea distanþãrii:
„Sensul, ah, care e sensul a ceea
ce se întâmplã?/ Sensul, acum,
ar fi sã te cufunzi pânã la
genunchi,/ pânã la brâu, pânã
peste cap în genune/ (genunea
fiind definitã în dicþionar/ prin
reacþie visceralã la orice tip de
ascensiune)”.

Încã din primul grupaj de
poeme, Mihai Mãniuþiu sugereazã
premisele relaþiei reci ºi incomode
cu fenomenele care i se dezvãluie.
Frigul devine un leitmotiv al
întregului volum, juxtapus uneori,
oximoronic, vãpãilor anumitor
instantanee pe care poetul le sur-
prinde asemenea unor scurtcir-
cuite în cadrele reci ºi picturale,
disecate în cãutarea unui motor

generator de energie vitalã (cea
mai puternicã imagine de fundal
fiind aceea a neaºteptatei ninsori
din deºert, fenomen eliberator
pentru intervale scurte). Cu
excepþia poemelor ºi prozopoe-
melor din „Domnul Swedenborg
vrea sã viseze”, unde erotismul
apare ca tentativã de reconciliere
a propriei naturi cu subiectivitatea
strãinã, apropiindu-se de împlinire,
fiind însã permanent subminat de
spaima mortificãrii, creaþiile din
celelalte trei pãrþi ale volumului
menþin sensibilitatea liricã într-o
dimensiune a potenþialului pre-
simþit, însã aproape niciodatã
exteriorizat. Aceastã zodie a
inefabilului, a incapacitãþii de a
acþiona conform instinctelor fan-
tasmatice, vine în siajul fenome-
nelor catastrofale, cu nuanþe apo-
caliptice, care planeazã mereu
deasupra întinsului continent: „la
hotelul earthquake, recent des-
chis, preþurile sunt cam piperate.
o datã la/ cinci-ºase ore, hotelul e
zguduit de un cutremur. tencuiala
cade de pe pereþi,/ unii pereþi se
crapã, cad lampadare, vibreazã
balustrade, se fãrâmiþeazã/
trepte.” Imaginile persistente în
poemele spaþiului californian
conþin elemente cinematografice,
distorsionãri voite ale unor cadre
prezente în mentalul colectiv,
exacerbate prin maniera bizarã în
care erup în discursul poetic.
Apusuri grandioase în mijlocul
peisajului american se întretaie cu
instantanee ale unei iniþieri aproape
ºamanice (mãrturie în acest sens
stau ºi nenumãratele avataruri
animaliere care apar de-a lungului
traseului sinuos schiþat de poet
ºi care, pe alocuri, devin chiar
alter-ego-uri ale acestuia).
Ruptura dintre zona confortului,
a familia-rului, a cãldurii afective
ºi rãceala iniþierii de a cãrei
reuºitã nu putem fi siguri,
marcheazã poemele mereu,
exacerbând tragicul viziunilor;
conflictul vocilor interioare care
îl cheamã pe poet sau pe care
acesta le invocã problema-
tizeazã capacitatea discursului
de a ordona experienþa: „învaþã
odatã sã nu te mai þii de fantoma
bãtrânului care vei fi/ nu vezi cã
bãtrânul te poartã pe stânci foarte
lunecoase ºi primejdioase?”.
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Fantomele celor dispãruþi,
prezenþe simþite ºi numite
deseori, sunt întâlniri necesare în
aceastã iniþiere în haosul
fantasmatic, proteic de-a lungul
întregii serii de poeme: „la/ fiecare
sfert de orã mã reînnoiesc ºi nu
mai ºtiu cine sunt. nu mai
recunosc pe/ nimeni. ºi din cauza
asta am impresia cã primprejur
nu e þipenie de om”.

Printr-o punere în abis diluatã
cu meºteºug regizoral în
momente-cheie ale aventurii
poetice la frontiera dintre vis ºi

trezie, Mihai Mãniuþiu lasã sã se
întrevadã fragmente din arta sa
poeticã, devoalând din misterele
propriului atelier creator, cea mai
frapantã mãrturisire de acest tip
fiind probabil urmãtoarea: „noi,
morþi de mult,/ însã extrem de
vorbãreþi. i-am dat pisicii un nume
care, evident, nu poate fi/
pronunþat. i l-am dat tocmai pentru
ca sã nu-l pronunþãm, sã nu fim
ispitiþi/ s-o chemãm. pisica a înghiþit
frica. ce bine.” Grafia poemelor din
cele patru secvenþe ale volumului
urmeazã ritmul ºi tensiunea

confruntãrii cu viziunile suprarea-
liste ale autorului, într-o asumare
care înglobeazã organic ºi
dimensiunea vizualã a poemelor.
Rupturile de ritm ºi trecerile dintr-
un registru într-altul sunt
contorsionãri ale discursului care,
din cauza haosului referenþial, se
confruntã straniu cu propria sa
capacitate de reprezentare ºi de
sugestie. Exerciþiul terapeutic al
scrisului transpare însã din
încrâncenarea luptei cu propriii
demoni ºi cu frica de izolare sau
disoluþie.

Mesaj de la bunica (detaliu)
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Dan Verona (n. 1947) poate fi
uºor situat, la debuturile sale, printre
poeþii „oficianþi”, iubitori de ritualuri
ºi cultivând un discurs cu dicþiune
înaltã, imnicã. Nu merge atât de
departe ca Radu Cârneci, bunã-
oarã, în reciclarea convenþiilor din
depozitele (neo)clasicismului
„orfic”, însã – cel puþin în primele
douã volume, Nopþile migratoare
(1972) ºi Zodia mãslinului (1974) –
el nu coboarã aproape la nici o
paginã dintr-un fel de Olimp alter-
nând cu paradisuri reconstituite,
unde se cântã mult din lirã ori în care
fruntea poetului se apleacã lângã o
orgã. Pânã ºi visurile sunt „altare”,
eterice balerine fac „piruete de aur”,
printre lebede ºi fluturi mari, alteori
fecioare coboarã solemn pe trepte
ºi printre coloane de temple, iar
„cuvintele þin paradisul sub coajã,
rostirea / Lor pudicã, înmiresmatã /
Înalþã temple în auz”.

Al. Paleologu a prefaþat generos
întâia carte, notând cã autorul ei
„contrazice principiile poeticii
moderne” printr-un discurs liturgic,
incantatoriu, de „laudã a firii, de
magnifiere a lumii în esenþele ei, ºi
deci a culturii, a unui concept
prototipal de civilizaþie”, ºi fãcând o
trimitere, cu ecou în epocã, la
romanticul Hölderlin ºi la ale sale
imnuri obsedate de „nostalgia unei
Grecii antice” (Al. Paleologu, Cu-
vânt înainte la Nopþile migratoare,
Ed. Cartea Româneascã, Bucu-
reºti, 1972, p. 5-6). Întreg volumul
se prezintã chiar ca o suitã de
unsprezece imnuri dedicate tot
atâtor „nopþi”, medii ideale pentru
meditaþia elevatã, purã, – „întâia
noapte” se intituleazã Murind pe lirã,
cea de a doua e un Imn orfic, a opta
e o Elegie supremã, iar ultima stã
sub titlul Apoteoza ºi ne spune, spre
final, cã „Într-o cumplitã luminã /
Sãrutã Demiurgos lemnul poetului.
/ Tot ce nu-i lirã e de prisos”…

Zisul „concept prototipal de
civilizaþie” atrage, cum am
remarcat, o întreagã recuzitã
rechematã sã asigure cadrul
scenic al unor astfel de desfãºurãri
ceremoniale, cu exces de elemente

convenþionale, trecute ºi în gesticã,
ºi în formulele discursive: „Sã cânt
acum pânã la nefiinþã / La o lirã cu
odgoane de miere / În locul vrãjitelor
corzi”, „Din corzile de miere sã
primesc destinul / Aleºilor”, „Cornul
de aur al iubirii / sunând pe muntele
inimii”, „Vai, mântuirea prin cântec
începe”, „Ochiul meu viscolit de
alchimii / Înfloreºte lângã miracole”
etc. etc. Asemenea expresii
dãuneazã grav sãnãtãþii… lirice,
supralicitând convenþionalizarea
imagisticã ºi prin adaosul unor
atribuiri exterioare de „sens” (ca sã
vorbim ca Eugen Negrici),
contrazicând în chip evident acele
„principii ale poeticii moderne” care
nu mai acceptã de mult un ase-
menea limbaj. Acestea fiind spuse,
nu lipsesc din poeme nici simþul
stilizãrii imagistice, nici cel al
armoniei discursive, primejduite, ce-
i drept, de alunecãri retorice dilatate
emfatic. Deocamdatã, semnificativã
pentru evoluþia scrisului lui Dan
Verona e sugestia compensãrii prin
reverii festive ºi ceremonioase a
unei vârste cândva fericite, sub
emblema ocrotitoare a maternitãþii,
de unde ºi un filon elegiac autentic
ºi tulburãtor în câteva secvenþe. I
se asociazã acestor anamneze
ritualizate o altã frustrare, provocatã
de mersul lumii contemporane spre
desacralizare, cu pierderea legã-
turilor organice cu lumea trãirilor
autentice, simple, deschise spre
marele univers: „O, mamã prea-
curatã, cineva bate uneori / În uºile
noastre cu picioarele, / Cineva
cerne uneori peste zãpadã cenuºã.
// Ce ºtim noi despre noi? Cine eºti
sora mea? / Cine eºti fratele meu? /
Iubita mea cine eºti?”… Sau
aceastã confesiune care explicã
nevoia de compensare imaginarã
a unei vârste trãite precar ºi
vulnerabil: „Sã doreºti sã te-ntorci
într-un tîrziu / În casa copilãriei cu
pereþi încã mirosind / A pasãre ºi a
gutui, ºi sã-þi dai seama / Cã n-ai
unde sã te întorci /…/ Sã doreºti sã
te plimbi printre lucrurile de
odinioarã / devenite sacre / ªi sã
nu te poþi plimba pentru simplul

motiv / Cã ele nu au fost nicio-
datã”… Asemenea inserþii mai
ataºate biografiei individualizate
împrospãteazã rostirea, scoþând-o
mãcar fragmentar de sub presiunea
cliºeelor „frumosului”, care supra-
vieþuiesc ºi în Zodia mãslinului,
unde emblema neliniºtii sufleteºti se
vede mereu „în preajma frumo-
sului”, se mai vorbeºte despre
„catedrala fiinþei” ori despre „altarul
þãrânii”. Fãrã sã fie nou în aceste
versuri, sentimentul deposedãrii, în
timpul nostru, de astfel de atribute
devine mai accentuat, subiectul îºi
motiveazã acum mai convingãtor
recursul le reperele „puriste” ºi
clasicizante: „Nu mai credem în
poet, nu mai credem în / distileriile
sale. Ne-am obiºnuit / cu poetul
care doarme sub poduri. /…/ Iertare
nouã. Avem nevoie de Mituri”.
Opþiunea estetizantã e limpede,
mitul e scris cu majusculã, dar mai
autentic sunã totuºi poemele unde
aceastã nevoie de Mit se asociazã
cu firescul faptului trãit, cum se
întâmplã în versuri ca acestea, în
care complementul ceremonialitãþii
vieþii apare în simbiozã cu „proza”
cotidianã: „Locuiam într-un pod într-
o vilã / pe o stradã cu flori de
magnolii. Acolo  – / un dulap cu cãrþi,
un pat, / o masã ºi un acoperiº de
sticlã afarã / îndurerându-mi
vederea.” Dar, imediat: „Eram
student, prânzul mi se ducea / pe
câte o carte cu sfinþenie / adusã
spre inimã. /…/ Dar noaptea târziu
prin geamul deschis / miresme ºi
zvonuri de pe alte tãrâmuri / veneau.
/…/ La miezul nopþii mã îmbrãcam
/ Într-un fel solemn / mãsurând
camera încoace ºi încolo. /…/ O
valizã cu încuietori ruginite / mã
aºtepta sã ies din singurãtate. /
Totdeauna spre copilãrie, înspre
lãcaºul / cel veºnic al mamei. /…/
Oricând aº fi putut egala cu viaþa-
mi / un sunet de lirã. / În biblioteci /
stârnit-am furtuni de petale”…

Din acest rezervor de reverii
reparatoare se alimenteazã ver-
surile de mai târziu, întoarse într-o
primã instanþã cãtre realitãþile
secularizate, deposedate de aurã,
ale vieþii imediate, într-un veac al
înstrãinãrii ºi dezumanizãrii. În
1981, în Viaþa la treizeci ºi trei de
ani – cifrã evident simbolicã – dã
seama de acest sentiment deceptiv
cvasigeneralizat. Trezindu-se muri-

Poezia lui Dan Verona
Ion Pop
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tor, cum ne spune într-un loc, poetul
descoperã cã „A fi poet în secolul
XX înseamnã sã mori odatã cu
Îngerul”, cã „Noaptea Sfântului
Bartolomeu se-ntâmplã zilnic”,
teritoriul mitic decade în peisajul zilei
– „Elena iese din apã, îºi pune
peruca / Îºi trage ciorapii încet /
Fãcând sã saliveze poliþia Olim-
pului”, „golul sanctificat, spaima
codificatã, ireproºabili / Prooroci
urmãrind OZN-uri, / Biblia canoni-
zând fiinþe extraterestre” etc.) – ºi
exemplele ar putea continua, în acest
registru al identificãrii unor fenome-
ne de gravã alterare a vechilor
credinþe, cãrora le slujise ºi poetul
nostru. Numai cã el, ca un Arghezi
odinioarã, ori ca Tonegaru ceva mai
târziu, suportã cu greu aceste
degradãri, abia distanþându-se
amar-ironic de ele ºi conservându-ºi
cu dificultate fondul elementar de
reve-rie purificatoare. „Noi nu avem
decât o stea de ocazie” – se noteazã
undeva, ori: „Noi nu ºtim decât rugã-
ciunea pâinii cu marmeladã”…

Asfel numite, în stilul mai degajat
al modernitãþii (auto)critice, repe-
rele trecutului cultural ºi poetic
capãtã o altã rezonanþã, mai
apropiatã sensibilitãþii contem-
porane. Inventivitatea asocierilor
ironic-lirice e remarcabilã aici, iar
gravitatea rugii posibil salvatoare
se dispenseazã de emfaza mai
vechilor poeme de la debut. Motivul
fundamental al maternitãþii pro-
tectoare revine, mai simplu, dar la
fel de vibrant, sub marcã liturgicã,
marianicã, ºi accente de rostire
ritualizatã: „Mater, Mamã a noastrã
preasfântã/ strigatã în toate limbile
pãmântului zi ºi noapte în / clipe de
tainã, ori dimpotrivã în marea zarvã-
a fiinþei/ când palimpsestele se
acoperã cu o scriere nouã, Mamã /
a nostrã blândã, curatã, Mamã a
noastrã o/ mother, notre mère,
unsere Mutter// Ascultã lacrima
noastrã/ de îngeri chilugi, lacrima
noastrã înlãcrimatã,/ dã-ne pacea
pitpalacului într-un lan de ovãz, am
ostenit / bãtând noroaiele veacului,
Mamã a noastrã, notre mère//
Frânge-ne pâinea/ lacrimii Tale
Mamã a noastrã”... Figura „îngeru-
lui chilug”, prezentã ºi în titlul roma-
nului ce apãrea în 1982, strãbate
expresiv aceste poeme, printre
imagini ale unui univers alterat, cu
puritatea grav primejduitã, de unde

numeraosele exprimãri prin
antifrazã ºi asocieri contrastante de
elemente: „Acum sunt singur ca o
mansardã/ locuitã de corbi opti-
miºti”, „o amiazã în cãmaºã de
forþã”, „specialiºti instalând
microfoane/ în vieþile sfinþilor”,
„sufletul pus sã scoatã alcool/
din merele biblice”, „Oedip în drum
spre Colonna îºi cumpãrã o
bicicletã”... Ipostaza eului „hamle-
tizând” inutil într-o Danemarcã
putredã ºi într-un teatru al lumii
corupte e de asemenea acompa-
niatã de fiinþele marginalizate, care
mai cred în „colecþionarii de vedenii”
ºi „locuitorii mansardelor”, visãtori
impenitenþi.

Astfel de apãrãtori fãrã scut ai
unei originare puritãþi a fiinþei sunt ºi
„pifanii” din volumul Balada
vestitorului ºi alte poeme (1986),
aºazat sub un motto semnificativ,
evocând figura alergãtorului de la
Marathon, care moare de îndatã ce
a adus vestea victoriei. Ca el,
autorul se vede prãbuºindu-se în
piaþa cetãþii, de data asta „în ediþii
de masã/ în ediþii de lux/ la picioarele
cetãþenilor fericiþi,/ la picioarele
cetãþenilor mulþumiþi/ de poziþia lor”,
frondeur fãrã ecou, militant pentru
o cauzã aparent pierdutã. Discursul
ajunge la o maximã degajare, o
imagisticã inventivã se mobilizeazã
pentru aproximarea acestei lumi de
fantasme care se ºtiu derizorii. Un
„pifan” îºi declarã „disponibilitatea
sã confund(e) realitatea cu visul”,
ofiþerii fragilei armate declarã cã nu
pot „ucide ce nu existã”, deºi
„vechile minuni au fost controlate cu
lupa / ºi dezminþite”.

Câteva dintre textele cele mai
reuºite sunt construite tocmai ca
suite de motivaþii „aberante” ale unor
atitudini ºi stãri de lucruri, amintind
insolitul suprarealist, în încercarea
de a „reabilita” pomenita „minune”
dezvrãjitã de lumea mai nouã, dar
ºi dereglãrile ordinii universale
fireºti. Niºte „bãieþi... schimbã mereu
indicatoarele”, derutând percepþia
consacratã a lumii din jur,
încurcând reperele, chemând mai
curând la un mod de a trãi în
tensiunea permanentã dintre
conformista „voce contabilã” ori
litera „textului” ºi „atenþiunea” faþã de
surprizele pe care le poate aduce
viaþa. Printre motivele care explicã,
în trei poeme, „de ce nu te pot iubi

dumnezeieºte”, e ºi faptul cã „ritualul
/ nu-ºi aminteºte silaba esenþialã”,
ori cã „eternitatea nu-i decât o clipã
defectã”. Reveria mai veche a unei
vârste de aur, clasice, a umanitãþii
revine, cum se vede, cu eliminarea
salutarã a balastului de butaforie ce
sabota la debut discursul poetic, tot
aºa cum se înmulþesc trimiterile la
„Danemarca domnului Shakespeare”
ºi la figuranþii din trupa de actori
hamletianã.

Câteva pasaje din proza poeticã
Înainte de stingere pot da seama,
concentrat, despre sistemul de
opoziþii ºi conjugãrile acestei viziuni
alert-fanteziste, melancolic-ludice,
care pot readuce în memorie
învecinãrile suprarealiste propuse
cândva de Gherasim Luca: „Voci,
reînvierea unor limbi dispãrute, o
femeie ce se dezbracã într-o cabinã
de telefon, un paznic beat ghemuit
pe marginea unui cavou, obrazul
atins de-o mânã protectoare,
psalmii zeilor sãraci cãtre zeul lor
cleptoman, voci, buze întredes-
chise, voci, un mãr despicat, un
tunet într-un umãr, ca o loviturã de
tunet, ºi o aureolã pe capul unui copil
depãrtându-se”, „ºi o cumplitã
senzaþie de pãrãsire, de biserici
bãtute în cuie, un veac þinut în
borcanul cu spirt, o maºinã de scris
la care se bate cu un deget ºi un
labirint de strãzi controlate de
bastoanele orbilor”; în fine, catastrofa,
– „ºi cãderea fãrã sfârºit / ºi urletul
primordial”, cu încheierea aminti-
toare de obsesia centralã a acstei
viziuni poetice profund traumatizate:
„În asemenea împrejurãri se invocã
numele mamei”. Trimiterile care
s-au fãcut, în lectura criticã, la Adrian
Pãunescu (ar putea fi adus la vedere
ºi Mircea Dinescu) nu sunt lipsite
de temei: o anumitã discursivitate,
modurile directe de adresare ca
pentru un mare public, dezinvol-
tura versificaiei ºi a imagisticii
adesea îndrãzneþe, cantabilita-
tea, pot fi argumente. ªi nu e de
neglijat nici componenta „civicã”
a acestui discurs plin de aluzii la
„viaþa imediatã” a momentului, pe
fundal „universal”. Dar Dan Verona
are un ce comun ºi cu cu poeþii
marginalitãþii expresive, reabi-
litând aura lucrurilor ºi întâm-
plãrilor aparent periferice ale
vieþii, precum Vasile Petre Fati
ºi chiar Emil Brumaru.
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Încã de la Marea Pipeadã,
Iulia Militaru se anunþa o prezen-
þã poeticã incomodã, în sensul
dramatizãrii ºi al dialogismului
practicate de Simona Popescu.
Mai experimental se dovedeºte
Dramadoll (Casa de editurã Max
Blecher), alcãtuit în colaborare
cu Anca Bucur ºi cu graficiana
Florentin Budar. Mica editurã s-a
dovedit curajoasã când ºi-a
asumat un volum dificil de pu-
blicat, dar ºi pretenþios la actul
lecturii. În primul rând, grafica
este spectaculoasã ºi inifinit
sugestivã. De la pisici umflate,
deformate, pânã la corpuri
dezghinate, imposibil rãsucite,
alungite. Bestiarul biblic este
îmbibat de aluzii angelice ºi mai
ales demonice, dar ºi de cele
maternale ori sexuale. Mai mereu
textul este înglobat în desen, iar
spre sfârºitul cãrþii se ajunge
aproape de condiþia benzilor
desenate. Remarcabilã este
consonanþa textului cu repre-
zentarea graficã: un duet perfect
controlat, semn cã între cele trei
artiste existã o simbiozã de lungã
duratã.

Teatrul de pãpuºi începe cu
Ultima ispitã a lui Puck, anunþând
intertextualitãþi ameþitoare. Ci-
tatele exacte sunt absorbite în
poezia simfonizatã pânã la a se
obþine un patchwork alambicat ºi
ameninþãtor. Pisicile sunt um-
plute cu texte ce aduc aminte de
recentul volum al lui Katie Farris,
boysgirls.

Încetul cu încetul, volumul se
transformã într-un tratat de
demonologie. „A symbol hovers
liminally between the finite and
infinite“, previne o sãgeatã
intertextualã, iar miezul unei pisici
chiþibuºeazã: „Vremea din cer
pute, iar tu mã adori sec./Fãrã-
ntrebãri. Eu te ador la fel de sec./
Uite, mi-am spart þeasta de uºã

ºi-acum plâng/Cã mi-a intrat
îngerul tãu în cap. Sec. Ave!“.
Dincolo de labirintul semiotizat,
gen Alice în Þara Minunilor,
captivantã este conjuncþia
angelicului cu demonicul sau
chiar cu satanicul: „Noaptea
pisici albe ºoptesc îngerimi. Un/
chip de bãtrân sleit într-o umbrã.
Zice:/Noi putem scobi împreunã
crusta/Cea albã. ªi îi dau o
monedã“.

Întreaga carte este un ciclu
poetic negru pe alb, ori invers
(vivat Negruzzi!). Cu desene
colorate, volumul ar fi fost o
nebunie. În alb-negru, însã,
înþelesurile devin mai pregnante.
Un joc sumbru de clar-obscur în
care spiritualul ºi infinitezimalul
se materializeazã fãrã nicio
ºansã de sublimitate: „numai în
jurul prânzului, în casa noastrã,
se dãdea stingerea,/lumina se
aºeza peste noi ca un praf de
cenuºã“.

Nu de puþine ori subtilitatea
este datã pe faþã, devenind pur
ºi simplu teorie. Iatã o minicriticã
a colonialismului: „Dar sã ne în-
toarcem la simbolisticã: omul e
bun, deci omul e alb./Cu toate
acestea, undeva stã scris: Poate
cã Satan va fi însemnat, la
început de tot, atât:/dumnezeul
negru. Un dumnezeu negru.
Adicã: Satene. Deci, omul e
negru“. Ori o explicare arhetipalã
a cuvântului: „Cuvântul este nu
numai un fenomen al naturii, dar
ºi un principiu al culturii./Cuvântul
este arhetipul culturii: cultura
este cultul/înþelegerii, cuvintele
sunt încarnarea raþiunii“. Imediat
intervine mixarea postmon-
dernistã a discursurilor ºi cititorul
se poate relaxa, ca dupã o glumã
academicã: „Puck:/Când din
somn vei tresãri/Sã-ndrãgeºti ce
vei gãsi:/Cât de prost ar fi ºi-
oricât/De sãlbatec ºi urât,/Drag

sã-þi pice, cum îl vezi/ºi de dragul
lui s-oftezi“.

Visul unei nopþi de varã con-
þine o criticã a iraþionalitãþii, a
erosului fãrã de criterii, „in-
fatuation“, nu love. Dar, într-o
lume birocratizatã, iraþionalitatea
devine tot mai seducãtoare, ca
unicã sursã a libertãþii. Despre
satan sau negru reactiveazã
mitul romantic al rãzvrãtirii în
cheia lui William Blake, de data
aceasta: „opposition is true
friendship“. Acum suntem
proiec-taþi în plin Pandemonium
ºi cu cât mai încifrat ne înfruntã
textul, cu atât mai primitor-
amuzante sunt desenele. Sa-
voarea lecturii provine de la
citirea graficii.

Un riff universal este I MAGI
NAÞIUNEA ,  cu refren din
Walcott: „I had no nation now but
the imagination“. Din ce în ce
împinsã cãtre condiþ ia de
Gesamtkunstwerk, operã de artã
totalã, cartea urcã trepetele
parodiei pânã dã buzna în
sufrageria Lindei Hutcheon: „se
arãtã din umbrã Foucault.
Acesta,/în haine de cãlugãr/ne
aruncã un In Dominus, Dominus
Spiritus Satanas ceea ce-l fãcu
pe Blake sã se crãcãneze-de
râs. Isaia ºi Ezechiel zâmbirã
paºnic, iar eu n-am mai priceput
nimic“.

Curând intrã în scenã
Gombrowicz, stropºindu-i pe cei
„prefãcuþi în patosul lor, groaz-
nici în lirism, siniºtri în senti-
mentalism, neputincioºi în ironie,
glumã ºi umor“. Este ºi momentul
când volumul ia chip de benzi
desenate, ceea ce e o idee bunã,
întrucât contrapuncteazã viitura
teoreticã din text. Exploziile lui
Gombrowicz contra atitudinii
artistice ºi a universului artistic
confirmã intenþiile avangardiste,
contestatare din Dramadoll. Fãrã
ele, volumul ar fi rãmas doar la
nivelul estetic de interesant. În
felul acesta devine, o carte de
poetizare ºi experiment tex-
tualist. Motiv pentru care am sã o
ºi pãstrez în biblioteca mea. În
sectorul lecturilor nu atât plãcute,
cât problematizante ºi expuse
spectaculos.

Gombrowicz, supermanul
poetic al benzilor desenate
Felix  Nicolau

ª
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Un volum generos (Angelo
Mitchievici, Decadenþã ºi deca-
dentism în contextul modernitãþii
românºti ºi europene, Curtea
Veche, Bucureºti, 2011), chiar de
la distanþã, ar trebui sã impre-
sioneze nu doar prin cantitate, ci
ºi prin calitate, mai ales dacã
avem în vedere bio-bibliografia
autorului. Anunþ, încã de la bun
început, bãnuiala mea conform
cãreia cititorul de literaturã
comparatã ar putea fi, în orice
moment, unul din cei invocaþi sã
facã parte din „echipa” de medie-
re culturalã a României – niºte
Avengers intelectuali. Extrem de
versatil, cum aratã ºi Adriana
Babeþi pe coperta a 4-a a volumului
(„Autor cu o certã înzestrare în
câmpuri ºtiinþifice convergente
«istorie literarã, istoria artelor,
teoria literaturii, istoria culturii,
comparatism literar ºi cultu-
ral»”), Angelo Mitchievici este „în
primul rând (un) istoric” (Sorin
Alexandrescu). Dincolo de lauda
comercialã, publicarea, în acelaºi
an, a unui volum ce are, mai mult
sau mai puþin, aceeaºi tematicã,
„Simbolism ºi decadentism în artã
1900” la editura Institutului
European din Iaºi, e cel puþin
dubioasã, chiar ºi în condiþiile în
care afli foarte repede cã studiul
despre decadenþã ºi decadentism
reprezintã „circa o jumãtate din
aceastã tezã (de doctorat)
împãrþitã între literaturã ºi artã
plasticã”. De altfel, unele capitole
(de pildã, cel despre Alexandru
Macedonski) propune chiar un
„duplex literaturã-picturã”. Trecând
de coperþile volumului, lectura se
face încet, mai ales fiindcã începe
greoi: trebuie sã treci nu doar peste
o paginã de autor destul de lungã,
peste un titlu (la fel de lung),
împrumutat parcã din epoca
victorianã (relevant, de altfel), ºi un
cuvânt înainte, ci ºi peste un
argument urmat de o introducere
ºi, în sfârºit, o periodizare. Practic,
volumul începe abia pe la pagina
76 ºi e împãrþit în patru mari pãrþi:

A. Critica decadentismului, B.
Curentele literare ºi deca-
dentismul, C. Periferii decadente,
D. Teatrul, cinematografia ºi proza.
Teoretic, cercetarea prinde viaþã
încã de la primele cuvinte.

În postura sa de comparatist ºi
teoretician al literaturii, Angelo
Mitchievici tinde sã adopte, chiar
dacã metodologic, mina rece a
filosofului culturii, iar în funcþia
sa de istoric (artistic ºi literar),
cercetãtorul pare a se meta-
morfoza într-un enorm ºi rafinat
glob ocular ce observã detaliile
estetice semnificative cu o mi-
nuþiozitate demnã de o cauzã mai
bunã. Lapidar, autorul rezolvã,
încã de la început, „problema” prin
modul în care o formuleazã, adicã
datoritã premisei adoptate,
înscriindu-ºi eforturile într-o lungã
tradiþie specificã culturii „române”
(i.e. - forme fãrã fond, balzacianism
fãrã Balzac, postmodernism fãrã
postmodernitate): decadentismul
este, iatã, fãrã decadenþã, dar,
nota bene, cu simbolism. Or,
cercetarea ar fi fost o nimica toatã
ºi o nereuºitã, dar, din fericire,
Angelo Mitchievici o rupe cu tradiþia
ºi-þi aratã cã uite, totuºi, existã ºi
ceva decadenþã. Toate aspectele
discutate se înscriu, în fapt, în
paradigma mai largã a modernitãþii
europene, motiv pentru care se
insistã, cu justeþe, asupra rolului
formator al culturii franceze. Numai
faptul cã Mitchievici reuºeºte sã
recupereze ºi sã înscrie aceste
douã fenomene în ºi din interiorul
culturii române într-un cadru
teoretic ºi practic atât de vast
relevã nu doar calitatea
investigaþiei sale, ci ºi eficienþa
strategiilor utilizate. E de prisos sã
semnalãm, deci, importanþa
rezultatelor sale. Nu doar atât, dar
autorul vede lucrurile în ansamblul
lor, istoria literaturii române este
privitã organic, relaþional, asemeni
unui joc intelectual în care
contribuþiile actanþilor nu sunt
analizate sau selectate în funcþie
de vreo ierarhie internã, rolul ºi

poziþia acestora nejucând vreun rol
în vederea construirii vreunei false
identitãþi autohtone. Caracterul
documentaristic oferã forþã,
seriozitate ºi credibilitate cercetãrii.

Autorul meritã, iatã, lãudat ºi
pentru cã aratã de ce simbolismul
poate fi înþeles nu ca un curent
impus, ci re-inventat în sânul
societãþii româneºti, influenþa
având, mai degrabã, un statut
colegial, decât colonial. Pe de o
parte, decadentismul e înþeles, în
aceste condiþii, ca fiind pãrintele
simbolismului, iar pe de cealaltã
parte, decadenþa reprezintã un
fenomen inscriptibil în cadrul mai
larg conceptual al simbolismului,
dialectica fiind la ea acasã. La fel
ca ºi în cazul formulei de mai sus,
Mitchievici nu cade în capcanã sau
nu se mulþumeºte doar sã spunã cã
decadenþa ori decadentismul e,
nu-i aºa, o fazã ori vreun fenomen
circular, un baroc al „perioadei”, un
fin-de-siècle. Departe acest gând.
Angelo Mitchievici îþi oferã niºte
definiþii construite pe excluderi
sistematice.

Cu eleganþã, cercetãtorul
reface o parte a istoriei culturale
române adoptând o perspectivã
care, datoritã stilului sãu bulversant
(o combinaþie extraordinarã de
relaxare, de detaºare ºtiinþificã ºi
încordare teoreticã atentã la detalii,
la nuanþe ºi la ismele de toate
culorile), pune sub un reflector (ce
secþioneazã, e limpede, doar din
raþiuni didactice) o realitate atât de
evidentã, dar, iatã, ignoratã pânã
acum de Criticã. E uimitoare
capacitate lui de a pune în paginã
un exerciþiu comparatist, în sensul
cel mai pur al cuvântului, folosind
instrumentele istoricului cultural
(artistic ºi literar), dovadã clarã a
puterii ºi a forþei sale de muncã: e
ca ºi cum ar vedea în patru dimen-
siuni – nu doar cã ºterge distanþa
dintre centru ºi periferie, dar
Mitchievici atacã (calitativ ºi
cantitativ) ºi pe verticalã, plonjând
în etajele de jos, în subsolul culturii
române ºi escaladând, în secunda
imediat urmãtoare, exclusivismul
vârfurilor, testând, în ultimã
instanþã, structura de rezistenþã,
porozitatea canoanului. Cu alte
cuvinte, volumul, de o erudiþie rarã,
impresioneazã în toate cele 608
pagini ale sale.

Recuperatorul
Alex Ciorogar



50

Încercarea de a preciza sensul
noþiunii de artã este tot aºa de
veche ca însuºi obiectul ei. Din
antichitate ºi pînã azi, specialiºtii
nu s-au pus de acord cu privire la
una ºi aceeaºi definiþie, cu toate
cã, dupã celebra butadã a lui
Croce, arta a fost ºi este ceea ce
toatã lumea ºtie cã este. Existã o
enormã diversitate de înþelesuri,
care se vehiculeazã atît de-a
lungul istoriei, cît ºi în ariile
etnoculturale, înþelesuri care nu
înceteazã sã prolifereze ºi sã
facã din ce în ce mai dificilã orice
tentativã de unificare. Si totuºi
nevoia umanã de cunoaºtere ºi
de organizare a viziunii asupra
existenþei încurajeazã aspiraþia
spre coerenþã ºi sintezã sã nu
cedeze în faþa nici unei com-
plexitãþi, oricît de inextricabilã
ar putea sã parã ºi chiar sã se
dovedeascã aceasta. O carte
ca Artele ºi relaþiile dintre ele de
Thomas Munro o demonstreazã cu
prisosinþã, deºi concluzia ei merge
tot în direcþia unei quasi-imposibilitãþi
de a parveni la o definiþie globalã,
unicã ºi încãpãtoare. În realitate,
orice asemenea definiþie rãmîne
fatalmente deschisã, pe mãsura
evoluþiei înseºi a fenomenului
artistic.

Cel mai înþelept mod de a aborda
problema se aratã a fi, în cele din
urmã, recunoaºterea variabilitã-
þii istorice a conceptului: ºi a prac-
ticii creatoare. Dacã diferenþele
de naturã etnoculturalã, deºi
importante, pot fi întrucîtva sur-
clasate, cele ilustrate de compa-
rarea epocilor între ele par sã fie
mult mai radicale, mai ales cã
acestea s-au ºi afirmat adeseori
prin delimitãri polemice destul de
agresive, precum în cazul roman-
tismului faþã de clasicism, al
realismului faþã de romantism, ori
al modernismului faþã de realism
º. a. m. d. Dar dacã pînã la ultimul
dintre aceste mari curente estetice,
s-a prelungit o anumitã tradiþie a
referenþialitãþii, în linia ideii de
mimesis platonian ºi aristotelic,

arta secolului XX a început – prin
revoluþia avangardistã – sã
întoarcã spatele din ce în ce mai
categoric unei realitãþi, care-ºi
epuizase funcþia de sursã a in-
spiraþiei artistice. Imaginaþia a luat
locul imitaþiei ºi al expresiei afecti-
ve ºi s-a asociat indisolubil cu
intervenþia intelectului, a tehnicii
conceptuale ºi a unei mereu mai
accentuate conºtiinþe estetice.
Îndepãrtarea teoriei ºi a practicii
artistice de tradiþia istoricã a
devenit atît de mare ºi de ire-
versibilã, încît pe drept cuvînt
avangarda a fost caracterizatã mai
mult ca orice prin rupturã decît prin
cea mai fragilã urmã de înrudire ºi
de continuitate.

A venit apoi un moment cînd,
în aceeaºi albie a experimenta-
lismului avangardist, au intrat în
crizã imaginaþia însãºi ºi, odatã cu
ea, creaþia de artefacte. Pop-art
a însemnat o întoarcere spre
realitate, dar nu ca referinþã, ci ca
prezenþã propriu-zisã. Obiecte de
uz comun, dintre cele mai banale,
au început a fi asimilate domeniului
estetic, de la provocãrile unui
Marcel Duchamp pînã la ereziile
unui spirit excentric ºi radical
precum Andy Warhol. Intrînd într-
o expoziþie ºi vãzînd expuse acolo
faimoasele cutii Brillo, ale acestuia
din urmã, simple ambalaje co-
merciale, filosoful ºi esteticianul
american Arthur Danto s-a înverºu-
nat sã-ºi explice paradoxala
împrejurare ºi a construit un întreg
sistem teoretic ºi argumentativ,
culminînd într-o lucrare funda-
mentalã, intitulatã Transfigurarea
locului comun ºi apãrutã în 1981.
Ea vede acum lumina zilei ºi în
versiune româneascã (Editura
Idea Design & Print, Cluj, 2012,
traducere de Vlad Morariu) ºi ne
prilejuieºte un revelator contact
cu estetica nordamericanã con-
temporanã, atît de puþin prezentã,
din pãcate, în atenþia editurilor
noastre, ceva mai interesate, nici
în aceastã zonã în mod excesiv,
de contribuþiile autorilor vesteu-

ropeni. Sã spunem de altminteri
cã, în general, estetica este o
veritabilã „cenuºãreasã“ a studiilor
noastre consacrate artei ºi lite-
raturii. Apariþia cãrþii lui Danto este
cu atît mai importantã ºi mai utilã
cu cît ea ne introduce într-o
problematicã sensibil diferitã de
aceea mai tradiþionalã a spe-
cialiºtilor de pe bãtrînul nostru
continent. Abia cartea lui Gérard
Genette, în douã volume, Opera
artei, apãrutã în anii ’90, a putut da
impresia cã s-a produs o recon-
ciliere între cele douã mari
orizonturi de gîndire esteticã: cel
european ºi cel de peste ocean.

Preocuparea centralã a lui
Arthur Danto, dar implicînd ºi pe
alþi compatrioþi ai lui ca George
Dickie sau Morris Weitz ºi repre-
zentînd ceea ce se cheamã este-
tica analiticã, îndatoratã fireºte lui
L. Wittgenstein, sau lui Nelson
Goodman, Joseph Margolis etc.,
este elucidarea statutului operei
de artã în raport cu obiectele sau
duplicatele lor indiscernabile. De
ce un obiect identic cu cel care-i
serveºte ca model este considerat
operã de artã, cînd este expus ca
atare de Duchamp sau Warhol, iar
altul nu este? Danto desfãºoarã o
laborioasã ºi pe alocuri chiar
sofisticatã ºi paradoxalã demon-
straþie, uzînd de variate mijloace
din logicã, moralã, religie etc.,
pentru a susþine regimul estetic al
obiectului impus ca atare de artist,
fãrã nici o participare a lui la
confecþionarea acestuia. E ca
ºi cum apartenenþa la artã a unui
obiect real oarecare (ambalaje,
etichete, unelte etc.) s-ar putea
decreta, în virtutea autoritãþii artis-
tului care-l recomandã ca atare.
Decisivã este însã includerea
obiectului respectiv într-un cadru
instituþional, „lumea artei“, pornind
de la care teoreticianul american
trece în revistã o seamã de
concepþii, ale cãror soluþii le
gãseºte parþial întemeiate. Ideea
care revine în chip obsesiv este
aceea cã nu obiectele îºi impun
condiþia, ci istoria, contextul ºi
relaþia pe care creatorii o întreþin
cu ele: „operele sînt în parte
constituite de spaþiul pe care îl
ocupã în istoria literaturii, ca ºi de
relaþiile întreþinute cu autorii lor“.
Aceºti factori nu pot fi neglijaþi sau

Florin  Mihãilescu
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separaþi de operã „de vreme ce ei
pãtrund, ca sã spunem astfel, în
însãºi esenþa operei” (p.58). Sînt
concluzii pe care Danto le
socoteºte potrivite din analiza
insolitei povestiri a lui Borges,
Pierre Menard, autorul lui Don
Quijote. Dar operele de artã sînt
condiþionate ºi de felul în care sînt
considerate de noi înºine: „reacþii-
le noastre estetice sînt adesea o
funcþie a credinþelor noastre
despre un obiect“ (p. 136). Apre-
cierea esteticã se dovedeºte
astfel un mijloc de diferenþiere a
operei faþã de corelatul sau
duplicatul ei material. Ea devine o
funcþie a interpretãrii, care la rîndul
ei decide statutui obiectului artistic.
Dacã, potrivit filosofiei ºtiinþei,
„nu existã observaþie în absenþa
teoriilor“, reaminteºte Danto,
atunci „la fel ºi în filosofia artei: nu
existã apreciere fãrã interpretare.
Interpretarea constã în deter-
minarea relaþiei dintre o operã de
artã ºi duplicatul sãu material“
(p.153). Mai departe, autorul
adaugã: „A interpreta o operã
înseamnã a propune o teorie care
sã explice despre ce este
lucrarea, care este subiectul ei“ (p.
161). Arta nu poate fi obiect de
descriere neutrã: „A privi o lucrare
de artã fãrã a ºti despre ea cã este
o lucrare de artã este comparabil,
într-un fel, cu experienþa pe care
cineva o poate avea cu tipãriturile,
înainte de a învãþa sã citeascã“.
Nu e posibilã o descriere neutrã a
unei opere de artã, ci doar a unui
obiect real, interpretarea fiind „un
fapt ce aparþine într-o manierã
analiticã conceptului de lucrare de
artã“ (p. 167). Prin urmare, mai
spune Danto, aderînd la principiul
lui Berkeley „esse est percipi”,
„Este posibil sã fim realiºti în
privinþa obiectelor ºi idealiºti în
privinþa lucrãrilor de artã; acesta
este germenul adevãrului care
susþine cã fãrã lumea artei nu
existã artã“ (p.168). Interpretarea
conduce la identificarea artisticã a
elementelor relevante estetic ºi
deci la includerea operei în „lumea
artei“.

Ea poate fi corectã sau nu, în
raport cu „ceea ce ar fi putut fi sau
nu intenþia artistului“ (p. 174), de
unde o nuanþatã ºi semnificativã
deviere de la teoria privind „eroarea

intenþionalitãþii”.
Trecînd peste multe alte zone

de interes ale acestei prea bogate
cãrþi despre care discutãm, fie ele
aspecte ale receptãrii, sau ale
ontologiei estetice, fie ale imita-
þiei, expresiei, reprezentãrii
(transfigurative), ale metaforei,
stilului etc., rãmîne ca soluþie
majorã concepþia originalã a
gînditorului american despre
dependenþa teoreticã, istoricã ºi
contextualã a operei de artã:
„Nu putem vedea un lucru ca pe
o lucrare de artã decît în
atmosfera unei teorii artistice ºi
a cunoºtinþelor de istoria artei“ (p.
180). O atare viziune explicã de
ce obiecte „ready-made“ pot sã
se vadã transfigurate ºi asimilate
lumii artei, precum cutiile Brillo,
de la care în definitiv a plecat
întreaga ºi complexa cercetare
a lui Arthur Danto. Cartea lui ne
deschide o perspectivã neaº-
teptatã, înnoitoare, provocatoare

ºi, pe de altã parte, nu mai puþin
discutabilã în sensul controver-
sei ºi al diferenþei de idei, ori mãcar
de nuanþe, nu lipsite nici ele de
repercusiuni sau consecinþe ce
se pot dovedi de multe ori decisive.
Absenþa artistului din procesul de
configurare a obiectului estetic
ridicã – oricum am lua-o – mari
semne de întrebare cu privire la
validitatea ºi rezistenþa acestei
cãrþi, sub presiunea unor con-
traargumente mai mult decît
elementare. Dar ea se impune
nu mai puþin prin forþa ºi
abilitatea cu care ne stîrneºte
propriile reflecþii. Am zice chiar
cã este o veritabilã maºinã de
gîndit, ceea ce sugereazã
aproape totul, sau în orice caz
esenþialul despre oportunitatea
ºi beneficiile ei. Cititorii care
iubesc ideile ºi subtil i tatea
speculaþiilor intelectuale se vor
convinge singuri ºi vor fi cu sigu-
ranþã rãsplãtiþi.
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Nu doar tânãra ge-
neraþie, ci ºi criticii cu state
de funcþie mai vechi par sã
fi pãrãsit interogaþiile cu
privire la disciplina istoriei
literare. Când nu fug spre
critica literarã sau de-a
dreptul spre istoria men-
talitãþilor, majoritatea se
retrag într-o tãcere ce
aduce foarte mult a
dezertare. De aceea, tomul
de aproape 500 de pagini
al lui Ion Simuþ, Vãmile

posteritãþii. Secvenþe de istorie literarã, trebuie
considerat un mic eveniment.  E drept cã aproape
totul îl califica pe Ion Simuþ, cronicarul de serviciu
al „României literare” ani buni, sã redeschidã
discuþia asupra mizelor istoriei literare azi. Dintre
optzeciºti, criticul de la Oradea a pactizat cel mai
puþin cu actualizãrile postmoderne ale generaþiei,
fãcând figurã de reacþionar. Am mai constatat-o ºi
cu alte ocazii: Ion Simuþ e, azi, unul dintre cei mai
creditabili critici ºi istorici literari în mãsura în care
s-a detaºat programatic de tematica generaþiei sale
în favoarea încercãrii de cuprindere globalã a
literaturii române.

De aceea nici nu mã aºteptam ca Simuþ sã se
lase pradã perspectivelor apocaliptice cu privire la
dispariþia istoriei literare. Criticul constatã într-
adevãr reculul disciplinei, însã, fãrã a se pierde
vreodatã cu firea, trece direct la identificarea unor
soluþii ºi la modalitãþi practice de contraatac.
Observaþia destul de gravã cã, dincolo de pierderea
interesului pentru volumele de istorie literarã, riscã
sã disparã chiar apetenþa pentru subiectele ºi
problematizãrile ei, e repede diminuatã de câteva
soluþii practice: pe de o parte, „dacã literatura
moare, istoria literarã nu are altceva de fãcut decât
sã-i scrie necrologul”. Aºadar, chiar în cazul
scenariului celui mai sumbru, istoricul literar nu-ºi
pierde job-ul. Dacã literatura moare, el rãmâne the
last man standing sau, cum se spune, cel care
stinge lumina. Cel mai adesea, însã, Simuþ îºi
pãstreazã, ardeleneºte, capul pe umeri ºi
elaboreazã soluþii cât se poate de concrete de
revigorare a istoriei literare, pornind de la expertiza
ultimilor ani: „Câte ceva sparge, totuºi, monotonia
ºi înfruntã inerþiile de receptare. De pildã, sinteza
de istorie a literaturii române a lui Nicolae
Manolescu, din 2008. Sau scandalul publicistic
legat de dosarele de Securitate ale scriitorilor.
Anumite întrebãri preocupã mai mult decât altele.
Cine sunt scriitorii cei mai importanþi din perioada
comunistã sau din perioada postdecembristã? Care

Last man standing
Alex  Goldiº

sunt scriitorii persecutaþi în regimul comunist? Care
sunt scriitorii care au colaborat cu Securitatea?
Rãspunsurile nu sunt simple enunþuri, ci discursuri
critice ample. Dacã ne orientãm dupã acest
indicator, observãm cã douã zone sau subiecte de
istorie literarã sunt cele mai sensibile în percepþia
publicã mai largã: canonul estetic al literaturii ºi
biografia politicã a scriitorilor. Cum poate ieºi din
crizã istoria literarã? Aparent simplu: luând în seamã
aceºti indicatori, folosind aceste cãi de salvare sau
aceste culoare de interes – canonul ºi politicul”.

ªi nu se poate spune cã Vãmile posteritãþii nu
respectã întocmai principiile de revigorare a istoriei
literaturii enunþate în prefaþã. Dimpotrivã.
Fragmentele din carte, majoritatea publicate
anterior în serialul din „România literarã”,
construiesc imaginea unui istoric literar extrem de
viu, gata sã nãscoceascã la tot pasul subiecte de
interogaþie. Compusã din mai multe segmente
(patru capitole ample despre Mihail Sadoveanu,
Liviu Rebreanu, E. Lovinescu sau Tudor Arghezi,
plus articole reunite sub titulaturi precum „Turbulenþe
în canon”, „Promisiunile literaturii confesive”,
„Scriitori minori ca personaje memorabile”,
„Figurine” sau „Polemici”), Vãmile posteritãþii
reprezintã nici mai mult nici mai puþin decât o schiþã
de istorie a literaturii române. ªi, ca orice schiþã,
ea formuleazã întrebãri mai degrabã decât sã
elaboreze rãspunsuri. Dimensiunea analiticã se
rezumã, adesea, la elaborarea unui câmp de
interogaþie cât mai vast. E aproape uimitor cum,
sub lentila lui Simuþ, probleme pe care le
consideram clarificate ºi clasate de critica literarã
a ultimelor decenii redevin „cazuri” demne de
studiat pe îndelete. Ion Simuþ e un campion al
„revizuirilor” ºi al „reevaluãrilor” de tot soiul, deºi –
într-o epocã literarã cu totul modificatã – nu se
încumetã la elucidarea lor de unul singur, ca
Lovinescu, ci preferã sã-ºi ia drept aliat o întreagã
receptare criticã.

Mini-studiile din Vãmile posteritãþii sunt
incitante în mãsura în care autorul cunoaºte exact
poziþia scriitorilor pe harta receptãrii, cu fluctuaþiile
de înregistrat la un moment la altul. Dincolo de
calitãþile evidente de istoric literar (ni se vârã
adesea sub nas bibliografii complete, pe ani, cu
privire la autori sau problematici, strãduindu-se sã
acopere totul), Simuþ e un excelent critic de sistem,
pus pe mãsurarea foarte atentã a gradului de
instituþionalizare a unui autor. De aceea, modificãrile
de canon, creºterea sau scãderea cotei cutãrui
scriitor, de nu a unei generaþii întregi, constituie de
obicei punctul de plecare al criticului. Unghiul din
care priveºte Simuþ literatura noastrã clasicã e
întotdeauna nou tocmai pentru cã ia în calcul
aceste variaþii, încercând sã dea seama, în relief,
de simptomele unei epoci. Sunt de regãsit, astfel,
în Vãmile posteritãþii, explicaþii de tot interesul cu
privire la scãderea în cotã a lui Arghezi,
Sadoveanu, Rebreanu, în favoarea unui Bacovia,
Max Blecher etc.

Nu tablourile bibliografice complete, nici

ION SIMUÞ
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capacitatea de a aproxima poziþia unui autor în sistem
– de care-l ºtiam capabil pe autor – sunt interesante
în Vãmile posteritãþii, ci notaþiile excelente de critic
literar. Deºi n-am fi bãnuit niciodatã (de vinã sunt
austeritatea ºi seriozitatea afiºate la suprafaþa
discursului), Simuþ e ºi el un „obsesiv”, gata sã
citeascã acelaºi autor de multe ori ºi – ceea ce e cu
adevãrat surprinzãtor – sã se lase captiv în operã.
Aºa se întâmplã, bunãoarã cu Arghezi, decretat drept
cel mai proteic autor român, comparabil cu Pessoa,
ºi care poate fi explorat doar dacã pornim de la
premisa criticã a „individualitãþii multiple”: „Arghezi nu
se diferenþia polemic doar de alþii, Arghezi s-a
diferenþiat continuu de sine, cel care putea fi atestat
la un moment dat, într-un fel sau altul, social sau
estetic, psihologic sau politic, literar sau publicistic,
macedonskian sau eminescian, modern sau
tradiþionalist, gândirist sau avangardist etc. El
reprezintã acel caz extrem de rar al unui scriitor care
nu se cãuta pe sine însuºi”. Aerul de tautologie
(banalitate, cum îi zice criticul însuºi) al acestei
afirmaþii nu trebuie sã înºele. Majoritatea analizelor
critice ale lui Simuþ pornesc de la un punct de vedere
de bun simþ, disputat de toatã lumea – deci cu un
grad de reprezentativitate înalt – pentru a reînnoi, în
fond, întregul unghi de abordare a autorului în cauzã.
Reamintesc aici doar subtilele observaþii asupra fugii
de subiectivitate aflatã la fundamentele operei lui
Rebreanu, care ºi-ar fi fãcut din exprimarea neutrã
un mod de expresie autentic, menit sã camufleze/
compenseze traume ºi culpe din biografia realã: „În
contrast izbitor cu Camil Petrescu, Liviu Rebreanu
nu poate scrie onest decât la persoana a treia”,
noteazã expresiv Simuþ. Nici îndelung discutatul
impresionism al criticii lui Lovinescu nu rãmâne
neelucidat într-o manierã frontalã, dar profundã în
acelaºi timp. Autorul „Revizuirilor” i se pare, lui Simuþ,
un impresionist care încearcã mereu sã-ºi
depãºeascã umbra în virtutea unei raþionalitãþi
bovarice: „Asta ar însemna autoreflexivitatea: studiul
de sine, efectul acestei autoreflexivitãþi, asupra
evoluþiei criticii, construcþia unei imagini a literaturii
contemporane emancipate, controlul permanent
asupra gustului estetic propriu, pentru a nu-l lãsa în
voia lui naturalã, a-l constrânge sã urmeze o direcþie
necesarã a modernitãþii. Nici un alt critic nu a purtat,
într-un mod explicit ºi public, o atât de acerbã luptã
cu sine însuºi ca E. Lovinescu. Memoriile lui ºi multe
alte confesiuni stau mãrturie”.

În general, marea calitate a Vãmilor posteritãþii
constã în altitudinea de nivel a abordãrii, promiþând,
dacã autorul îºi va afla disponibilitatea, o istorie
literarã a „problemelor mari” ºi a dezbaterilor majore.
Ca istoric, Simuþ nu-ºi pierde vremea cu mãrunþiºuri
ºi nuanþe, deºi criticul e permanent pregãtit sã intre
în scenã ºi sã nuanþeze în interiorul acestor chestiuni
de larg interes. Îi lipseºte deocamdatã lui Simuþ,
pentru o istorie literarã în toatã regula, doar curajul
de a pune ordine în canon – atât de subtil întors pe
toate pãrþile – conform propriului gust. Sau flerul
coborârii mai dese ºi mai decise din plan metacritic
în cel critic propriu-zis.

Cel mai recent roman
al Florinei Ilis este ºi, sunt
convins, va fi, un bun su-
biect de dispute literare ºi
nu numai. Ambiþia proiec-
tului, subiectul, abordarea
constructivã ºi implicaþiile
extraliterare condamnã
lucrarea sã fie privitã,
inevitabil, printr-o serie de
grile de receptare ºi
interpretare ireconci-
liabile, prea puþin suscep-
tibile de o împãcare, fie

ea chiar ºi conjuncturalã.
Am fost fascinat întotdeauna de romanul

istoric, de rescrierea, de reinterpretarea ºi de
recoagularea trecutului. Dar succesul romanului
istoric este o observaþie care þine de platitudinile
istoriei literare. Mai interesant este modul în care
relaþia dintre “adevãrul istoric” ºi “ficþionalizare” a
evoluat într-un balet complex. De la doamna de La
Fayette la Alexandre Dumas, la Maurice Druon sau
Mika Waltari. Personajul istoric a fost vãzut ca
reconstrucþie migãloasã, ca proiecþie a unor mituri
ºi idei preconcepute, ca simplã acoperire de carton
peste o creaþie independentã ºi originalã a autorului
sau ca punct catalitic de înnodare a unei teze peste
o imagine cu valoare de simbol. În aceastã ultimã
posturã, Peter Shaffer, cu al sãu Amadeus, mi-a
apãrut întotdeauna ca performanþã exemplarã.
Ceea ce încearcã în Vieþile paralele Florina Ilis nu
este radical diferit faþã de demersul englezului, dar
are ambiþii mai mari ºi, din pãcate, un tezism
intrinsec mai radical ºi mai restrictiv.

Vieþile paralele este un roman cu ºi despre
Eminescu, un roman al epocii, al personajului ºi al
receptãrii sale. Nu este singurul, dar, prin
comparaþie cu predecesorii Cezar Petrescu, Eugen
Lovinescu sau G. Tomozei este primul roman matur,
curajos ºi aºezat. Volumul de aproape 700 de
pagini bine înghesuite are pe de-o parte ambiþia de
a construi personajul Mihai Eminescu, ca om, poet,
amant, simbol, nebun, eu pasional, radical ºi
complex, în ambianþa secolului XIX, iar pe de altã
parte sã deconstruiascã mitul eminescian printr-
un artificiu stilistic cu ingrediente SF, proiectînd
derularea vieþii poetului prin însãilarea unui dosar

Cartea Româneascã,
2012

VIEÞILE
PARALELE

FLORINA ILIS

Victor Cubleºan

Locul unde se
intilnesc doua vieti
paralele
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de Securitate instrumentat de o serie de surse
plasate în jurul personajului. Proiectul Florinei Ilis
este  fascinant, lãudabil, dar, din pãcate, inegal ºi
nesatisfãcãtor. Voi încerca sã argumentez.

Romanul se deschide printr-un plonjon direct
în vara anului 1883, în momentul internãrii lui Mihai
Eminescu în clinica doctorului ªuþu. Primele mai
bine de o sutã de pagini joacã în economia
volumului rolul unei prelungite puneri în paginã a
epocii ºi personajelor. Documentarea extrem de
migãloasã fãcutã de Florina Ilis înfloreºte ºi susþine
un tablou impresionant lucrat pînã la nuanþã de
detaliu. Descrierile care nu se dau în lãturi în faþa
detaliilor minore au arhitectura impresionantã ºi
impunãtoare a marilor romane de acum un veac.
Scriitura efectiv se lãfãie pe paginã ºi îºi permite
luxul popasurilor minore asupra unui gînd irelevant
al vreunui personaj, asupra unei piese de mobilier
sau pur ºi simplu asupra unei întîmplãri colaterale.
Atmosfera se întroneazã printr-o acumulare de
scene ºi observaþii, iar veridicitatea ei e admirabil
susþinutã de profunzimea pînã la care se pãtrunde
în reconstituire.

Florina Ilis construieºte numeroase personaje
istorice, unele cu rol de prim-plan, altele cu apariþii
minore, dar se apleacã asupra fiecãruia cu egalã
acribie. Din acest joc ies cîteva portrete extrem de
puternice. Veronica Micle, Titu Maiorescu, I.L.
Caragiale, Mite Kremnitz  ºi, desigur, Mihai Eminescu
sunt figuri complexe, vii, decupate din iconostasul
receptãrii mecanice a unei istorii literare osificate.
Florina Ilis construieºte oameni – fiinþe organice,
credibile, animate de o psihologie consistentã ºi
fireascã. Poate cã Veronica Micle este personajul
cel mai frumos din punctul de vedere al transformãrii
unei imagini ºablonizate de receptarea tradiþionalã
într-o femeie complexã, cochetã, cu puseuri de
frivolitate, dar în acelaºi timp romanticã, sensibilã,
un suflet visãtor ºi aproape ingenuu tulburat de
dorinþe pe care nu ºi le va putea niciodatã satisface
integral, turnat într-un destin care o condamnã la o
viaþã fãrã nici una dintre împlinirile romantice pe care
ºi le proiecteazã neîncetat. Tînãra femeie este
personajul cel mai viu ºi pînã la urmã cel mai tragic
al întregului roman. Trebuie menþionat ºi personajul
lui I.L. Caragiale, foarte bine animat în jurul liniilor de
forþã care constituie de mai mult timp portretul sãu
bine înrãdãcinat în imaginarul public, dar ºi cel al lui
Titu Maiorescu. Florina Ilis construieºte o întreagã
finã psihologie, deruleazã microplonjoane în resorturi
abia intuite ale personajului ºi reuºeºte sã îi dea o
dozã considerabilã de cãldurã ºi dramatism.

Personajul lui Mihai Eminescu ridicã însã
probleme. Într-un fel cred cã se poate vorbi de douã
faze ale acestuia – prima, de personaj al unui text
literar ºi o a doua, de element al unei argumentaþii.
Pentru început sã o laud fãrã rezerve pe Florina
Ilis pentru fineþea cu care îºi construieºte
personajul. Pornind de la mãrturiile apropiaþiilor,
note din ziare, studii de istorie (literarã ºi nu numai),
jurnale ale contemporanilor, opera eminescianã ºi
studii de receptare ale acesteia etc. romanciera

articuleazã un om complex. Eminescu este
dezvoltat cu fineþe ca iubit, ca ziarist, ca artist, ca
prieten, ca politician, ca geniu, ca nebun. Notarea
destul de seacã ºi cît mai posibil neconclusivã a
reacþiilor cît mai detaliate ale personajului în toate
contextele, urmãrirea psihologiei prin discursul
indirect liber ºi prin notaþie auctorialã permit etalarea
unui om veridic ºi incitant. Dar, mai apoi, construcþia
începe sã crape. În momentul în care personajul
este expus tot mai mult tezismului unei demonstraþii
din spatele sãu încep sã se vadã sforile cu care
este manipulat de cãtre prozatoare. Personajul
Mihai Eminescu pierde tot mai mult din naturaleþe
ºi devine tot mai mult o mascã pentru vocea
autoarei. În cele din urmã, ceea ce deconstruieºte
personajul plãmãdit cu atîta migalã este ambiþia
scriitoarei de a demonstra ceve, chiar dacã asta
ar presupune violentarea propriului univers
construit în prealabil.

Problema principalã în Vieþile paralele nu este
intoducerea elementului fantastic sau ºtiinþifico –
fantastic (în lipsa unei explicaþii a cãlãtoriei temporale
oricare încadrare e valabilã), ci miza de a demonstra
cã mitul eminescian aºa cum îl ºtim ºi îl mai
percepem astãzi e în bunã mãsurã un construct al
Securitãþii. Teza este total neconvingãtore, ea
anulînd orice influenþã a istoriei literare asupra
posteritãþii poetului ºi tãind orice susceptibilitate de
liber arbitru judecãþilor unor întregi generaþii. Practic
ea radiazã ideea unei mentalitãþi în formare în ceea
ce priveºte cultura românã, trage cu buretele peste
orice etapã sau influenþã culturalã în România între
1890 ºi 1950 ºi pedaleazã monocord pe veºnica
obsesie a generaþiei literare a anilor 90 – comunismul
este rãspunzãtor pentru tot rãul din lume, de la Potop
la criza financiarã actualã ºi pînã la cuiul care mi-a
intrat ieri în pantof. Construcþia atentã a romanului
isoric nu suportã eºafodajul tezist iar  Vieþile paralele
ajunge în pasajele finale puþin credibil, dezlînat,
plictisitor. Ceea ce promitea sã fie un roman
psihologic cu uºoarã trimitere metaforicã plasat pe
un migãlos fundal istoric eºueazã într-un eseu destul
de ieftin ca mizã ºi nu întru totul iertat de rizibil.

Ceea ce este pãcat, cu atît mai mult cu cît
scriitura Florinei Ilis este excelentã ºi în progres
faþã de romanele precedente. Maniera care
aminteºte pe undeva de Tom Wolfe îi permite
prozatoarei o frazare complexã, în permanenþã
stratificatã între o voce narativã ºi o extensie a
acesteia analiticã, reflexivã. Efectul este cel de ecou
ºi în acelaºi timp de documentar. Cititorul are
senzaþia permanentã de a fi secondat în lecturã ºi
de a fi în permanent dialog. Alegerile curate, fãrã
ostentaþie, a epitetelor, descrierile discrete ºi fãrã
cãderi în digresiuni sau escapade stilistice
romanticoiudale contureazã un autor extrem de
stãpîn pe mijloacele sale tehnice ºi extrem de
conºtient de tonalitãþile ºi efectele pe care vrea sã
le punã în scenã.

Pînã la urmã, vieþile paralele trãiesc în romanul
Florinei Ilis într-un univers euclidian, iar punctul lor
de întîlnire este la infinit.
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Cartea tânãrului istoric
Filip-Lucian Iorga, Strã-
moºi pe alese. Cãlãtorie în
imaginarul genealogic al
boierimii române (Huma-
nitas, 2013), se distinge în
primul rând prin faptul cã
are la bazã o idee
strãlucitã, anume aceea
de a vedea cum ºi de ce –
dincolo de filiaþiile ates-
tabile documentar –
boierimea din Moldova ºi
Valahia a tins sã-ºi con-

struiascã spiþe de familie extrem de prestigioase.
În primele ºaizeci de pagini, autorul aratã cã
„imaginarul genealogic”, bazat pe inventarea sau
selectarea strãmoºilor, este o constantã culturalã,
a cãrei evoluþie poate fi urmãritã – cu modulaþiile
de rigoare – din Egiptul Antic, trecând prin Grecia
ºi Roma, pânã în Evul Mediu ºi Renaºterea
occidentale. Scopul fabulaþiei genealogice e simplu:
„cucerirea unei mai mari stime sociale, menitã sã
asigure un loc mai bun în ierarhia socialã” (p. 27).

Boierimea din cele douã principate române a
folosit din plin aceastã armã de consolidare a
prestigiului comunitar, mai ales în secolele XVIII-
XIX, când a apãrut ºi la noi, cu un uºor decalaj faþã
de vestul Europei, moda genealogiilor, a blazoanelor,
a legendelor de întemeiere, în contextul dezvoltãrii
conºtiinþei de neam ºi al inventãrii conceptului
modern de naþiune. Concuratã social de o burghezie
din ce în ce mai activã (deºi acest aspect nu prea
este pus în evidenþã de Filip-Lucian Iorga, cu
excepþia pp. 195-197, unde se vorbeºte de
„asimilarea” burghezilor de cãtre nobilime),
boierimea românã construieºte mitologii
genealogice menite sã-i întãreascã rolul de frunte
în societate ºi sã-i asigure perpetuarea controlului
asupra aparatului politic ºi administrativ.

Marile case boiereºti, nemulþumite doar cu
proprietãþi întinse, cu strãmoºi atestabili
documentar în secolele XVI-XVII (pentru cele mai
multe), ori mai recent, ºi-au împins originile pânã
în epoca întemeierii voievodatelor (sec. XIII-XIV)
sau dincolo de ea, ba ºi-au cãutat strãmoºi în
aristocraþiile occidentale, balcanice – în special

bizantine – etc. Astfel, familia princiarã a
Movileºtilor, strãmutatã în aristocraþia poloneazã,
a acreditat ideea descendenþei din romana gens
Mucia, la fel cum Grãdiºtenii au lãsat sã se creadã
cã descind din romanul Graditianus, familia Jianu-
Cesianu din Plautio Caesiano, iar familia Lecca din
Marcus Porcius Laecca. Funcþiona, în cazurile
menþionate, un model de confirmare a „continuitãþii
româneºti” pe „aceste meleaguri” (cum ar fi spus
propaganda naþional-comunistã) pânã ºi în micro-
universul familiei. Exemple, dintre cele prezentate
în detaliu de Filip-Lucian Iorga, s-ar mai putea da...
Marele cãrturar Dimitrie Cantemir – ca sã ºteargã
„ruºinea” de a fi primul ºtiutor de carte din familia
lui de boiernaºi – s-a dorit coborâtor al cuceritorului
Timur-Lenk, în vreme ce familia Balº a acreditat
descendenþa din „Magul Balthazar, prin conþii de
Baux ºi dinastia Balºici” (p. 235), edificând una
dintre cele mai fascinante naraþiuni legitimatoare
din istoria culturii române.

Cele mai mari eforturi s-au fãcut, totuºi, pe teren
dinastic, pentru probarea ascendenþei basarabeºti
sau muºatine, care dãdea dreptul de a ocupa tronul
celor douã principate ºi împãmântenea orice venetic
ºi clanul sãu. Filiaþia prin femei, inacceptabilã în
codurile mult mai stricte ale aristocraþiei occidentale,
i-a permis lui Constantin Brâncoveanu sã fie
Basarab (dar ºi Cantacuzin), la fel cum le-a dat
voie fanarioþilor sã urce pe tron ca suverani legitimi.
Într-adevãr, Alexandru Mavrocordat Exaporitul,
întemeietorul dinastiei Mavrocordaþilor, era cãsãtorit
cu Sultana Hrisoscoleo, descendentã a Muºatinilor
moldoveni. Mai mult, fiul lor, Scarlat Mavrocordat,
s-a însurat cu Ilinca, fiica lui Brâncoveanu, ceea
ce i-a dat acces ºi la „capitalul simbolic al dinastiei
Basarabilor” (p. 279). De legitimitãþi simbolice
asemãnãtoare s-au putut prevala ºi alte familii
fanariote: Racoviþã, Ghika, Callimaki, Rosetti,
Moruzi, Suþu, dar nu Caragea, Mavrogheni ºi
Hangerliu, care au încheiat seria fanarioþilor în
principate. Chiar ºi trista familie Hohenzollern a
legitimat uzurparea tronului lui Alexandru Ioan Cuza
printr-o descendenþã din Movileºti, bineînþeles prin
femei (vezi pp. 231-232), deci – implicit – din acea
gens Mucia romanã.

Înclinaþie spre fabulaþia genealogicã au
manifestat ºi scriitori sau artiºti, preocupaþi sã
contracareze nimicnicia lumii în care trãiau prin tot
soiul de scenarii compensatorii, structurate cu
precãdere pe refugiul în epoci eroice îndepãrtate
în timp. Vasile Alecsandri s-a crezut veneþian, în
vreme ce detractorii sãi îl considerau „jidov” (p.
185), „Duiliu Zamfirescu s-a mândrit cu
descendenþa lui din împãraþii Lascarizi ai Bizanþului”
(p. 185), Mateiu Caragiale era convins cã mama
lui se trãgea din familia nobilã transilvanã Carabãþ
(Karabetz), Gr. H. Grandea se þinea boier dupã
mamã ºi fiu al lui Byron, iar Alexandru Macedonski
purta în vine sângele unor principi „litvani” (p. 247).
Toate aceste pretenþii nefondate ºi-au gãsit
reverberaþi i  într-un sti l  de viaþã profund
aristocratic, care nu reprezenta altceva decât

Ioan Pop-Curºeu

,,,,

În cautarea
stramosilor
  pierduti

FILIP-LUCIAN IORGA

Humanitas, 2013

STRÃMOªI
PE ALESE

Cãlãtorie în
imaginarul
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convertirea unui „complex de inferioritate” în
contrariul sãu ºi în „snobism social” (p. 248).

Obsesiile nobiliare ºi construcþiile menite sã le
susþinã au avut drept consecinþã ºi momente ori
formule comice. Genealogistul Octav-George
Lecca, colportor a numeroase mitologii de tinichea
în cartea Familiile boiereºti române (1899),
încercând sã demonstreze cã mai existã Basarabi
– în studiul Y a-t-il encore des Bassaraba? –
împarte familia domnitoare în mai multe ramuri.
Una dintre ele, familia Cândescu, ar fi „Bassaraba
de Pãtârlage” (p. 173)! Eliza Balº, mare ºi fru-
moasã boieroaicã moldoveanã, prefera sã
semneze „comtesse Balche des Baux” (p. 239),
ignorându-ºi numele de botez. Jean-Baptiste
Linche (întemeietorul familiei Lenº) „s-a cãsãtorit
nu cu o boieroaicã Odivoianu, ci cu Maria,
cârciumãreasã þigancã pe moºia Hodivoaia” (p.
260). Nu trebuie uitat nici un episod relatat de Ion
Ghica într-o scrisoare cãtre V. Alecsandri. Aflat
la studii la Paris, un tânãr „comis” se credea
„conte” ºi scria pãrinþilor de acasã sã-i trimitã
„armoriile familiei”, ca sã le poatã imprima pe
cartea de vizitã. Un frate ironic i-a trimis un blazon
care figura „doi morcovi degeraþi ºi întrulocaþi sub
o coroanã de pãtlãgele” (p. 164).

Trebuie subliniat cã Filip-Lucian Iorga îºi
arhitectureazã cartea cu o grijã deosebitã. Totul
se leagã în argumentaþia lui, ca în încrengãturile
– reale sau fictive – ale unui arbore genealogic.
Istoricul discerne cu grijã între „adevãrat ºi fals”,
dar mai ales între „irelevant ºi relevant” (p. 25),
arãtând în mod convingãtor cum funcþioneazã
„imaginarul genealogic” ºi subliniind adesea
ºarmul fabulaþiilor ºi valoarea lor artisticã specialã.
Ipostazierile imaginarului genealogic sunt clar
analizate, de la etimologiile false, la inventarea sau
recuperarea de strãmoºi, la însuºirea
patrimoniului simbolic al unor familii stinse ºi pânã
la construirea de documente menite sã umplã
goluri problematice. Cel mai reputat fals din istoria
românilor este Cronica lui Huru (Izvodul lui
Clãnãu), care avea drept scop sã ducã pânã în
epoca romanã târzie genealogiile câtorva familii
boiereºti pe cale sã-ºi piardã influenþa politicã ºi
socialã (vezi pp. 109-120). Lucrul e cu atât mai
explicabil cu cât se ºtie azi cã e foarte probabil
ca Izvodul sã fie „opera” boiernaºilor cãrturari din
familia Sion (care l-a dat ºi pe „arhondologul”
Constandin), frustraþi cã nu au avut niciodatã
prestigiu socio-economic suficient.

Bogãþia ºi probitatea demersului ºtiinþific al
lui Filip-Lucian Iorga mã fac sã aºtept cu
încredere º i  nerãbdare rezul tatele unui
chestionar lansat de autor, Memoria elitelor
româneºti, cu atât mai mult cu cât subscriu uneia
dintre concluziile prezentei cãrþi: „prestigiul unei
ascendenþe i lustre rãmâne unul  d intre
capitalurile simbolice cele mai importante” (p.
287). În aceastã opticã, aproape cã nu mai
conteazã cum se construieºte respectiva
„ascendenþã ilustrã”!

Scrisul lui Gheorghe
Erizanu, cunoscut de mulþi
numai ca director al Ed.
Cartier, de la Chiºinãu,
evolueazã atent la
seismograful tehnologic al
epocii. Apariþia internetului,
dezvoltarea blogosferei,
dar ºi rãspândirea cu
impact sporit a televiziunii,
de când cu introducerea
circuitului ei planetar via
satelit ºi prin cablu, nu
aveau cum sã nu
influenþeze radical
modurile de a fi ale
literaturii. Încã din perioada
interbelicã succesul de
public al cinematografului
amprenta modalitãþile
expresive ale unui André
Malraux cu semnele unui
mod înnoitor de a concepe
structurarea naraþiunii
romanului, fapt vizibil încã
de la juxtapunerile de
secvenþe care alcãtuiau

ansamblul. Nu altfel, însã mai spectacular ºi mai
complex, s-au petrecut lucrurile în paginile de
roman ale lui John Dos Passos, trilogia S.U.A.
rãmânând manifestul prin excelenþã al acestui nou
mod de a gândi arta genului respectiv.

Tot mai mult, în ultimii ani, apar cãrþi alcãtuite
iniþial în spaþii strãine paginii albe ºi „imaculatei
concepþii” cu creionul în mânã. Prin facilitãþile lui
de redactare ºi de comunicare, computerul,
internetul, ecranele felurite înving progresiv ºi
ultimele rezistenþe, punând în joc convenþii
modificate, noi libertãþi, dar ºi noi constrângeri.
Dupã succesul de carte al transcrierilor de pe blog
efectuate recent de Tudor Chirilã, cele douã apariþii
cvasi-simultane ale lui Gheorghe Erizanu, care a
debutat ca reporter cu Carte orange (1995), anume
Miercuri când era joi (Chiºinãu, Ed. Arc, 2012, 160
p.) ºi, respectiv, Ce spun cãrþile (Chiºinãu, Ed.
Cartier, 2012, 208 p.), sunt încã o dovadã cã, încet-
încet, noile medii de comunicare au un impact
considerabil asupra modului scriitorimii de a-ºi

Ovidiu Pecican

Sub somatia
tehnologiilor
apropierii

GHEORGHE ERIZANU

Cartier, 2012
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concepe misiunea. Dincolo de diferenþe, cele douã
volume sunt rodul unor prezenþe ritmice ale
scriitorului în lumea „platã” a globalizãrii (expresia
ºi înþelesurile ei se regãsesc la Thomas L.
Friedman) mediate în virtutea legii prezenþei în reþea
(eºti vizibil, deci exiºti).

Ruptura se cere observatã încã înainte de
orice referire la conþinuturile specifice: saltul de la
autorul izolat la masa lui de lucru, la cel care îºi
elaboreazã ºi posteazã – ori îºi „interpreteazã” pe
ecranul televizoarelor – mesajul este unul istoric.
În timp ce primul rãmânea prizonierul propriei
himere, ani în ºir, izolat prin propria fantasmare de
restul lumii, cel de-al doilea se regãseºte în vârtejul
continuu, agresiv ºi chiar opresiv, când nu numai
stimulativ, al nodurilor comunicaþionale din aºa-
numita lume „virtualã” (care numai virtualã nu e, ci
exptrem de prezentã ºi de activ-dinamicã). Ai
crede cã acest nou tip de artã a scrisului nu diferã
cine ºtie cât de vechile tabieturi scriitoriceºti, dar
nu este aºa. Scriind în limba românã – o limbã de
„niºã”, pusã, ca atâtea alte limbi, în crizã de
hegemonismul marilor transmiþãtori culturali ºi de
imperialismul inerent acestora (engleza este numai
unul dintre ei!) -, Gheorghe Erizanu pare scutit,
oarecum, de „aplatizarea” comunicãrii universale.
Este însã numai o iluzie, programele de traducere
automatã de pe computer, oricât de rudimentare ar
fi ele, putând da o idee despre ce scrie el ºi
nevorbitorilor de românã.

Mulþi trecem prin aceste transformãri
dramatice ale momentului istoric de faþã, o
adevãratã curburã revoluþionarã care schimbã, de
la an la an, înfãþiºarea obiceiurilor, tradiþiilor,
culturilor ºi civilizaþiilor, într-o manierã perceptibilã
ºi, nu o datã, metabolizatã dramatic, printre
dizlocãri, de cãtre oameni. Gheorghe Erizanu are
însã curajul de a reveni pe scena literaturii, dupã
aproape douã decenii de pauzã editorialã în nume
propriu (paradoxul editorului: tipãreºte cãrþile altora,
neapucând sã le scrie pe ale lui) cu douã volume
unde, dincolo de subiectele tratate, inovarea
convenþiei scrisului devine mai importantã. El
anunþã astfel noul care s-a ºi produs, pentru cã în
„lumea orizontalã” ºi oarecum postideologicã de la
„sfârºitul istoriei” (în înþelesul lui Francis
Fukuyama), cauzalitatea înscrisã în timpii calmi ai
succesiunii a fost înlocuitã de o cvasi-simultaneitate,
scoþând de sub imperiul cronologiei tradiþionale, cu
un sens neechivoc, desfãºurãrile, ºi ducându-le în
infra-dimensionalitatea timpului… Ceea ce dã
Erizanu, astfel, sunt mini-naraþiuni (viteza impune
minimalismul, iar rãscrucea comunicaþionalã a
noilor media obligã la transcenderea genurilor ºi
speciilor canonice, impunând redefiniri întemeiate
pe metisaje). Aºa se face cã, în timp ce Miercuri
când era joi aduce texte scurte, numai bune de citit
la o cafea, în metrou, în pauza de somn de la 3
dimineaþã, între douã luãri de cuvânt la ºedinþã sau
oriunde ºi oricând, conturând, pânã la urmã,
fulguraþii de gânduri ºi de stãri ce devin pagini
dintr-o confesiune virtualmente acumulabilã pânã

la capãtul vieþii, câºtigând în intensitate ºi în
adâncime prin stocare, acumulare, Ce spun cãrþile
sunt rezultatul comprimãrii televizate ale criticii de
întâmpinare împreunã cu impresiile de lecturã ºi
recomandãrile de carte pentru publicul
telespectator; în ultimã instanþã, tot niºte confesiuni,
dar prin intermediul unui paravan livresc selectat
din oferta actualitãþii editoriale.

Ceea ce nu poate face cu nici un chip
Gheorghe Erizanu – dar cine poate?! – este sã fugã
de propria voce. De oriunde ar porni, dinspre
reportaj, de la blog ori dinspre apariþiile „pe sticlã”,
autorul regãseºte fãrã efort, îndatã, limba, frazarea,
accentele ºi chiar micile ticuri ce alcãtuiesc
fizionomia distinctã a unui scriitor. Limba în care
îºi articuleazã ideile este expresivã prin claritate ºi
absenþa stridenþelor, stilul este „attic” ºi economic,
cuvintele ºi propoziþiile sunt bine cumpãnite ºi
restaureazã eleganþa cartezianã, ca sã zic aºa,
redându-i drepturile dupã atâtea rãsfirãri stilistice
ale sensibilitãþilor de stil baroc ºi manierist, sinuoase
ºi insidioase (expresionisme, suprarealisme,
abordãri „tari”, delirante etc.). Probabil trebuie vãzut
aici ºi reflexul de apãrare al unui om normal, care
scrie, în faþa avalanºei de publicitate, de ºtiri
senzaþionaliste, de orori cotidiene, banalizate prin
abuz, care cautã o punte cãtre ceilalþi ca ºi el.

Odatã intrat în biblioteca lui Gheorghe Erizanu,
nu-þi prea vine sã mai ieºi; de aici ºi suspiciunea
cã el vede mai mult ºi un pic altceva decât chiar
existã (doar avem ºi noi multe din cãrþile respectivei
biblioteci!). Cât despre întâmplãrile, reacþiile ºi
impulsurile lui Erizanu consemnate rotund pe
jumãtãþi de paginã, ele contureazã, pas cu pas, un
personaj cu o identitate apropiatã, de care te apropii
cu empatie. E bine aºa. Sã vinã ºi cãrþile urmãtoare;
fie ºi în format e-book…

Marius Conkan

Citesc: Sagarmatha

MONI STÃNILÃ

Tracus Arte, 2012

SAGARMATHA

Din capul locului spun
cã poezia scrisã de
basarabeni ºi de poeþi care
trãiesc în Basarabia este
marginalizatã în România,
pe motive de politicã literarã.
Aceste motive sunt legate,
mai ales, de optica defor-
mantã pe care unii critici
literari o folosesc (cu intenþie
sau nu) atunci când citesc
cãrþi care nu trec de
‘preselecþie’, fiindcã rateazã
gustul estetic ºi direcþia

poeticã, pe care, cu obstinaþie, ei vor sã le impunã.
Foarte buna receptare a volumului Epistola din Filipeni,
de Anatol Grosu, ºi el basarabean, nu salveazã cu
nimic aceastã situaþie. În anul 2012 s-au publicat
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multe cãrþi bune ºi foarte bune de poezie, câteva
scrise tocmai de poeþi basarabeni. Iatã douã dintre
ele.

Încã de la debutul ei în poezie, prin postoi
parovoz. confesiunile dogmatistei (Charmides
Ninpress, 2009), Moni Stãnilã refuzã discursul
traumatic, dantelat, dintr-un exces de autenticism,
cu tuºe violent-expresive ale suferinþei de orice fel,
care umple trupul ºi îl malformeazã – poeticã
formulatã, uneori, pânã la abuz ºi chiar cu succes
începând cu confesiunile Sylviei Plath ºi ale Annei
Sexton, consacratã în spaþiul românesc prin ima-
ginarul pletoric al Angelei Marinescu ºi revizitatã,
mai apoi, de unele poete douãmiiste. Din contrã,
Moni Stãnilã scrie o poezie lucidã, ataºatã de
realitate, dar într-un mod diferit de cel minimalist
sau al sintaxei brute ºi sãrãcite stilistic.

Trei sunt, astfel, ferestrele de incendiu care fac
din poezia Monei Stãnilã una capabilã sã treacã
orice test critic sau estetic. În primul rând, este
aceastã capacitate de a survola realitatea cu
instrumente poetice care segmenteazã ºi
înregistreazã secvenþe de viaþã, nu înainte de a le
filtra prin imaginaþie ºi a le combina dupã alte criterii
decât cele realiste. De aici, metaforele clare, fãrã
balast stilistic, care îi reuºesc Monei Stãnilã ºi care
confirmã rezistenþa în timp a poeziei sale. Apoi,
trebuie neapãrat notatã lipsa unei voci feminine,
orientatã cãtre ea însãºi ºi pusã în slujba devoalãrii
excesive a unor zone psihice ºi corporale.
Dimpotrivã, spaþiul exterior, privit prin lentila
feminitãþii grave, este cel care vorbeºte în locul unei
voci profund marcate textual. Acestora li se adaugã
un suflu mistic (aprig, slav) ºi militant, care strãbate
unele poeme ºi care, cel mai probabil, îºi are
originea în biografia Monei Stãnilã, odinioarã
studentã la teologie.

Dacã postoi parovoz, în ciuda unor minore
derapaje stilistice (care fãceau ca splendide pasaje
sã fie umbrite de construcþii poetice mai puþin
reuºite), a fost rampa de lansare a unei poete care,
dupã toate datele, era neobiºnuitã pentru ceea ce
se scria la vremea respectivã, iatã cã Sagarmatha
(Tracus Arte, 2012), recentul volum semnat de Moni
Stãnilã, vine nu doar sã confirme talentul acesteia,
indiscutabil încã de la debut, ci chiar sã o plaseze în
linia de forþã a poeziei româneºti – chiar dacã, dupã
ºtiinþa mea, din motive lesne de înþeles, legate de
promovarea unei singure direcþii poetice (minimalistã,
cum mulþi o numesc), Sagarmatha a ratat pânã acum
atenþia cronicarilor consacraþi.

În contextul acestui dublu tãiº al poeziei
româneºti (pe de o parte discursul minimalist, iar
pe de alta cel maximalist), trebuie chestionatã
contribuþia pe care noul volum al Monei Stãnilã o
aduce aglutinãrii prãpãstiei dintre diferite direcþii
literare. Înainte de toate, cele trei “ferestre de
incendiu”, identificate în cartea de debut a Monei
Stãnilã, sunt atât de bine orchestrate, încât dau
impresia cã poemele din Sagarmatha sunt
memoriile unei „profetese” mitice, invocatã pentru
a soluþiona conflictele socio-politice ºi spirituale ale

prezentului. Cãlãuzã a unei armate imaginare, anti-
eroina acestei epopei deþine acribia unui arhivist ºi
propensiunea vizionarã a unui mistic ori a unui
cruciat. Profetesã a naturii, masculinizatã prin
gesturi rãzboinice, uneori amazoanã, alteori
luptãtoare în munþi, Sagarmatha poveºteºte (mereu
la timpul prezent) istoria tumultuoasã a marilor
conflicte mondiale, pe care le înalþã la scarã miticã.
O sensibilitate rece, imunã la microbul suferinþei,
dar empaticã la iminenþa dezastrului, ameninþã
fiecare paginã din cartea Monei Stãnilã. Discursul
de megafon, altoit pe litera liturgicã ºi combinat cu
explozivele de tip breaking news, revolta
constructivã, instigarea la rãzboiul mistic între lumi,
cãutãrile unei femei care desfiinþeazã prejudecãþi
– toate sunt împletite în aceastã carte  atipicã pentru
poezia româneascã.

Radu Vancu are dreptate când afirmã, pe
coperta a IV-a a cãrþii, cã „Sagarmatha e antonimul
perfect al Spaþiului privat al Elenei Vlãdãreanu”.
Departe însã de a fi un volum pur maximalist,
Sagarmatha Monei Stãnilã se aflã la graniþa dintre
cele douã mari direcþii care se opun sau sunt, în
mod voit, opuse. Fapt care demonstreazã cã
reconcilierea, cel puþin în discursul poetic, este
oricând posibilã.

La prima vedere sau cel
puþin prin mesajul
subversiv, cu schepsis
avangardist, al titlului, Daþi
foc la cãrþi (Tracus Arte,
2012), de Alexandru
Vakulovski, ar pãrea
stricto sensu un volum
care stimuleazã cititorul,
din interiorul discursului
poetic, la o receptare ne-
gativã (sau chiar desfiin-
þare) a literaturii. Departe
însã ca el sã fie ori sã

propunã aºa ceva. Þinând cont de faptul cã anul
2012 a fost considerat de majoritatea analiºtilor
literari ca fiind cel mai prolific an al poeziei ultimelor
douã decenii, nu neapãrat din punctul de vedere al
cantitãþii volumelor publicate, cât mai ales datoritã
calitãþii câtorva dintre aceste volume, este de
mirare cã Daþi foc la cãrþi a fost ignorat de critica
literarã. Cele mai bune cãrþi de poezie din 2012 diferã
atât de mult unele de celelalte, ca stil ºi imaginar,
încât volumul lui Alexandru Vakulovski, prin
construcþia sa ineditã ºi prin ceea ce propune la
nivelul experienþei estetice, ºi-ar fi gãsit cu uºurinþã
locul cuvenit în orice inventar pertinent.

În Oedip regele mamei lui Freud (2002) ºi în
ecstasy (2005) descoperim în Alexandru
Vakulovski un poet experimental, teribilist, cinic, dar
atent la miºcãrile dramatice ale lumii ºi capabil sã
ni le înfãþiºeze fãrã broderii stilistice, fãrã patetism
ºi pretenþii filosofarde. Din contrã, poetul analizeazã
cam tot ce se întâmplã în lumea lui, uneori cu ironie
ºi indiferenþã, alteori cu o sensibilitate gravã, pe

Tracus Arte, 2013

DAÞI FOC LA
CÃRÞI

ALEXANDRU
VAKULOVSKI
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care nu încearcã sã o mascheze pe motiv cã l-ar
face vulnerabil. Aparent, Alexandru Vakulovski este
genul de scriitor pentru care nici poezia înaltã, nici
discursul cu þintã revelatorie, nici teatralizarea
existenþei nu reprezintã cãi de acces cãtre celãlalt
– atitudine similarã cu cea adoptatã de mulþi poeþi
ai generaþiei lui.

În Daþi foc la cãrþi lucrurile sunt puþin schimbate,
chiar dacã frânturi din caracteristicile enunþate
anterior încã pot fi regãsite în conþinut ºi în intenþia
poeticã. Ce ne propune, în linii mari, Alexandru
Vakulovski atunci când ne instigã sã dãm foc la
cãrþi? Noutatea acestui volum (scris, dupã
mãrturisirea autorului, încã din timpul studenþiei)
constã în miza sa ºi în folosirea originalã a
metatextului. Provocarea subversivã din titlu este
neutralizatã treptat ºi devine una constructivã
pentru cititor. A da foc la cãrþi este echivalent cu
trãirea imediatã ºi nemediatã a vieþii. Aproape
fiecare poem debuteazã cu verbul “citesc”, iterat
pânã la hipnozã ºi pus în slujba prefaþãrii
metatextuale a gesturilor mãrunte. Astfel, lucrurile
esenþiale nu sunt conþinute în actul lecturii, ci în
lectura existenþei, nu în discursul care
cosmetizeazã viaþa, ci în viaþa jucatã ºi cititã cu
naivitate. În logica acestui joc asumat, metatextul
constituie un mod de a trãi.

Reacþiile palide ale unor comentatori ºi tãcerea
nejustificatã a criticilor cu experienþã nu diminueazã
valoarea volumului scris de Alexandru Vakulovski.
Dimpotrivã, plaseazã acest volum într-o zonã de
siguranþã, de unde se poate întoarce peste ani ca
sã dinamiteze o ierarhie esteticã fãcutã pe baza
unor cãrþi elogiate constant, tãbãcite de sens,
transformate în etalon al stilului ºi, astfel, fragilizate
prin chiar punerea lor pe piedestal. Daþi foc la cãrþi
conþine destule poeme fãrã cusur, cum e acesta
care problematizeazã, în mod original, relaþia cu

transcendenþa, din interiorul metatextului ºi al meta-
lecturii: “prima oarã când am intrat/ în bisericã a
fost la 13 ani// atunci eu ºi cu frate-meu ne-am/
botezat Preotul ne tãia din pãr ºi/ noi ne þineam cu
palmele gura// a doua oarã la un Paºte/ eram beat
ºi spuneam bancuri/ pânã babele m-au dat afarã//
a treia oarã o þârã ameþiþi ºi/ colegul cu care am
intrat/ ºi-a muºcat limba/ pânã la sânge// ultima/
am fost stropit cu/ agheasmã/ m-au pupat pe/ frunte
apoi au bãtut capacul” (p. 45). Sau acesta care,
prin autoironia atent dozatã, submineazã modul de
citire ºi tehnicile standard de construcþie a unui
poem: “acest poem mã enerveazã/ ah ce mã
enerveazã/ cum poþi sã citeºti/ aºa ceva?/ e
imposibil/ mi se întorc maþele/ citesc pe diagonal/
dar trebuie/ trebuie/ sar peste rânduri/ mult a fost
puþin/ a rãmas/ ah, gata, în/ sfârºit.” (p. 43). Iar
exemplele pot continua pe registre diferite (de la
bãutul cafelei la Dumnezeu), cât timp nu dã cineva
foc exemplarului meu din cartea lui Alexandru
Vakulovski.

Multe poeme sunt scrise ºi citite de un personaj
care încearcã sã (re)înveþe alfabetul poetic – de
aici infantilismul frazãrii ºi ironiile la adresa
cursurilor de foneticã din facultatea de Litere. Lor li
se adaugã celãlalt plan al cãrþii, alcãtuit din
portretele ludice ale unor scriitori clasici ºi
contemporani. Aceste caricaturi, citite în relaþie cu
poemele, ne sugereazã (dacã mai era cazul) cã
literatura nu e o chestiune aºa serioasã precum
pare ºi cã maturizarea noastrã ca cititori este
periculoasã atâta vreme cât plãcerea naivã a
lecturii este înlocuitã cu multilarea compulsivã a
unui text prin interpretare. De aceea mã opresc aici,
spunând, fãrã ezitare, cã simplitatea, lejeritatea
scriiturii, ironia, umorul ºi teribilismul nelipsit fac din
Daþi foc la cãrþi o carte de referinþã în poezia tânãrã
actualã.
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Dacã am putea lumina ºi doar
pentru o secundã catalogul tipurilor
de relaþii ce subîntind interacþiunea
dintre intelectualitatea actualã am
fi uimiþi sã constatãm o penurie de
figuri comunicaþionale în care
vulgata culturalã înþelege sã le
ilustreze. Existã o înclinaþie cvasi-
clasicistã în determinarea
schimburilor dintre autori: se
vorbeºte mult despre, ºi se
fertilizeazã în draci relaþia auralã
dintre maestru ºi discipol, sau se
preferã injectarea unei doze
sãnãtoase de idealism pedagogic
în care unul sau altul dintre inter-
locutori încã mai are de învãþat de
la cealaltã somitate; în alte cazuri
ne lovim de întâlniri destinale ale
unor slujitori „întru” cunoaºtere,
care, netãgãduit, suportã o im-
personalã eliberare de sine în
numele ºtiinþei sau, vai de mine, al
Adevãrului; altãdatã polemicile
devin, se pare, scenete ideale de
dezvãluire ale autenticei mes-
chinãrii ce troneazã în fundalul
presupuselor personalitãþi etc
etc. Cert este cã imaginarul inter-
relaþional lucreazã cu scheme
narative cât se poate de primitive,
asigurându-se astfel, o înþelegere
popularã ºi extinsã care dãuneazã
cu siguranþã filigramelor infi-
nitezimale ce se iscã între subiecþi.
Iar când conflictul apare la doi
filozofi de talia lui Chomsky ºi
Foucault fandaxia  este aproape
întotdeauna gata, sau pe cale de
sãvârºire: cei doi, prin opera ºi
comportamentul lor intelectual ºi
civic, au reuºit sã atingã ºi sã
coaguleze grupuri importante de
activiºti ºi autori ce le-au îmbrãþiºat
metodele, analiza ºi tipurile de
practicã socialã. Cu siguranþã
atunci iniþiativa editurii Tact din Cluj,
de a oferi în seria Polemos o suitã
de contrãri, debate-uri sau
dialoguri dintre gânditori, sociologi,
critici de marcã ai ultimului secol,
nu poate fi decât una salutarã. Prin

dosarele minuþios propuse (vezi
întreaga serie Polemos unde
antagonizeazã nume precum J.
Butler, E. Laclau, S.Zizek,
J.Habermas, J. Rawls, A. Badiou,
A. Finkelkraut) – se realizeazã nu
doar deconstrucþia acestor au-
tomatisme de reducþie inter-
relaþionalã ci, lucru ºi mai important,
o nouã configurare pluralã a unei
hãrþi a problemelor ºi a punctelor
fierbinþi pe care modernitatea
târzie  le produce în contextele
umanioarelor.

Ceea ce cu greu pãtrunde în
membrana tematicã este înþele-
gerea
faptului
c ã  î n
as t fe l
de în-
tâ ln i r i
a v e m
adesea  ocazia sã urmãrim la lucru
atât caractere cât ºi ideologii ºi
perspective in vivo. Convingerile,
ideile sau conceptele traseazã
gesturi ºi replici la graniþa psiho-
somaticã a corporalului. Nu e greu
ca pe sub clarificãrile sau replicile
unora ca Foucault sau Chomsky
bunãoarã sã constatãm o asumare
autenticã ºi profundã a modurilor
atât de diferite de a da seama de
insaþiabila problemã a realului.
Foarte rar se expune încãrcãtura
intelectual-energeticã ce se iscã în
prezenþa unor astfel de per-
sonalitãþi. Poate e nevoie de un
ochi experimentat cum e cel al lui
Deleuze de exemplu – care sã dea
seama de schimburile subtile ale
aerostatului mental în momentul
apariþiei pe scenã a unuia ca
Foucault: „Atmosfera se schimba
când el intra în camerã. Era ceva
diferit în aer. Lucrurile  se schimbau
când el intra în camerã. Era ceva
diferit în aer. Era o chestiune de
atmosferã, ceva ce emana din
Foucault. Gesturile lui erau surprin-
zãtor de ascuþite ºi de elegante.”

În orice caz reducerea dualã la un
conflict de idei sau la o întâlnire
destinalã – rateazã cu siguranþã
reliefurile  discrete pe care astfel de
polemici le nasc. Tocmai de aceea
putem considera cãrþi cum este
Despre natura umanã drept veri-
tabile ºi line cãi de acces prin care
avem oportunitatea sã accedem la
modurile pe cât de tranºante pe atât
de fine de manifestare ale unor gân-
diri singulare.

Conceputã în 1971 de cãtre  filozo-
ful Fons Elders sub marca proiec-
tului International Philosophers –
întâlnirea dintre Foucault ºi
Chomsky itereazã o dezbatere în
cadrul cãreia „doi intelectuali
independenþi ºi curajoºi discutã pe
larg despre idealuri ºi practici în
cultura ºi politica occidentalã”.
Parcurgând transcrierea acestui
dialog cititorul e purtat dinspre un
fond teoretic ºi abstract al prin-
cipiilor ºi metodelor celor doi spre
zone mult mai aplicate de activism

ºi acþiune politicã, teritorii în care
diferenþele de abordare devin
tãioase ºi evidente. Însã diver-
genþele transpar de fapt încã din
primele momente ale întâlnirii, încã
din clipele când cei doi încercau o
tatonare a unui fundament comun.
Asumarea foucauldianã a analizei
practicilor/codurilor ºi a relaþiilor de
putere istorice din ºi între instituþiile
ºi disciplinele modernitãþii nu are
cum sã nu intre în conflict cu abor-
darea universalist-esenþialistã a
lingvistului american. E vorba fi-
nalmente de incongruenþa funciarã
dintre douã paradigme inerente
gândirii occidentale moderne: o
poziþie critico-istoricistã versus o
poziþie progresist-pozitivistã de
definire a noilor episteme. Dar asta
nu e totul cãci paradigmele ni se
dezvãluie încarnate ºi individu-
alizate în luãrile de poziþie a celor
doi. Cliºeul conflictului dintre para-
digme este depãºit ºi destabilizat
de vitalitatea ºi inteligenþa polemicã
a acestora. ªi asta e vizibil ºi la
început când Foucault deturneazã
discursul tehnicist-universalist, în

Vlad Moldovan

„doi intelectuali independenþi ºi curajoºi
discutã pe larg despre idealuri ºi practici în
cultura ºi politica occidentalã”.
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care Noam se simte acasã, spre
istoria practicii biologiei ºi spre
layerele concrete ale indicatorilor
epistemici ºi rolul lor infra-telic –
refuzând astfel orice tip de dialog
seren pe marginea unei presupuse
esenþe înnãscute ale schema-
tismelor lingvistice; ºi la mijlocul
discuþiei când acelaºi Foucault îi
sugereazã ultimului sã se
orienteze mai mult spre Pascal ºi
Leibniz dacã se aflã în cãutarea
unor precursori ideologici ai
propriei teorii, indicând totodatã
erorile  ce stau la baza interpretãrii
chomskyene la Descartes; dar ºi
în final când profesorul de la
Collège de France îi demonstrea-
zã a câta oarã pericolele unei
abordãri idealiste în acþiunea
civicã: „Aº dori doar sã rãspund
la prima dumneavoastrã frazã; aþi
spus cã, dacã n-aþi considera
rãzboiul pe care-l purtaþi cu poliþia
ar fi just, nu l-aþi purta. Am sã vã
rãspund în termenii lui Spinoza. V-
aº spune cã proletariatul nu se
rãzboieºte cu clasa conducãtoare
întrucât considerã cã acest rãzboi
ar fi drept. Proletariatul se rãz-
boieºte cu clasa conducãtoare
fiindcã, pentru prima datã în istorie,
vrea sã ia puterea. ªi tocmai
pentru cã vrea sã rãstoarne
puterea clasei conducãtoare, el
considerã cã aceste rãzboi e
just.”(p.63)

Cititorul nu are cum sã nu
observe erodarea ºi subvertirea
inteligentã pe care Foucault o

realizeazã vis a vis de întregul
ºablon obiectivant-ºtiinþific în care
gândirea vioaie ºi romanticã a lui
Chomsky se opinteºte: discursul
transversal-arheologic nu acceptã
tendinþele dominatoare ale scien-
tismului sau iluziile fizicaliste  de
corespondenþã sau ideologia
comunicabilitãþii simpliste inerente

sau impulsurile naiv-progresiste
demarcate printr-un construc-
tivism linear ce le incumbã teoria
chomskyanã. Dar nici acuza de
muncã de anticar pe care ultimul o
aruncã nu poate þine în faþa
înþelegerii istorice exacte  de care

filozoful francez dã dovadã: „Dar
mi-e greu sã accept cã aceste
reguli ar fi legate de mintea umanã
sau de natura ei ca niºte condiþii
de existenþã. Mi se pare cã ar
trebui, înainte sã ajungem pânã
acolo – în orice caz, vorbesc
numai despre înþelegere -, sã le
replasãm în sfera altor practici
umane, economice, tehnice, politice,
sociologice, care le servesc drept
condiþii de formare, condiþii de
apariþie, drept modele. Mã întreb
dacã sistemul de reglementãri, de
constrângeri care face posibilã
ºtiinþa nu se aflã în altã parte, chiar
în afara minþii umane, în forme
sociale, raporturi de producþie, lupte
de clasã etc...” (p.41)

Despre natura umanã – dialogul
apãrut la editura Tact e încã o
ocazie în care intransigenþa lui
Foucault ºi arheologia „dispozi-
tivelor” cunoaºterii strãlucesc pe
fundalul unor teme atât de actuale.
ªi dacã tot am amintit de tãioºenia
ultimului sã redãm în final cum a
decurs prima sa întâlnire cu
Elders: „Prima mea întâlnire cu
Michel Foucault a fost mai mult o
cofruntare decât o întâlnire. Când
mi-am cerut scuze fiindcã am
întârziat cinci minute, el a zis: „au
mai rãmas douãzeci ºi cinci de
minute”. Dupã ce i-am prezentat
scopurile  proiectului ºi am
menþionat numele lui Chomsky,
singura sa reacþie a fost: „Nu sunt
convins. Au mai rãmas douãzeci
de minute.”

Grãdina mea
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Pe la 1439, un simplu meta-
lurgist german, pe numele sãu
complet Johannes Gensfleisch
zur Laden Gutenberg avea sã
inventeze dispozitivul care urma
sã revoluþioneze tipografia
modernã: presa cu litere mobile.
Acesta,  catolic fervent, dorise  ini-
þial ca instrumentul sãu sã fie pre-
zent în fiecare bisericã ºi sã ajute
la diseminarea textelor catolice în
cadrul bãtãliei ideologice dintre
diferitele denominaþii creºtine
existente în epocã. Pariul sãu
ideologic a eºuat dramatic, ironia
sorþii conducând înspre efecte
întru totul opuse celor preconizate
de inventator. Presa lui cu litere
mobile este astãzi consideratã
elementul principal care a dus la o
scãdere nãucitoare a influenþei
Bisericii în Europa de Nord,
declanºând totodatã înflorirea
Renaºterii, apariþia Protestan-
tismului, a Iluminismului,  toate
acestea conducând,  în cele din
urmã, la construcþia lumii moderne,
seculare. Avantajul maxim al noului
instrument era facilitarea unei
producþii de masã a tipãriturilor cu
un cost ºi efort minim pentru acea
epocã obiºnuitã, pe de-o parte, cu
presele fixe, constituite din blocuri
de lemn gravate manual, uºor
erodabile, iar pe de alta, cu
manuscrisele multiplicate –
copiate – de mânã. De-abia acum,
în zilele noastre, era lui Gutenberg,
pe buna dreptate desemnat drept
cea mai influentã personalitate a
celui de-al doilea mileniu, începe
sã ia sfârºit.

Computerul, internetul ºi mai
nou e-readerul reprezintã triada
care are toate ºansele ca în
urmãtorii ani sã reuºeascã o
performanþã care o depãºeºte pe
cea a inventatorului german.
Factorii economici de bazã care
vor duce la rãspândirea noii
tehnologii sunt însã aceiaºi:
posibilitatea extinderii producþiei de
masã la un cost minimal. Noul
mediu digital oferã nu numai
oportunitatea unei extinderi a

Niculae  Liviu  Gheran

Între Gutenberg si digital
producþiei tipãriturilor ad infinitum,
un simplu copy-paste fiind
suficient pentru crearea unui nou
volum la cost 0 de reproducere din
partea producãtorului,  (mai ieftin
nici cã se poate), dar ºi opor-
tunitatea, de neimaginat acum
douãzeci de ani, de comunicare
instantã între cercetãtori sau
colective editoriale din lumea
întreagã. Munca intelectualã va fi,
probabil, cea mai uºor adaptabilã
lumii digitale.

 Folosindu-ne doar de observaþii
directe asupra a ceea ce începe
de-acum sã sã se întâmple într-o
mare parte a lumii ºi, mai mult ca
sigur, se va extinde în urmãtorii ani
la nivel global, putem face deja
câteva previziuni importante.
Editura, librãria, biblioteca ºi
tipografia, ca locuri unde zi de zi
se întâlnesc grupuri de oameni, cu
scopul de a-ºi exercita meseria, se
vor numãra printre spaþiile fizice
care vor dispãrea treptat. Într-un
sistem bazat pe competiþie
economicã, acestea nu au nici o
ºansã de supravieþuire în lupta cu
un mediu care implicã costuri
aproape nule de producþie oferind
aceleaºi servicii. Cei care, dintr-un
motiv sau altul, nu agreeazã
munca la birou, vor putea rãsufla
uºuraþi, fiindcã existã o mare
probabilitate ca aceasta  sã disparã
cu desãvârºire în cazul tuturor
meseriilor care pot fi exercitate prin
intermediul lumii virtuale. Editura
va evolua în timp într-o simplã
entitate legalã înregistratã la
registrul comerþului. Modelul
despre care vorbesc are avantajul
cã individul, indiferent de
pziþionarea sa la nivel naþional sau
global, va avea înlesnirea de a
lucra  farã nicio dificultate cu sau
pentru o editurã aflatã, poate, la mii
de kilometri distanþã. Nu va exista
nici un impediment pentru ca o
editurã sa fie înregistratã legal în
UK, sa aibã un redactor în Olanda,

altul în România, un inginer tehnic
în Cehia,  un grafician în Germania,
peer-revieweri la Universitãþi de
top ºi colaboratori din restul lumii
cât e ea de largã. Singurele
necesitãþi sunt o limbã comunã,
care sã facã posibilã comunica-
rea, ºi existenþa mediului virtual
care sã permitã întâlnirile
membrilor grupului editorial (ex.
teleconferinþe). Odatã eliminate
atât costurile de producþie cât ºi
costurile închirierii de spaþii
auxiliare, avantajul economic
devine incontestabil, fondurile
obþinute din vânzãri pot fi
direcþionate în totalitate înspre
remunerarea celor care lucreazã
în cadrul editurii/colaboratori.
Simplu, eficient, ecologic ºi cu
respect faþã de munca intelectualã
depusã. Avantajul cititorului este
cã volumul devine mai accesibil
din punct de vedere financiar
putând fi, totodatã, livrat cu
maximã uºurinþã oriunde în lume.

Dar sã nu uitãm nici conceptul
de „virtual workroom,“ spaþiul
virtual în care angajatul intrã de
acasã între orele de program, unde
îºi desfãºoarã munca ºi în care bi-
bliotecarul, redactorul ºef sau altã
instanþã coordonatoare poate sã
inspecteze dacã doreºte activi-
tatea desfãºuratã de angajat într-
un anumit interval de timp dat,
oriunde ar fi ei plasaþi în spaþiu la
nivel global. Cu alte cuvinte, nu
trebuie sã ne închipuim cã totul se
va petrece în detrimentul disciplinei
sau al ordinii de birou. “Big Brother
is still watching you.”

Dupã ce am discutat minimal
eventualele modificãri spaþiale,
propun sã ne abatem atenþia ºi
asupra produsului acesteia: car-
tea electronicã. Dincolo de costu-
rile avantajoase de producþie ºi
reproducere, cartea electronicã
are ºi imensul avantaj al dimen-
siunilor reduse. Practic, întreaga
literaturã a secolului  al XX-lea
încape pe un card de date ceva
mai performant. Edituri prestigioa-
se precum Cambridge University
Press, Oxford University Press,
Routledge sau Rodopi au început
demult ca odatã cu volumele
„hardcopy“, tipãrite clasic pe hârtie,

Schimbãri de mediu

Cartea electronicã
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portabilã pe gama deja largã de e-
readere. Pe de altã parte, nu numai
noile apariþii vin în format electronic.
Existã în biblioteci ºi universitãþi,
la nivel mondial, multiple proiecte
de scanare, digitizare, indexare ºi
ordonare a volumelor deja
existente, iar cele ale cãror
copyright a expirat sunt puse
gratuit la dispoziþia publicului larg,
în format electronic. La momentul
actual, tot ceea ce a fost scris
înainte de 1900 este legal vorbind
în cadrul domeniului public ºi ar
putea fi accesibil online gratuit.
Colective de voluntari ca cei de la
Project Gutenberg au deja 16 ani
experienþã în privinþa trecerii în
format electronic a zeci de mii de
volume. În ceea ce priveºte ultima
sutã de ani, soluþia digitalã pare a
fi (pe lângã achiziþionarea
volumului electronic definitiv),
construirea de biblioteci ºi arhive
online unde, plãtind o taxã
minimalã (considerabil mai micã
decât achiziþionarea definitivã),
poþi împrumuta volumul necesar
pentru o perioadã de timp deter-
minatã. La expirarea termenului,
volumul dispare automat din
memoria dispozitivului. Fãrã cozi,
buletine, fiºe de împrumut, sãli de
lecturã, ore de program ºi
probleme din cauza celor care
obiºnuiau sã mâzgãleascã sau sã
rupã foi din cãrþi.  De asemenea, e
mai uºor de lucrat cu o carte
electronicã,  dispozitivele e-reader
cu ecran senzitiv permiþând
izolarea pasajelor importante,
crearea ºi înmagazinarea de fiºe
de lecturã farã creion sau hârtie.

În concluzie, întrebarea nu este
dacã aceste modificari vor avea
loc, multe fiind de-acum în curs de
desfãºurare, ci când? Probabil nu
vor trece mai mult de douã trei
generaþii pânã la o implementare
globalã, deºi unii considerã cã nu
va dura atât de mult. Deocamdatã,
editurile, bibliotecile ºi librãriile sunt
în siguranþã datoritã unui numãr
foarte mare de cititori care ori nu
au cunoºtinþele necesare navigãrii
în mediul virtual, ori s-au obiºnuit
cu modelul clasic, pe hârtie. Odatã
însã cu intrarea serioasã pe piaþã
a noilor dispozitive – deocamdatã
scumpe ºi relativ primitive în raport
cu modul în care ar putea ele

evolua – pentru a putea menþine
interesul publicului ºi concurenþa,
preþul tipãriturilor clasice va trebui
sã scadã sub cel al unei cãrþi
electronice, fapt ce foarte probabil
va duce la falimentul editurilor care
nu îºi vor mai putea acoperi
cheltuielile de producþie.

Existã ºi un dezavantaj al
dispozitivelor de citit electronice,
cel puþin în formã actualã, care
trebuie luat în considerare ºi
anume necesitatea deprinderii
cunoºtinþelor auxiliare. Pentru
lectura unei tipãrituri clasice tot ce
trebuie sã ºtii este sã citeºti.
Simplitatea unei cãrþi îi asigurã
deocamdatã popularitatea în faþa
altor dispozitive. În cazul cãrþii
electronice trebuie sã fii familiarizat
mãcar cât de cât cu manipularea
fiºierelor în cadrul unui sistem de
operare (ex: Windows) ºi a
programelor de management a
fiºierelor între dispozitivul de citit
ºi computer (ex: Calibre). Este, de
asemena, necesarã cunoaºterea
diferitelor formate de carte
electronicã (PDF, EPUB, ibook,
pkg, Lit, Mobi, AZW, DjvU, Pdb
etc). Fiecare dispozitiv de citit este
compatibil doar cu un numar limitat
dintre formatele de mai sus. Nu
existã deocamdatã dispozitivul
universal. Ce te faci când gãseºti
cartea pe care o vrei doar într-un
format electronic incompatibil cu
dispozitivul tãu? Pentru a da un
exemplu practic, recent am avut
nevoie de o ediþie electronicã în
limba românã a romanului Anna
Karenina pe care am gasit-o la
preþul foarte bun de altfel, de 10 lei.
(Exact aceeaºi ediþie, de la
aceeaºi editurã, tipãritã însã pe
hârtie, costa 50 lei). Problema era
cã o primeam în format PDF iar
dispozitivul meu poate citi doar
formatele MOBI ºi AZW. Dacã ai
cunoºtinþele necesare de
manipulare a unui program care
efectueazã conversia PDF-MOBI
sau PDF-AZW totul se rezolvã în
zece minute dupã care poþi sta
relaxat bucurându-te cã þi-ai
achiziþionat acelaºi roman la un
cost de cinci ori mai bun decât cei
care achiziþioneazã varianta
tipãritã. Dacã nu, ori apelezi la un

cunoscãtor, ori înveþi singur cele
necesare, ori nu mai citeºti Anna
Karenina în format electronic.
Pentru a intra serios pe piaþã ºi a
pune în pericol soarta tiparului
clasic, cei care le construiesc vor
fi nevoiþi sã simplifice dispozitivele
de lecturã atenþi însã sã nu piardã
funcþiile importante. Omul modern
este o entitate extrem de comodã,
el vrea telefonul cu un singur buton
de pe care poate controla toate
funcþiile aparatului, vrea maºina de
spãlat automatã cu uscãtor,
aspiratorul care în acelaºi timp
absoarbe praful, spalã ºi usucã
covorul, spray-ul odorizant interior
cu activare prin senzori de miºcare,
frigiderul care se dezgheaþã sin-
gur, ori într-o astfel de „commodity
culture,“ e-readerele în formã
actualã nu vor izbuti sã se
instaleze „confortabil“. Dar, încep
deja sã aparã modelele cu suport
pentru audiobook. Cine ºtie dacã
nu cumva „cartea viitorului“ va fi
„cartea care se citeºte singura“.
Lãsând însã gluma la o parte,
deocamdatã aceste dispozitive
par a fi instrumente ideale pentru
cercetare, pentru mediul univer-
sitar, pentru ºtiinþele umaniste mai
ales unde trebuie citit mult, unde
cercetãtorul trebuie sã fie constant
imersat în contextul internaþional
relevant subiectului sãu ºi unde o
astfel de unealtã este extrem de
practicã. Nu îl dãrâmi însã cu o
comunitate micã pe bãtrânul
Gutenberg. Potenþialul invenþiei de
a o face existã dar deocamdatã
dispozitivele sunt într-o formã
primitivã, de primã generaþie.

Apoi, este, de asemenea
folositoare, dacã nu chiar nece-
sarã deocamdatã, cunoaºterea
unei limbi de circulaþie inter-
naþionalã (cel puþin). Ca sã te  poþi
bucura de unul din principalele
avantaje ale dispozitivelor elec-
tronice, de faptul cã îþi dau posi-
bilitatea aproape nelimitatã de
a-þi comanda cãrþi de oriunde din
lume, descãrcate instant la un cost
avantajos, cititorul român va trebui
sã se obiºnuiascã cu cititul
constant într-o limbã strãinã (sau
sã aparã mult mai multe ediþii în
limba românã). Majoritatea cãrþilor
electronice publicate de edituri din
întrega lume ºi oferite în ediþii
electronice sunt în englezã,

Dezavantaje
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francezã, germanã, italianã etc.
Editurile din România au  început
sã ofere de asemenea ediþii
electronice ale cãrþilor, în gene-
ral în cazul beletristicii, critica
literarã în format electronic nu
ºi-a fãcut încã apariþia în limba
noastrã.

Din cele de mai sus putem trage
câteva concluzii în legãturã cu
situaþia specificã a României. Dacã
nu ai câteva cunoºtinþe într-ale
computerului care sã-þi permitã
jonglarea cu un sistem de operare,

fiºiere ºi numeroasele formate
existente sau dacã nu cunoºti bine
mãcar o limbã strãinã care sã-þi
confere accesul într-un context
bibliografic internaþional unde de
fapt apar majoritatea cãrþilor
electronice vei fi limitat drastic la
nivelul conþinutului accesibil ºi
probabil nu vei gusta beneficiile
noului dispozitiv.

Este însã greu de crezut cã
tipãritura clasicã va disparea
vreodatã de tot.  La fel cum pe la
1600, în plinã erã Gutenberg,

grupuri de indivizi au considerat cã
manuscrisul multiplicat  de mânã
este estetic vorbind superior, fiind
dispuºi sã plãteascã sume
exorbitante pentru achiziþionarea ºi
crearea lor (chiar ºi astãzi existã
colecþionari de astfel de manu-
scrise), la fel peste, sã zicem, 200
de ani, o bibliotecã cu tipãrituri pe
hârtie ar putea deveni un obiect de
lux. Va fi mai degrabã însã un
apanaj al gustului excentric decât
o renaºtere în masã a tipãriturii pe
hârtie.

Hibernalã
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George Chiriac

În primãvara lui 2013 (24
aprilie), Book Corner Librarium Cluj
a gãzduit una din cele mai
importante lansãri de carte din
ultimul timp: romanul semnat de
scriitoarea polonezã Olga
Tokarczuk. Romanul se numeºte
Rãtãcitorii în limba românã,
Runners în englezã sau Bieguni în
limba Olgãi. Fãrã mult fast, dar cu
emoþii covârºitoare, romanul a fost
lansat în prezenþa autoarei, a
traducãtorului – Cristina Godun ºi
a scriitoarei Ruxandra Cesereanu.
Romanul Olgãi Tokarczuk a apãrut
în Polonia în 2012 la Penguin
Books ºi la editura Art din România
în 2013.

Traducãtorul romanului,
Cristina Godun, a caracterizat
scrierea ca fiind autobiograficã –
ceea ce m-a surprins. Normal cã
voiam sã aflu cât mai multe despre
Polonia lui 2013 (dar nu e un roman
al spaþiului polonez) ºi despre
persoana Olga Tokarczuk care
seamãnã din punct de vedere fizic
cu Aglaja Veteranyi. Dupã ce-am

citit romanul Olgãi Tokarczuk,
sinapsele mele au fãcut o
delimitare purã ºi clarã în ceea ce
priveºte opera literarã a celor douã
scriitoare, nu ºi din punct de
vedere al aspectului. Olga nu e un
copil, Olga e mereu în miºcare.
Aflu cã nimicurile feminine sunt
chiar nimicuri, anatomia femininã
dovedeºte încã o datã frumuseþe,
instabilitatea emoþionalã a autoarei
ar da fiori celor slabi de îngeri, iar
pe final descopãr cã autoarea
citeºte acolo unde apucã, la fel ca
mine. Nu colecþioneazã nimic. Nu-
mi pot explica faptul cã din câteva
cuvinte pot realiza un crochiu
literar al autoarei: stranie, derizorie,
delirantã, greu de elucidat ºi de
atins. Ruxandra Cesereanu îmi
confirmã cã romanul are un schelet
bizar, putând fi un “diamant negru”
în volumul Biblioteca stranie,
apãrut acum câiva ani din grija
Ruxandrei Cesereanu de a nu
omite romanele bizare din literatura
lumii actuale.

Deºi romanul Olgãi Tokarczuk
nu e la îndemâna oricui, dede-
subturile sale sunt dificile, mai ales
prin descentrarea subiectului, prin
structura eseisticã, prin cãlãtoria
anarhetipicã. Putem vorbi de un
roman-stup, ca un fel de complex
de faguri (dupã cum a explicat
Ruxandra Cesereanu), de capitole
ce se leagã cu fire invizibile ºi nu
prea – cu catgut dacã vrei. Poate
fi considerat ºi roman-constelaþie,
Ruxandra Cesereanu etichetându-l
ca o continuare remarcabilã în
tradiþia lui  Borges, Eco, Pavici.
Autoarea conceptualizeazã de-a
dreptul ideea de roman-constelaþie.
Ce este un rãtãcitor? Care sunt
sensurile gãsite sau pierdute de
acesta? Ce energie trebuie sacri-
ficatã pentru a fi cu adevãrat un
rãtãcitor? Sintagma-cheie “con-
stelaþie” în viziunea Olgãi
Tokarczuk se rezumã la “ideea de

a oferi un sens unor stele aranjate
haotic”. Autoarea nu se sfieºte sã
dezvãluie cã principala temã a
romanului sãu constã în perpetua
miºcare a omului, aceasta
considerãnd cã oamenii trebuie sã
se miºte “ca o sãgeatã pe desktop
pentru aflarea unui sens”. Se pare
cã rãspunsurile fragmentare,
indiciile ca pãrþi vitale ale drumului
ºi limbajul greu de strãbãtut fac din
acest roman un veritabil motor de
cãutare al unui sens.

Romanul porneºte de la
numeroasele cãlãtorii ale autoarei,
aceasta catalizându-ºi ideile spre
Moscova – aici aflã de la un
cunoscut despre Beiguni. Dupã
cele relatate de scriitoare, beigunii
fãceau parte dintr-un fel de sectã
rãtãcitoare, ase-mãnãtoare cu
anarhiºtii zilelor noastre. Secta a
luat viaþã în Rusia secolului XVIII,
iar membrii grupãrii credeau cã
Satana prinde oamenii ºi îi þine în
loc; un bun creºtin era cel care se
afla într-o continuã miºcare.
Rãtãcitorii s-au adaptat, actualii
sectanþi se aflã în metroul
moscovit, acolo unde, cred ei, se
aflã în miºcare ºi atunci când
dorm. Olga Tokarczuk a petrecut
trei zile în metrou alãturi de aceºti
posibili rãtãcitori, pãstrãtori ai
tradiþiei. Nu degeaba scriitoarea a
fost premiatã cu cea mai
importantã distincþie literarã din
Polonia, adicã cu premiul Nike. Cu
alte cuvinte, Rãtãcitorii e un roman
pentru cei ce (se) rãtãcesc ºi le
place la nebunie asta .

Despre Olga Tokarcyuk  si
alte rataciri C
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Mo Yan, scriitorul chinez care
a câºtigat premiul Nobel pentru
literaturã în anul 2012, se aflã, în
peisajul internaþional literar, într-o
situaþie ingratã sau cel puþin
neliniºtitoare. Discursul sãu de
acceptare a premiului Nobel
rãmâne ancorat în aceeaºi
problemã pe care Faulkner o
amintea în 1949 (cu aceeaºi
ocazie), ºi anume disputa violentã
sau luminoasã care locuieºte
fiecare individ.

Scriitori ca Rushdie, Doctorow
sau Herta Müller îl acuzã pe Mo
Yan cã ascunde istoria cea
adevãratã, cã este o pãpuºã a
sistemului, alte voci critice spun cã
omite cu prea multã lejeritate
pasaje din istoria Chinei moderne
(precizare fãcutã într-un articol
publicat în The New York Times,
intitulat De ce ar trebui sã-l criticãm
pe Mo Yan). Rãmâne interesant de
observat cum un scriitor ca
Salman Rushdie ajunge sã critice
rolul pasiv ºi, indirect, sã-l
desconsidere ca scriitor, uitând
atacurile pe care el însuºi le-a
suportat, atunci când în 1989
cerea publicului internaþional ca
Versetele satanice sã fie citite în
primul rând ca operã literarã (de
ficþiune). E o distanþã uneori greu
de stabilit între scriitorul ºi omul Mo

Yan, cel din urmã face în viaþa
privatã anumite alegeri politice
(cum ar fi cea a supunerii sau a
tãcerii) care ajung, probabil, sã se
repercuteze ºi în romanele pe care
le scrie.

Ceea ce observ în nume-
roasele articole publicate în presa
internaþionalã e o criticã a ceea ce
ar fi trebuit sã fie (sã scrie Mo Yan)
ºi a atitudinii sale civice. Scriitorii
care aparã discursul liber îi imputã
scriitorului chinez acceptarea
valorilor sistemului comunist. Într-
un scenariu ideal, lucrul acesta nu
s-ar întâmpla, dar scenariul ideal
nu existã. Nesanºa ºi ºansa lui Mo
Yan este cã a primit un premiu
corelat în ultimii (mulþi ani) ºi cu
literatura polemicã la adresa
regimurilor totalitare sau a vocilor
mai puþin auzite. În mod cert, existã
un con de umbrã în legãturã cu
criteriile politice, economice sau
chiar geografice ale acordãrii
premiului Nobel. Aspectele aces-
tea iritã de fiecare datã opinia
publicã. Totuºi, este important de
amintit cã aceste principii, mai
puþin fericite, sunt dublate în cazul
anumitor câºtigãtori ºi de o scriiturã
consistentã.

În ultimii ani, premiul Nobel nu
ajunge la scriitorii deja consacraþi
(la cei care, în logica popularitãþii
ºi a consacrãrii, ar urma sã ia
marele premiu – anul trecut Philip
Roth, de pildã), ci la scriitori mai
puþin cunoscuþi, de parcã comisia
Nobel are hãrþi invizibile ºi regiuni
geografice care trebuie bifate.

China ºi cultura chinezã rãmân
pentru mine o lume pe care ºtiu cã
o înþeleg de la mii de kilometri
distanþã, cu o privire din satelit.
Romanul Sorgul Roºu (Huma-
nitas, 2012) nu anunþã nimic în
cazul în care nu ai vãzut deja filmul
cu acelaºi nume, pare doar o altã
saga ce urmãreºte destinul unei
familii într-un teritoriu necunoscut,

pe care îl cauþi nedumerit pe
Google maps, apoi pe imagini
(oare cum aratã sorgul ºi la ce
foloseºte?). Imaginea aceasta
recurentã, obsesivã în primul
capitol, dar ºi în celelalte (Sorgul
roºu, Rachiu de sorg, Calea
câinilor Funeralii de sorg, Moarte
stranie) suportã zeci de semnificaþii
ºi note simbolice, lumea sorgului
roºu (verde, întunecat sau luminat)
este una a viselor ºi halucinaþiilor,
este un refugiu amoros sau un
spaþiu al temerilor, rãmâne
constant o sursã de hranã ’i
bãuturã, dar ºi un loc al morþii. Dupã
lectura romanului, sorgul roºu va
exista pentru totdeauna în memoria
cititorului ºi regiunea Gaomi va
dobândi realismul covârºitor al
unui spaþiu geografic ºi uman – aºa
cum se întâmplã, de pildã, ºi cu
spaþiul Yoknapatawpha, ficþiunea
necesarã a lui William Faulkner.

Istoria ficþionalã a þinutului
Gaomi se construieºte în jurul unor
personaje tari, într-un construct
narativ din flash-uri temporale
suspendate, asupra cãrora se
revine, ca ºi cum istoria liniarã sau
explicativã ar fi una imposibilã.
Rãmâne memoria, un aliat infidel
în reconstruirea istoriei obiective.
Romanul are un început inedit care
urmãreºte istoria protagoniºtilor,
istoria familiei Shan, pentru ca
ulterior perspectiva narativã sã fie
aruncatã în mijlocul invadatorilor.
Schimbarea aceasta mizeazã pe
ideea relatãrii unui trecut deja
consumat – o invadare a unei lumi
repovestite, niciodatã aºa cum a
fost. În aceastã lume se precipitã
contorsiunile intempestive ale
sufletului omenesc, într-un roman
care vorbeºte, deopotrivã, despre
blândeþea sau delicateþea atingerii,
dar ºi despre întâlnirile crude dintre
semeni, despre abrutizarea
factorului uman sau despre
rãutatea perfectã, care nu poate fi
decât omeneascã.

Scriitura lui Mo Yan este una de
rezistenþã, preferã romanele de
dimensiuni mari ºi foarte mari, care
au avatajul de a consolida mult mai
bine lumile romaneºti. Textul nu te
convinge de la prima accesare,
pentru cã e o zonã care þi se poate
pãrea neobiºnuitã, unii ar spune
aproape fantasticã, dar aceastã
direcie rãmâne superficialã (nu vã

Lavinia Rogojinã

„Pentru ce vã mai
ciondãniþi? Suntem toþi
generali într-o armatã
înfrântã”

De la mii de kilometri
distanþã...

Sorgul rosu. Mo Yan
C

O
N

FL
U

E
N

ÞE



67

imaginaþi atmosfera realismului
magic a unui scriitor ca G. G.
Marquez). Ceea ce nouã ni se
pare ireal sau imposibil în realitate
este de multe ori un realism al
extremelor, dar un realism care
persistã, din care nu se poate
evada, un realism al coºmarurilor
ºi al experienþelor halucinatorii:
„cea de-a doua noapte în fântânã,
una cu stele si lunã scânteitoare,
a trecut foarte repede – mama a
petrecut-o într-o stare de semi-
trezie. De mai multe ori a visat cã
i-au crescut aripi, cã þâºneºte
rotindu-se în zbor spre înaltul
fântânii, dar cã puþul este nemãr-
ginit de adânc, cã ea zboarã,
zboarã, dar mereu mai e mult pânã
la gura fântânii ºi cã, pe mãsurã
ce ea zboarã mai repede, ºi puþul
se lungeºte la fel de repede” (p.
239).

Multe ieºiri luminoase sunt
blocate de traseul narativ,
supravieuirea devine un fel de
victimã colateralã în zgomotul cel
mare ºi atotºtiutor al rãzboiul, al
luptelor care acoperã cerul (cele
între chinezi ºi japonezi, dar ºi cele
interioare sau cele purtate între
oameni apropiaþi): „Braþele buni-
cului meu au tremurat în îmbrã-
þiºarea tatei. Tata ºi-a înãlþat faþa
spre el, cu ochii îngropaþi în
lacrimi ºi demni de toatã mila, i-a
cerut îndurare bunicului meu, cel
cãruia i se împietrise inima ºi
secera oamenii ca pe cânepã” (p.
215). De fiecare datã, tensiunea
este poziþionatã bipolar, deºi
uneori construcþia narativã stã
sub semnul milei sau al iertãrii,
aceastea se prãbuºesc brusc în
universul ficþional. Japonezul
este ucis fãrã remuºcãri.

Violenþa este atenuatã de
descrieri care descompun fiecare
tablou în linii ºi pete de culoare
sau umbre, ca într-un mozaic, care
dinamiteazã tensiunea narativã,
ºi care forþeazã reþinerea acestor
imagini secundare – urme ale
naturii sau ale cerului mereu în
cãdere liberã deasupra actanþilor:
„Când diavolii s-au retras, au dat
foc la toate casele din sat, iar
flãcãrile care se repezeau în cer
nu s-au stins multã vreme, albind
în vãlvãtãi jumãtate din vãzduh.
Luna din acea noapte trebuia sã
fie dodoleaþã ºi sângerie, dar din

cauza rãzboiului se fãcuse palidã
ºi subþire, ca un decupaj de hârtie
din care pierise toatã frumuseþea,
ºi atârna posomorâtã ºi dezolantã
în cer. / – Tatã unde mergem?/
Bunicul n-a rãspuns.” Însã ele-
mentul legat preponderent de
derularea vieþilor personajelor, de
moartea acestora sau de dra-
matismul destinelor lor rãmâne
sorgul: „Un grup de femei tinere
s-au strâns ciorchine în jurul
bunicii. În faþã torþele deschideau
drumul, de-a stânga ºi de-a
dreapta luceau torþe, iar lanul de
sorg semãna cu tãrâmul ne-
muritorilor. În jurul fiecãrui om
scânteia o luminã neasemenea.
Bunica a fost urcatã pe zãgaz ºi
aºezatã la capãtul de la apus
al ºirului de cadavre.” (p. 168).
Ulterior, violenþa ºi rãzbunarea
sunt reluate într-un traseu
sinusoidal, în care moartea este
urmatã de schingiuirea trupurilor,
dar ºi a sufletelor: „bunicul ºi-a
scos hangerul, le-a spintecat pe
rând diavolilor partea din faþã a
pantalonilor, iar dupã aceea le-a
retezat tuturor organele genitale.
A chemat apoi doi bãrbaþi mai din
topor ºi i-a pus sã ia jucãrelele ãlea
ºi sã le îndese, pe-a fiecãruia în
gura fiecãruia.”(p. 171), secon-
date, din nou, de mici zone de
acalmie ºi fragilitate: „Apoi bunica
s-a întors plângând în curtea de
apus” (p. 188).

Cruzimea sau acþiunile brute
ale indivizilor sunt diseminate în
teritorii narative largi, alãturi de

sexualitatea lipsitã de pudoare sau
cenzurã (apropieri erotice, întâlniri
amoroase pânã la extrema
violului), întâlniri care modificã
soarta fiecãrui personaj în
încercarea imperativã de a
supravieþui. Poate ºi de aceea e
greu de stabilit o poziþie a victimei,
pentru cã lupta ºi cruzimea sau
vulnerabilitatea ºi grija se regãsesc
în substratul intim al fiecãrui
personaj, e dificil sã stabileºti
tipologii ale personajelor negative
sau pozitive.

În cele din urmã, romanul e
încheiat cu o oarecare stângãcie,
poate prea metaforico-simbolic, cu
un discurs elogios la adresa
þinutului Gaomi ºi a culturii sau
istoriei armonioase, într-un discurs
voalat despre progresul care
trebuie stãvilit. Istoria ºi politica
sunt dezbãtute încã, se cautã
adevãrul majoritãþii sau al celor
puþini care ajung sã-l înregistreze
ca oficial. În romanul scriitorului
chinez sunt, într-adevãr, foarte
puþine detalii despre sistemul
politic, despre bine ºi rãu, oamenii
vâneazã ºi rãnesc, suferã ºi se
bucurã la extreme, invadatorii ucid
ºi sunt uciºi, ºi impresia care se
impune în urma lecturii, în afara
violenþei din interiorul umanitãþii,
este aceea a gãsirii unor mãrturii
nonliniare, a unor tablouri din cea-
þã ºi umbre solare. În acest
compozit eterogen se refugiazã
rãul omenesc care rãmâne pânã
la sfârºit incomensurabil ºi dificil
de clasificat.

Andreea Heler-Ivancenko
Roman orbicular, Obosit de

viaþã, obosit de moarte descrie un
itinerar care sfârºeºte exact în
punctul de începere. Cele douã
momente nu sunt naºterea ºi
moartea, aºa cum treptele
parcurse între acestea nu
reprezintã timpul finit al unei vieþi.
Metamorfozã proprie teologiei
budiste, substratul filosofic-religios

al romanului lui Mo Yan se
plaseazã dintru început pe un
fundament moral, dar ºi ambiguu
faþã de prerogativele unei culturi a
puterii.

Premiat cu Nobel pentru
literaturã în anul 2012, Mo Yan este
autorul a numeroase nuvele ºi
romane printre care Sorgul Roºu
publicat în anul 1987, ecranizat de

Obosit de viata, obosit de
moarte

C
O

N
FL

U
E

N
ÞE



68

cãtre regizorul Zhang Yimou ºi
câºtigãtor al premiului Ursul de
Aur de la Berlin. Amalgamuri de
ficþiune, istorie ºi actualitate,
romanele lui Mo Yan sunt con-
struite din ciocniri între un trecut
dens al culturii chineze, al puterii
unei civilizaþii arhaice ºi o expan-
siune contemporanã mondialã.
Epopee în care contrasteazã
des-tinul din trupul unei mari familii
a trei generaþii ºi lumea din satul
Ximen cu reformele agrare ºi
exproprierile masive specifice
comunismului, Obosit de viaþã,
obosit de moarte ne aduce ºi o
modernitate a începutului de mile-
liu, plinã de vanitãþile afacerilor
individuale.

Naratorul deschide romanul cu
promisiunea unor memorii:
„Povestea mea începe în ianuarie
1950.” Trecând peste momentul
ironic de început în care naratorul
este fiert ºi copt într-un cazan de
cãtre Yama, regele damnaþilor, ca
pedeapsã la nesupunere ºi
revendicarea unor drepturi, titlul
romanului este întors asupra
aceluiaºi mesaj transmis de cãtre
Buddha. Miturile activiºtilor, tiraniile
ingenue, crimele muºamalizate,
toate sunt adunate de Mo Yan sub
cupola mesajului budist. ªtiinþei
organizãrii, individualitãþii ºi puterii
le sunt opuse, la un nivel doar
aparent ironic, principiul calitativ al
înþelepciunii minþilor luminate. Dar
puterea lazuritului împãraþilor
trebuie cãutatã în profunzimea
mormintelor, Buddha este ascuns
în zdrenþe, mierea este feritã
ochiului de cãtre stup, diamantul se
ascunde în noroi ºi pãmânt. De ce
pãtimeºte Ximen Nao, întrucât el
este aparent nevinovat ºi de ce
revine pe lume însoþind ritmul tic-
tacului noului mileniu de unde-ºi
va dobândi numele de Lan
Qiansui, Lan „O-mie-de-ani”,
pruncul cu capul mare. Bastionul
filosofic al credinþei budiste, inserat
prin motto-ul de început, are la
prima vedere o notã confuzã, plinã
de ambiguitãþile transmise de
vocea unui creator lucid
(paradoxal, Mo Yan, se traduce
prin „Nu Vorbi”) ºi cãruia nu-i mai
rãmâne decât sã-ºi cultive
oboseala, negaþiile ºi propriul plictis
de moarte. Vom vedea dacã, într-
adevãr, aºa este.

Mo Yan ne oferã atât o carto-
grafiere a jumãtate de secol de
istorie politicã ºi civilizaþie chinezã
începând cu anul 1950 pânã în anul
2000, cât ºi bildungsromanul unei
familii pe parcursul a trei generaþii,
urmãrind evoluþia ºi metamorfoza
acesteia pânã în modernitate.
Istoria camuflatã a Chinei maoiste
ºi postmaoiste disimuleazã abil un
sistem politic despotic ºi implicit
laic prin folosirea filosofiei budiste
ca pretext pentru a reprezenta
trivializarea rãului. Sistemul
Diavolului propus de Mo Yan prin
regele Yama, decidentul sorþii pro-
tagonistului, mascheazã delirul
logic ºi influenþa politicã prin care
tiranul se face temut. Karma se
transmite din tatã în fiu. Blestemele
se þin lanþ, sângele ºi forfota pa-
siunilor îi urmãresc pe fii, dar ºi pe
taþi. Reflecþia condamnatului de la
începutul romanului gloseazã
asupra unor fatalitãþi ºi posibile
catastrofe cu urmãri tragice „Dar,
dacã mã supun în acest punct, nu
înseamnã cã am îndurat totul
degeaba?”

Faptele de viaþã sunt povestite
de voci ale personajelor, dar mai
ales de martorul privilegiat Ximen
Nao, încarnat succesiv în diverse
avataruri, mãgar, taur, porc, câine,
maimuþã ºi în final copil. Ximen
Nao este aruncat în lume ca mã-
gar, apoi ca taur, trãind în gospo-
dãria familiei Lan. Suntem în pe-
rioada precolectivizãrilor masive.
Porcul Al ªaiºpelea, reîncarnarea
lui Ximen taurul, îºi va trãi deja
viaþa, cel puþin prima parte, la nivel
administrativ, fiind crescut ca vier
destinat reproducerii. Inclus în
„Crescãtoria de porci din livada de
caiºi a brigãzii din satul Ximen”, Al
ªaiºpelea este doar o cifrã în
ierarhia statisticã. Statisticile din
crescãtorie sunt denaturate, elec-
tricitatea nu existã, iar funcþionarii
falsificã cifrele, sporindu-ºi ºansele
de a urca mai repede treptele
ierarhice. Minciunile ºi impostura
frizeazã absurdul. Vestea morþii lui
Mao Zedong se deruleazã pe
fundalul unei epidemii care
decimeazã porcii pe capete, ale
cãror burþi fermentate îºi
evacueazã prin zgomote fluidele

intestinale. Asistãm la aberaþii de
tot felul, defecþiunea improvizaþiei
susþinutã de electricitatea pe
motorinã care þine loc de megafon,
accidente de muncã, pierderi de
vieþi. Cãþelul al patrulea însoþeºte
istoria familiei Lan într-o epocã
postmaoistã, dezvoltarea aface-
rilor individuale, sfere de influenþã
ºi luxul parvenirii. Suntem în anii
’90. Fiii devin autoritãþi politice. Fiii
fiilor continuã destinul taþilor.
Arborele familiei este complex,
autorul ne face o schiþã la începutul
romanului, semn cã personajele
sunt interconectate în destinele
lor. Iubirea incestuoasã dintre
membrii familiei îl va aduce pe
lume pe Lan Qiansui, Lan „O-mie-
de-ani”.

Copilul mileniului pe care-l
gesteazã acest roman-balenã
(cum de altfel îl ºi numeºte autorul)
poate fi fiul ideal cãruia autorul îi
lasã moºtenire istoria, tradiþia, în
fine, bucata de viaþã personalã,
socialã ºi politicã a unui om care a
avut un destin. Maestru al prozei,
autorul Mo Yan este ºi un cronicar
camuflat în pliurile satirei.
Personajul cu acelaºi nume din
roman, Mo Yan, este când omul
oploºit în sistem, când bufonul,
când un scriitor de palavre, pe
scurt, un personaj-releu, loc de
întretãiere a diverse semnificaþii.
Aceastã dedublare îi oferã
autorului atât eschivarea tacticã
faþã de propria creaþie cât ºi o
prelungire a lui în personaj, ceea
ce-i permite o a doua voce a micilor
imperfecþiuni ºi licenþe. Travestind
un fond vechi religios, autorul þese
din sinistra ideologie comunistã o
cãlãtorie parcurgând ciclurile de
viaþã guvernate de legile despotice
ale unui rege discreþionar. Ieºirea
din Infern nu e posibilã decât fie
veºnic condamnat la chinurile
laºitãþii conºtiinþei (nu înseamnã
cã am îndurat totul degeaba?), fie
salvat ºi renãscut într-o formã
superioarã.

Lan Lian, fostul argat al lui
Ximen Nao, deposedat de o parte
din moºie, rãmâne stãpânul unui
petec de pãmânt, hotãrându-ºi
singur soarta ºi refuzând cu
obstinaþie sã se alãture reformei
agrare. Punctul negru de un mu ºi
ºase fen de pe harta reformei va
stârni violenþe din partea fiilor în

Istoria camuflatã a vârstelor
terorii
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perioada colectivizãrilor, va curma
viaþa animalelor de povarã, va
alerta autoritãþile de partid. Acest
ogor ajunge dupã o jumãtate de
veac mormântul întregii familii,
iar îndãrãtul intenþiilor autorului
bãnuim gânduri terapeutice ºi
regeneratoare (Lan Lian va cere
sã-i fie aºezat în mormânt un pumn
de seminþe). Farmacopeea rege-
nerãrii ascunde pe lângã un
simbolism vegetal al religiilor
arhaice ºi intenþii curative simple: în
medicina primitivã vegetalul era un
panaceu, un leac universal capabil
de metamorfoze curative.

Lumea oamenilor lui Mo Yan
este frãmântatã ºi mãrginitã.
Experienþa conºtiinþei etice este
deficitarã la oameni (singurul
caracter exemplar de la începutul
pânã la sfârºitul romanului este
Lan Lian). În eºantionul animalelor
gãsim o mai bunã capacitate de
cooperare ºi soluþionare a
conflictelor. Pânã ºi porcul Al
ªaiºpelea, dintr-un exemplar
agresiv va deveni un prieten de
nãdejde ajungând la niveluri înalte
ale cooperãrii ºi la renunþarea de
sine, asemenea taurului Ximen
bãtut cu cruzime ºi ucis pe ogorul
lui Lan Lian. În budism, diferenþa
dintre oameni ºi animale din
perspectiva conºtiinþei nu este o
problemã de naturã sau de esenþã,
ci doar de intensitate. În lumea
construitã de Mo Yan, animalele au
uneori o sensibilitate mai înaltã
decât specia umanã. Raportul de
complexitate este inversat.

Cum intrã karma în lumea lui
Ximen Nao? Revendicator, Ximen
îºi cere dreptul perfect legitim de
a-ºi proclama nevinovãþia ºi
declanºeazã un întreg lanþ cauzal
(karma înseamnã acþiune ºi se
referã la intenþia sau intuiþia cu care
o fiinþã sensibilã acþioneazã într-un
fel sau altul). Existã însã un
suveran dintr-un sistem absolutist,
regele Yama, care-i hotãrãºte
destinul. Etica de tipul do ut des
practicatã de diavol contravine
logicii lui Ximen. Astfel absurdul
intrã în viaþa lui, iar pe lângã un
destin personal umilitor, personajul
trãieºte un destin colectiv. Dar tot
ceea ce trãieºte Ximen are o eticã,

are sensul unei iniþieri, iar suferinþa
în înveliºul ei exterior poartã
germenele, atât al neînþelesului,
cât ºi al puritãþii adevãrului.

Buddha meditat ºi odihnit în
Nirvana a lãsat regula simplã a
absenþei dorinþelor, repaosul adus
oamenilor fie la sfârºitul vieþii, fie în
urma unui ciclu de reîncarnãri. Origi-
nalitatea autorului constã tocmai în
lipsa de convenþionalitate cu care
trateazã tradiþia. Despotismul din
epoca lui Mao Zedong este con-
tinuarea prãbuºirii unei culturi
dinastice, acum antrenatã în utopii
revoluþionare. Interesant este cã
budismul nicicând nu a fost consi-
derat o religie oficialã a imperiului
chinez. Retragerea meditativã a
cãlugãrilor din comunitate a dus la
pierderea forþei budismului ca religie.
Marii conducãtori ai dinastiilor
aparþineau unei culturi formale a
ºcolilor academice unde budismul nu
pãtrundea, spre deosebire de
confucianism. Nu întâmplãtor Mo
Yan începe romanul cu un citat din
budism, o religie a compasiunii ºi a
distanþãrii faþã de rãu. Suita de
reîncarnãri sfârºeºte în naºterea
copilului cu anumite caracteristici ºi
poate fi traducerea unor trãsãturi ale
puterii benefice, mediatoare. Pruncul
nãscut dintr-o fecioarã poate sã aibã
semnificaþii soteriologice, dar sursa
aceleiaºi naºteri fiind incestul,
bãnuim intenþia unui joc plin de
nuanþe. Poate fi succesul unei epoci
a maturizãrii dar ºi o derutã plasatã
intenþionat, boala hemofilicã
(hemofilia se transmite ereditar
numai de la mamã la fiu). Aceastã

filiaþie dramaticã prelungeºte
destinul covârºitor al pãrinþilor,
dar îl depãºeºte prin nivelul
înþelegerii.

În budismul Mahayana aspi-
rantul nãzuieºte sã devinã un
Bodhisattva (un Buddha es-
chatologic sau Maitreya), fiinþa
iluminatã care atinge perfecþiunea
conºtiinþei în lumea experienþei ºi
nu în nirvana. Nagarjuna în Tratat
despre Calea de mijloc elaboreazã
teoria vidului (sunyata) care
presupune iden-titatea dintre
nirvana ºi samsara, dintre
perfecþiune ºi maculare. Zgura
karmicã a lui Ximen Nao a ars, iar
prin parcurgerea reîn-carnãrilor a
ajuns la o viziune unitarã a
contrariilor, regenerare, dar ºi
surmontare a rãului.

Mesianismul lui Mo Yan prin
încarnarea în fãptura purã a copilu-
lui propune o serie de soluþii
terapeutice (în sens ontologic, dar
ºi psihologic). Existã o perfecti-
bilitate în natura umanã care se
poate regenera, o plasticitate cu
potenþial transformator a fiinþei
umane. Existã o soteriologie a ieºirii
din durere. Este posibil un drum al
compasiunii ºi al colaborãrilor
profunde între oameni (chiar dacã
greu canalizate) într-o lume a
contingenþei, determinismului,
cauzalitãþii ºi nu doar competi-
tivitatea ºi întâietatea tiranului, al
celui mai adaptabil ºi mai puternic.
Existã un punct de iradiere a forþei
ºi puterii bune, a izbânzii pe un
petec pãmânt de un mu ºi ºase fen,
casã, hranã, iubire, mormânt.
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Fereastrã spre grãdina sufletului
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Rezultat al unei teze de
doctorat pe care Tibor Hergyan
a susinut-o în cadrul Facultãþii de
Litere din Cluj, în 2008, sub
coordonarea profesorului Ion
Pop, volumul de faþã a fost
publicat anul trecut la editura
Tracus Arte. Fixându-ºi drept
obiectiv iniþial dezvãluirea moti-
vaþiilor opþiunilor formale ale
scriitorilor interbelici români,
precum ºi analiza manierei în
care se produce asumarea
„mandatului individualist” de
cãtre eroul-narator, Hergyan îºi
consolideazã argumentaþia
utilizând atât elemente poetice,
cât ºi extra-literare, observând
opera în coerenþa ºi organicitatea
sa, nelãsând deoparte însã
incongruenþele, paradoxurile ºi
misterele confesiunilor romaneºti
ale momentului istoric ales. În
consecinþã, teza este construitã
pornind de la romane consacrate
ale Hortensiei Papadat Bengescu,
ale lui Garabet Ibrãileanu, Mihail
Sebastian, Camil Petrescu,
Mircea Eliade, Anton Holban ºi M.
Blecher, adãugând demonstraþiei
fragmente de corespondenþã,
jurnal sau manifest teoretic.
Autorul îºi urmãreºte subiectul
convins fiind de forþa repre-
zentativã ºi de influenþa pe care
romanul confesiv le-a avut în
literatura dintre cele douã
rãzboaie, conjugând în analizã
diverse comparaþii ºi paralelis-
me, precum ºi o dinamicã a
influenþelor reciproce ºi a in-
fluenþelor strãine (mãrturie în
acest sens fiind tranziþia de
la romanul balzacian la cel
proustian).

Studiul debuteazã cu un
capitol dedicat „confesiunii ca
mod de construire a sufletului” în

Elena Butuºinã
opera Hortensiei Papadat-
Bengescu, „cazul” acestei
scriitoare fiind, scrie Hergyan, un
impuls care va desãvârºi, în
ciuda evoluþiei ambigue a
prozatoarei, procesul de formare
a unei convenþii literare noi; opera
„femininã” a Hortensiei Papadat-
Bengescu stimuleazã relaþia
organicã dintre confesiunea
literarã ºi organicitatea de la care
se revendicã o serie întreagã de
romancieri ai momentului.
Acuzatã de critici pentru un
perpetuu dezechilibru între lirism
ºi spirit analitic, scriitoarea
„senzualizeazã” concepte,
optând pentru ceea ce Vianu sau
Lovinescu numesc „o ideologie
pasionalã”. Autobiografia ºi
corespondenþa scriitoarei cu
Ibrãileanu dezvãluie felurite
maniere prin care romancierul ºi
criticul se confruntã (atât în cazul
celor doi, cât ºi în cazul lui
Ibrãileanu însuºi, scindat între
cãutarea obiectivãrii ºi munca
asiduã la un roman confesiv
extrem de puternic), iar
concluziile analizei aplicate a
romanelor Hortensiei Papadat-
Bengescu conduc spre accen-
tuarea spiritualizãrii proceselor
fiziologice – etape necesare în
conturarea unei fizionomii
sufleteºti. „Ieºind din singurãtate,
eroinele scriitoarei ies ºi din
confesiune”, conchide Hergyan,
confesiunea fiind compromisã din
cauza imixtiunii în prozã a
dimensiunii sociale.

În continuarea demonstraþiei
începute cu un exemplu feminin
ºi aproape singular, cazul lui
Garabet Ibrãileanu este
considerat de cãtre Hergyan ca
fiind emblematic pentru prozatorii
cu veleitãþi teoretice ºi critice,

însã analiza atentã a romanului
acestuia conduce spre concluzii
paradoxale: „fizionomia romanu-
lui împrumutã mai mult structura
psihologicã a autorului/ nara-
torului decât a concepþiilor sale
estetice, iar efortul scriitorului se
concentreazã asupra utilizãrii
unor procedee stilistice adecvate
disimulãrii suportului psihologic
dat.” Camil Petrescu, lider al
„autenticiºtilor”, tranºant la nivel
teoretic, este analizat din
perspectiva evoluþiei sale
paradoxale de la abstracþiune la
apologia experienþelor reale.
Parþial psihanalizat de cãtre
Hergyan, observat complet –
liric, dramatic ºi epic, scriitorul
intrã în ecuaþia confesiunilor
romaneºti graþie manierei în care
confruntã ideile cu adevãrul real,
urmãrind fidelitatea realului faþã
de ideea tradusã în imagine.
Polemic faþã de criticii sãi, Camil
Petrescu apare, în analiza de
faþã, „traumatizat” de compromi-
terea ideii în planul realitãþii. În
seria romancierilor evocaþi de
autor, Eliade ocupã un loc atipic,
refuzând orice criticã a modelului
de literaturã confesivã pe care îl
avanseazã. Menþinându-se
programatic sub o zodie a
inefabilului ºi a ambiguitãþii,
Eliade îºi relativizeazã mesajul ºi
îl revizuieºte în permanenþã,
„inhibând interpretativ” cititorul pe
care îl sfãtuieºte sã renunþe la
spiritul critic în favoarea
imaginaþiei care poate acoperi
chiar ºi lacunele scriitorului.
Hergyan descoperã în aceastã
atitudine o anumitã intoleranþã a
scriitorului faþã de adevãrurile
imuabile ºi o contradicþie între
pasiunea enunþului ºi apatia
conþinutului, proza lui Eliade
desfãºurându-se într-o dinamicã
perpetuã între setea de absolut
ºi cãderea în relativ.

Opera lui Anton Holban,
scriitor pentru care autenticitatea
a constituit un criteriu primordial,
este observatã de Hergyan prin
prisma nevoii comunicãrii ne-
mediate pe care o identificã drept
motiv literar esenþial. Scrisorile lui
Holban nasc însã contradicþii la
analizã, accentuând vocaþia
romancierului pentru monolog ºi
pentru susþinerea artificialã, prin

Tibor Hergyan –
Confesiunea in romanul
romanesc interbelic
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corespondenþã scrisã, cum o
numeºte Hergyan, a unor relaþii
existenþiale. Jocul proiecþiilor
care rezultã din aceastã situaþie
genereazã la Anton Holban
enunþuri precum „Memoria mea
nu poate sã aranjeze trecutul”,
mãrci ale adeziunii la un roman
ca suitã de proiecþii retrospec-
tive, imposibil de organizat, în
mod straniu corelate destinului
real al scriitorului. Tentativa de
salvare a singurãtãþii prin con-
fesiune, cazul Mihail Sebastian,
aduce dupã sine ºi încercarea
criticii de a stabili o ordine valoricã
între genurile literare practicate
de acesta. Hergyan observã
sinceritatea rarã care dã coe-
renþã întregului demers literar al
lui Sebastian, în detrimentul
oricãror încercãri de valorizare
separatã. Refuzând experimen-
talismul practicat de Eliade,
Sebastian se defineºte indirect
prin naratorul sãu, dar opteazã,
în final, pentru formula jurnalului
drept „gen oportun experienþelor
necesare ºi impuse de istorie”.
Însã, în cazul lui Sebastian,
scrisul devine ºi un angajament
mascat, „o falsã, virtualã ºi
indirectã prezenþã” care apãrã
libertatea fragilã a autorului.
Viziunile vulnerabilitãþii faptului
trãit apar la fel de puternic, însã
prinse în alte formule stilistice, ºi
în cazul lui M. Blecher. Hergyan
analizeazã confesiunile lui
Blecher accentuând explorarea
ºi exploatarea metodicã a fiecãrei
crize prin care trece autorul
„Întâmplãrilor din irealitatea
imediatã”. Încercarea de fixare a
imaginarului într-o structurã
coerentã, lupta cu literatura ºi cu
barierele pe care aceasta le
ridicã în situaþiile-limitã,
singurãtatea ºi jocul identitãþilor
constituie elemente care îi
apropie pe Sebastian ºi Blecher
în analiza de faþã, literatura
devenind însã, în cazul celui de-al
doilea, un document al dialecticii
dintre real ºi vis.

În final, Hergyan observã
faptul cã prozatorii pe care i-a
analizat lucreazã la construcþia
ficþionalã a unor posibile strategii
existenþiale, a unor personalitãþi
ideale, ºi nu doar la crearea unei
noi formule expresive. Dreptul la

individual pe care însã romanul
interbelic îl afirmã aparþine unui
fenomen care aduce în prim-plan
conþinutul, nu formula, aban-
donând poetica, apoi construind-
o ºi deconstruind-o succesiv. Cu
instrumente ºi cu structuri
eterogene, jonglând cu diferite
perspective asupra romanului,

dar ºi cu ieºirea din spaþiul
romanesc ºi selectarea unor
indicii biografice, studiul lui Tibor
Hergyan aduce aproape poveº-
tile individuale ale celor mai
cunoscuþi scriitori interbelici,
încercând sã regizeze un dialog
între mai multe singurãtãþi
literare.

Flavia  Teoc

SINUCIGAªA

Cu lungi tentacule, oraºul opreºte hãul în faþa ei.
Un singur pas ºi bisturiul de sare îi va deschide
Cãlcâiul auriu, dar inima de lemn a saboþilor
Va ticãi pânã mâine
Precum inima de trestie a sandalelor lui Empedocle
Lãsate la intrarea în moarte.

Nu în foc, ci în vãzduh va sãri
ªi braþele ei de carne vor sãtura, în sfârºit,
Oraºul
În  peºtele rumen de la masa de searã.

CAFEA LA NISIP

Departe de toate drumurile lui cunoscute,
De cortul ºi aroma curmalelor, abia scãpat
Din bezna uleioasã, abia zãrind acoperiºurile senine,
Tuaregul coboarã cu sandalele-i mari
Dunele sparte de-ntuneric din zaþul ghicitoarei.
Ochiul ei iscoditor precum amintirea unei fapte eroice
Îi ademeneºte necontenit cãmila spre caravane ostile,
Dar când stelele cad, cade frigul, cade capul în piept
ªi-alunecã ceaºca din strânsoarea falangelor,
Rãnile lui fluide întâmpinã pentru mine
Cu pocnet surd securea grea a nopþii.

MAI

Vara e respiraþia electricã prin care ciripesc
Fãrã sã fiu pasãre

În locul îndepãrtat unde latrã câinele
ªi sarea-i gustoasã în mâinile femeii bãtrâne
M-aºteaptã purecii melancolici, hrãnindu-se cu
Ultima moleculã din sângele verii trecute.

Pentru ei voi urca muntele
Cu faþa acoperitã de funingine ºi raze.
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Dupã volumul Oraºul nebu-
nilor, roman cuminte: manierist ºi
metafizic, în care Dorin Mureºan
ºi dovedeºte fãrã ezitare capa-
citãþile stilistice, seducând citi-
torul prin formulãri narative inedite,
Gestul animalului mort (Herg
Benet, Bucureºti, 2012) vine ca o
bilã de demolare a cuminþeniei,
impunând un registru diferit, atât
ca modalitate de narare, cât ºi ca
subiect.

Miºcarea care se produce,
odatã cu schimbarea registrului,
coboarã poate prea-metafizicul
Oraºului nebunilor în prea-lumesc.
Prin cei doi termeni, prea-metafizic
ºi prea-lumesc, urmãresc sã evi-
denþiez tocmai aceastã trecere,
bruscã ºi, întrucâtva, exageratã,
pe care Dorin Mureºan o comite
ºi care, pânã la urmã, nu este nici
nocivã pentru cititor, nici negativã
pentru parcursul evolutiv al prozei.
Dimpotrivã, tocmai datoritã schim-
bãrii produse, Gestul animalului
mort reuºeºte sã însumeze micile
stãri ale cotidianului cu cele ale
interiorului, trasând astfel conturul
unei stãri de spirit actuale, de care
se fuge pânã când timpul se face
miriapod, vorba scriitorului.

Beþia, drogurile, sexul sau stã-
rile meditative, departe de orice
substanþã dãtãtoare de viziune,
pe care Gabriel, personaj principal
al cãrþii, le trãieºte, sunt modalitãþi
de spargere a timpului.

Din ce motiv am adus elementul
de nociv în discuþie? Întrucât
Gestul animalului mort este o
texturã de imagini violente prin
care sunt descrise, uneori într-un
limbaj licenþios, stãri extreme, pe
care cititorul este tentat, ori sã ºi le
însuºeascã, ori, dacã este vorba
despre un cititor sensibil, sã se
lase agresat de puterea lor. Mai
mult decât atât, în ultimele pãrþi ale
cãrþii, însuºi autorul, care recunoa-
ºte cu tãrie cã Gestul animalului
mort este o carte autobiograficã, dã

Cãlina  Bora
senzaþia cã este agresat de imagi-
nile create, fiind chiar captiv al
tãvãlugului propriilor stãri: „Sunt
psihotic ºi râd. Sunt meta, trãiesc
starea limitã zilnic, [...] mi-e fricã
de toþi, mi-e fricã de mine, caut ceea
ce am gãsit, gãsesc ceea ce nu
caut, [...] am cancer, am SIDA, sunt
dement, am ulcer, sunt internat în
spital, mor zilnic, zbor zilnic, [...],
beau pânã când ajung la evanes-
cenþã, [...] (p. 78).

Cu toate cã existã voci care
catalogheazã cartea ca fiind
inadecvatã, din cauza duritãþii
scenelor ºi, mai ales, a limbajului
licenþios (însuºi autorul o declarã,
într-un interviu publicat pe site-ul
Semne Bune), sau, dupã apre-
cierea lui ªtefan Bolea, ºocantã,
asociatã unui ezoterism negru,
subiectul ºi modul în care
atmosfera confesiunii lui Dorin
Mureºan este arãtatã cititorului
nu are nimic gratuit în ea. Mai mult
decât atât, continuând ideea
posibilei nocivitãþi a acestei cãrþi,
scriitorul declarã: „Nu am scris ca
sã te îndemn sã consumi cana-
bis… dimpotrivã, ca sã-þi arãt
unde poþi ajunge din pricina cana-
bisului; nu am scris ca sã te-
ndemn sã bei ºi sã conduci, ci ca
sã-þi arãt cât de jos te poate duce
bãutura.

Aºadar, ce rãmâne dupã
Gestul animalului mort sau din
acest Ecleziast modern, dupã
cum ºi numeºte autorul cartea?
Senzaþia unei cãrþi vii, chiar dacã
începutul sãu este destul de
letargic (din punct de vedere
narativ) ºi, poate cel mai important
lucru, rãmâne o naraþiune fermã,
cãreia calificativul verosimilitãþii
trebuie sã-i fie dat fãrã îndoialã.

*
Volumul lui Iulian Kir din

colecþia Stranioteka, Celule
moarte (Tracus Arte, Bucureºti,
2012), se înscrie, ca direcþie
stilisticã mai ales, în aceeaºi

categorie încercatã ºi de Dorin
Mureºan.

Kir comite o prozã clarã, fãrã
tente lirice ºi ample meditaþii
interioare, fãrã tentaþia liricizãrii
scenelor, urmãrind sã aducã
evenimentele – retrãirile le-aº mai
putea numi – cât mai aproape de
cititor, chiar mult mai aproape
decât urmãreºte Dorin Mureºan.
Din cauza fragmentarismului
excesiv, nsã, miza are ºi nu are
efect. Cititorul pricepe dintru
început cã se va plimba alãturi de
autor printr-un album al amintirilor,
cã fiecare fragment este o foto-
grafie sau, dupã cum reiese din
titlul volumului, o celulã moartã.

Monotonul narativ al scriitorului
din fiecare fragment, lipsa intrigi-
lor, a vervei narative, face ca
interesul cititorului sã scadã de la
un paragraf la altul. Cartea este
polifonicã, dar monotonã. Cine
este direct rãspunzãtor pentru
asta? Nu neapãrat fragmen-
tarismul, cât tocmai acest monoton
narativ practicat de Iulian Kir, cu
bunã ºtiinþã sau nu.

Pe de altã parte, nici mãcar
intertextualitatea nu salveazã car-
tea de monotonie. Nici faptul cã
existã între toate fragmentele un fir
comun care, dacã este gãsit ºi
tras, transformã expoziþia lui Kir
într-o formã rotundã, completã.

Schimbând cu câteva grade un-
ghiul analizei, a nu se înþelege cã
proza lui Iulian Kir este de lepãdat.
Dimpotrivã, ea îºi are ingeniozitatea
ºi noutatea ei. Existã în carte ima-
gini vii, unele chiar violent de vii, ca,
de pildã „Dacã aº fi avut un pistol ºi
mi-aº fi tras una în cap, aº fi avut ºi
eu puþin roºu la tâmple, aºa cum
vedeam în fotografii cã au premian-
þii (p. 77) sau „Greta, eu îmi fac felul./
Iar începi? Mã atârn de grinda din
pod./ Mã otrãvesc. Nu mai pot,
termin cu toate./ Dacã mai zici aºa
mã duc pe linia de tren./ Vin ºi eu.
Mergem împreunã (p. 93).

La fel ca în cazul lui Dorin Mure-
ºan, ºi Iulian Kir face uz de limbaj
licenþios, deºi nuanþa pe care o dã
este de altã naturã. El nu þese scene
ample cu iz sexual, ci dã tente
licenþioase. Ce evidenþiazã prin
ele? De obicei, panica în acceptarea
realitãþii sau a devenirilor personale
dirijate de Paternoster: „Sunt omul

Predilectia pentru moarte:
subiect si maniera

(continuare în pag. 91)
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Alexandra  Viorica  Dulãu
Chiar fugitivã, o încercare de

comparare a destinelor lui Mihai
Eminescu ºi Guy de Maupassant
ne duce obligatoriu la paralelism:
antecedentele din familie; nãscuþi în
acelaºi an, morþi în floarea vârstei
(pe când ar fi trebuit sã fie în plin
proces de creaþie) ºi, în plus, din
cauza aceleiaºi boli (sifilisul), boalã
ce i-a determinat sã oscileze în
scrierile lor între pesimism ºi
optimism; o adolescenþã mai
degrabã agitatã la Eminescu, el
parcurgând întreaga Românie pe
jos, inclusiv Transilvania, aºa cum
va face mai târziu ºi Maupassant
prin Bretagne, însã probabil cã din
cauza dromomaniei; mentorul dintr-
o altã generaþie (Titu Maiorescu ºi
Gustave Flaubert); studiile
superioare începute ºi rãmase pe
vecie neterminate dintr-un motiv
sau altul; interesul acordat lui
Schopenhauer; ura faþã de
banalitatea meseriei practicate la
început de carierã (bibliotecar sau
revizor ºcolar ºi, respectiv, simplu
funcþionar prin ministere); femeile
(dintre care, ar fi mai ales de

menþionat câte o legãturã specialã
cu o femeie de litere cãsãtoritã, care
avea doi copii, respectiv unul singur:
Veronica Micle ºi Hermine Lecomte
du Noüy); atracþia pentru lumea
teatrului; debutul cu volume de
versuri, care însã nu le-au adus
ambilor aceeaºi notorietate;
interesul faþã de fantastic ºi faþã de
prozã în general; redactarea unui
numãr enorm de cronici în ziare
importante pentru þara respectivã.

Deºi aparþin unor curente literare
deosebite, cei doi oameni de geniu
s-au întâlnit ºi pe plan literar graþie,
mai ales, interesului acordat de
amândoi povestirilor fantastice.
Mihai Eminescu ºi-a încercat la
maturitate ºi talentul de prozator.
Autorul lui Bulgãre de Seu, ca mai
toþi începãtorii în ale literaturii, s-a
apropiat în primul rând de poezie.
Versurile adolescentului francez
pãcãtuiau, însã, mai toate prin lipsã
de originalitate, lucru destul de
normal pentru un tânãr debutant.
Or, tocmai într-o strofã scrisã pe la
1869 gãsim câteva cuvinte
(„Certes, mes bons amis, je ne sais

rien de pire/Que de faire des vers
quand on n’a rien à dire.”) ce vor
fi parcã traduse de Eminescu în
Criticilor mei: „E uºor a scrie
versuri/Când nimic nu ai a
spune,/Înºirând cuvinte goale/Ce
din coadã au sã sune. [...] Critici voi,
cu flori deºerte,/Care roade n’aþi
adus –/E uºor a scrie versuri/
Când nimic nu ai de spus.” Sã fie,
atunci, doar o simplã coincidenþã
faptul cã au scris versuri aproape
identice?

Asemãnarea dintre ei este
frapantã, desigur, dar pânã la un
punct. Este foarte puþin probabil ca
M. Eminescu sã îl fi citit pe poetul
Maupassant; poate l-a cunoscut pe
prozator. Cã franceza, însã, nu îi
ridica nicio problemã – ba chiar
dimpotrivã – este evident din
multitudinea de expresii în aceastã
limbã care apar în corespondenþa
sa cu Veronica Micle, aceasta
scriindu-i chiar epistole întregi în
limba francezã.

Ambii scriitori condamnã forma
fãrã fond. Tânãrul Maupassant visa
sã devinã poet ºi, deci, aºtepta
inspiraþia, încerca sã o provoace:
„Depuis bientôt un mois, j’attendais
tous les jours/Une inspiration. Mais
je l’attends toujours...”. Dorinþa lui
de a deveni un mare poet îl
împiedicã sã scrie versuri fãrã
conþinut pentru cã nimic nu este mai
rãu pe lume. Problema ridicatã de
poezia scriitorului român este însã
de altã naturã. Deja consacrat,
Eminescu, reluând la sfârºit (cu o
uºoarã modificare) tocmai cuvintele
în cauzã, face o criticã a criticilor
sãi, incapabili sã îl înþeleagã, sã îl
aprecieze. Totuºi, printre rânduri,
apare o verigã de legãturã între ei,
între versurile lor: autoironizarea
francezului, care îºi dã seama cã
este zadarnic sã facã versuri când
îi lipseºte geniul poetic, vine sã
compenseze satirizarea emines-
cianã a criticilor români.

Pe lângã toate acestea, Guy de
Maupassant a mai avut o preocu-
pare ce se regãseºte ºi la Mihai
Eminescu: interesul pentru folclor,
deºi forma de manifestare a
acestuia este diferitã la cei doi
scriitori. Poetul român a prelucrat
atât în versuri, cât ºi în prozã basme
(ca sã nu mai vorbim de poezii), în
timp ce povestitorul francez a
preluat, cu mult umor, ºi a publicat

Guy de Maupassant
si Eminescu: simple
coincidente?
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legende bretone, de exemplu. În
acest sens, îºi gãseºte pe undeva
justificarea ºi o altã formã de
coincidenþã, cea literarã care – prin
folclor – îl apropie pe Guy de
Maupassant de un alt român cu
preocupãri în acest domeniu.
Maupassant, surprinzând ºi redând
cu o exactitate extraordinarã
caracterul þãranului francez în mai
toate creaþiile sale, a pus pe hârtie
cu mult talent ºi La Légende du Mont
Saint-Michel [Legenda Muntelui Sf.
Mihai], în timp ce Tudor Pamfile
(1883-1921) nu face decât sã
tipãreascã, dar fãrã nicio contribuþie
literarã personalã, o legendã
româneascã perfect similarã pe care
a cules-o el însuºi. ªi în antologia lui
Pamfile ºi în legenda bretonã diavolul
este pãcãlit de isteþimea omului din
popor.

Tradiþia oralã a poporului sãu a
constituit, la un moment dat, o
interesantã sursã de inspiraþie
pentru marele povestitor francez.
Însã, motivul diavolului pãcãlit este
probabil de origine latinã pentru cã
îl regãsim atât în folclorul francez,
cât ºi în cel românesc. Ideea este
aceeaºi, diferenþele fiind doar de
amãnunt. Prima dintre aceste
diferenþe rezidã în faptul cã, în
varianta româneascã, diavolul este
învins de o bãtrânã: motivul devine
astfel mai complex, subînþele-
gându-se cã doar femeia îi poate
veni de hac Necuratului pentru a
justifica, în fond, faptul cã ea este
„ochiul dracului”– dupã cum spune
o expresie româneascã. „Femeia-i
mai drac decât dracul” afirmã T.
Pamfile în deschiderea Capitolului
IX din Diavolul învrãjbitor al lumii
dupã credinþele poporului român
(Paideia, 2001), în care se mai
spune ºi cã: „Dracul este pus sub
papucul femeii.”, de unde ºi-ar
dobândi justificarea, graþie acestui
tip de povestire popularã, o altã
vorbã româneascã.

Normandia de Jos, aflatã sub
protecþia Sfântului Mihai, nu îi poate
acorda altcuiva calitatea de a-l învinge
pe diavol, dar sfântul este identificat,
de fapt, cu ºmecherul þãran al locului.
În ambele cazuri, deci, isteþimea
omului din popor îi vine de hac unui
Satana cam prea credul. De altfel,
tema generalã a unei destul de mari
serii de povestiri este împãrþirea
recoltei („The Crop Division”) cu un

cãpcãun, cu un urs sau cu un drac.
În esenþã, cele douã povestiri

curg în paralel: diavolul vrea recolta
fãrã sã munceascã. În varianta
româneascã transcrisã de Tudor
Pamfile în Diavolul învrãjbitor al
lumii, Dracul se înþelege cu o
bãtrânã sã împartã roadele muncii
ei pe din douã: „– Bine, bine, te duci
tu [la secerat], mãi, babã, –
rãspunse Necuratul –, dar mie sã-
mi laºi partea de jos. Auzi?”,
înºelându-se amarnic pentru cã ea
va semãna pãpuºoi, grâu, orz. În
anul urmãtor, îºi el schimbã
preferinþele, dar baba, ºmecherã,
are o recoltã de cartofi, de sfeclã,
de morcovi, de ceapã. Pentru a-i
demonstra cã el este, totuºi, mai
puternic, Dracul o provoacã la
bãtaie, lãsând-o sã propunã
mijloacele: „Cu ce se bate toatã
lumea: ori cu prãjina, ori cu
melesteul, rãspunde baba.” Dracul
alege mai întâi prãjina, dar – fiind în
pod – este învins; când ies afarã,
pierde din nou pentru cã schimbase
armele. Îi mai rãmâne o singurã
modalitate de a-ºi arãta
superioritatea: blestemul. ªi de data
aceasta, tot baba iese bine. Se
dovedeºte astfel cã femeia este
singura fiinþã de pe pãmânt
capabilã sã îl învingã prin ºiretenie.
În aceastã povestire, isteþimii
înnãscute a femeii creatorul popular
îi adaugã ºi experienþa vârstei,
fãcând din eroina sa o bãtrânã, care
utilizeazã efectiv aceleaºi
ºmecherii ca ºi sfântul francezilor.

Pentru a se feri de rãutãþile
vecinului sãu, Sf. Mihai se
instaleazã în plinã mare,
înconjurându-ºi locuinþa cu nisipuri
miºcãtoare. Ajunge astfel muritor de
foame, pe când dracul era cel mai
bogat locuitor al regiunii. ªtiindu-l
leneº, sfântul îi propune sã lucreze
singur pãmântul pe care îl va
stãpâni el de atunci încolo, dar sã
împartã recolta. Dracul alege ce va
fi deasupra solului: „Or, ºase luni
dupã aceea, pe imensul domeniu
al diavolului nu se vedeau decât
morcovi, napi, ceapã, salsifi, toate
plantele ale cãror rãdãcini grase
sunt bune ºi savuroase, ºi ale cãror
frunze inutile servesc în cel mai bun
caz pentru a hrãni animalele
(Contes et nouvelles, I, Gallimard,
1974, p. 681). Pãcãlit din nou în anul
urmãtor, dracul va pãstra partea de

jos a recoltelor de grâu, de in, de
trifoi, de mazãre etc, dar a refuzat
sã mai fie înºelat. Sfântul ºi-a
pregãtit atunci rãzbunarea ºi l-a
invitat la masã, unde diavolul s-a
îndopat ºi a bãut pânã când i s-a
fãcut rãu. Pentru cã i-a murdãrit
casa, arhanghelul îl bate,
convingându-l astfel sã renunþe la
tot ce avea în Normandia ºi sã fugã.

Dacã Tudor Pamfile doar a tipãrit
povestea pur ºi simplu aºa cum a
cules-o, Guy de Maupassant ne-a
lãsat o adevãratã prelucrare
artisticã, deºi face o specificare
chiar înainte de a începe legenda
propriu-zisã: „Dar iatã cum
normandul din jos, ºmecher,
bãnuitor, ºiret, prefãcut ºi ºicanator,
înþelege ºi povesteºte lupta marelui
sfânt cu diavolul.” (Contes et
nouvelles, p. 680). Fraza aceasta
nu este decât un simplu truc
scriitoricesc, utilizat pentru a
intensifica impresia de autentic,
pentru a face sã disparã tocmai
urmele de prelucrare literarã, aºa
cum este – în acelaºi timp – o durã
caracterizare a celor pe care ºi i-a
fãcut nu o datã eroi. De altfel, Guy
de Maupassant se ºi simte dator
sã explice, în textul programatic
initulat Le Roman, cum îºi creeazã
personajele: „Noi nu ne diversificãm
deci personajele decât schim-
bându-le vârsta, sexul, situaþia
socialã ºi toate circumstanþele vieþii
eu-lui nostru pe care natura l-a
înconjurat cu o barierã de organe
de netrecut. Îndemânarea constã în
a nu lãsa sã se recunoascã acest
eu de cãtre cititor sub toate mãºtile
diverse care ne servesc pentru a-l
ascunde.”

Doi oameni ce nu s-au cunoscut
au dus aproape aceeaºi viaþã, dar
la o altã scarã, ºi au ajuns amândoi
în cercul restrâns al celor fãrã de
moarte. Poetul român a fost ultimul
dintre marii romantici, pe când
proza lui Guy de Maupassant a
fãcut din el – probabil – cel mai
celebru povestitor al secolului al
XIX-lea, model al multor mari
scriitori care i-au urmat, ºi un foarte
cunoscut romancier, ilustru
reprezentant al întregii literaturi a
secolului al XIX-lea, depãºindu-i
chiar limitele în ambele sensuri:
adicã, mergând ºi spre precursori,
dar fiind la rândul sãu un
antemergãtor al lui Proust, de pildã.

^

^
^
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„Numai asta cã-mi lipsea!” bombãni în sinea
lui farmacistul Mangione1, frãmântând în mâini
scrisoarea pe care tocmai o primise. „Ce naiba

trebuie sã fac?” se în-
treba citind ºi recitind
recomandãrile care ie-
ºeau în evidenþã subli-
niate pe hârtia cu antetul
Direcþiunii Naþionale:
„Suntem siguri, ca se-
cretar al secþiei vei în-
þelege importanþa ace-
stei campanii electorale,
care va angaja membri ai
guvernului chiar ºi în
localitãþile mãrunte ale
þãrii”. Mda, prima de ma-

joritate trebuie sã intre în vigoare, oricât ar acuza
ºi s-ar împotrivi opoziþia. Mai strâmbau din buze ºi
câþiva din membrii coaliþiei guvernamentale. Dar el,
pentru moment, nu putea face nimic, doar sã
aºtepte sosirea neveste-si ca sã-i încredinþeze
magazinul pentru cã, fãrã sã-ºi dea seama de asta,
îl mãsura cu paºi nervoºi cât era de lat.

Îl salutã absent pe fiul vânzãtorului de ziare,
care fãcea turul abonaþilor, apoi desfãºurã cele douã
ziare pe bancã. Atât Il Popolo cât ºi La Nazione, la
respectivele lor rubrici electorale, anunþau discursul
onor subsecretarului. Panzapiena, care urma sã
cuvânteze la centrul municipal duminica urmãtoare,
la orele 16 fix.

„Excelenþa sa urmeazã sã soseascã în
localitatea dumneavoastrã în jurul orelor 11,45. Vã
rugãm sã-i organizaþi o cãlduroasã manifestare de
primire ºi un prânz de lucru cu persoanele mai
influente din comunitate, apropiate partidului
nostru...” spunea scrisoarea. Uºor de spus. Dar
mai greu de fãcut când mai erau trei zile.

Hotãrî sã se sfãtuiascã cu vicele sãu,
profesorul Stomaconi, director didactic detaºat la
ºcoala generalã, ºi imediat ce nevasta lui trecu
pragul magazinului îi fluturã sub nas misiva.
„Priveºte ºi tu puþin în ce dandana mã aflu” îi spuse.
„Descurcã-te singurã dupã tejghea, cã eu dau o
raitã la ºcoalã...”. Încãlecã pe bicicletã ºi în cinci
minute iatã-l aºezat în faþa vicelui sãu, care citi
scrisoarea. „Chiar duminicã, pe când voiam sã mã
duc la Firenze la meci!” exclamã acesta când
terminã de citit. „Mie-mi spui, care voiam sã mã
duc la pescuit...” i-o întoarse farmacistul. Re-
semnare: mingea ºi sculele de pescuit, cât privea
acea duminicã, se duceau pe apa sâmbetei. Dar
ce era de fãcut în ceeea ce priveºte primirea ºi
prânzul?

GIANCARLO BELLINI

„Primul lucru de fãcut e sã vorbim cu
crâºmarul ºi sã rezervãm restaurantul. Nu putem
risca sã-l lãsãm pe subsecretar nemâncat. Câte
persoane putem aduna?” Doctorul Mangione fãcu
mental douã calcule. „Scrie” îi spuse profesorului.
„Tu cu mine, Taliavacca – vânzãtorul de ziare.
Maestrul Bevivino de la filarmonicã; avocatul
Mangiabene – chiar dacã locuieºte în altã localitate,
aparþine la noi. Pentru a fi mai mulþi l-am putea invita
ºi pe pãrintele Andrea ºi pe brigadierul de carabinieri
pe care, dacã e cazul, îi includem în ultimul moment.
Sã aducem la masã câteva zeci de þãrani, n-are
nici un sens. Suntem deja în ºapte, ajunge!” „Mda”
fãcu aprobator profesorul. „Apoi, trebuie sã stãm
de vorbã cu don Andrea în ce priveºte primirea. Îl
convingem sã adune un ciopor de vârstnici din
Azione Catolica, câteva zeci de Cercetaºi ºi Fiice
ale Mariei cu steguleþe în mânã: vine sã mãnânce
gratis – pe el ºi pe brigadier nu putem sã-i punem
la platã! – cel puþin sã fie util!” „Bine zici, ºi sã nu
uitãm sã-i spunem lui Bevivino sã iasã cu instru-
mentiºtii lui. Sã intoneze Biancofiore ºi Fratelli
d’Italia . Imnul naþional este întotdeauna de efect!”.
De acord întru toate, cei doi au trecut la acþiune.
Începurã cu cârciuma.

Rino, crâºmarul, debarasa tejgheaua de
pãhãrelele de vin ºi se minunã sã-i vadã pe
farmacist ºi pe directorul didactic cã apar atât de
matinali. Se întreba ce anume i-o fi mânat. De
mâncat desigur nu era cazul iar cât despre un
pahar de vin, nu fãceau ei parte din acel tip de
clientelã. Eventual un pahar veneau sã bea, dar
niciodatã altcândva decât dupã-amiaza târziu ºi la
ocazii speciale.

„Bunã ziua, Rino” spuserã ei zâmbitori. „Buna
ziua domniilor voastre” rãspunse crâºmarul. Cãrui
fapt datorez onoarea?” „Fã trei cafele ºi aºeazã-te
cu noi la masã. Aºa putem discuta...” Rino
rãspunse cã-i pãrea rãu, bodega lui nu era un bar
ºi el maºina de cafea n-o punea în funcþie pânã la
ora prânzului. „ªi un vinsantino ar merge”, concise
împãciuitor farmacistul. Dupã ce pe masã au fost
puse cele trei pahare ºi Rino se aºezã lângã el,
profesorul Stomaconi începu sã facã uz de toatã
diplomaþia sa. „Dragã prietene”, începu el, „ºtim cã
eºti un mare bucãtar, irosit într-o localitate micã
precum a noastrã. Dar acum avem nevoie de toatã
arta ta! „La dispoziþie...” se oferi crâºmarul. „Ce
aveþi în vedere: o primã împãrtãºanie, sau cinã între
prieteni?” Profesor ºi farmacist se privirã în ochi ºi
cel din urmã scoase din buzunar scrisoarea pe
hârtia cu antetul Democrazia Cristiana. „Nu se
poate face”, exclamã crâºmarul dupã ce o
parcurse. „Îmi pare tare rãu, dar duminicã am localul

Pr\Ânzul excelentei sale
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rezervat”. „Cui?” întrebarã într-un glas cei doi
oaspeþi care începeau sã se cufunde în disperarea
cea mai neagrã. „Dar pe cel lume trãiþi, domnilor?”
fãcu crâºmarul uluit. „De o sãptãmânã se vorbeºte,
localitatea geme de manifeste, ºi dumneavoastrã
mã întrebaþi cui? Comuniºtilor. Dimineaþã au
discursul lui Ingrao, care apoi se duce spre Firenze.
Au rezervare pentru aproape douãzeci de
persoane: vor umple localul!” La aceastã veste
farmacistul s-a simþit un pic uºurat. „Sunt mulþi”,
spuse, „vor fi la înghesuialã în bodegã!” Profesorul
prinse din zbor unde voia sã ajungã camaradul sãu
ºi interveni: „E o primãvarã frumoasã, cãlduroasã.
Sã-i plasezi la grãdinã, unde faci seratele de dans
în timpul verii. E frumoasã ºi mare, vor sta comozi!”
„ªi mai ales nu ne-am deranja reciproc: ei ar intra
din piaþã, noi din stradã. N-avem cum sã ne-ntâlnim,
cel puþin dacã nu þinem!” plusã farmacistul. Rino
se frecã la ochi cu mâinile, în speranþa, dupã acea
operaþie, cã-i va vedea mai bine ca sã observe
dacã pe feþele lor n-o fi vreo urmã de ironie. Nu ºtia
dacã vorbeau serios, în speranþa c-aºa îºi vor
rezolva problema, sau îl luau cumva peste picior.
„La grãdinã aþi spus?” „ªi de ce nu? E frumos,
copacii înfloresc...” „În cazul acesta chiar cã vã
bateþi joc de mine...” „Cum aºa?” întrebã nevinovat
profesorul. ªi farmacistul pãrea buna credinþã
întruchipatã. „Cum aºa?” repetã crâºmarul. „Dar
nu ºtiþi cã de când s-a rãspândit vestea întrunirii
comuniste, don Andrea ºi prietenii voºtri din Azione
Cattolica au început sã practice dansul ploii... ªi
dacã plouã cu adevãrat?” „Haide, Rino!” exclamã
sincer mirat profesorul, „ai o zdravãnã reputaþie
de-a fi liber cugetãtor: n-o sã dai crezare unor
prostii!”  „Nu. Dar dacã don Andrea crede, am ºi
eu dreptul sã le dau crezare”. „Dar don Andrea face
propagandã pentru turma lui...” comentã
farmacistul. Rino, ca un bun comerciant, era de
acord cu toatã lumea, dar el personal pe buletinul
electoral punea crucea pe simbolul socialiºtilor, ºi
îºi muºcã limba pentru a nu ricana cã pe lângã
turma lui, don Andrea o fãcea ºi pentru berbecii
alegãtorilor lor, dar prefãcându-se cã se gândeºte,
deoarece ºtia deja bine ce avea de gând sã facã,
propuse: „Sã procedãm dupã cum urmeazã: eu
vorbesc cu comuniºtii. Sunt oameni rezonabili ºi
vom gãsi o soluþie. Sã ne vedem în seara aceasta,
sau mâine”. Cu moralul puþin mai ridicat cei doi
salutarã mulþumind, siguri cã bunul Rino va reuºi
sã acordeze toate notele.

Acum trebuia atacatã panta care ducea la
bisericã ºi la casa parohialã, dar erau convinºi,
panta odatã urcatã, cã totul va merge mai uºor cu
don Andrea. În timp ce traversau piaþa îi salutã
brigadierul Spegnifuochi, care tocmai ieºea din
debitul de tutun. „Chiar dumneata, domnule
brigadier” îl întâmpinã Mangione. „ªtiþi cã
duminicã...” „E întrunirea comunistã. ªtiu. Am spus
oamenilor cã duminicã, dimineaþã cel puþin, stãm
la treabã”. „Dacã ar fi numai ei... comuniºtii, vreau
sã spun. Uite aici!” ªi îi bãgã sub nas scrisoarea
cu emblema scutului cruciat, otrãvindu-i ziua ºi

ºefului carabinierilor din localitate. „Cele douã
evenimente se încalecã” constatã acesta din urmã
scoþându-ºi chipiul ºi scãrpinându-se în cap. „Cei
trei oameni ai mei nu vor fi destui, þinând cont cã
unul trebuie sã stea la post fix, sã apere magazinul
lui Manilerce...” „Cui, fascistului acela de tutungiu?”
întrebã profesorul, chiar dacã ºtia cã era o întrebare
retoricã: tot satul ºtia cine era individul. „Lãsaþi-o
baltã” continuã el, „dacã aruncã comuniºtii ceva
petarde prin prãvãlie, asta meritã. Prin zona Pistoia
a fãcut mai mult prãpãd decât Cecco în Franþa. De
altfel n-ar fi prima oarã, ºi n-a murit nimeni!” „Chiar
aºa” replicã bãrbatul în uniformã, „n-ar fi pentru
prima oarã. S-a dus sã se plângã pe umãrul dracu’
ºtie cui, ºi noi avem ordin sã-l protejãm în caz de
manifestaþii politice. Trebuie sã cer doi oameni
colegului de peste munte. Doi oameni ºi o
camionetã!” Salutã ºi fugi spre postul de carabinieri,
a cãrui intrare era imediat dupã colþ. Dupã asta cei
doi o luarã spre bisericã.

Nici profesorul nici farmacistul nu mai erau la
prima tinereþe ºi încheiarã urcuºul cu limba scoasã.
Se aºezarã pe o treaptã înainte de-a intra în bisericã
ºi îl întrebarã pe paracliser de don Andrea. Parohul
se afla în grãdinã, în spatele casei parohiale, la
umbra unui smochin verdino, ocupat, cu mâinile
suflecate, bãiþuind un crucifix de lemn mâncat de
cari. Era atât de ocupat cu lucru sãu cã nici nu-i
observã când au sosit. Ridicã ochii doar dupã ce-l
salutarã. „Bunã ziua, pãrinte” îi strigarã cu voce
tare, fiind bãtrânul cam tare de ureche.  „Iaca” spuse
acesta pe un ton de reproº. „Mã gândeam chiar la
dumneavoastrã: n-aþi fost alaltãieri, când i-am
adunat pe cei din Azione Cattolica...” „Chiar de asta
voiam sã vã vorbim” se grãbi sã-l asigure
farmacistul prinzând mingea la fileu. „ªi ce mai aveþi
de spus: n-aþi fost. Punct ºi gata. Pentru informaþia
voastrã, le-am spus tuturor sã se roage timp de
zece minute în fiecare zi ca sã nu se þinã duminicã
acea întrunire comunistã!” Profesorul, ca un om
raþional cum în definitiv era, se abþinu din greu sã
nu surâdã. Spuse doar: „E bine ca oamenii sã se
roage lui Dumnezeu, dar dumneavoastrã ºtiþi la fel
de bine ca noi cã întrunirea se va þine oricum”. „Nu
ºi dacã va ploua!” exclamã parohul fãrã a se opri
din munca lui cu pensula. „ªi credeþi cã nu s-au
gândit ºi la asta? Sala filarmonicii aparþine primãriei,
ºi la primãrie comandã ei... E adevãrat cã sunt
mulþi, dar pot sã încapã toþi”, interveni farmacistul.
Dar bãtrânul paroh nu se dãdu bãtut: „Nu, dacã ai
voºtri din consiliul comunal se vor opune”. „Pãrinte”
încercã sã explice profesorul, „ne place sau nu, de
opt ani trãim într-o þarã liberã: nimeni nu poate
împiedica o manifestare a democraþiei”. Dupã câte
se pãrea, cei doi vârstnici creºtin-democraþi fãceau
cu adevãrat joc de echipã, deoarece farmacistul
adãugã imediat: „Dar se poate încerca diminuarea
efectelor” ºi începu sã desfãºoare o argumentaþie
cum cã Dumnezeu i-ar acorda comunitãþii iertarea
dacã, dupã maculare, în localitate ºi-ar face apariþia
un mare demnitar creºtin-democrat, întâmpinat de
femei pioase, bãrbaþi evlavioºi ºi un tineret pur ºi
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credincios. Sensibil la aceste argumente, parohul
se opri din datul lui cu pensula: ce spunea Mangione
era un lucru bun ºi pios, dar prezenta câteva
dificultãþi. „Aºezarea noastrã” spuse el „se întinde
pe aproape douãzeci de kilometri pãtraþi. Cum aº
putea sã-i adun pe toþi de-acum pânã duminicã?”
„Prin telefonul fãrã fir”, sugerã farmacistul. „Luaþi
bicicleta mea, mergeþi sã-i vizitaþi pe cei mai de
aproape ºi le daþi însãrcinarea sã transmitã din gurã
în gurã. Veþi vedea, avându-l pe Dumnezeu alãturi,
vom reuºi!”

Se fãcuse aproape ora prânzului ºi, înainte
de-a se despãrþi în faþa ºcolii, unde Stomaconi
trebuia sã se întoarcã ºi Mangione sã-ºi ia bicicleta,
se puserã de acord cu problemele de rezolvat în
acea zi. „Tu” spuse profesorul, „în seara asta
încearcã sã vorbeºti cu Bevivino. Eu scot Mosquito-
ul ºi merg acasã la Mangiabene. Apoi mâine ne
vedem”.

ªi aºa fãcurã. Pe la prânz profesorul sãri în
ºaua motoretei Mosquito ºi se duse în vizitã la
avocatul Mangiabene, care avea un proces la
Pistoia, ºi se întorsese târzior, când dupã cinã ºi
cu oarecari regrete, deoarece la radio se transmitea
ceva de Pirandello,  domnul farmacist se porni în
cãutarea maestrului orchestrei. Care, ar fi putut
prinde pariu!, pescuise la crâºma lui Rino, cu cãrþile
în mânã, jucând briscola, cu butelca de vin abia
deschisã, în compania patronului magazinelor
alimentare, Pierino Lucidi, a profesorului Bacci,
secretarul celulei comuniste, ºi lui Bistecca, un
ajutor de bucãtar ieºit la pensie, care acuma era
responsabilul micii biblioteci comunale. „Maestro,
trebuie sã vã vorbesc...” spuse dupã ce urã bunã
seara tuturor. „Termin mâna asta ºi sunt al
dumneavoastrã” rãspunse muzicianul decartând
ceva mic peste briscola adversarilor. „Între timp beþi
un pahar cu noi...” Profesorul Bacci înhãþã butelca
de pe taburet ºi aºteptã sã-i toarne noului venit,
dar acesta refuzã spunând cã deja bãuse cafea,
dupã care vinul nu mai cãdea bine.

Mâna se terminã la perfectã paritate, ºaizeci
la ºaizeci, ºi maestrul Bevivino se ridicã. Se ridicã
ºi profesorul Bacci rugându-l pe Mangione sã-i
acorde un minut înainte de-a se retrage cu tovarãºul
de joc. „Rino mi-a spus... nu vã îngrijoraþi, vom gãsi
o soluþie. În cel mai rãu caz, spuse el, va trimite pe
cineva sã ne serveascã în sala unde repetã
orchestra!” Farmacistul mulþumi ºi ieºi pe moment
din cârciumã împreunã cu dirijorul fanfarei.
„Bevivino”, spuse fãrã s-o mai lungeascã prea mult.
„Dumneata ºi fanfara trebuie sã mã ajutaþi...” ºi îi
aduse la cunoºtinþã care era ideea lui privind
primirea subsecretarului.

„Dumneavoastrã ºtiþi” îºi începu maestrul
rãspunsul, „cã ºi dacã nu am carnetul, sunt unul
de-ai voºtri. Dar eu am ºi niºte muzicanþi comuniºti:
trombonul, de exemplu, ºi cel de la talgere. Probabil
ºi prima tobã. Ca sã fie de acord îmi vor cere, cel
puþin, sã ne ducem sã cântãm Bandiera rossa la
mitingul lor!” „ªi dumneavoastrã mergeþi”, se
grãbi sã spunã Mangione. „Vor Bandiera rossa?

Cântaþi-le ºi Internaþionala. Dar dupã aceea, cu
arme ºi bagaje, vã mutaþi la intrarea în localitate s-
o aºteptãm pe excelenþa sa!” Cu acest prealabil
acord în buzunar, omul se îndreptã spre casã.
Problema cea mare, a prânzului, era rezolvatã, cea
cu muzica – sã zicem – la fel; don Andrea, ca
întotdeauna când era de adunat bigoþii, mai mult
ca sigur va face treabã bunã chiar cu preþul de a-ºi
toci picioarele pe pedale... Ar fi putut spune cã se
liniºtise dacã, nevasta n-ar fi început sã bombãne
abia ce trecu pragul casei, imputându-i cã, între
pescuit ºi politicã, de ceva vreme nu mai reuºeau
sã petreacã o duminicã împreunã. Sãrmanul om,
timp de-o jumãtate de orã încasã toatã filipica
aceasta, apoi se vârî în pat ºi luã o decizie:
„Sâmbãtã o îmbarc pe ultimul autobuz ºi o trimit la
Firenze, la fiica noastrã!”

Mai era de stabilit meniul pentru prânzul care,
conform intenþiilor farmacistului ºi ale directorului
didactic, ar fi trebuit sã aibã, da, specific local, dar
ºi un anumit nivel. „Ei”, întreba profesorul
Stomaconi sfãtuindu-se cu farmacistul ºi Rino,
cârciumarul. „Ei, ce-au comandat?” Ei, comuniºtii,
vroiau sã cadã în picioare ºi au ales ceva clasic:
mezeluri mixte, strozzapreti al ragú2, un numãr
adecvat de cocoºei alla diavola, cârnaþi prãjiþi pe
jar ºi castagnaccio3 ca desert. Bune toate, se gândi
farmacistul, dar prea populare, ºi propuse sã se
punã la rotisor un fazan ºi o duzinã de potârnichi.
„Poþi sã faci rost?” Rino dãdu din cap cã da, apoi
întrebã: „Pentru restul, castagnaccio ºi strozzapreti
merg ºi la dumneavoastrã?” „Rino!...” exclamã
profesorul deschizând larg braþele. „Nu te supãra,
ºtiu cã le faci bune. Dar cu preotul la masa noastrã!”
Se puserã de acord pentru o frumoasã paglia e
fieno cu sos temperat cu friºcã din abundenþã, apoi
farmacistul puse în mâna unui bãieþandru care se
parcase pe una din treptele fântânii o hârtie de zece
lire, trimiþându-l sã vorbeascã cu parohul despre
cele înfãptuite. Bãieþandrul se întoarse cu veºti care
îi produserã bucurie doctorului Mangioni. „Totul e
rezolvat”, spuse, „au fãcut ºi banerul de bine-aþi-
venit. Aºa cã mâine dimineaþã pot sã merg la riaccio
sã pescuiesc câteva ore!” „Apropo de banere” îºi
aminti profesorul, „trebuie sã las vorbã omului de
serviciu sã ia scara ºi sã le anine. Dacã nu astãzi,
mâine dimineaþã!” Satisfãcuþi se salutarã ºi luarã
amândoi drumul spre casã.

Duminica se anunþa cu un soare strãlucitor ºi
la nouã, când feluritele facþiuni începuserã sã se
miºte prin piaþã, era deja cald. Brigadierul
Spegnifochi, întãrit cu ajutoarele primite, organizase
serviciul de ordine. Îºi plasase oamenii proprii, doi
în camionetã, sã se plictiseascã lângã tribuna de
la care urma sã se þinã discursurile, ºi pe celãlalt
în faþa prãvãliei tutungierului. Cei din afarã, în
camioneta lor, se scãrpinau la boaºe la intrarea în
localitate, chiar sub banerul care spunea „Bine aþi
venit, onorabile subsecretar”. Clasica lozincã, cea
cu scutul cruciat ºi inscripþionatã „Voteazã
democraþia creºtinã” era aninatã la jumãtatea strãzii
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care ducea cãtre piaþã.
Farmacistul ºi directorul didactic stãteau, cu

ceºcuþele de cafea în mânã, în faþa barului lui Paolo,
care era la tejghea citind cu atenþie La Gazzetta
dello sport pentru cã pe el politica nu-l interesa nici
pe departe, dar Fiorentina da! ªi în dupã-amiaza
aceea urma sã joace, acasã, cu prima clasatã.
Trecuse prin faþa lor, salutându-i, brigadierul care
îºi propusese sã scruteze piaþa cu ochiul sãu de
cunoscãtor. Roºii, desigur, dar ºi creºtin-
democraþii. Comuniºtii, cel puþin cei mai importanþi
dintre ei, ºi-au fãcut apariþia pe la nouã ºi jumãtate.
L-au salutat pe brigadier ºi pe toþi cei care erau în
piaþã, apoi au trimis pe cineva de santinelã sã
scruteze orizontul ºi s-anunþe sosirea maºinii
tovarãºului Ingrao.

Aceasta nu se lãsã aºteptatã mult ºi sosi
tocmai când Societatea filarmonicã Giuseppe
Garibaldi, cu frumoasele uniforme albastre, îºi
ocupa locul lângã tribunã, dar pe partea opusã celei
unde crãpau de plictisealã cei doi carabinieri. Primit
de profesorul Bacci, de avocatul Filacci ºi alþi
militanþi, conducãtorul comunist coborî dintr-un
Topolino rablagit. Schimbã patru cuvinte cu ai sãi,
apoi, cu pas hotãrât se îndreptã spre bar pentru a
strânge mâinile celor doi creºtin-democraþi. „Vã
mulþumesc pentru întâmpinare” glumi el, „dar eu
nu sunt subsecretar. Doar un amãrât de ziarist de
la Unitá”. „Lãsaþi, nu fiþi atât de modest”, îi spuse
profesorul invitându-l sã bea o cafea cu ei ºi cu
ceilalþi. „Se ºtie cã Togliatti vã þine la mare
consideraþie!” Între timp lumea se adunase deja în
piaþã ºi, când oratorul oficial puse piciorul pe prima
treaptã care-l ridica spre tribunã, Filarmonica
Giuseppe Garibaldi intonã Bandiera rossa.
Prezentat de profesorul Bacci, Ingrao începu sã
cuvânteze. Farmacistul ºi directorul didactic îl
ascultarã o vreme, apoi, când crescendo-ul sãu
caracteristic ajunse la apogeu ºi alþi creºtin-
democraþi se adunaserã în jurul lor, se hotãrârã sã
spele putina spre intrarea în localitate. Ar fi urmat
fanfara, pentru cã, dupã înþelegere, la sfârºitul
cuvântãrii se cânta Internaþionala.

La extremitatea localitãþii, sub un soare care
ardea nemilos, se aflau  cercetaºii în mâini cu
steguleþe tricolore. Lângã ei, Fiicele Mariei,
îmbrãcate în albastru ºi pregãtite sã cânte Bianco
fiore când ar fi început fanfara, fluturau în schimb
steguleþele cu scutul cruciat. Maturii din Azione
Cattolica, mai isteþi, se adunaserã la umbra
depozitelor Consorþiului Agrar ºi nu fluturau nimic.
Ba chiar fumau câte-o þigarã ºi se uitau la ceas,
probabil prost dispuºi cã acea adunare se
prelungea peste rituala slujbã de la zece. ªi, apropo
de slujbe, don Andrea renunþase s-o celebreze pe
cea de la jumãtatea zilei pentru cã n-ar fi participat
nimeni, devreme ce toþi enoriaºii sãi erau mobilizaþi
ºi chiar acea parte dintre comuniºti care, în ciuda
edictului Sfântului Oficiu luau parte la ritul religios,
ar fi stat dupã importantul lor musafir.

Între timp sosiserã ºi muzicanþii care, în
elegantele lor uniforme, se topeau de cãldurã ºi ca

disperaþii cãutau puþinã umbrã, care umbrã lipsea,
ºi se resemnarã sã se aºeze lângã Fiicele Mariei.

„S-a fãcut unsprezece ºi treizeci ºi cinci”,
observã profesorul Stomaconi tot scrutând drumul
care din vale urca spre sat, „onorabilul ar trebui sã
ajungã dintr-un moment la altul…”

De fapt, un vechi Fiat o mie o sutã tuºea pe
strada desfundatã ºi fanfara începu sã cânte, la fel
ºi Fiicele Mariei imediat ce-l vãzurã ieºind din curba
dupã care urma drumul drept unde era tabla cu
numele satului. Dar se oprirã imediat ce ºi-au dat
seama cã era maºina avocatului Mangiabene care,
ca militant disciplinat ce era, rãspundea convocãrii.
„Scuzaþi-mã, era cât pe-aci sã întârziu” se justificã
el, imediat ce gãsi un loc sã parcheze.

Între timp se fãcuse amiaza mare. Soarele la
zenit lovea fãrã milã capetele muzicanþilor, ale
cercetaºilor ºi ale Fiicelor Mariei. Unora li se fãcuse
sete ºi maºina subsecretarului nu se vedea sã
aparã. Celora care, precum Bevivino, arãtau la
ceas, farmacistul le rãspunse cã pe drum se putea
întâmpla orice. „Sperãm sã nu fi avut un accident…”
Câte unul, chiar dacã o fi fost un credincios,
deschidea degetele pentru alungarea ghinionului
sau se scãrpina la boaºe. „O fi gãsit, mai mult ca
sigur, trafic”, se grãbi sã-i liniºteascã un altul.

Era douãsprezece ºi jumãtate ºi tot
dispozitivul, în ciuda cãldurii, poate a oboselii ºi
desigur a foamei, de bine sau de rãu încã þinea.
Numai între cei din Azione Cattolica, cu toate cã
erau plasaþi într-un loc confortabil, începu sã circule
o oarecare nemulþumire la gândul prânzului deja
rece care îi aºtepta acasã.

Profesorul Stomaconi, cu evidentã nerãbdare,
se uita la ceas din zece în zece secunde când
farmacistul, care nu fuma de peste douãzeci de
ani, ceru cuiva o þigarã ºi ºi-o aprinse. Pe avocatul
Mangiabene îl cuprinsese o foame de lup ºi nu-ºi
putea întrerupe cãscatul.

În sfârºit, la câteva minute dupã unu,
farmacistul avu ideea sã se ducã la secþie ºi sã
dea un telefon „celor din Roma”. Îl urmã ºi directorul
didactic ºi, odatã ajunºi la uºa de intrare, auzirã
telefonul lor care suna cu disperare.

„Alo!” zise Mangione dupã ce ridicã receptorul.
O voce supãratã îl atacã „Unde curul meu v-aþi
ascuns? De la opt încerc sã vorbesc cu voi…” Luat
atât de pe nepregãtite, sãrmanul farmacist nu-ºi
gãsi cuvintele sã spunã cã de dimineaþã toþi îl
aºteptau pe subsecretar. Îngãimã un „Pãi…” când
de la celãlalt capãt al firului vocea îi comunicã faptul
cã subsecretarul schimbase itinerarul ºi nu mai
trecea prin localitate. „ªi acum”, întrebã profesorul,
„cine le spune tuturor acestor oameni cã i-am
convocat degeaba?” „ªi cine le spune?” ripostã
celãlalt. „Ne punem cenuºã în cap ºi le spunem
noi…” „Nu. Tu eºti cel care a pus maºinãria în
miºcare. Le spui tu. Eu stãteam liniºtit la ºcoalã ºi
pentru astãzi îmi programasem sã mã duc la meci!”
Astfel, cu faþa mai neagrã decât pãcura, doctorul
Mangione, îi informã pe cei adunaþi despre
contramandare.
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Asta nu cãzu bine. Cei de la Azione Cattolica
s-au jurat cã nu vor mai veni niciodatã, nici dacã ar
fi sosit De Gasperi în persoanã; muzicanþii, care
nu erau de-ai lor, îi bãgarã în mod violent în mama
lor, cu maestrul Bebivino cu tot. Acesta din urmã,
solidar cu ai sãi, refuzã sã-i urmeze la restaurant.
Singurii care nu se supãraserã, pentru cã din toatã
aceastã aiurealã nu înþeleseserã o iotã, au fost
cercetaºii ºi Fiicele Mariei, care chiar continuau sã
fluture cu mândrie steguleþe. Cât despre don
Andrea ºi avocatul Mangiabene, în faþa supãrãrii
câºtigã foamea ºi când toatã adunarea se risipi, îi
urmarã pe farmacist ºi profesor cãtre restaurant.
Unde îl gãsirã pe crâºmar, ocupat sã-i salute pe
ceilalþi musafiri, care, în grãdinã, îºi beau aperitivul
înainte de-a se aºeza la masa mare, aºezatã la
umbra unui nuc ºi a doi cireºi. I-au relatat de
necazul întâmplat ºi primul gând al acestuia a fost
la bucatele care se rumeneau pe rotisor. „ªi acum
ce fac cu fazanul ºi potârnichile?” Profesorul Bacci,
care era cel mai aproape de Rino ºi înþelese totul,
îi privi pe nou veniþi ºi, adresându-le un zâmbet
ironic,  comentã: „ªi aºa, onorabilul subsecretar v-
a dat plasã?” Cu dinþii strânºi farmacistul a trebuit
sã admitã cã aºa era.

Pentru a salva atât capra fripturii cât ºi varza
creºtin-democraþilor pârliþi, Ingrao s-a apropiat de
micul grup ºi cu bonomia sa ciociarezã îi spuse lui
Rino sã ducã totul la masa lor împreunã cu celelalte
comandate. Apoi, se adresã noilor veniþi: „Dacã
aceºti prieteni acceptã sã stea la masa noastrã ºi
reverendul sã se alãture acestor excomunicaþi,
sunt invitaþi cu plãcere!” Democrat-creºtinii n-au

avut nimic împotrivã, nici mirosul mefistofelic al
sulfului infernal nu i-a stricat pofta de mâncare
bãtrânului paroh. Astfel, cu Ingrao la centrul mesei,
între Bacci ºi Filacci, se aºezarã toþi la masã.

Bacci îi fãcu loc omologului sãu secretar
punându-l la dreapta sa. Directorul didactic ºedea
lângã farmacist în timp ce Filacci ºi Mangiabene s-
au pus unul lângã celãlalt cãci, chiar dacã erau
adversari politici, între colegi se recunoºteau. Don
Andrea, care n-avea nici un fel de apãsãri, se
aºezase la unul din capetele mesei ºi Rino începu
sã serveascã mezelurile.

„Poftã bunã tuturor!” strigã Ingrao cu vocea
lui puternicã. „Poftã bunã!” rãspunserã toþi ºi
reverendul, sãrind peste gustãri, începu sã încarce
pe furculiþã cantitãþi zdravene de strozzapreti.

august 2012.

În româneºte de
Giancarlo Bellini cu Alexandru Vlad

NOTE
1 O ironie. Creºtinii democraþi erau acuzaþi cã

„mãnâncã”, deci numele lor vor avea, în text, conotaþii
adecvate: Mangione – mare mâcãu, Mangiabene –
mãnâcã bine, Stomaconi – stomac mare, Bevivino –
bãutor de vin, Panzapiena – burtã plinã. Pe când fascistul,
fiind un criminal, se numeºte Manilerce – cu mâinile foarte
murdare, iar brigadierul carabinierilor va avea numele
Spegnifuochi – stinge focul.

2 Paste care vin din tradiþia romagnola anticlericalã
(lit. „strâng gâtul preotului”).

3 Prãjiturã specific toscanã din fãinã de castane.
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Tânãrul poet basarabean
Anatol Grosu a câºtigat cu
Epistola din Filipeni (2012) cea de-
a doua ediþie a concursului de
debut organizat de cãtre Casa de
editurã Max Blecher ºi Editura
Herg Benet.

Ceea ce se remarcã la o primã
lecturã a volumului este acea
curgere neîngrãditã a unei poezii
care urmeazã pentru punerea în
verb logica interioarã a memoriei
ºi care, în acest sens, face salturi
de la un spaþiu la altul ºi între
timpuri, conform cu niºte corelaþii
numai de ea ºtiute. Avem de-a face
în acest promiþãtor volum de
debut cu o poezie a amintirii prin
excelenþã, care colecþioneazã ºi
înºiruie episod dupã episod într-
o ordine capricioasã, aºa cum îi
stã bine memoriei lãsate sã se
desfãºoare. Percepþia privirii-
îndãrãt este aceea a contururilor
neclare, alimentatã aici prin
posibilitatea unei intonaþii instinc-
tuale de lecturã, nedirecþionate
de semne care sã impunã
semnificaþii sau tonuri afective
textului. Efectul acestui flux la
nivel de receptare este angajarea
relaxatã într-un text care nu
opune rezistenþã.

Chiar dacã permite aceastã
dizolvare ºi nu reclamã un cititor
cu garda sus, textul nu este nici
pe departe unul facil. Poezia oferã
episoade fascinante de tot soiul –
întâlnirile copilului cu un Dum-
nezeu ba tiranic, ba nevolnic, prin
experienþa bunicului („când eram
mic am visat cum îl duceam pe
Dumnezeu în braþe trebuia sã-l
apãr de forþele întunericului”), cu
moartea la patul de agonie al
mamuþei („iar când s-a stins
lumânarea ea ºi-a dat duhul a fost
a doua oarã când moartea s-a
strecurat pe alãturi”), cu celelalte
personaje care iau parte la aceastã
desfãºurare de univers ºi care
sunt care mai de care mai
magnetizant construite (þaþa paºa
cea care jeleºte cel mai frumos,
badea gheorghe bãtãuºul satului
„care poartã în el un Dumnezeu
mic cât pumniºorul lui” ºi desigur
nenica, figura tutelarã a întregului
spaþiu ºi a cãrui evoluþie spre

moarte este surprinsã gradual ca
o micºorare).

Spaþiul liric nu se rezumã doar
la Filipeni, aºa cum amintirile,
odatã stârnite, nu se lasã
cenzurate în conexiunile lor, însã
acel conþinut organic pe harta
geografiei Filipenilor devine un
semn unic al legendei sale ºi nu-ºi
mai separã identitatea de aceastã
apartenenþã – „eºti ºi tu ca noi
cumva prins în filipeni cum e apa
în fântânã”. Universul, pus în
formã de cãtre tânãrul poet cu
destul talent încât sã stimuleze o
revenire la text, este marcat de
împletiri ale unor structuri comune
experienþei omului rural basa-
rabean (valorile vechi, omul care
rãmâne, asemeni lui nenica, un om
al lui Dumnezeu, cu toatã
sinuozitatea pe care o implicã un
astfel de angajament), cu o altã
lume a percepþiilor prelucrate
subiectiv la fel de complex, precum
ºi cu suflul unei gândiri con-
temporane care trateazã cu cinism
ºi nostalgie ceea ce nu îi este
propriu, dar care îºi asumã dorul
propriei genealogii.

Poeziile stârnite de epistola-
prilej primitã din Filipeni primesc o
greutate aparte ºi prin spectrele
unei realitãþi tari, care mijesc pe ici
pe colo din trecutul lui nenica
(foametea, rãzboiul, comunismul).
Cititorul va fi provocat a’adar la
acel plus de simpatie, de
complicitate, de reverenþã în faþa
omului pe care istoria l-a încercat
ºi care, cu mãrcile acestei istorii
în amintiri ºi în identitate, i-a
supravieþuit vertical pentru a ni se
face cunoscut prin ochii nepotului.

Alex. Raþiu

Logica memoriei

Al ºaptesprezecelea roman al
lui Dan Stanca, Craii ºi morþii,
apãrut anul trecut la editura Cartea
Româneascã, este, conform
declaraþiilor auctoriale, proiectul
unui tratament de eliberare de sine
prin „reverie” literarã „dar ºi o
flagelare” catharticã. Cartea
emfatizeazã tematic calitãþile
curative ale prozei.

Recomandãri pentru
cruciaþii tranziþiei

Premisa ºi concluzia exerciþiilor
de scriere ale scriitorului-personaj
ºi ale scrisului absolut al Poves-
titorului generic se confundã în
fantasmatica mantrã Când vrei sã
scapi de ficþiune, fii sigur cã te va
cotropi!

Potenþele curative ale ficþiu-
nii pornesc dinspre real înspre
fantastic trecând printr-o serie de
euri-scriitor cu conþinut realist în
dégradé. Unele aparþin etajului
realist al romanului, altele, rãs-
turnãrii fantastice de situaþie.
Primul scriitor se confundã cu Dan
Stanca însuºi. El este sursa crea-
toare care se proiecteazã, într-o
diluare progresivã, în ceilalþi autori
fictivi, motiv pentru care Craii ºi
morþii este, parþial ºi camuflat, o
autoficþiune. Accentul autobio-
grafic e mai dens în palierul realist
al romanului, unde scriitorul de
literaturã fantasticã ºi gazetarul
Horia Stanciu îºi desfãºoarã viaþa
familialã ºi cea profesionalã. Prima
e surprinsã într-o crizã susþinutã
de comportamentul nevrotic al
soþiei, a doua e degradantã pe
mãsurã ce Scânteia Tineretului,
revista din a cãrei redacþie face
parte acest autor-personaj, se
transformã în Tineretul liber datoritã
cãderii regimului comunist. Acest
palier aparþine unui realism al
mizeriei cotidiene, e populat de
poeþi decepþionaþi, gazetari
incapabili sã se adapteze la noua
ordine politicã a þãrii ºi de acest
autor torturat între un eu diurn ºi
unul literar. El este autorul
presupus a trei pãtrimi din roman,
scrise într-un stil realist ce
combinã la nivel episodic de-
scrierea celei mai frivole dispute
de familie cu construcþii metaforice
clasic romantice precum „Tala-
zurile de cuvinte s-au spart
nãprasnic (...)”, iar la nivel arhi-
tectonic-naratologic, combinã
desfãºurãri realist-simbolizate ale
vieþilor a trei colegi de redacþie
Paºadia, Pantazi ºi Pirgu, cu
episoade de prozã din creaþia
personalã despre  trei cavaleri
cruciaþi nemuritori. Aici intervine o
altã întrepãtrundere de naturã
livrescã ºi cu valoare de sim-
bolizare ºi anume paralelismul
referenþial la una dintre „cãrþile fun-
damentale ale culturii române”,
crede H. Stanciu, Craii de Curtea-

C
Ã

R
ÞI



81

Veche. Patrulaterul celor trei P
mateiucaragialieni e împlinit de un
Povestitor care obiectiveazã brusc
naraþiunea ºi declarã cã „s-a
camuflat în personaje” ºi care
vorbeºte pânã ºi despre sine la
persoana a treia – cel mai diluat
alter-ego scriitoricesc tocmai
datoritã esenþializãrii statutului sãu.
El este sursa curei litarare ºi
mobilul supra-structurii miraculos-
fantastice a prozei. El poate
deschide uºa unei posibile soluþii
la viaþã ºi la sine: Când vrei sã
scapi de ficþiune, fii sigur cã te va
cotropi!

Structura Crailor... e complexã
ºi va oferi cititorului o ocazie
opulentã de a fi prins în de-
codificarea simbolurilor ºi în
potrivirea pieselor de puzzle
narativ. Totuºi, sudura pieselor cu
valenþe contrare se va face cu
greutate ºi indulgenþã. Limbajul
realismului dur, metaforizat forþat,
sunã ruginit, iar fantasticul
explodeazã la final în doar câteva
pagini care nu pot oferi confort cu
noua stare a realitãþii. Cititorilor
care au trãit intens ºi cu dificultate
perioada de tranziþie social-politicã
de dupã anii ’90 cartea le oferã o
posibilitate de vindecare prin
exorcizare, rol pe care, dacã ºi-l
va fi împlinit, Craii ºi morþii meritã
atenþie.

Maria H. Pozsar

Poetul George Vulturescu ºi-a
lansat în luna martie noul volum de
poezie Grota ºi literele, apãrut la
editura Eikon.  Dupã Aur ºi iederã
din 2011, George Vulturescu ºi
pune ºi acest volum tot sub
medierea unui titlu dihotomic,
sugerând reunirea a douã
eterogenitãþi poetice sub coperþile
aceleaºi cãrþi.

Ca arhitecturã, volumul este ºi
el mpãrþit n douã secþiuni: Scaunul
gol de lângã foc ºi Viespe de grotã.
Poemele din prima secþiune stau
sub semnul spaþiului simbolic al
comfortului domestic care asigurã
atmosfera prielnicã rememorãrii.
Scaunul gol nu este neapãrat un
simbol al absenþei, ci mai degrabã
un spaþiu care prin însãºi con-
stituþia sa invocã o prezenþã.

Ascetism ºi poezie

ªi-ntr-adevãr, în poemele lui Vul-
turescu cuvintele au pretenþia de
a deveni prezenþe. „Cuvintele care
rãzbunã realitatea” construiesc un
univers pe larga platformã a
insinuãrii, reuºind sã rãzbune de
fapt suveranitatea semnificatului:
cititor fãþarnic, potcoavele sunt
exemplare de/ terfeloage n care
poþi citi cãlãtoriile altora [...] numai
poemul primeºte la fel literele
precum colbul drumului potcoavele
pierdute. Multe din poemele din
prima secþiune au caracterul unor
ars poetica, dar de multe ori
Vulturescu merge ºi mai departe,
ncercând sã explice nºãºi natura
limbajului: ntr-un cuvânt copita
gãseºte piatra ºi pãºeºte. Existã
o imagine foarte vie a poetului care
e asemuit unui cãlãreþ trecând din
epifanie n epifanie, iar alteori scrisul
este definit ca o vânãtoare n care
Niciodatã nu ºtim cine se
nstãpâneºte peste cine: cuvântul
sau sensul cuvântului.

Dacã în prima secþiune spaþiul
poetic stãtea sub protecþia cãldurii
focului,  în a doua parte universul
poetic pare sã se facã confortabil
într-o grotã, sub rãceala stâncii.
Aceastã grotã este uneori grota
din creier, iar alteori este vorba de
chilia sãpatã în stâncã a celor ce
se retrag în pustie cãutând de-
sãvârºirea. Vulturescu pare sã
sugereze o identificare a extazului
poetic cu cel religios, amândouã
ipostazele având de fapt aceeaºi
naturã. Poetul mãrturiseºte cã
inspiraþia pentru aceste poeme
a venit în urma vizitãrii chiliilor
sihaºtrilor Daniil ºi Misail. Grota,
acel balon de heliu, este un spaþiu
al enclavizãrii, dar nici pe departe
unul sufocant. Este vorba de o
izolare care autonomizeazã grota
în raport cu lumea, mergând pe o
logicã epicureicã. Asta nu înseam-
nã cã în acest spaþiu universul
poetic se desprinde complet de
lume, ci ºi cautã definirea unde-
va la marginea ei, la fel ca un ascet.

Deºi cele douã spaþii, cel de
lângã foc ºi cel din chilie, poten-
þeazã douã tipuri diferite de trãiri
care hrãnesc substanþa poeziei,
volumul se încheie prin contopirea
celor douã locuri într-un singur
spaþiu unic, suspendat care pre-
supune o lepãdare de eul lumesc
diferitã de cea a sihaºtrilor, ºi

anume spaþiul versului: poetul nu
are nici o apãrare n afara versului/
nici Ochiul de Cucuvea nu are nici
o apãrare/ în afara Nopþii/ ºi goleºte
în Dumnezeu tot ce vede. Dacã
prin ascetism omul ajunge la sine
pe o cale directã, poezia este ruta
ocolitoare.

Cãlina Pãrãu

Volumul de poezii Cãlãuza
(Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2012), aparþinând
Ofeliei Prodan, nãscutã la Urziceni
în 1976, este o extensie onirico-
vizionarã a temei  cãlãtoriei
iniþiatice. Declaraþia poetei „am
început sã scriu din joacã ºi m-am
tot jucat ºi mã tot joc”  trãdeazã
semnul ludic sub care îi stau
majoritatea creaþiilor. Cãlãuza
cuprinde patru pãrþi, patru trepte
prin care cititorul este coborât
gradual ºi iniþiatic în „lumea de
dedesubt”.

În  primul segment poetic,
Scurt-Metraje, moartea apare ca
un stop-cadru final al fiecãrui
poem, unde ceea ce surprinde
sunt fie tendinþele suicidale iz-
vorâte din sentimente de teamã
refulate, autosugestiile de o
naivitate tragicã: „Eu nu o sã mã
zbat [...] nu o sã am orgasm se
legãna ea uºor la capãtul
cordonului”, fie voluptatea morþii:
„inspira cu lãcomie gazele de
eºapament, în timp/ ce rochia
neagrã îi dezvelea coapsele”, ori
moartea ca un factum, ca o ultimã
potrivire liniºtitoare.

Fragmentarea, cadrele imagi-
nilor extrem de puternice ºi fugitive
sunt estetizate aproape cine-
matografic, prin tehnica prim-
planului unde privirea naratologicã
mãreºte imaginea atât cât sã
angajeze emoþional cititorul, apoi
totul se stinge brusc în moarte.

Partea a II-a, Strãinii dintre lumi,
prezintã „marea cãlãtorie” pentru
care personajele trebuie sã
îmbrace un alt statut, sau mai bine
spus, sã se dezbrace de statutul
de om ºi sã devinã niºte „neoa-
meni” cu trupurile descãrnate,
pentru cã în „lumea nouã” în care
se pregãtesc sã fie integraþi, nu
mai au nevoie de acestea. Treptat

Îndreptar imaginar
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se neantizeazã, se fac una cu
Cosmosul ºi graviteazã în jurul
soarelui. Cãlãuza e însuºi eul
poetic, care îºi are locul printre ei,
dar e ºi cel care se aflã undeva la
capãtul cãlãtoriei, aºteptând sã-i
înglobeze pe toþi pentru ca iniþierea
sã fie completã ºi sã aibã
repercusiuni cosmice: „eu vã voi
aºtepta/ cu gura mea imensã de
nepãmânteanã/ deschisã ca o
poartã.” Spaþiul dintre lumi
aminteºte de Purgatoriul lui Dante
Alighieri, doar cã aici curãþirea de
pãcate devine o curãþire ritualicã
de suferinþe, prin intermediul unei
apei cathartice dar în acelaºi timp
neagrã, abisalã.

Stãinul de sus din partea a III-a
este cel care ne întoarce privirea
imaginaþiei spre lumea de
dedesubt, un iad oximoronic
contruit, un loc al liniºtii lipsit de ura
ºi anxietatea lumii de pe pãmânt.
Timpul exterior, mãsurabil, nu mai
existã, ci doar unul interiorizat,
calitativ, care pare sã confirme
concepþia lui Bergson despre
dimesiunea profundã a timpului ca
„duratã-purã”. Dacã iadul e
aproape primitor, timpul este ºi el
întors pe dos,  încât exterioritatea
intrã în interioritate ºi nu i se mai
vãd efectele: „timpul trece dar
limbile ceasului/ sunt nemiºcate
[...] unghiile ºi pãrul nu mi-au mai
crescut.”

Cel bãtrân ºi atoateºtiutor va
deveni cãlãuza strãinului în
elementele absconse ale lumii de
dedesubt. Indentificarea acestuia
cu figura paternã adaugã  lecturii
tuºe de o emoþionalitate puternicã:
„îmi vede inima ºi mã ia în braþe/
mã sãrutã ca pe un copil pierdut/
eu plâng de bucurie”.

Ultima parte a volumului
Oameni de nicãieri e o construcþie
de naraþiuni menite sã surprindã
ºi sã ofere pilde din situaþiile fictive
ale unor personaje ce fac parte din
marginalul lumii reale, precum:
nebunul ce purta un trup de fe-
meie moartã ºi oarbã în spate, ori
cizmarul ce are curiozitatea sã
intre în „papucii” altuia, dar astfel
îºi pierde el însuºi indentitatea.

Cãlãuza poate fi citit ca o
variantã subtilã de
problematizare a realului în
opoziþie cu  imaginarul ori visul,
sau o contopire stâlcitã între cele

douã, aºa cum apare în ultimul
poem al volumului, trezvia.

Oana AlbC
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Sorin Grecu reprezintã imagi-
nea, aproape obiectivã, a repor-
terului frenetic dedicat Cetãþii ºi
realitãþii, dintr-un prea plin de
dãruire faþã de semeni, deveniþi
dintr-o necesitate imediatã cititori,
martori ai unor evenimente care
definesc prezentul prin argumente
ale trecutului, aºezate în paginã ca
dovezi existenþiale. Debutul sãu
s-a petrecut în urmã cu ani, mai
precis în 1979, în revista Tribuna,
dar în timp s-a extins ºi la alte
publicaþii, nu numai literare, din în-
treaga þarã, oscilând între poezie
ºi reportaj, cãruia i s-a dedicat prin
mii de articole, în 22 de ani de
carierã jurnalisticã, emisiuni de
televiziune, cu filme etnografice ºi
antropologice, cu tentã socialã.

Încrederea publicului în Sorin
Grecu a fost câºtigatã nu numai
prin activitatea propriu-zisã de
ziarist, dar ºi prin versurile pe care
le-a publicat, dintr-un prea plin de
sentimente. Atunci când cuvintele
nu au mai vrut sã se aºeze în
poezie, ziaristul frenetic s-a
aplecat asupra reportajului ºi astfel
trei cãrþi ale sale, „Reportajele
mele”, „Viaþa lucreazã cu alte date”
ºi „Povestiri altfel”, oferã o imagine
cu pretenþii exhaustive asupra
unor secþiuni de viaþã, considerate
adeseori excepþii existenþiale, file
de istorie prin rememorãri ale unor
destine care nu s-au lãsat înfrânte
de timp ºi meandre ale istoriei.
Multe dintre reportajele sale, sau
rememorãri din istoria vie a
românilor, dupã venirea la putere
a comuniºtilor,pot constitui puncte
de pornire pentru scenarii de filme,
nu numai documentare.

Aflat la o maturitate respon-
sabilã a cuvântului aºternut pe
hârtie, Sorin Grecu reuºeºte sã
implementeze în conºtiinþa pre-
zentului responsabilitatea pentru
istorie, pentru întâmplãrile ei, în
mãsura în care oferã pagini de
educaþie civicã ºi patrioticã, fãrã a

fi ostentativ.
Un ultim volum, cel dedicat

maestrului violonist Alexandru
Þitruº se constituie într-o emo-
þionantã paginã de istorie culturalã
a Clujului ºi implementeazã ideea
necesarã de a oferi celor prezenþi
pilde exemplare ºi exemple de
viaþã ce pot sã fie urmate, dar
înainte de toate înþelese în dimen-
siunea lor spiritualã.

Sorin Grecu aºeazã tot ceea ce
scrie, ca ziarist-reporter, în tezau-
rul cultural al Cetãþii, desenând
destine care au fost ºi provocând
istoria la rememorãri mai mult
decât necesare.

Cornel Udrea

Critica prozei contemporane ni
se prezintã ca o loterie desfãºu-
ratã în timp real, unul concentrat,
în care se pun întrebãri, se con-
trazic aºteptãri ºi rãspunsuri
(în)vechi(te) cu o vitezã nãucitoa-
re, sarcina criticului fiind de a or-
dona aceastã aparentã miºcare
brownianã astfel încât sã o facã
inteligibilã cititorului. Aparatul de
selecþie al Gabrielei Gherghiºor din
Monograme. Configurãri ale prozei
româneºti contemporane (Ed. Aius,
Craiova, 2012) nu este, însã, unul
aleatoriu, ci combinã mai multe
rigori de lecturã, reuºind sã fie
totodatã ºi un text plãcut de
parcurs. Dacã fosta iubitã a
Maseurului orb din  romanul
omonim doar „Pãrea sã fie
împãtimitã de citit. Abia mai târziu
mi-am dat seama cã prefera sã
citeascã decât sã-i pese de
oameni“ (p. 68), autoarei nu îi este
necunoscut nimic din ce e
omenesc – astfel, referinþele
intertextuale sunt cât se poate de
diverse, de la… Miron Costin la
Forrest Gump, Rimbaud, The
Deer Hunter cu Robert de Niro,
Brueghel, Suskind, Platon, toate
acestea mai mult sau mai puþin
explicite, prezente fie în text, fie
chiar în subtitluri memorabile,
dovedind aºadar ºi o vastã cul-

Clasorul Gabrielei
Gheorghiºor ºi tânãra
familie a prozei româneºti

Autografe pe un prezent
imediat
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„transparente“ („La Judecata de
Acum“, „Fãrãdelegea vaselor
comunicante“, „Gheþarul vrãjit“,
„O lume de dincolo de Bine ºi de
Rãu“ etc.). De reþinut este reacþia
autoarei faþã de problema aºa-
numitei „generaþii MM“: fãrã false
pudori sau teribilism, cumpãtatã,
chiar foarte cumpãtatã pentru o
autoare tânãrã, care a „ars“
etapele sensibilitãþii artistice ºi nu
mai apreciazã licenþiosul ºi
scabrosul în sine, ci le trateazã ca
pe oricare alte categorii estetice,
putând sã ajute un text sau sã se
rateze deopotrivã. Ba chiar, la
începutul capitolului VII, Tentaþia
experimentului, aceasta deschide
problema exceselor ce au dominat
literatura recentã: fondul este al
„unui reviriment compensatoriu al
imaginaþiei, în proza româneascã
actualã, dupã inflaþia de biografism,
de egoficþiuni ºi de exhibãri fãrã
nici o mizã ale lubricitãþii fiinþei,
tendinþã denumitã generic realism
mizerabilist“ (p. 211).

Pentru un volum ce reuneºte
texte critice apãrute în diverse
periodice, este interesant de
urmãrit reacþia autoarei  faþã de
problema „plãcintelor“ publicistice
din Odiseea. Un jurnal pe sãrite:
“La final, la ce bun strângerea
‘plãcintelor’ publicistice, bune de
înfulecat doar fierbinþi ? Rãspunsul
e simplu – pentru pãstrarea
memoriei. Oamenii de mâine vor
putea cerceta trecutul nu numai din
manualele de istorie, ci ºi din cãrþile
care adunã vâltorile presei de azi.“
Istoria, mai ales a literaturii, se face
scriind despre ea. Edificator pentru
acest volum, mai unitar decât s-ar
crede la prima vedere,  este
momentul reîntâlnirii cu un scriitor,
comparat cu cel al receptãrii
anterioare; o regãsim în volum pe
Florina Ilis cu „Coborârea de pe
cruce“, pe Constantin Stan cu
„Gerda“ ºi „Trãieºte ºi mergi mai
departe“, dar ºi pe Gabriela
Adameºteanu cu „Întâlnirea“ ºi
„Provizorat“. Se obþine, astfel, o
anumitã coerenþã a demersului
hermeneutic ºi a criteriilor folosite.

Analizele succinte, expresive
„medalioane“, nu se sfiesc sã dam-
neze sau sã elogieze hotãrât (vezi
verdictul pentru „Femei sub un
copac roºu“ de Maria Tacu), deºi

de cele mai multe ori poziþia este
una neutrã, ce se doreºte a fi mai
mult a analistului, a (re)cititorului
decât a judecãtorului. Ocazional,
verbalizarea metaforicã alunecã
dinspre formulele memorabile
înspre un anume patetism al
exprimãrii: „Retras în ‘bârlogul’ lui,
unde îºi oblojeºte rãnile invizibile
cu pansament fotografic“ (p. 146),
„Mãrturisesc cã am plimbat cartea
aceasta cu mine la mare [..]. N-am
citit un rând acolo – marea mea,
de oriunde, e visare purã“ (p. 154).
Criticul rãmâne ºi se dezvãluie
cititorului ca om – dilematic, ce-i
drept.

Confruntând cititorul cu romanul
românesc al ultimilor opt ani,
ramificat în viziuni atât de diferite
încât abia se ghiceºte uneori
înrudirea dintre ele, volumul se
aseamãnã cu acel clasor al eroului
din „Cartea ºoaptelor“ de Varujan
Vosganian care serveºte drept
album de familie. Privirea sinteticã
reconstituie imaginea unor „oameni
foarte chinuiþi (‘de albul hârtiei’)“ (p.
144), tot aºa cum Varujan explora
raporturile aparenþã-esenþã („Sub
trãsãturile întunecate ale lui Gamal
Abdel Nasser trebuia sã ghicesc
chipul delicat al Luizei“) ºi vocile
diferite ce se contopesc în poves-
te: „Timbrele cele mici, cu litere
slavone, povestesc despre
Ovanos, […], care abia îºi duce
zilele într-un azil de bãtrâni din
Silistra. Timbrele sunt lipite strâmb,
nu mai vede bine ºi chiar scrisul,
aºa crede bunicul, nu mai e al lui,
îºi dicteazã misivele altcuiva“
(Cartea ºoaptelor, p. 53).

Printre altele, ceea ce face
autoarea în acest volum pano-
ramic, dar nu în mod necesar frag-
mentar deoarece împãrþirea pe
teme încheagã viziunea acesteia,
este sã apropie critica de ritmul
(intens al) cetãþii, fãrã a o
devaloriza ori a vulgariza însã.
Recititoare pasionatã, Gabriela
Gheorghiºor problematizeazã
diversitatea formelor de prozã
contemporanã româneascã; de ce
unele cãrþi nu au mãsele de minte,
ce se câºtigã când se pierde un
rinichi ºi, nu în ultimul rând, sunt la
fel de valabile estetic romanele cu
semne distinctive ce provoacã
aºteptãrile cititorului amator sau de
profesie? Semnatara volumului

cautã lucid un sens al textelor
comentate, dar ºi unul al literaturii
contemporane care le cuprinde. ªi,
nu de puþine ori, reuºeºte sã îl
gãseascã ºi sã explice cititorului
încotro se îndreaptã romanul
românesc. Sã sperãm cã o va
face ºi în anunþatele  “Monograme
pentru poezie“ ºi “Monograme
pentru criticã ºi istorie literarã“.

Cristina Diamant

Dicþionar metaforic prêt-à-
porter

Cârtiþa de mansardã (Casa de
editurã Max Blecher, Bucureºti,
2012) e cartea unei femei. ªi dacã
lucrul acesta nu transpare printre
toate oasele, carnea ºi mãruntaiele
din cartea Teodorei Coman, nimic
din ce e tomul de debut al poetei
nu mai are sens în ecuaþie. Pentru
cã autoarea pune de-o parte ºi de
alta a egalului tot ceea ce gândeºte
ca fiind al femeii universale,
respectiv tot ceea ce gãseºte
potrivit printre figurile limbajului.
Teodora Coman traseazã un
univers domestic feminin, fapt
pentru care pledeazã Rita Chirian,
respectiv Mihaela Ursa (cele douã
voci de autoritate ce însoþesc
volumul pe coperta a IV-a);
trasarea nu se face, însã, în
perimetrul femeii ce simte o lume,
într-o lume, ci mai mult în zona
limbajului poetic. Pânã la urmã, nici
femeia construitã în volum nu mai
prea are a face cu femeia dintr-un
univers domestic tipic feminin –
cãci îmbrãcatã în atâtea metafore,
himerã e pe alocuri femeia dintre
copertele cãrþii.

Universul complet marcat de
feminitate se învârteºte între
embleme cotidiene precum
geanta, rochiile, ºuviþele pãrului,
ridurile, rana din ureche la purtarea
unui metal oxidabil, oja cãzutã,
piciorul rãnit de pantof ºi alte
imagini ale suferinþei zilnice. Nu-i
vorbã, Teodora Coman nu este o
feministã declaratã în aceastã
carte de poezie, deºi transpare din
univers „o lipsã a frãþiei de sânge
dintre femei”. Apocalipsa – poezia
care sfârºeºte cum nu se poate
mai nimerit lumea poeticã din
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volum – e o ultimã „epilare”, „radere
a lumii” de pe pãmânt (metaforele
sunt ale autoarei). Declarativ o
spune Teodora Coman: „va fi o zi
a femeii”.

Cotidianitatea intrã ºi în sfera
cliºeelor postmoderne, iar temele
sunt, poate cum nu ne-am aºtepta
de la o poetã ce pare în primul rând
vizionarã, culese direct din seva
zumzetului strãzii. Creditul luat doar
cu buletinul,  reclamele TV care
promit marea cu sarea, lipsa de
protecþie a datelor personale,
libertatea prost înþeleasã stau la
antipodul imaginilor vâscoase,
violente, viscerale, dintre care una
exemplificatoare – chiar ºi pentru
construcþia la þanc a limbajului – ar
putea fi „uitarea nu e o clismã
suficient de puternicã pentru
creier”. Limbajul contribuie, din
pãcate, chiar ºi când nu e vorba
de resemantizarea sau ironizarea
cliºeelor cotidiene, la construirea
unei dimensiuni artificiale a
universului poetic. Chiar dacã nici
imaginile viscerale nu conving
prea mult, mai supãrãtor e sã
citeºti construcþii precum „privirea
se întinde mai mult decât îi e
pleoapa” sau „sufletul care se
îngroaºã odatã cu gluma”.

 Autenticã este, însã, Teodora
Coman în altã parte. Panglica genþii
trecutã peste sâni este panglica
neagrã peste fotografia dece-
datului, sânii sunt sterpi, seci,
uscaþi – fãrã lapte – niciodatã într-
o ecuaþie a sexualitãþii, ci veºnic
ca ranã a maternitãþii nema-
terializate. Tulpine putrezite ale
unor flori mult stãtute în lapte, cuie,
nasturi sunt metaforele inventive
ale sânilor, puternic interiorizate de
poetã ºi de un ecou real, în cititoare
cel puþin  – „cu ce bucurie îmi
aºtept laptele”, „sub oja cãzutã
fetiþele încã se mai viseazã mirese
ºi mame”.

Dincolo de oximoronul din nou
prea cãutat din titlu – cârtiþa de sub
pãmânt ajunge în înãlþimea
mansardei care e însã mai mult
pod întunecos decât open-space
cu ferestre spre cer, Teodora
Coman reuºeºte sã aºeze sub
acest titlu, ce-ºi îndeplineºte cu
succes, totuºi, rolul de incitator,
universul cotidian al unei femei.
Chintesenþa volumului rãmâne
imaginea poziþiei embrionare,

„prima îmbrãþiºare pe care o înveþi
e cea a genunchilor în singu-
rãtate”, cãci Teodora Coman
vorbeºte cel mai convingãtor
despre posturile ei intime,
nealterate de vreo pozã socialã.

Andreea Coroian

Mãrturisind cã l-a definit întot-
deauna „foamea de scris”
înþeleasã ca „foame auto-
antropofagã”, Gheorghe Crãciun a
cunoscut  fascinaþia  transgresãrii
limitelor trupului si literei, adâncind
în literaturã tema corporalitãþii, prin
sondarea posibilitãþilor de raþio-
nalizare a corpului prin limbaj,
sintetizate într-un adevãrat pariu
existenþial: „Pariul meu nu are in
vedere trupul pur ºi simplu, ci posi-
bilitatea de a scrie trupul, fãrã a-l
alfabetiza. Aceastã încãpãþânare
a mea de a crede  cã dincolo de
limbajul curent se aflã un alt limbaj
(exclusiv   psiho-senzorial) sau
mãcar posibilitatea de a-l inventa”.

Trupul º litera – explorãri critice
în biografia ºi opera lui Gheorghe
Crãciun (coord. Andrei Bodiu ºi
Georgeta Moarcãs; editura Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca,
2012), se dovedeºte a fi nu doar o
carte omagialã, dedicatã proza-
torului, teoreticianului, eseistului,
criticului, autorului de jurnal,
profesorului Gheorghe Crãciun, ci
ºi o privire cuprinzãtoare asupra
semnificaþiilor operei acestuia, un
demers hermeneutic de mare forþã,
întrunind studii aparþinând unor
cercetãtori, profesori ºi doctoranzi
din mai multe centre universitare:
Bucureºti, Suceava, Baia Mare,
Oradea, Braºov, sub coordonarea
lui Andrei Bodiu ºi Georgeta
Moarcãs. Într-o parte introductivã
a studiului critic, A. Bodiu moti-
veazã structurarea acestuia în
douã pãrþi: „Gheorghe Crãciun,
prozator ºi autor de jurnal”;
respectiv „Gheorghe Crãciun
teoretician, eseist, critic literar”,
înaintând ideea unui “mozaic
tematic” centrat pe surprinderea
particularitãþilor scrisului acestuia,

cãruia autorul i-a conferit statutul de
act existenþial, dar aparþinând tha-
naticului, în egalã mãsurã: „Pofta
de scris þine de viaþã ºi de moarte
deopotrivã... ea însceneazã în pa-
ginã utopia lumii de dincolo. Scri-
sul este aceastã lume. Lumea de
dincolo de mâna care se zbate sub
ochi pentru  a prinde conturul
literelor.”

 Arãtând continuitatea de
sensibilitate intelectualã dintre
critica literarã a generaþiei ’60  ºi
creaþia literarã a generaþiei ’80,
Caius Dobrescu relevã modul în
care Gheorghe Crãciun persona-
lizeazã tema corpului, disociindu-
se de discursul textualimului
francez. Adrian Lãcãtuº se opreºte
asupra  configuraþiei programului
estetic promovat de Crãciun ºi
generaþia sa, ca fiind unul “al
deschiderii culturale totale, profund
liberal”.

Alexandru Muºina identificã în
evoluþia artisticã a lui Crãciun  ºase
cuvinte-cheie, esenþiale, nu doar
pentru  decodificarea operei aces-
tuia, ci ºi pentru  înþelegerea
postmodernitãþii: sintaxã, fotogra-
fie, rescriere(resemantizare), corp,
autor, singurãtate, insistând asupra
temelor majore abordate de autor
în efortul de explorare a noii lumi,
cea a “ultimei frontiere”, a lumii
simþurilor, a propriului corp ºi a
propriei biografii, în dorinþa de
a tãlmãci prin scris “icoana în
cuvinte”.

Virgil Podoabã analizeazã intui-
þia greacã asupra erosului în
operele lui Crãciun, acea “nostal-
gie a continuitãþii pierdute” (G.
Bataille) ce caracterizeazã sim-
plitatea fiinþei. Andrei Bodiu
considerã  jocul subtil al intertex-
tualitãþii, promovat de Crãciun,
drept o “pluralitate fertilã” ce con-
ferã experimentului sãu literar
tensiune, valoare, asumarea des-
tinului de scriitor. Metafora “cap-
tivitãþii în text” – “ºi eu sunt un
cocoloº de carne într-un ghemotoc
de hârtie”  e interesant asociatã
de Liliana Truþã cu  o androginie
textulã, care  aduce salvarea
autorului prin personaj. Ruxandra
Ivãncescu susþine cã trãirea cor-
poralã este refãcutã cu ajutorul
ficþiunii, în opere literare ce tind spre
totalitate, spre unirea contrariilor;
dacã Compunere cu paralele

Gheorghe Crãciun– arestul
kathartic al scrisului
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inegale e înþeles ca utopie a
romanului absolut, Pupa russa e
proiectul unui personaj total,
androginic – “Leontina sunt eu. Eu
ºtiu cã în carnea fierbinte a fiecãrei
femei singure se aflã ascuns un
bãiat, un bãrbat, un domn Leon
care se teme de moarte.”
(Gheorghe Crãciun)

Toate studiile reunite aici
dovedesc o aplecare  minuþioasã
asupra acestui experiment literar,
de cãutare a unui limbaj personal
ºi a unei viziuni corporeificate, în
care lumea trupului ºi lumea
textului stabilesc o zonã de conflict
ºi de reconciliere, analizând
vârstele corpului biologic ºi textual
în opera lui Gheorghe Crãciun.

Autorul avea convingerea cã
„scrisul nu elibereazã, el ares-
teazã”, iar personajele sale sunt
alter-ego-uri cu aceeaºi configu-
raþie intelectualã, devastate de
experienþa scris-cititului ºi de cea
a fragilitãþii corporale, a trupului
mãcinat de cuvinte, traversând
timpul chiar prin substanþa scri-
sului sãu.

Claudia Mureºan

Pe Silviu Mihãilã îl întâlnim
pentru prima datã în ipostaza de
creator artistic, debutând în
volumele de versuri, la care este
co-autor, Versuri pentru mai târziu
ºi Din cerurile albastre. El reu-
ºeºte, însã, sã alterneze vocaþiei
sale poetice ºi una de cercetãtor
ºtiinþific în domeniul criticii ºi isto-
riei literare româneºti, vocaþie
care este trãdatã ºi de formarea
sa profesionalã, el absolvind un
masterat de studii literare româ-
neºti într-o ºcoalã clujeanã ºi fiind,
în prezent, doctorand în filologie al
Universitãþii “1 Decembrie 1918”
din Alba-Iulia. Deºi, în activitatea
sa de cercetãtor se numãrã în jur
de 50 de studii de criticã ºi istorie
literarã, publicate în reviste
culturale de seamã din þarã,
momentul care marcheazã vãdit
acest câmp de activitate este
lansarea primul sãu volum de
criticã ºi istorie literarã, intitulat
Ioana Em. Petrescu, citindu-l pe

Citindu-l altfel pe
Eminescu

Eminescu. Note. Arhive. Docu-
mente (Editura Eikon, Cluj-
Napoca, 2013).

Pornind încã de la titlu putem
intui faptul cã studiul pe care Silviu
Mihãilã ni-l propune nu respectã
tiparul de cercetare literarã cu care
am fost familiarizaþi, în sensul în
care el nu plãnuieºte o confruntare
directã cu opera eminescianã, ci
proiecteazã o întâlnire cu aceasta
mediatã de criticului literar Ioana
Em. Petrescu, un reputat emines-
colog român. Practic, Silviu Mihãilã
încercã sã reconstituie laboratorul
de creaþie al exegetului literar
pentru a descoperi cum îl citea
Ioana Em. Petrescu pe Eminescu,
slujindu-se, în acest scop, de
adnotãrile culese de pe marginea
paginilor volumelor din fondul de
carte Popovici-Petrescu, aflat în
posesia Bibliotecii Judeþene
“Octavian Goga” din Cluj-Napoca.
Totodatã, demersul sãu nu se
opreºte aici, ci pentru a putea sã
se strecoare mai adânc în acest
laborator de creaþie, cercetãtorul
îºi centreazã lucrarea pe un al
doilea nucleu ideatic, ºi anume:
Cum citea Ioana Em. Petrescu
eminescologie? Prin urmare, în
studiul sãu Silviu Mihãilã doreºte
sã restuie un dosar interpretativ al
adnotãrilor Ioanei Em. Petrescu
dintr-o dublã poziþie a vocei
cititoarei în timpul lecturii: vocea
criticului literar ºi vocea emines-
cologului, în particular.

Pentru a putea rãspunde la
prima dintre întrebãrile în jurul
cãreia graviteazã cercetarea,
respectiv cum îl citea Ioana Em.
Petrescu pe Eminescu, autorul
porneºte de la o problematicã mai
generalã, ºi anume: cum citea
Ioana Em. Petrescu, raportându-
se în acest sens la polemica cu
Rosa del Conte. Continuã, pe
urmã, prin a ni-l oglindi pe Mihai
Eminescu în lectura exegetei, în-
trebuinþând, în acest demers, ad-
notãrile de pe volumul de versuri
pe care îl avea la fiecare curs:
Poezii. Aceastã iniþiativã a
întâmpinat unele dificultãþi,
deoarece volumul de poezie
eminescianã nu este bogat în
adnotãri. Totuºi, reuºeºte sã iden-
tifice câteva pulsaþii ideatice care
se vor regãsi în Cursul Eminescu
ºi în volumul Eminescu-poet tragic

ale Ioanei Em. Petrescu. Într-o
ultimã parte a lucrãrii, ne invitã la o
lecturã a eminescologiei bazatã pe
adnotãrile exegetei, culese, de data
aceasta, de pe marginea paginilor
volumelor de eminescologie din
fondul de carte Popovici-Petrescu,
destãinuind modul în care vocea
cititoarei dialogheazã cu ideile
exprimate de unii critici literari,
precum ªtefan Cazimir ºi Matei
Cãlinescu.

În tot acest demers, vocea
criticã a tânãrului cercetãtor
reuºeºte sã se facã adeseori
auzitã, demonstrând cã statutul
sãu nu este numai acela de simplu
moderator. Alterneazã tezelor
critice pe care le prezintã propriile
concepþii, care merg fie la unison
cu acestea, fie în contradicþie,
argumentându-ºi de fiecare datã
opþiunea.

Autorul a adãugat la finele
volumului sãu copii dupã textele în
care se regãsesc adnotãrile fãcute
de Ioana Em. Petrescu pe care
acesta le-a utilizat în construcþia
lucrãrii sale, facilitând astfel periplu
nostru, ca cititori ºi/sau critici literari
în laboratorul de creaþie al
reputatului eminescolog.

 Ioana Em. Petrescu, citindu-l
pe Eminescu. Note. Arhive.
Documente.este, aºadar, un studiu
inovator în peisajul românesc al
cercetãrii literare, propus de un
tânãr cercetãtor, cãruia i s-ar putea
imputa doar un soi de citare
excesivã, fireascã oarecum unui
astfel de studiu. Fãrã a avea
exigenþa unei lucrãri care ar trebui
sã se afle în bibliografia obligatorie
a unui eminescolog, studiul ar
putea fi o lecturã utilã tuturor celor
care sunt interesaþi sã-l studieze
îndeaproape pe Mihai Eminescu.
Totodatã, poate fi un ghid temeinic
în desiºul de criticã literarã
eminescianã, deoarece izbuteºte
sã denunþe lipsa de deontologie
profesionalã, devierea de pe
fãgaºul exegetic, erudiþia fasti-
dioasã ºi exaltarea elucubrantã a
unor eminescologi, precum ºi sã
aprecieze unele teorii pertinente ale
acestora.

Florina Rus
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Parabolele lui Iisus
Tudor Cãtineanu

(Adevãrul ºi povestea)

,,,, (II)

B- Metoda ºi stilul

Metoda, folositã (cu folos) de
cãtre Domnul Andrei Pleºu, este,
chiar în propria-i mãrturisire, Me-
toda hermeneuticã, asociatã cu
Fenomenologia. Aici nu trebuie sã
ne gândim neapãrat, sau în primul
rând, doar la celebra “punere între
paranteze”, teoretizatã de Husserl,
deºi este prezentã ºi ea în toate
delimitãrile (critice) ale autorului.
Ne putem gândi, în primul rând, la
compoziþia cuvântului “fenome-
nologie”. Acesta, dacã îl despicãm,
este compus din “fenomen” ºi
“logicã”, deci este vorba aici de o
“logicã a fenomenului”, nu a unei
entitãþi abstracte, conceptuale.
Concretul (cã este un “obiect”, sau
o “fiinþã”, sau o “situaþie”, sau o
“relaþie”) este unic ºi specific, deci
ireductibil la altceva decât el în-
suºi. Vrând sau nevrând (vrând-
nevrând), aici autorul cade în ceea
ce J.P.Sartre a numit “Paradoxul
lui Kierkegaard”. Kierkegaard a
afirmat cã fiinþa umanã, adicã
Omul ca Individ, este unic ºi
ireductibil la orice altceva decât el
însuºi. Dar aceastã “Unicitate”
este, totuºi, exprimatã prin cuvinte,
care sunt, prin chiar natura lor,
universale. Dar autorul “Para-
bolelor lui Iisus” iese din acest
paradox, întrucât dânsul pune în
joc, nu “concretul empiric”, per-
ceptibil acum ºi aici, ci “concretul
semnificativ”, care are sens sau
semnificaþie (deci, are “rost”, sau
“noimã”). Aici intrã deja în joc un
excepþional simþ al nuanþãrii ºi al
nuanþelor, al diferenþierii ºi al “dife-
renþialelor” (fie ele “divine”, sau
“profane”). Altfel spus, la domnul
Andrei Pleºu, aºa-numita “raþiune
conceptualã” devine “raþiune intui-
tivã”. De aici, ºi o serie întreagã
de delimitãri, uneori numai “critice”,
alteori de-a dreptul drastice ºi
polemice. Intrã aici, în vizorul critic,
întreg aparatul conceptual tra-
diþional, sau clasic: “Metoda” ºi
“Sistemul”, “Conceptul”, respectiv

“Concepþia” (dacã ele sunt abstrac-
te), “Formalismul” (“Formalizarea”)
ºi “Empirismul”(“Empiria”), “Deduc-
þia” ºi “Inducþia”, chiar “Sensul” ºi
“Semnificaþia”, în mãsura în care
acestea sunt conotate, respectiv,
dacã au un substrat de naturã
“ideologicã”. “Ideologia” este un fel
de “naturã denaturatã” ºi ea este
duºmanul numãrul unu (i-am putea
spune ºi “duºmanul de clasã”) al
domnului Andrei Pleºu. Toþi aceºti
termeni (respectiv, concepte), la
care se adaogã ºi alþii, sunt cali-
ficaþi cu cele mai severe epitete,
între care menþionãm doar:
“artificial”, “steril”, “demagogic”,
“liniar”, “mecanic”, “reductiv”,
“parþial”, “sãrac”(este vizatã mai
ales “sãrãcia de conþinut”). Dupã
“Ideologie”, ºi ca “doi tâlhari” ab-
solut periculoºi, stau “Sistemul” ºi
“Metoda”. Autorul cãrþii îl invocã ,
la o paginã anume, ºi îl evocã
firesc admirativ, pe marele Blaise
Pascal. Dar se referã numai la un
fragment din textul pe care Pascal
l-a scris, dupã faimoasa (fasci-
nanta) lui Revelaþie, adicã la frag-
mentul în care Pascal vorbeºte
despre “Dumnezeul viu” (“Foc”) în
replicã faþã de “Dumnezeul
savanþilor” (unde , probabil cã este
vizat Descartes). Dar, totuºi,
Pascal este acela care a fãcut
distincþia clasicã dintre “spiritul de
fineþe” ºi “spiritul de geometrie”.
Preponderent, (deci, nu credem cã
ºi exclusiv) pe “spiritul de geo-
metrie” a mers, cu siguranþã (în
ambele sensuri ale expresiei “cu
siguranþã”), numai Descartes.
Pentru Pascal, relaþia dintre cele
douã modalitãþi (sau cele douã
“Cãi”) ale Spiritului, a fost ºi a
rãmas o Problemã (problemã,
rãmasã “deschisã” ºi azi). Deci nu
opþiunea între cele douã moduri
(modalitãþi) ale aceluiaºi Spirit, ci
modul în care ele pot fi conjugate,
este ºi rãmâne Problema. ªi
conjugate (sau “înjugate” la
cãutarea soluþiei) , nu în maniera

lui Kant (cu “restul antinomic”), ºi
nici în maniera lui Hegel (cu
“sinteza integrativã”), ci într-o altã
modalitate, nu se ºtie care (X).
Cãci dacã “spiritul de geo-
metrie”este scos “afarã” pe
“uºa”(“poarta”) din faþã, el poate
intra, se poate strecura pe “uºa”
(“poarta”) din spate (numitã ºi “de
seviciu”). Credem cã un astfel de
fenomen (numai în aparenþã
“paradoxal”) se petrece ºi în cazul
cãrþii “Parabolele lui Iisus”, ela-
boratã (deci ºi implicit “construitã”)
de cãtre domnul Andrei Pleºu. În
întregul ei, cartea este echilibratã,
ºi aici avem în vedere echilibrul
dintre cele douã mari “Pãrþi”, men-
þionate deja, ºi care pot fi numite
“Partea constructivã” ºi “Partea
criticã”. Dacã avem în vedere cã
elementul “critic” este diseminat ºi
în prima “Parte” (constructivã),
atunci echilibrul iese suplimentar
în evidenþã, în “relief”. Numai cã nu
este vorba de un echilibru “meca-
nic”, schiþat “a priori” ºi apoi com-
pletat, ilustrat, ci de un echilibru
“dinamic”, care se autoregleazã din
mers, prin deplasãri de accente.
Existã ºi aici – ca sã vorbim în
limbajul geometriei – ºi o Simetrie,
dar aceasta este însoþitã de o
“abatere de la Simetrie”, prin
deplasarea accentelor, într-un
sens sau altul, potrivit contextului.
Domnul Andrei Pleºu este ºi este-
tician (implicit, artist) ºi ºtie mai bine
decât orcine cã aceastã “abatere”
(sau “declinaþie”) de la Simetrie,
elaboratã în perioada clasicã a
culturii eline, se numeºte “Secþiune
de aur” sau “Proporþie divinã”.
Echivalentul ei etico-politic este
“Echitatea”, care se bazeazã nu
pe Simetrie (egalitatea ca “ega-
litarism”), ci pe Proporþie (realiza-
rea egalitãþii în condiþii de non-
egalitate, inegalitate). Cititorul
atent, poate sesiza intuitiv
prezenþa unui ritm interior, în
desfãºurarea discursului cãrþii.
Numai cã acest “ritm interior” nu
este însoþit ºi de rimã, care prin
definiþie este “exterioarã” ºi
“perfect simetricã”, iar excepþiile,
cum este Mihai Eminescu, întãresc
Regula. Ceeace ar putea însem-
na cã aceastã carte, în întregul ei,
este ºi o formã retoricã (deci
discursivã) a ceea ce “practica
poeticã”, împreunã cu Estetica
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inerentã, numesc “Versul alb”. În
acest sens, numai cãtre jumãtatea
cãrþii, am sesizat un fenomen
interesant, la nivelul exprimãrii, al
expresiei. Este vorba de regimul
special al sinonimelor, care –
conceptual – definesc determi-
naþiile sau proprietãþile a ceva sau
altceva. Este vorba de folosirea –
cu referinþã la orice “entitate” – ºi
folosire constantã, sau frecventã
statistic, a unui numãr de trei
adjective. Înainte de a mãsura
frecvenþa, ne gândeam, logic ºi
ipotetic: Domnul Andrei Pleºu este
un maestru al nuanþelor, deci ºi al
sinonimelor (oricare sinonimie este
parþialã). Deci, dacã folosim doar
un singur epitet (fie acesta ºi o ex-
presie adjectivalã sau o expresie
adverbialã), este “prea puþin”, cum
ar spune Aristotel, ºi ne înde-
pãrtãm de concretul, care este în
el însuºi diferenþiat, deci nuanþat.
Dacã folosim sistematic douã
epitete, acest fapt lingvistic poate
trimite, în interior, spre dualitate ºi
dualism (dacã nu neapãrat ºi spre
antinomie). Dacã, însã, folosim pa-
tru epitete (ceea ce numai foarte
rar se  ºi întâmplã), deºi ele ne pot
evoca tacit, cele “patru puncte
cardinale”, începe sã fie cam mult.
Iar dacã folosim mai mult de patru
epitete, intrãm în, tot aristotelicul,
“prea mult” (Aici  notãm numai în
parantezã cã Aristotel gândea în
matricea numãrului patru, cu des-
chidere virtualã cãtre cinci). Altfel
spus, sau în corolar, dacã folosim
un singur epitet riscãm sã cãdem
în tautologie (A este A), iar dacã
folosim mai mult de patru epitete,
riscãm sã cãdem în “risipã” ºi în
haosul inerent ei. Probabil cã de
aceea opþiunea autorului merge pe
matricea (ne-hegelianã) a lui trei.
Ilustrãm aceastã ipotezã doar cu
un eºantion restrâns de exemple.
Aceastã ilustrare este, desigur,
aleatorie ºi nu se referã la conþi-
nuturi, decât nominal, deci numai
ca numire a temei caracterizate.
Despre Credinþã se spune, mai
întâi în expresie negativã, apoi în
expresie pozitivã: “Credinþa nu
lucreazã cu certitudini imobile, nu
se raporteazã la tranºante “vecinã-
tãþi” orientative, nu construieºte pe
evidenþe. Ea este, dimpotrivã, un
pariu pe inevidenþã, un mod de a
trãi în lipsa garanþiilor ultime, în

tensiunea unei expectative fãrã
termen”( p.140). Avem situaþii – ºi
nu puþine – în care fiecare termen
din tripletã este însoþit ºi de ter-
menul dual. Despre “tipul uman”
produs de Instituþia Bisericii, “un tip
greu digerabil”, se spune cã este
“capabil sã practice în acelaºi
timp, peroraþia pioasã ºi lãcomia
achizitivã, smerenia de suprafaþã
ºi vanitatea de fond, distanþarea de
lume ºi patima puterii ºi a instalãrii
lumeºti” (p. 111). Sau, aceastã “su-
medenie  de parohi ºi teologi vor-
besc despre “Biserica noastrã” cum
vorbeau activiºtii de pe vremuri
despre partid sau cum vorbesc
gaiþele patriotice despre þãriºoarã:
exaltat, encomiastic, lacrimogen.
Triste probe de slavã deºartã”(p.
154). Aici, toþi cei trei “subiecþi”
(colectivi) sunt “altoiþi” cu cele trei
epitete, sau însuºiri. În subca-
pitolul, cu titlul semnificativ ºi el:
“Somn, Veghe, Noapte”, avem
unul dintre înþelesurile prezenþei
Divinului, în chiar mediul Nopþii,
întrucât:  “Noaptea e, cu alte cu-
vinte, unul din modurile de apariþie
ale divinului, atmosfera providen-
þialã a speranþei, a credinþei, a
rugãciunii” (p. 159). Cu referinþã la
Rugãciune, suntem asiguraþi cã:
“Nimic, nici o cutumã de “bunã
purtare”, nici o regulã de “etichetã”,
nici o reþinere “convenþionalã” nu
pot fi invocate pentru a amâna, sau
a suprima, impulsul de a te ruga”
(p. 171). Aici falsa interdicþie este
una (“Nimic”) dar ea se crista-
lizeazã în trei forme, sau cu trei
nuanþe   distincte . Apoi, “eroii umili”,
asupra cãrora se concentreazã
“atenþia ºi mila lui Dumnezeu” sunt
ºi ei trei (clase, prin sinecdocã):
Vãduva, Orfanul ºi Strãinul. Aici
adjectivele sunt substantivizate.
Apoi, etimologic, “talantul” devine
“talent”, încât: “a-þi valorifica “ta-
lantul” înseamnã “a-l pune la
lucru”. Dar aceastã expresie (“a
pune la lucru”) este prea generalã,
încât ea este tot triplu determinatã:
“a-l administra astfel încât el sã
rodeascã, a-l potenþa ºi a-l multi-
plica” (p.178). Dimensiunea numitã
ºi “axiologicã” (“axul” evaluãrii, al
estimãrii) însoþeºte constant
discursul reflexiv, încât aproape la
fieare pas mare, este reliefat ºi
Negativul, abaterea, declinaþia
gravã. De aceea: “Îngânarea

mecanicã, pioasa tezaurizare,
fãrã participare, fãrã dezbatere ºi
îmbogãþire interioarã, nu e un act
de credinþã, ci unul de înregi-
mentare anonimã” (p.178). Duhul
Sfânt, care este o ipostazã a Sfintei
Treimi, are El Însuºi, un triplu rost,
întrucât: “Duhul e un agent mul-
tiplicator, o avere pusã în act, un
potenþial de îmbogãþire practic
nelimitat” (p.180). Dupã ce va intra
în Ierusalim, Isus se va confrunta
cu trei adversitãþi: “Acum va avea
loc confruntarea supremã cu mai-
marii cetãþii, cu fidelitatea ucenicilor
sãi, cu moartea” (p.181). Apoi,
anumite exegeze moderne fac
abstracþie de “spiritul” Parabolei ºi
“multiplicã litera scrisã pânã la
desfigura-re. Ea nu mai este luatã
ca dat, ci ca pretext. Nu e va-
lorificatã în substanþa ei, ci e în-
locuitã printr-o “construcþie” arbi-
trarã, de naturã sã dea satisfacþie
unei mode, unei ideologii, unei
ideosincrazii a interpretului ºi a
vremii sale” (pp. 182-183). Ne în-
tâlnim ºi cu situaþii mai complexe,
în care intrã în joc doi termeni
extremi, fiecare dintre ei având
tripleta lui specificã: “Orice lecturã
are traseul accidentat al unei aven-
turi între douã extreme: extrema
cuminþeniei sterpe, a dãscãlelii
neinspirate, repetitive (ilustrate din
pãcate, de o mare parte a clerului
funcþionãresc, adumbrit de o me-
diocrã rutinã), ºi extrema bãtãii de
câmp, la limita ereziei, a ideolo-
gicului obsesiv, a ingeniozitãþii
dezlãnþuite frivol, de dragul
efectului insolit”( pp. 182-183). În
corolar, la aceastã secvenþã, “spi-
ritul de geometrie” eliminat prin
tãcere sau declarativ, pe “uºa”
(“poarta”) “din faþã”, se întoarce pe
“uºa” (“poarta”) din “spate”. Este
adevãrat – ca sã dezvoltãm
metafora – cã se întoarce nu ca
“geometrie euclidianã”, ci în
ipostaza “geometriei ne eu-
clidiene”, care opereazã cu “dife-
renþiale”, dar ºi cu “integrale”.
Prima geometrie este valabilã pe
spaþiul “plan” (pe “suprafaþa
planã”), a doua se aplicã la
“volume”, adicã la “sferã”. Încã
Nicolaus Cusanus a intuit trece-
rea de la prima la cea de  a doua
geometrie. În prima teorie (ºi
viziune), douã linii paralele nu se
întâlnesc nici la infinit, în a doua,
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toate “meridianele” de pe o sferã-
cum este Sfera Pãmântului-, fiind
paralele în punctul de incidenþã a
lor cu diametrul, se întâlnesc în cei
doi poli ai Sferei pãmânteºti. Acest
enunþ este o variantã superioarã a
pragmaticului :”Toate drumurile duc
la Roma”, Roma fiind centrul
“Imperiului”.  Un înþeles similar are
ºi enunþul lui Iisus: “Eu sunt
Adevãrul, Calea ºi Viaþa”, enunþ
care vizeazã chiar “Împãrãþia” lui
Dumnezeu. Numai cã, potrivit unei
admirabile definiþii scolastice:
“Dumnezeu este un cerc cu
centrul pretutindeni ºi cu
circumferinþa nicãieri”. Sã mai
menþionãm în finalul acestei
secvenþe, cã ,dincolo de
diferenþele de viziune ºi limbaj, un
studiu de specialitate ar putea
dezvãlui elementul de consonanþã,
de corespondenþã, dintre motivul
(leit-motivul) triadei retorice a
domnului Andrei Pleºu ºi
"antinomia transfiguratã” a lui
Lucian Blaga, cu diferenþa majorã
cã la Lucian Blaga "diferenþialele
divine” sunt cuprinse în "integrale”.
Ultima ºi cea mai cuprinzãtoare
"Integralã” este "Marele Anonim”,
categoric distinct faþã de "Dum-
nezeul viu” ("Foc”!) al lui Blaise
Pascal ºi al domnului Andrei Pleºu.
Se ºtie cã aceastã diferenþã
majorã a fãcut obiectul polemicii
rãsunãtoare dintre Dumitru
Stãniloaie ºi Lucian Blaga, primul
fiind Teolog, al doilea fiind
Metafizician, amândoi fiind la
aceeaºi înãlþime.

În pofida rezervelor faþã de
Metodã (asociatã, este adevãrat,
cu Sistemul fix, încremenit),
Domnul Andrei Pleºu  recurge,
totuºi, la o Metodã, pe care o
ºi declarã explicit: “Metoda
hermeneuticã”, asociatã cu
husserliana Fenomenologie. Am
menþionat înainte cã “Feno-
menologia”, dacã o disociem
analitic, ne poate da “Logica
fenomenului”, care este o bunã
descripþie ºi a hermeneuticii. La o
paginã ceva mai târzie, autorul
defineºte simplu aceastã metodã.
Cu referinþã la Parabola “Talanþii”,
autorul noteazã: “În ultimã instanþã,
parabola de faþã e ºi o parabolã
despre miza hermeneuticii. Ce
face, în definitiv, comentatorul unui
text? Ia textul ca dat ºi se

strãduieºte sã scoatã la luminã
bogãþia lui, iradierea lui potenþialã.
Hermeneutul multiplicã textul, îl
pune “la lucru”, îl restituie cititorului
nu doar în realitatea lui, ci ºi în
posibilul lui. E un gest riscant”(p.
182). E “riscant”, desigur, pentru
cã Filosofia distinge între
"posibilitãþile concrete”, care sunt
acum ºi aici, iminent realizabile, ºi
"posibilitãþile abstracte”, care sunt
realizabile altcândva ºi altundeva,
sau sunt pur ºi simplu irealizabile (
sunt utopice ) Sau, potrivit unei
zicãtori savuroase din Sud: “Existã
posibilitãþi care se poate ºi
posibilitãþi care nu se poate”.
Aºadar, hermeneutul pleacã de la
un “text”care este “dat”, deci este
delimitat precis, sau este
“circumscris”. De aici ºi metafora
“Cercului hermeneutic”. Herme-
neutul nu iese din acest “cerc”, în
afara lui, în exteriorul lui, ci se
adânceºte în interiorul lui, îi
dezvãluie sensurile sau semni-
ficaþiile mai adânci, implicite ºi
“mute”, îl face sã “vorbeascã” de
la sinele lui. Folosind un triplet
conceptual, aici am putea spune
cã: din “text”, hermeneutul coboarã
în “subtext”, dar nu iese ºi în
“context”, fiind limitat de “cir-
cumferinþa” cercului.La fiecare
Parabolã, autorul pleacã de la cele
patru “Texte” de bazã (“voci”) ale
Evangheliºtilor. Iese “în afara lor”
doar cu sursele , suplimentare sau
complementare, care tot la “Texte”
trimit. Apoi, “Textele” sunt analizate
minuþios, pânã la ultimul “cuvânt-
cuvinþel”, pânã la semnele lor
diacritice. Pe aceastã “cale” sunt
reliefate sensurile ºi semnificaþiile:
unele evidente, altele ascunse,
unele reale, altele doar posibile.
În limbajul nostru, Textul este
“fundalul”, iar interpretarea lui dã
"relieful” sau “reliefurile”. Autorul,
cum spuneam, nu iese din Text în
Context, ºi de regulã, aceste
“ieºiri”, ale altor exegeþi, sunt cotate
ca “Ideologie”. Acum, Cercul este
cerc, încât, prin definiþie, el nu
îºi poate mãri sau micºora
“circumferinþa”, deci diametrul ºi
raza. El nu este asemeni Cercului
prin care este “cuprins de-
necuprinsul”, adicã Dumnezeu.
“Textul” dat este “circumscris”,
adicã este finit, limitat, imobil ºi
“închis” în raport cu “Contextul”.

Dar Hermeneutica presupune ºi
“miºcarea”. Se pare cã nu avem
un Model intuitiv optim, care sã
iasã din paradoxul: statica Textului
ºi dinamica Metodei. Avem, însã,
chiar douã forme degradate ale
Modelului, deci de “soluþionare” a
paradoxului, ºi anume: “miºcarea
în cerc” (rotirea fãrã rost, proprie
lui Sisif) ºi “cercul vicios”. Cu
referinþã la cel de al doilea, un
personaj al lui Eugen Ionescu (o),
ne sfãtuieºte: “Nu mângãiaþi
cercurile, ele riscã sã devinã
vicioase”. Sfatul este încãrcat ºi de
umor, dar ºi de înþeles. ªi totuºi,
un astfel de Model optim, în care
este suprimat paradoxul- fie el real
sau posibil- “static-dinamic” existã.
Acest model a fost elaborat de
Hegel. Marele gânditor (ºi
dialectician) afirmã cã “Ideea
Absolutã” (sau “Raþiunea Uni-
versalã”) poate fi reprezentatã
intuitiv printr-un Cerc. Dar
“circunferinþa” acestui Cerc este
alcãtuitã din “puncte”, care la rândul
lor sunt alte “cercuri”. Aceste “alte
cercuri” au ºi ele, fiecare în parte,
“circumferinþe” care sunt alcãtuite
din alte “puncte”, care , la rândul
lor, sunt alte cercuri...etc. Ulianov
(care nu era prost de felul lui), a
rãmas profund impresionat de
acest Model intuitiv. Plecând de la
acest Model intuitiv, dar în replicã
sau în contrapunct, Lenin, teore-
ticianul “Internaþionalismului” (fie
acesta, proletar sau comunist) a
elaborat  faimosul Model al Spira-
lei. Spirala are o deschidere con-
stantã ºi suitoare, ea fiind un
echivalent geometric al “Pro-
gresului” social. Spirala tinde spre
Infinit, probabil cã pentru a-l
concura pe Bunul Dumnezeu.
Putem rãmâne surprinºi, sã
regãsim Modelul lui  Hegel
(Cercul tuturor cercurilor), într-o
altã variantã, la gânditorul
român Vasile Conta. Autorul
concepþiei despre “Ondulaþia
Universalã” pleacã de la noþiunea
ºtiinþificã de “undã”. Undele nu
sunt egale, ele diferã prin am-
plitudine ºi prin frecvenþã. Vasile
Conta conceptualizeazã noþiunea
ºtiinþificã de “undã”, care devine
“Ondulaþie”. Ondulaþia nu este
liniarã, ea este articulatã interior,
este structuratã. Acum, sã ne
reprezentãm o undã, de am-
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plitudine medie. Pe curbura de
miºcare a acesteia (miºcarea
nefiind liniarã) se înscriu, ca o
“vibraþie”, alte unde, cu o am-
plitudine mai micã, pe curbura
cãrora se înscriu (ca un fel de mini-
vibraþii), alte unde etc. La rândul ei,
unda medie, de la care am plecat,
este o “vibraþie” pe curbura unei
unde mai mari, în care este
integratã. Dacã Levi-Strauss
afirmã cã oricare “entitate” a Lumii
este “un pachet de relaþii”, Vasile
Conta ar fi putut spune - ºi chiar
mai îndreptãþit- cã oricare “entitate”
a acestei Lumi, este “un pachet de
unde”. Soarta pe care Cercul o are
la Hegel, este similarã cu soarta
pe care o are Unda la Vasile Conta.
De altfel, Unda lui Vasile Conta se
înscrie între Cercul lui Hegel (care
rãmâne totuºi “închis”) ºi Spirala
lui Lenin (care este, totuºi, “prea
deschisã”). În ultim corolar: dacã
reluãm “Istoria filosofiei româneºti”,
putem constata, chiar empiric, cã
tema “Undei”-“Ondulaþiei” este o
temã, textualã sau subtextualã,
constantã a acestei “Istorii”. Ea
începe chiar cu Dimitrie Cantemir
(în “Istoria creºterii ºi descreºterii
împãrãþiei aliosmãneºti”), fiind
apoi reluatã (în diverse variante,
desigur) de Vasile Conta, Nicolae
Bãlcescu, Mihai Eminescu, Dan
Botta ºi Mircea Vulcãnescu, Lucian
Blaga ºi Constantin Noica. Acesta
este – credem – ºi ultimul “Fundal”,
cel mai larg ºi cel mai adânc,
naþional ºi universal, în care se
înscrie, ca un “Relief” de excepþie,
admirabila carte a domnului Andrei
Pleºu, “Parabolele lui Iisus”.

Cât priveºte subtitlul cãrþii –
Adevãrul ºi povestea –, acesta ar
merita un comentariu mai amplu,
dar aici ne limitãm la câteva un-
ghiuri de abordare, de la exterior
cãtre interior. Este interesantã, mai
întâi, ordinea celor douã cuvinte,
adicã mai întâi “adevãrul” ºi apoi
“povestea”. Punctul lor de inter-
secþie, ca posibilitate, este ºi el
dublu, cãci putem vorbi, la fel de
bine, despre “adevãrul poveºtii”,
dar ºi despre “povestea ade-
vãrului”. Procedura (metoda) fiind
declarat “hermeneuticã”, autorul
pleacã de la “poveste”, adicã de la
“parabolã”ca text ºi coboarã spre,
respectiv, în “adevãrul” ei. În acest
sens, subtitlul ar putea fi ºi “po-

vestea adevãrului”, care prin “po-
veste”, se “adevereºte”. Dar, ajuns,
pe cale esotericã, la “adevãr”,
acesta este expus (ex-pus), în
modalitate exotericã, pentru
ceilalþi, cititorii, receptorii. Autorul
începe “exoteric”, cu ceea ce a
cãutat ºi a gãsit “esoteric”, adicã
începe cu sfârºitul, aceasta fiind o
altã ipostazã a “cercului her-
meneutic”.De aici, ºi ordinea celor
douã cuvinte ºi entitãþi spirituale:
adicã, “adevãrul ºi povestea”. Prin
“poveste”, noi definim o formã sau
o formaþiune imaginativã (ima-
ginarã) a spiritului, vecinã cu fic-
þiunea. Ea nu este o ficþiune purã ,
cel puþin ºi pentru faptul cã avem
ºi “Povestea porcului” (Ion Crean-
gã) sau “Povestea vorbei” (Anton
Pann). “Povestea” este un termen
generic, care poate lua cel puþin
patru ipostaze: “alegoria”, “bas-
mul”; “fabula”, “legenda”. Deci
parabola este o formã a poveºtii.
ªi povestea ca gen ºi fabula, ca
specie, au o epicã proprie ºi am-
bele trimit ºi spre realitate, au un
referent, respectiv un sens ºi o
semnificaþie Povestea poate lua
ºi forma de “basm”, iar în “basm”
creºte elementul “ficþional” ºi des-
creºte elementul “referenþial”. În
Teoria Presei sunt distinse, printre
altele, douã genuri specifice:
“ºtirea” ºi “reportajul”. Dar cele
douã genuri îºi pot gãsi un echi-
valent popular perfect în diferenþa
dintre “veste” ºi “poveste”. Aici, în
“povestea ca reportaj”, elementul
referenþial este maxim, iar ele-
mentul imaginativ ar trebui sã fie
unul minim, sã tindã spre zero
(dacã reporterul nu se apucã “sã
spunã poveºti”). Acum, o diferenþã
specificã, între povestea ca
“basm” ºi povestea ca “parabolã”,
ar putea fi aceasta: “basmul” are
un început  (“Era odatã. ca nicio-
datã...”), are un sfârºit (“Iar cu-
vântul din poveste / Înainte mult
mai este”) ºi are ºi un referent (“Cã
dacã n-ar fi / Nu s-ar povesti”).  Dar
cele trei elemente sunt imaginative
ºi vagi, ele se pot dilata ºi se pot
contracta, ca Timpul lui Einstein.
În schimb, “parabola” este circum-
scrisã mult mai precis, cu în-
ceputul, cu sfârºitul ºi cu referentul
ei. Referentul “parabolei” este real,
sau este extras direct din realitate.
În parabola cu “Semãnãtorul” exis-

tã în mod real cele patru medii , în
care aceeaºi sãmânþã poate fi
aruncatã. Existã deci, patru “posi-
bilitãþi”, dintre care numai una
ajunge sã fie realizatã (realã). Îar
sensul ºi semnificaþia sunt în-
cifrate în interiorul “parabolei”, nu
în afara ei. Ultima notã face ºi di-
ferenþa dintre “parabolã” ºi “fabulã”.
“Fabula” este ºi ea o “poveste”
despre animale, chiar ºi despre
lucruri. Are ºi ea o epicã ºi o
substanþã (desfãºuratã în prozã
sau în versuri), numai cã sensul
ºi semnificaþia (“mesajul”) sunt
date în exteriorul “poveºtii”, în aºa-
numita “moralã a fabulei”, în care se
cristalizeazã “adevãrul”. Aºadar, în
“fabulã”,  succesiunea cuvintelor ar
fi “Povestea ºi adevãrul”, nu “Ade-
vãrul ºi povestea”, cum este cazul
în “parabolã”. În “fabulã”, cele do-
uã entitãþi spirituale nu se aflã într-
o relaþie de “exterioritate reci-
procã”(Hegel), dar nici nu sunt fãrã
legãturã. Am putea spune cã ele
“coexistã”, ca sã nu spunem “coa-
biteazã”. Relaþia este, apoi ºi asi-
metricã, iar în acest sens,  din sub-
stanþa “poveºtii” fabulei, putem
extrage “morala ei” (deci “adevã-
rul”), dar din aceastã “moralã”, sau
din acest “adevãr”, nu putem dedu-
ce invers, nu putem reconstitui
“povestea” ei. Menþionãm doar în
trecere cã “legenda” este ºi ea o
“poveste”, care se referã la “ge-
neza lucrurilor” (fie ele obiecte,
fiinþe, instituþii). Legenda poate
avea câte ceva din toate cele trei
specii (parabola, basmul, fabula ),
dar în ea accentul orientativ cade
pe “genezã”. Revenind la para-
bolã, în cazul acesteia, cele douã
laturi (“povestea” ºi “adevãrul ei”)
se implicã reciproc ºi inextricabil
(adicã organic). În “parabola” datã,
ca text ºi ca “poveste”, exegetul
trebuie sã identifice ºi sã distileze
“adevãrul” implicat (ca sens ºi
semnificaþie) în oricare unitate
lexicalã (cuvânt, expresie, enunþ,
sintagmã, fragment), ca “pãrþi”ale
“Întregului”, dar ºi în  “Întregul”
care , prin definiþie, le integreazã.
Or, acest efort de “du-te-vino!”, în
interiorul “cercului hermeneutic”,
este, în cazul cãrþii “Parabolele lui
Iisus”, elaboratã de domnul
Andrei Pleºu, un efort de excepþie,
adicã unul ºi magistral ºi
exemplar.
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O carte contaminantã, astfel
numeºte Adriana Babeþi volumul
Cristinei Vidruþiu, Imaginarul
epidemic. Reprezentãri istorice ºi
metaforice ale ciumei în literaturã
(Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-
Napoca, 2012) ºi nu greºeºte
deloc. Cu toate cã nu este vorba
despre un volum literar, în care
seducþia cititorului sã se facã prin
estetic ºi permutãri narative,
volumul Cristinei Vidruþiu reuºeºte
sã capteze nu numai atenþia
omului de ºtiinþã, ci ºi atenþia unui
cititor deloc preocupat de ipos-
tazele epidemicului. Cum se
întâmplã asta? Prin acurateþea
stilului, expunerea ordonatã a
ideilor ºi, totodatã, a þintelor
cercetãrii sale.

Miza principalã a Cristinei
Vidruþiu este aceea de a sintetiza
ºi analiza reprezentãrile pe care
ciuma le-a suferit de-a lungul
epocilor în literaturã, urmãrindu-se
sã se stabileascã dacã se poate
pune problema existenþei unui
pattern reprezentaþional literar al
acesteia. Prin existenþa unui astfel
de pattern, considerã cercetãtoa-
rea, s-ar putea pune problema
identificãrii ºi definirii unui imagi-
nar epidemic, acesta din urmã,
situându-se, ca domeniu de
cercetare, la confluenþa dintre
“Literaturã ºi medicinã”, “Antropo-
logie medicalã”, “Epidemiologie
culturalã” ºi “Medical humanities”.

Pentru a configura ideea de
pattern ºi imaginar epidemic,
Cristina Vidruþiu urmãreºte cinci
perspective: „raportul dintre repre-
zentãrile ciumei în literaturã ºi
reprezentãrile ciumei în alte
domenii; raportul dintre repre-
zentãrile punctuale ale ciumei
în literaturã ºi contextul istoric;
definiþia unei literaturi a ciumei ºi

Cãlina  Bora

Ciuma: pattern si
componenta a imaginarului
epidemic

a unui canon al acesteia;
trãsãturile literaturii ciumei; funcþiile
literaturii ciumei (p. 15).

Ipoteza existenþei unui pattern
epidemic, pe care Cristina Vidruþiu
o lanseazã la începutul studiului
sãu, are ca bazã fascinaþia
secolelor XX ºi XXI pentru
scenariile apocaliptice ºi post-
apocaliptice, în care fenomenele
medicale (pandemia de SIDA,
gripa aviarã, boala vacii nebune) ºi
fenomenele specifice informaticii
(viruºii) acþioneazã în mod direct
asupra individului, boala fiind aºa-
dar o constantã a vieþii cotidiene.
Astfel, spune cercetãtoarea,
bolnavul, „adevãrat sau închipuit al
secolelor XX ºi XXI, dobândeºte
un dublu statut: pe de-o parte este
pacient perpetuu, pe de altã parte
este consumator nesãþios ºi
propagator de scenarii apocaliptice
ºi post-apocaliptice (p. 6).

În aceste condiþii, a pune
problema existenþei unui pattern
al ciumei, cu dublu sens: recu-
perarea ºi reînvestirea ciumei
rezultatã a scenariilor secolelor XX
ºi XXI nu este o absurditate, ci o
necesitate. Argumentul întãritor al
cercetãrii Cristinei Vidruþiu este
acela cã resurecþia imaginii ciumei,
boala devenitã temã majorã a
literaturii, ºi invazia structurii ei
dinamice la nivel discursiv, nu
numai cã aduce în prim plan starea
de panicã ce arde mocnit în
conºtiinþa individului contemporan,
dar aduce în discuþie ºi dorinþa
individului de a încerca sã deþinã
controlul asupra ei ºi, în acelaºi
timp, sã o investeascã în scop
personal prin „domesticire. Practic,
încercarea individului de domes-
ticire a bolii oferã materialul
ideologic, cultural ºi literar care
permite supoziþia existenþei unui

imaginar epidemic ºi a unui pattern
epidemiologic aferent acestuia.

Ce este însã un pattern al
ciumei, în viziunea cercetãtoarei?
O „structurã-schelet“ care, în
cazul domeniului sãu de cercetare,
însumeazã ºase puncte de
inflexiune: epidemie, miasmã,
contagiune, carantinã, lazaret ºi
negru. În funcþie de contextul
ºtiinþific, istoric ºi literar al acestor
nuclei, dar ºi în funcþie de contextul
biografic ºi intenþia autorilor, ciuma
în literaturã poate fi catalogatã
drept metaforã-vehicul care
coaguleazã existenþa unui pattern.
De ce a ales termenul de pattern
ºi nu cel de arhetip al ciumei, poate
cã este un aspect la care, cândva,
autoarea va da un rãspuns.

Pornind însã de la structura
pattern-ului, Cristina Vidruþiu
defineºte imaginarul epidemic ca
fiind structura unitarã a ideilor ºi a
imaginilor ciumei, guvernate de
existenþa unei dinamici de interior,
dinamicã rãspunzãtoare pentru
funcþionalitatea acestui imaginar.
Din cauza ei, ciuma, „interpretatã
de-a lungul istoriei drept pedeapsã
divinã (în Antichitate), apoi boalã
reprezentativã pentru perioada
Evului Mediu ºi afecþiune medicalã
în Renaºtere, ajunge sã reprezinte
în zilele noastre o sursã de
referinþã pentru o serie de
fenomene caracterizate de
mister, violenþã, recurenþã ºi un
impact mare la nivelul populaþiei,
ca de exemplu epidemia de
depresie sau invazia viruºilor
informatici (p. 347).

În altã ordine de idei, cauza
existenþei unei dinamici în cadrul
imaginarului epidemic se dato-
reazã, în primul rând, receptivitãþii
ºi interesului individului pentru
scenariile apocaliptice de tip
epidemiologic. Mai mult ca sigur,
odatã cu diversificarea ºi
înmulþirea acestor scenarii, odatã
cu afiºarea noilor descoperiri
ºtiinþifice ale secolului nostru,
imaginarul epidemiologic îºi va
mãri graniþele, întrucât boala, ºi tot
ceea ce este adiacent acesteia,
se aflã într-un continuu proces de
metamorfozare.

ª
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Mã bântuie vizualul unor proze
care, la prima vedere, par extrem
de realiste ºi vioaie, datoritã unui
har înnãscut al înlãnþuirii epice.
Alunecarea din real spre oniric ºi
fantastic se face atât de firesc,
încât te întrebi dacã nu cumva
ubicuitatea a devenit normalã. Cu
siguranþã, Constantin Cubleºan e
un prozator de forþã, descins parcã
din teritoriile lui Rebreanu.
Povestirile din volumul Mersul prin
cuºcã (Ed. Limes, Cluj, 2012) curg
firesc, cu o sfãtoºenie ardele-
neascã, unde primatul povestirii e
instaurat definitiv. Nimic nu e lãsat
în stadiu de eboºã. Scriitorul nu
supraliciteazã, aranjându-ºi
povestirile în volum dupã logica
pendulãrii între realism ºi fantastic.
Dacã viaþa e...vis, atunci oniricul
nu pare superfluu ºi putem crede
în acel „ireal cadru impalpabil”.

Constantin Cubleºan a avut
fericita idee a unui liant, constituit
de Luca, un personaj omniprezent,
auctorial. El trece prin toate
întâmplãrile, abolind orice frontiere
între teritorii aparent disparate.
Când din vãzduh coboarã un cal
alb, „câmpul, pânã departe, se
învioreazã ca de-o boare
miraculoasã” (povestirea Calul).
Chiar dacã ne situãm în lumea
basmelor, fantasticul e credibil, nu
distoneazã, semãnând tristeþea
dispariþiei unor vremi revolute: „azi,
tot mai puþini oameni vin în lumea
basmelor”.

De ce, oare, titlul Mersul prin
cuºcã? Volumul anterior de
povestiri se numea Omul în colivie.
În colivie mai pot exista aripi, nu?
Apãreau cupluri crispate sub
evidenþa mormintelor conjugale.
Dar cuºca? Suntem limitaþi? Mai
aproape de animalitate? Prizonieri
ai propriilor limite?

Orice speculaþii am face, un
lucru e cert pentru volumul de faþã:
se insinueazã mereu o chemare
de...DINCOLO. Morþii revin cu
ostentaþie, dar ºi cu dezinvolturã,
într-o dezordine temporalã absolut
tulburãtoare, ezotericã. Pãrinþii lui
Luca vin noaptea în camerã pentru

conversaþii nostalgice (vezi
Noapte bunã). La fel domnul
Ionicã, mort zgribulit, aºteaptã
nopþile la uºa soþiei Smaranda
(Bietul Ionicã). Mortul Soroceanu
revine în biroul colegilor, chiar dacã
a fost incinerat. ªtie cã „suntem cu
toþii închiºi în câte o cutie, mai mare,
mai micã, mai sus ori mai jos pe o

scarã socialã... Dar important e sã
ºtii cã poþi ieºi, dar ºi sã poþi ieºi
cu adevãrat”. (Soroceanu)

O altã categorie distinctã de
povestiri vizeazã cotidianul pur,
anecdoticul încãrcat de semni-
ficaþii, reversul aparenþelor, dar –
mai ales – ironica utilizare a lim-
bajului de lemn, pânã la atingerea
sarcasmului. Uneori naraþiunea e
îmbrãcatã intenþionat în faldurile
penibile ale acelui limbaj sufocant:
„într-o ceremonie ce avea sã
primeascã turnura oficialã a unei

acþiuni menitã a demonstra (...),
acþiune la care se implicaserã
forurile cele mai înalte de stat.”

Autorul se îndepãrteazã de
prezent, chemându-ºi amintirile de
la Bolic ºi Huedin, retrãind senzaþia
imponderabilitãþii (Lecþia de
cãlãrie). Mai descinde în teritorii
danteºti (Cripta), unde morþii zac
pe mii de poliþe. Iubirile sfârºesc
inexplicabil, ca în poemul lui
Verlaine (Colocviu sentimental),
fãrã alte explicaþii sofisticate, în
afarã de „între noi totul s-a terminat”
(Pe o vreme ca asta).

Redeschid cartea ºi citesc a
treia oarã De-a lungul râului. Atâta
cinema inclus în ceaþa oniricã, în
premoniþiile inexplicabile! Tatãl ºi
fiul în douã lumi diferite, fãrã vreun
obstacol între ele. Un drum „des-
fundat, plin de praf ºi de pietroaie”.
Ceva nebulos, ca în finalul... filmului
Moromeþii (admirabil final).
Inevitabila despãrþire. ªi îndemnul
tatãlui: „ – Du-te, Luca, nu te opri.
Du-te-n drumul tãu. Ne vom întâlni,
oricum, ceva mai târziu, acolo...”.
Acolo unde? Deruta. Spaima de
dincolo. Apoi „a apãrut pasãrea
aceea verde, cu creastã roºie, ca
un fel de ciocãnitoare, ce mi s-a
aºezat pe umãrul drept ºi a
început sã-mi cânte la ureche o
melodie nemaiauzitã.”

Restul e... tãcere. Talent.
Discurs epic impecabil. Mistere
pline de simboluri. Totul sub
bagheta unui autor inconfundabil.

Cu totii inchisi intr-o cutie
Alexandru Jurcan

care o dã este de altã naturã. El
nu þese scene ample cu iz sexual,
ci dã tente licenþioase. Ce
evidenþiazã prin ele? De obicei,
panica în acceptarea realitãþii sau
a devenirilor personale dirijate de
Paternoster: „Sunt omul perfect,
omul pe care l-am aºteptat, omul
pe care o sã-l pãrãsesc când i-o fi
lumea mai dragã într-un mare
aeroport (p. 74); „Nu mai ameninþa,
Iulian, cu cuþitul asupra ta cã fuge
îngerul de lângã tine (p. 39); „Dragã
Iulian, te cam bântuie copilãria; ce
straniu e acest bãieþel care comu-
nicã mai degrabã în scris cu
propria persoanã (p. 31).

Senzaþia cu care rãmâi dupã
citirea cãrþii lui Kir este cã „tragem
zãvorul ºi rãcnim (p. 94).

(urmare din pag. 72)

Pavaj - 2 (detaliu)
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L’art en toutes lettres: écrits
d’artistes francophones et
roumains (Casa Cãrþii de ªtiinþã,
colecþia “belgica.ro”, Cluj-Napoca,
2013) reprezintã volumul colectiv
de studii coordonat de Rodica
Lascu-Pop ºi Éric Levéel.
Contribuþiile reunite în aceastã
nouã publicaþie a Centrului de
Studii Literare Belgiene propun o
abordare interdisciplinarã a fe-
nomenului artistic; o axã semni-
ficativã a cercetãrilor poate fi tra-
satã prin interpretarea raportului
dual artist/scriitor. Relaþia existentã
între litere ºi culoare, între picturã
(imagine) ºi textualitate este
problematizatã în lucrãrile tinerilor
cercetãtori, dar ºi în analizele
realizate de universitari confirmaþi
sau de specialiºti în domeniul artei
(istorici ai artei, muzeografi etc.).
Perspectivele multiple asupra
valenþelor artei sunt bine conturate
întrucât cercetãtorii provin din areale
culturale diferite, respectiv Ro-
mânia, Franþa, Belgia, Elveþia ºi
Africa de Sud.

Originalitatea volumului de
studii poate fi regãsitã în exerciþiul
de a configura un dialog între
faþetele multiple ale diverselor
personalitãþi, plasticieni/scriitori
aparþinând unor spaþii culturale,
tendinþe ºi viziuni artistice din cele
mai diferite (Albert Dasnoy,
Mariana Bojan, Ion Codrescu,
Marcel Iancu, Max Herman Maxy,
Gherasim Luca, Victor Brauner,
Marcel Broodthaers, Christian
Dotremont, Giorgio de Chirico,
Corneliu Baba, Val Gheorghiu,
Dan Perjovschi, Hervé Guibert,
Christian Gabrielle Guez Ricord,
Lena Constante, Jean Cocteau).
Totuºi, abordarea problematicii,
respectiv raportul dual artist/
scriitor, individualizeazã studiile;
perspectiva teoreticã asupra
raportului figural/imaginal alter-
neazã cu analize punctuale ale
unor opere literare mai puþin
cunoscute de public (poezie,
memorialisticã, nuvele, eseu,
corespondenþã),  unele cercetãri
trimit dinspre litere înspre imagini,

în vreme ce altele pornesc de la
forme vizuale ºi ajung la litere.

Ioana Both propune în studiul
“«Ceci n’est pas un tautogram-
me» ou du visuel des formes
littéraires” o abordare teoreticã a
palierelor vizuale ale formelor
literare. Pe de altã parte, lucrarea
aratã cã existã o codificare cul-
turalã a figuralului; forma-desen nu
are o funcþie decorativã, ci, din
contrã, aceasta construieºte un
nivel suplimentar de semnificaþie.
Acest nivel suplimentar de
semnificaþie este abordat ºi
analizat în articolele propuse de o
serie de cercetãtori cuprinºi în
volumul colectiv: Ana-Maria
Gîrleanu-Guichard interogheazã
modul în care poetul Christian
Gabrielle Guez Ricord transpune
figurile metafizice (în special figurile
angelice) în litere ºi în imagini;
Andrei Lazãr traseazã liniile fluide
între scriiturã ºi imagine la Hervé
Guibert, în vreme ce Anamaria
Sabãu aratã cum literele, cuvintele
devin imagini în cadrul experienþei
carcerale a Lenei Constante.

Numeroase contribuþii îºi
propun sã facã auzite  vocile
literare ale artiºtilor plastici ce
s-au impus cu deosebire în
miºcarea de avangardã euro-
peanã; “comentariile-desenate”,
“cubomania”, “logogramele”, etc.
sunt doar câteva dintre tehnicile
prin care se traseazã polifonia
litere/imagini. Aceste procedee
artistice reliefeazã complemen-
taritatea domeniilor imagistice;
mai mult, examinarea  raportului
cuvânt/imagine (culoare) este
condusã de Ioan Pop-Curºeu, cu
o remarcabilã acu-rateþe ºi în
spaþiul concret al Cimi-tirului Vesel
de la Sãpânþa; aceastã abordare
demonstreazã faptul cã nu doar
cadrul virtual sau imagistic susþine
frontierele poroase între
discursurile artistice, ci cã însuºi
spaþiul geografic concret promo-
veazã dialogul textualitãþilor de
naturi diverse.

Volumul colectiv oferã cititorului
posibilitatea de a cunoaºte voci
artistice inedite; mai mult, acesta
îi propune un exerciþiu de
intercomprehensiune prin meta-
morfozele ºi jocurile speculare
între nivele diferite de semnificaþie
ºi de textualitate.

Despre raportul imaginal/
figural
Anamaria Lupan
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Cu egalã  virtuozitate ºi pleni-
tudine, arta Corinei Horvath
Bugnariu evolueazã pe douã
paliere, picturã ºi textile. Deºi
distincte ca tehnicã, în cazul sãu
acestea se vãdesc conexe.

Ceea ce le apropie sau mai
curând le îngemãneazã este
factorul culoare, constituind domi-
nante limbajului sãu. Indiferent de
procedeele figurãrii, cromatica
expansivã le este proprie ambelor
domenii de creaþie. O anume
originalitate, extrem de personalã
ºi directã, impulsioneazã elanul
sãu imaginatic ce se adevereºte
seducãtor.

Mai reþinute ca stilizare,
respirând un parfum natural, florile
se revarsã dezinvolt în buchete
estivale sau de primãvarã târzie,
fãcând punte spre toamnã.
Indiferent de specie, belºugul lor
emanã o euforie necontenit vie.
Flori de câmp, mai curând modeste
cu farmecul lor multicolor, ne
cuceresc deopotrivã cu acele
corole aristocrate, precum crinul ºi
trandafirul ori mai rarele flori de
clematys. În marele iureº vegetal
al grãdinii sale, pasional asumatã,
artista transpune pe pânzã, carton
ori canvas, de preferinþã cu acrilic,
o adevãratã feerie floralã.
Invadante, epuizând întreaga
suprafaþã a suportului pictural,
petale înmiresmate epuizeazã
literalmente cu infinitele lor nuanþe
spaþiul. Plinã de nerv, festivitatea
vegetalã cucereºte, indiferent de
provenienþa sa. Aflate fie pe colinã,
fie pe câmp sau poposind în eterna
grãdinã a Corinei, frãgezimile
florilor, iubite cu un soi de nesaþ
senzual, încântã ochiul. Maldãre
de petale, ca o cascadã de mãtase
ºi velur se aºtern, ameþind privirea
cu un soi de horror vacui ( oroare
de vid ), ce nu îngãduie nici un loc
liber acestei îmbelºugate risipe.
Copleºitoarea nãvalã a frumuseþii
fireºti ne seduce cu splendoarea
aprinsã a acestui torent de
frumuseþe. Autonomia imaginii ce
pare decupatã din contextul firesc

al naturii, redând efemerul înfloririi
printr-o pensulaþie mobilã,
fracþionatã, ce sugereazã luminã,
o anvelopã de claritate zenitalã,
trãdând sãvârºirea tabloului în aer
liber, aminteºte de impresionism.
Uneori, tuºele divizate sunt în-
locuite prin succesiunea ritmicã a
unor benzi de culoare, reci ºi
calde, suind spre un orizont
imaginar. Efectul complementa-
relor accentueazã contrastele,
creind o amplã viziune de
suprafeþe vibratile. Percepþia liric-
senzorialã a realitãþii native duce
spre un mod poetic, spre un far-
mec genuin, înrudit cu spontanei-
tatea tehnicii alla prima. Petele
cromatice, eliberate de conture ºi
anulând clar-obscurul, suscitã o
puternicã impresie. Forma este
înlocuitã prin patã, reducând iluzia
spaþierii ca atare; detaliul devenit
pars pro toto, înlocuind întregul,
trãieºte în sine. Copleºitã de
invenþia ornamentalã, exultanþa
edenicã se declarã viguros prin
echivalenþe picturale.

Atent organizate, în schimb, în
compoziþiile ce nu ocolesc totuºi
capriciile inspiraþiei, lucrãrile de
tapiserie ne dezvãluie un stil foarte
echilibrat. Mai rece, ochiul artist
creeazã suprafeþe, adesea geo-
metrizate, sintetice, vizând nu
odatã subânþelesul imaginii. Chiar

când forme ºi culori rivalizeazã, ca
într-un vitraliu, ori  sunt dispuse
parcã la întâmplare într-un spaþiu
riguros conturat, sensurile se
încarcã de o anume gravitate.
Substituind expansiunea euforicã,
o anume coordonare guverneazã
compoziþia, uneori sever structu-
ratã în patrate. O reþea de nuanþe
reci, pe alocuri preîntâmpinate de
neaºteptate tente calde, discret
sugerate, creeazã o dispoziþie
simfonicã.

Îndrãzneala stilizãrii îºi atinge
apogeul prin simplitate expresivã
în singura lucrare ce se vrea
oarecum emblematicã, a cuplului
nupþial. Tonurile plate ale feþelor
magistral esenþializate rivalizeazã
intenþionat cu fondul intens siniliu
ºi cu admirabila împestriþare a
buchetului de mireasã.

Dar, indiferent cã picteazã florile
grãdinii sale, ori cã þese tapiserii,
Corina Horvath Bugnariu nu
cunoaºte restricþii. Ea îºi impune
originalitatea, adesea jucãuºã,
alteori impresionant de serioasã,
realizând un stil unic.

Inepuizabilã, imaginaþia ei
decorativã preschimbã fãrã
opreliºti entitãþile artei sale, cu
o l ibertate decisã. Nesaþul
inovãrii este cvasipermanent,
mereu stimulat de inedite
explorãri ale modalitãþilor de
expresie. De aici izvorãºte
viabilitatea unei înzestrãri native,
mereu alimentatã de înfiorãrile
nãscocirii creatoare, îngãduind
sã se regãseascã necontenit, cu
o naturaleþe rarã în atmosfera
unui stil propriu.

Corina Horvath Bugnariu
Viorica Guy Marica
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Anul 2012 a fost unul fast pentru
cinematografia româneascã.
Printre filmele lansate în 2012 se
numãrã: Dupã dealuri (regia:
Cristian Mungiu), Palilula (regia:
Silviu Purcãrete), Toatã lumea din
familia noastrã (regia: Radu Jude),
Despre oameni ºi melci (regia:
Tudor Giurgiu) – poveºti bazate pe
o realitate de tip senzaþional sau
intimist, în afara peliculei Undeva
la Palilula, un fel de struþocãmilã,
rezultat al unui experiment mai mult
sau mai puþin eºuat. 2013 a
început ºi el bine, Poziþia copilului,
regizat de Cãlin Peter Netzer ºi
bazat pe un scenariu semnat de
Rãzvan Rãdulescu, a fost
recompensat cu Ursul de Aur la
Festivalul Internaþional de Film de
la Berlin, un trofeu serios, cu
greutate, acordat unui film mai mult
decât problematic.

Singurãtatea ºi pãcatul
deznãdejdii

Încep cu unul dintre premianþii
listei de mai sus, Dupã dealuri al
lui Cristian Mungiu, care a reuºit
sã impresioneze la Cannes, fiind
rãsplãtit cu premiul pentru cea mai
bunã actriþã, pe care ºi l-au
adjudecat, ex aequo, Cristina
Flutur ºi Cosmina Stratan, dar ºi
cu cel pentru cel mai bun scenariu,
în cauzã fiind aici însuºi Cristian
Mungiu. Inspirat de romanele-
documentar semnate de Tatiana
Niculescu Bran despre cazul
Tanacu, filmul transformã pove-
stea senzaþionalã care a stat la
baza acestor romane într-o istorie
sensibilã, cu multiple conotaþii,
centrate pe fragilul raport om-
societate.

Povestea începe cu reîntâlnirea
dintre Voichiþa (Cosmina Stratan)
ºi Alina (Cristina Flutur), douã
tinere care se cunosc din orfelinat.
Alina, care a lucrat o perioadã de
timp în Germania, încearcã sã o

convingã pe Voichiþa, acum maicã
la o mãnãstire, sã plece împreunã
ºi sã munceascã pe un vas de
croazierã. Refuzul Voichiþei o
deruteazã pe Alina, care începe sã
se comporte ciudat: încearcã sã
se sinucidã, îl învinovãþeºte pe
pãrintele-stareþ pentru refuzul
Alinei, dã foc chiliei. Totul ia o
turnurã tragicã, viaþa celor douã
fete schimbându-se, din acest
moment, în mod radical. Gãzduitã
la mãnãstire, Alina încalcã toate
regulile dintr-un schit, pentru ca, în
cele din urmã, sã fie consideratã
posedatã. Drept urmare, stareþul,
în complicitate cu mãicuþele,
încearcã, printr-un ritual de
exorcizare derulat pe câteva zile,
sã-l alunge pe Necuratul aciuat în
Alina – act cu un final tragic.

Filmat atent, cu cadre minuþios
construite, filmul lui Mungiu este de
o coregrafie impecabilã, totul

supunându-se unei viziuni cu
incontestabile marcaje simbolice.
Cu alte cuvinte, simbolul pare a fi,
în acest film, cuvântul de ordine.
Profund gnostic, asemenea
filmelor lui Lars von Trier, Dupã
dealuri activeazã semnificaþii care
definesc o lume pierdutã, coruptã,
fãrã ºanse de recuperare, ºi
mizeazã pe teme ca singurãtatea
ºi Rãul, teme care interacþioneazã

fãþiº. Alina, dupã o perioadã în care
a muncit în Germania, se întoarce
în þarã dupã prietena ei Voichiþa.
Fãrã Voichiþa, viaþa ei nu are sens,
îºi asigurã în câteva rânduri Alina
prietena, de care este legatã pe
viaþã cumva. În schimb, Voichiþa a
gãsit o altã modalitate de a alunga
singurãtatea, ºi anume credinþa
într-un Dumnezeu veºnic. Cele
douã cãi sunt opuse ºi vor intra în
conflict, în ciuda încercãrilor
Voichiþei de a gãsi un compromis.

Asemenea peliculei ruseºti
Ostrov (r. Pavel Lungin, 2006),
Dupã dealuri surprinde nu numai
un mediu monahal, mediu care
funcþioneazã ca o insulã, având
doar legãturi sporadice cu o lume
infestatã de Rãu – grãitoare în
acest sens este scena în care
stareþul condamnã Occidentul, loc
lipsit de credinþã ºi, prin urmare, un
loc al pierzaniei sufleteºti –, dar
prezintã ºi un caz de exorcizare.
Spuneam cã filmul lui Mungiu este
ºi despre Rãu, dar ºi despre
neputinþa Bisericii de a mai lupta
cu arme eficiente împotriva
acestuia. Pentru cã Alina are un
comportament de neînþeles pentru
cei din schit, în cele din urmã va fi
consideratã posedatã. Dacã în
Ostrov, exorcizarea este una

reuºitã, Rãul neavând putere atâta
timp cât existã credinþã, în Dupã
dealuri este propusã o altã viziune.
Meritul lui Mungiu, în acest caz,
este unul însemnat, el reuºind sã
jongleze abil cu perspectivele, la
o primã vedere pãrând a nu blama
în mod evident pe nimeni ºi nimic.
Stareþul ºi mãicuþele pe care
acesta le „pãstoreºte” sunt
rãbdãtori cu Alina, îi tolereazã

Fast si varietate in filmul
romanesc actual
Raul  Popescu
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destul ieºirile violente, autodis-
tructive ºi încearcã, în cele din
urmã, sã gãseascã o soluþie.
Neputincioºi, cei din mãnãstire se
vãd nevoiþi sã alunge Rãul din Alina
prin singura metodã pe care o cred
sigurã: exorcizarea. Voichiþa va
intra ºi ea în acest „joc”, dar numai
pentru scurt timp. Din aceastã
perspectivã, singura vinã a celor
din mãnãstire este aceea de a fi
pierdut lupta cu Necuratul, nu
aceea de a fi torturat ºi ucis un om.
ªi aproape cã strategia ar
funcþiona, dar regizorul este atent
sã propunã ºi alte perspective –
uneori în mod mult prea evident: a
medicilor, a poliþiºtilor ºi, nu în
ultimul rând, aceea a Voichiþei. În
momentul reconstituirii, Voichiþa,
îmbrãcatã civil, stã în faþa stareþului,
a mãicuþelor ºi a poliþiºtilor dând
amãnunte despre exorcizarea
Alinei, amãnunte pe care stareþul,
convins cã a procedat corect, le
tot omitea din relatarea sa.

 Aº spune – deºi nu este vorba
despre o pãrere avizatã, nici pe
departe! – cã Voichiþa era singura
din acel grup care avea har, adicã
o autenticã înclinaþie spre acest
mod de existenþã, spre deosebire
de celelalte mãicuþe, ajunse acolo
doar din cauza unor împrejurãri
tragice cãrora nu le-au putut face
faþã. La final, Voichiþa nu se
eschiveazã ºi cere sã fie ºi ea luatã
pentru interogatoriu, îºi asumã vina
împreunã cu ceilalþi pentru cele
întâmplate – de fapt, este singura
care se crede vinovatã. Prinsã
între douã lumi, cea mireanã ºi cea

monahalã, alegerea Voichiþei era
evidentã, deºi Alina nu i-a înþeles
ºi nici respectat aceastã alegere.
Nu Alina este victima, ci Voichiþa,
iar adevãratul martiriu al acesteia
începe dupã moartea Alinei. În
finalul filmului, avem scena din
duba poliþiei, cu o evidentã
încãrcãturã simbolicã. Cei doi
poliþiºti vorbesc despre un caz în
care un bãiat ºi-a ucis mama ºi a
fotografiat-o, punând apoi pozele
pe Internet. Nu peste mult timp, un
grup de copii traverseazã strada.
Imediat, un strat gros de noroi este
împroºcat pe parbrizul dubei de
poliþie, ºtergãtoarele cu greu
putând face faþã acelui strat gros
de murdãrie. Quod erat
demonstrandum: Rãul este
omniprezent, iar armele de luptã
împotriva acestuia sunt din ce în
ce mai puþine ºi mai ineficiente, fie
cã e vorba de Bisericã, fie cã e
vorba de Poliþie.

Mama ºi fiul

Nu mai puþin problematic din
punct de vedere social, dar ºi
uman, este ºi cel de al treilea lung
metraj al regizorului Cãlin Peter
Netzer, Poziþia copilului, o peliculã
rãsplãtitã, pe bunã dreptate, cu
Ursul de Aur la Festivalul de Film
de la Berlin din 2013. Povestea
este, în aparenþã, una simplã:
Barbu (Bogdan Dumitrache), un
bãrbat pe la 30 ºi ceva de ani,
omoarã într-un accident rutier un
puºti de 14 ani. Mama lui Barbu,
Cornelia (Luminiþa Gheorghiu), o

arhitectã de succes, cu multe relaþii
în lumea bunã, încearcã din toate
puterile sã-ºi salveze fiul, care
riscã destui ani de închisoare.

Cu cadre demne de Dogma 95,
cu prim-planuri în care sunt
surprinse gesturi ºi priviri mai mult
decât sugestive, cu un aer de film
documentar, pelicula lui Netzer
este cu atât mai merituoasã cu cât
a fost filmatã în doar 30 de zile.
Scenariul este, la rându-i, unul
reuºit, asta ºi pentru cã Rãzvan
Rãdulescu a fost colaboratorul lui
Netzer în elaborarea acestuia.
Trebuie spus cã  Rãzvan
Rãdulescu este unul dintre acei
scenariºti care nu cruþã defel
metehnele sistemului social ºi, de
asemenea, nu se aratã mai blând
nici cu defectele personajelor sale,
lucru vizibil ºi în pelicule ca Moartea
domnului Lãzãrescu sau Felicia
înainte de toate, la care ºi-a adus
contribuþia ca scenarist ºi, în ultimul
caz, ca regizor.

În Poziþia copilului, povestea
este centratã pe relaþia mamã-fiu,
o relaþie patologicã, disfuncþionalã
în mãsura în care iubirea mamei
este una posesivã, dominatoare.
Scãpat de scurtã vreme de sub
tutela maternã, Barbu ucide un
copil de 14 ani, iar aceastã moarte
este folositã, cu abilitate, de mamã
pentru a-ºi recupera fiul. Cornelia,
mama autoritarã – în fond, o femeie
modernã, sigurã pe ea, cu o
carierã de succes –, nu pare a
avea niciun scrupul atunci când
trebuie sã-ºi salveze fiul: mituieºte,
promite verzi ºi uscate, apeleazã
la toate relaþiile pe care ºi le-a fãcut
de-a lungul timpului. Altfel spus, îºi
pune toatã energia în acest
demers, recuperarea fiului pierdut
în faþa altei femei, ºi aici e vorba
de logodnica lui Barbu, Carmen
(Ilinca Goia). Înjurãtura durã
adresatã de cãtre fiu mamei
imediat dupã accident, dar ºi acel
masaj erotico-incestuos accen-
tueazã, fãrã doar ºi poate, pa-
tologicul relaþiei dintre cei doi.
Luminiþa Gheorghiu, interpreta
Corneliei, s-a descurcat lãudabil în
acest rol dificil, iar scena de la final,
cea în care Cornelia vorbeºte cu
familia victimei, este grãitoare în
acest sens: spectatorul nu se
poate dumiri dacã este vorba
despre o altã stratagemã a
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Corneliei, disperatã acum, pentru
cã îºi joacã ultima carte, sau dacã
personajul dur, autoritar, îºi
abandoneazã masca ºi îºi aratã,
în sfârºit, latura umanã, sensibilã.
Pe de altã parte, Barbu, fiul
dominat, are de luptat atât cu

remuºcarea de a fi luat viaþa cuiva,
cât ºi cu dorinþa mamei lui de a-l
domina, de a nu-l lãsa sã devinã
adult, responsabil pentru faptele
sale. Nu este o luptã uºoarã, mai
ales cã mama sa nu cedeazã
uºor. De-a lungul filmului, Barbu
oscileazã între dorinþa de a fi
independent ºi aceea de „a se
adãposti sub fusta mamei”.

Poziþia copilului, pelicula lui
Cãtãlin Peter Netzer din 2013, în
buna tradiþie a Noului Val din
cinematograful românesc,
combinã reuºit teme sociale
actuale cu tragedia individualã a
unor personaje, care, în fond, sunt
ºi rezultatul acelui sistem social,
mai mult sau mai puþin deficitar, în
care s-au format ºi în care trebuie
sã reziste într-un fel sau altul.

Bizarul Purcãrete

O apariþie stranie în peisajul
cinematografic al anului 2012 este
Undeva la Palilula, filmul-distopie
regizat de Silviu Purcãrete. Cu
evidente influenþe felliniene,
Undeva la Palilula nu se ridicã,
totuºi, la nivelul creaþiilor regizorului
italian. Grotescul, absurdul,
vulgarul, scabrosul sunt surprinse
aici fãrã fineþea din peliculele lui
Fellini. O abundenþã a detaliilor, a

straniului sufocã într-o oarecare
mãsurã spectatorul, scenele
bizare derulându-se fãrã oprire,
ºocul provocat de acestea fiind
astfel în mare parte anulat.

Povestea nu este complicatã:
în plinã perioadã comunistã,

medicul pediatru Dragoº Serafim
(Dimeny Aron) este trimis la
Palilula, un loc straniu, un fel de
tãrâm suprarealist. Acolo, Serafim
gãseºte un spital-lazaret plin de
tuberculoºi, o clinicã ginecologicã,
deºi la Palilula nu se nasc copii,
ba chiar ºi un hotel-bordel, Boema,
unde se þin în lanþ chiolhanuri, beþii
ºi orgii. Spitalul-lazaret este mai
degrabã un loc de odihnã pentru
beþivii satului, din simplul motiv cã
bolnavii nu sunt bolnavi, dupã cum
ne informeazã ºi doctorul
Predoleanu într-o spumoasã dare
de seamã: „Domnule profesor,
doctorii sînt niºte golani. ªi niºte
curvari. Nici nu se poate altfel.
Toatã noaptea cu asistentele, cu
bolnavele alea numai în cãmãºuþe.
Cã altã treaba n-au. Ce-i
medicina? O escrocherie! Cum
zicea ºi rãposatul nea Pantelicã,
Dumnezeu sã-l ierte: medicina e
singurã escrocherie subvenþionatã
de la Stat. Pãi, pe cine sã
vindecam noi? Ce bolnav? Pãi,
bolnavul dacã vine la noi, ori e
sãnãtos, ori e gata mort. Ce sã-i
facem noi? Dã-i încolo de bolnavi,
cã sînt sãnãtoºi tun”. Palilulienii
sunt, la rândul lor, niºte mostre de
bizarerie. Astfel, o avem pe
Hermafrodita (Ana Sapdaru), o
fiinþã care îºi schimbã sexul în

funcþie de fazele lunii, îl avem pe
doctorul Predoleanu (Rãzvan
Vasilescu), pentru care autopsia e
singura ºtiinþã adevãratã, în mã-
sura în care, oricum, toþi bolnavii
sunt, de fapt, sãnãtoºi, îl avem pe
doctorul Gogu, un african care se
considerã oltean get-beget, o
avem pe femeia-caprã, care are
prostul obicei sã rãmânã constant
însãrcinatã cu medicii din Palilula,
îl avem pe þap ºi, nu în ultimul
rând, avem chiar fantome ºi
apariþii.

Undeva la Palilula se situeazã
la graniþa dintre teatru ºi film, ceea
ce nu mirã, fiind vorba de un
regizor de teatru. Însã decorurile,
impresia de scenã nu ajutã prea
mult la crearea unei atmosfere
altfel, aºa dupã cum, probabil, ºi-a
dorit Silviu Purcãrete. Oricum, nici
ratatã nu putem considera aceastã
intenþie, dat fiind cã existã
momente în care aceastã oscilare
produce, totuºi, o impresie puter-
nicã, ce poartã amprenta regi-
zorului de teatru Silviu Purcãrete.
De asemenea, nefirescul, bizarul
reuºesc sã rãscoleascã anumite
straturi arhetipale, profunde, ale
spectatorului, apãsând niºte
butoane speciale la care cine-
matograful, mai ales cel românesc,
nu a apelat prea des.
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Luna aprilie a fost marcatã de
ediþia jubiliarã a Festivalului de
muzicã contemporanã „Cluj
Modern”. Dupã aproape douãzeci
de ani, acest festival bienal, fondat
de compozitorul membru al
Academiei Române Cornel
Þãranu, îºi reafirmã locul în peisajul
cultural european. Pe lângã
susþinerea acordatã creaþiilor
autohtone, evenimentul aduce în
prin plan lucrãri de mare valoare
ale repertoriului contemporan
internaþional, interpretat de oas-
peþi prestigioºi din þarã ºi strãinã-
tate – Elveþia, Franþa, Republica
Moldova, Italia. Totodatã, sim-
pozionul internaþional gãzduit de
ultimele ediþii a consacrat festivalul
ca un loc de dezbatere a ideilor,
propunând tematici incitante, de
mare actualitate.

Programul propus de orga-
nizatori în acest an, între 7 ºi 12
aprilie, a fost variat ºi menit a
satisface pe deplin gusturile
fidelilor muzicii contemporane: de
la operã dada la stilul cameral, de
la concert simfonic la lucrãri solo.
Una dintre cele mai interesante seri
a fost cea de joi 11 aprilie, în care
Academia de Muzicã a gãzduit un
concert în douã pãrþi: Ars Digitalis
/ Ars Nova, o asociere între muzica
electronicã ºi electroacusticã (în
prima parte) ºi cea pentru
ansamblu instrumental (partea a
doua). Trebuie menþionat faptul cã
o astfel de audiþie implicã, din
partea publicului, anularea
convenþiilor ºi desprinderea totalã
de reperele dobândite de-a lungul
secolelor datoritã muzicii tonale.
Avem de-a face cu un alt tip de
esteticã, în special legatã de sunet
ºi de infinitele sale faþete.

Ars Digitalis a constat într-o

succesiune de lucrãri care au
explorat mediul sonor electronic:
Digital birds de Cãlin Ioachimescu
(2002, p.a.), Peisagii de Ciprian
Pop (2013, p.a.a.), Le Dicible Enfin
Fini de Miguel Azguime (2003,
p.a.) , Crepuscul de Tudor Feraru
(2013, p.a.a.) ºi Drones II pentru
vioarã, nanoKontrol ºi iPFH de
Adrian Borza (2012, p.a.).

Aceste experimente lãrgesc
mult sfera de percepþie a muzicii,
iar tehnicile folosite de compozitori
au fost deosebite ºi interesante.
De exemplu, în Peisagii, Ciprian
Pop a realizat o sculpturã sonorã,
cu puncte de sprijin într-un leit-
motiv enunþat mereu de o toacã
imaginarã, iar în Crepuscul, Tudor
Feraru a propus o serie de efecte
bazate pe variaþii ale intensitãþii
dramatice, realizate prin inter-
mediul succesiunilor acordice ºi a
luminilor difuze. În Drones II am
apreciat interacþiunea dintre solist
(violonistul Ladislau Csendes) ºi
inteligenþa artificialã, lucrarea
putând fi vãzutã ca un simbol al

contemporaneitãþii.
Ansamblul legendar Ars Nova,

condus de maestrul Cornel Þãranu,
a interpretat în cea de-a doua parte
a concertului lucrãri compuse între
anii 1971 ºi 2011. Tonalitatea a fost
bineînþeles alta, mai puþin
îndreptatã înspre experiment ºi
veºmânt exterior sonor ºi mult mai
mult înspre substanþã ºi conþinut
ideatic. Douã dintre lucrãrile
înfãþiºate publicului au avut o
încãrcãturã emoþionalã deosebitã:
Cristiascensiocello de Octavian
Nemescu (2007, p.a.) ºi Triade de
Cornel Þãranu (2011, p.a.a.),
ambele fiind inspirate de suferinþa
în faþa dispariþiei celor dragi.
Cristiascensiocello, un bocet
neîntrerupt, grav ºi rãscolitor, a
fost scris de Nemescu în memoria
fiului sãu, Cristi Nemescu –
regizorul filmului California
Dreamin’, premiat la Festivalul de
la Cannes în 2007 cu trofeul „Un

certain regard” - iar Triade este un
omagiu adus de maestrul Þãranu
regretatei profesoare Gerda Türk.
Dupã cum chiar dânsul afirma,
lucrarea porneºte de la prenumele
Gerda, care, transpus în muzicã,
devine sol-mi-re-la (în limba
germanã, notele muzicale poartã
numele unor litere ale alfabetului,
dupã cum urmeazã: do = C, re =
D, mi = E, fa = F, sol = G, la = A, si
= H). Aceste patru note genereazã
o operã amplã, a cãrei construcþie
alterneazã momente dramatice
sau funebre cu momente de liniºte
ºi calm interior, încheindu-se într-
un glissando ºoptit, o interogaþie
asupra sensului vieþii. În cadrul

Georgiana Fodor

Clasic ºi modern

Recitalul    Pianul calator
si a zecea editie a
Festivalului
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aceluiaºi concert am mai putut
audia Pentru voi de Ulpiu Vlad
(2010, p.a.), Ipostaze pentru
clarinet ºi pian de Viorel Munteanu
(1971, p.a.) ºi Distance zéro pentru
clarinet bas ºi percuþie de Costin
Miereanu (2006, p.a.).

Un cu totul alt univers sonor a
fost abordat în data de 6 aprilie de
pianistul Horia Mihail, într-un recital
din cadrul turneului sãu „Pianul

Cãlãtor”, susþinut la Academia de
Muzicã. Am avut privilegiul de a
asculta trei dintre cele mai
importante sonate ale lui
Beethoven – Patetica op.13,
Sonata lunii op.27 nr.2 ºi
Appassionata op.57 – într-o
interpretare caracterizatã prin
acurateþe stilisticã formidabilã,
forþã, expresivitate ºi inteligenþã
artisticã. În toate cele trei sonate

fineþea ºi precizia cu care au fost
redate contrastele afective tipic
beethoveniene au fost admirabile.
De asemenea, a fost surprinsã
forþa implacabilã a pulsaþiei ritmice,
trãsãturã fundamentalã, care a
creat o structurã solidã pentru
fiecare piesã în parte. Celebra
parte întâi a Sonatei lunii a fost
redatã cu foarte mult bun gust, fãrã
sentimentalism, într-o manierã

autenticã ºi subtilã, care, în
opoziþie cu dezlãnþuirile ultimei pãrþi,
a creat un contrast bulversant.

Abordarea sonatei Appassionata,
dupã atâtea ºi atâtea interpretãri
legendare, necesitã mult curaj.
Horia Mihail ºi-a asumat un risc,
însã interpretarea sa a fost foarte
convingãtoare, datoritã importanþei
acordate fiecãrei note. Nici un
sunet nu a fost lãsat la întâmplare

ºi deºi multe momente pãreau
foarte spontane, întregul opus a
fost rezultatul unei gândiri muzicale
pãtrunzãtoare. Am remarcat în
mod deosebit abordarea
orchestralã a partiturii ºi felul în
care a reuºit sã exploateze la
maximum posibilitãþile timbrale ale
pianului.

Sunt nevoitã sã fac un
comentariu asupra publicului aflat
în acea searã la concert. Nu cred
cã mi-a mai fost dat sã asist
vreodatã la o mai puternicã
manifestare a ignoranþei ºi a lipsei
de respect. Zgomotul aproape
continuu al celor care intrau ºi
ieºeau, murmurul conversaþiilor
purtate fãrã jenã, sunetul  soneriilor
telefoanelor mobile, apoi chiar
strigãte de copii ºi  râsete, au
„acompaniat” în modul cel mai
revoltãtor o interpretare demnã de
orice mare salã de concert a lumii.
Admiraþia ºi smerenia care trebuie
sã existe în faþa actului creator,
atât de important ºi de mãreþ,
lipsesc, se pare, în societatea
noastrã. Ruºine…Pânã când nu
vom fi în stare sã realizãm anumite
lucruri, nu avem dreptul sã
pretindem respect ºi recunoaº-
tere. Cei dintre noi care nu ne
regãsim în aceastã mentalitate
grobianã nu putem decât sã
încercãm sã schimbãm starea
lucrurilor prin cuvintele ºi acþiunile
noastre. Poate într-o zi chiar vom
reuºi.
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Virgil Mihaiu

Franturi anecdotice
dinainte de 1989

Lucian Ban accesand elita
discografica a jazzului (I)

Nedorind sã ratez generoasa
invitaþie a redacþiei Steaua de a-mi
aminti de trecut prin prisma unor
episoade joviale, îmi inserez
rãspunsul în paginile JazzContext.
Recurg la acest subterfugiu, întru-
cât am impresia cã reminiscenþele
mele din lumea literarã a epocii pre-
1989 nu s’au prea sedimentat pe
linie anecdoticã. În schimb, am
surprins câteva momente de
genuinã detensionare ºi humor,
trãite în sânul enclavizatei
comunitãþi jazzistice române din
anii totalitarismului, în capitolul
intitulat Etalonul festivalier sibian,
din volumul de eseuri Jazzorelief
(ed. Nemira, 1993). Acolo îmi
scãpase memoriei un moment de
humor involuntar, petrecut spre
finele anilor 1980. Cum festivalul
era tutelat de cãtre UTC (secþiunea
de tineret a partidului unic aflat la
putere), la ceremonia inauguralã
era invitat sã cuvânteze ºi unul
dintre liderii organizaþiei locale.
Publicul suporta cu stoicism cele
câteva momente de limbaj de
lemn, spre a beneficia ulterior de o
libertate quasi-totalã pe parcusul
„sãrbãtorii jazzului”. În acel an,
secretarul respectiv – infestat de
retorica proferatã de dictatorul þãrii
pe toate canalele mass-media – ºi-
a terminat alocuþiunea introductivã
printr’o parafrazã a formulei
standard prin care Ceauºescu îºi
încheia discursurile inaugurale,
spre exemplu, la congresele PCR
(„Urez succes deplin lucrãrilor
celui de-al XII congres al PCR”).
Spre ilaritatea generalã, activistul
de partid local le-a comunicat
jazzfan-ilor veniþi din toatã þara la
Sibiu: „Urez succes deplin lu-
crãrilor celui de-al XV-lea festival
naþional de jazz!”

Dupã cum am consemnat ºi în
sus-amintitul volum, în materie de
vorbe de spirit, prioritatea o
deþineau Florian „Moºu” Lungu ºi
compozitorul Dumitru Capoianu.

Dacã-mi permiteþi, voi relua aici
doar câteva mostre, aºa cum le
rememorasem în Jazzorelief:
„Humorul cuceritor al prezentãrilor
lui Lungu, întotdeuna bine «adus
din condei», spre a se armoniza
cu tematica jazzului, prezintã mari
avantaje pentru criticul de jazz,
etern la datorie în sala de concerte.
Poantele Moºului, debitate cu voce
baritonal-monotonã, au adesea
efectele unei medicaþii ilariante,
revigorante. Îºi dã Decebal Bãdilã
staþia de amplificare a basului prea
tare – imediat Lungu îl ºi prezintã
drept ... «Decibel» Bãdilã; apune
soarele în timpul galelor de la
Costineºti (organizate tot de
echipa de la Sibiu, n.m.) –
spectatorii din Amfiteatrul de Varã
sunt anunþaþi cã «avem ºi umbrã
din import, cãci soarele a ajuns
deja în Vest» (aserþiune proferatã
în faþa a câteva mii de spectatori
ahtiaþi dupã paºapoarte); se
îmbracã Harry Tavitian cu un

costum extravagant (cam dupã
obiceiul lui Sun Ra), cu mâneci
care se prelungesc pânã pe
claviaturã – prezentatorul ne
liniºteºte: «Are mâneci, dar ºi
mâini»; apare o formaþie cu lider ce
cântã la trombon, în festivalul de
la Braºov – Moºul nu scapã
ocazia: «O formaþie condusã de
un trombonist la Braºov e tot ceea
ce ne putem dori mai mult.» (asta,
la numai câteva zile dupã 15 nov.
1987, în faþa unei sãli înþesate de
«melomani» în civil); participã
câþiva instrumentiºti bucureºteni
de duzinã la Concursul debu-
tanþilor, care precede galele
propriu-zise ale Sibiului – suntem
informaþi cã ei au sosit din...
provincia jazzului românesc; nici
chiar Johnny Rãducanu nu a fost
scutit de... amicale înþepãturi:
odatã, fiind dânsul plecat în
Olanda pe post de contrabasist
al unei formaþii de muzicã
popularã, Moºu’ ne reaminteºte cã
J.R. se întâlnise cu ocazia an-
teriorului voiaj prin Statele Unite,
cu diverºi monºtri sacri ai
jazzului, inclusiv cu Herbie
Hancock; dupã care dã citire
urmãtoarei epigrame compuse de
pianistul Mircea Tiberian: Johnny
când a fost în State / La fãcut pe
Herbie praf. / Acum cântã în
Olanda / Însoþit de un taraf.”

Pendulând între Statele Unite ºi
pãmântul sãu natal – mirifica
provincie românã Transilvania –
pianistul ºi compozitorul Lucian
Ban este primul jazzman din þara
noastrã afirmat pe deplin în patria
genului muzical-improvizatoric.
Afirmaþia se susþine pe o carierã de
mare succes, edificatã de Ban
începând odatã cu secolul XXI în
însuºi epicentrul cultural al Americii
- megalopolisul New York. Ajuns
acolo la o etate relativ fragedã, junele
jazzman a ºtiut sã-ºi valideze
talentul în anturaje elevate (în
concordanþã cu numele uneia dintre
formaþiile sale din USA, al cãrei disc

e prezentat ceva mai jos). Dintre
strãluciþii muzicieni americani cu
care a colaborat, îi menþionez aici
doar pe Bob Stewart/tuba, Alex
Harding, Sam Newsome, Abraham
Burton, Tony Malaby, Jorge
Sylvester, Bruce Williams/
saxofoane, Mat Maneri/violã, Ralph
Alessi/trompetã, John Hébert,
Chris Dahlgren, Brad Jones/
contrabas, Barry Altschul, Nasheet
Waits, Derrek Phillips, Gene
Jackson, Eric McPherson/baterie,
Mark Feldman/vioarã º.a.m.d.

Anul 2013 marcheazã încã
douã reuºite discografice semnate
de Lucian Ban.
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Albumul intitulat Mystery
cuprinde înregistrarea concertului
susþinut de grupul pianistului,
Elevation, la Cornelia Street Cafe
din New York în 2010, fiind editat
de prestigioasa casã trans-
atlanticã Sunnyside. Densitatea ºi
calitatea materialului muzical
cuprins aici justificã plasarea
discului pe raftul dedicat mãrturiilor
reprezentative ale jazzului din
primul deceniu al celui de-al doilea
secol de existenþã a acestei muzici.
Însã, nota bene, e vorba în cazul
de faþã despre
un anume tip de
jazz, sã-i zicem
„cu denominaþie
specialã”, purtând
amprenta defi -
nitorie a ambian-
þei newyorkeze
contemporane.
Dacã ar fi sã-mi
definesc o anumitã
percepþie stilisticã,
mai curând de ordin
i m p r e s i o n i s t -
subiectiv, aº zice

cã acest cvartet
- de facturã cla-
sicã, prin rapor-
tare la antolo-
gicul grup al
lui Coltrane cu
McCoy Tyner
la pian – trans-
cende postmo-
d e r n i s m u l ,
practicând un
fel de jazz post-
a p o c a l i p t i c .
Termenul ne-
cesitã nuanþãri:
nu e vorba doar
despre o moda-
litate de a abor-
da muzica de
jazz dupã trau-
ma de la 11
s e p t e m b r i e
2001, ci ºi despre
felul cum (mai)
poate fi instru-
m e n t a l i z a t ã
azi libertatea
câºtigatã dupã
quasi-apoca-
lipsa esteticã
a free jazzului.
Cãci, nu-i aºa,
intuiþiile artiºti-

lor „revoluþionari” din anii 1960-
70 anticipau la modul acut
cataclismele ºi destructurãrile ce
aveau sã se succeadã în viaþa
unei umanitãþi pe cale de
autodistrugere. În asemenea
condiþiuni, piesele – schiþate
componistic de cãtre Lucian Ban
ºi configurate sonor prin in-
teracþiunea sa cu saxofonistul
Abraham Burton, contrabasistul
John Hébert ºi bateristul Eric
McPherson – constituie pretextul
unor intense defulãri sonore, atât

în plan individual, cât ºi ca forþã
expresivã colectivã. Muzica
aceasta are capacitatea de a
reflecta, prin sublimare, contra-
rietatea lumii noastre actuale. În
contorsiunile imprevizibile ale
improvizaþiilor celor patru
muzicieni rãzbat ecouri ale
anxietãþilor, dar ºi ale reveriilor
noastre, reflexe din incurabile
angoase alternând cu pasaje
conciliatorii – toate aflate sub
semnul unei energii vitale perpe-
tuu renuvelate.

Creaþia cvartetului Elevation
stã sub semnul contrastelor,
conciliind – în prim-plan –
cerebralitatea lui Ban cu
fervoarea lui Burton, iar în planul
secund tensiunile ritmico-
armonice generate de tandemul
Hébert-McPherson. De fapt, aºa
cum justificat afirmau spectatorii
ce au avut ºansa de asista la
prestaþia l ive a cvartetului,
acesta s’ar cuveni a fi ascultat
ºi, în acelaºi timp, vãzut. Ca
atare, în cazul de faþã, mai
edificator ar fi fost probabil un
DVD decât un CD. Personal, îmi
pare cã „tactica terenului pârjolit”,
specificã stilului interpretativ al lui
Abraham Burton, îi contamineazã
integral pe partenerii sãi abia în
penultima piesã a albumului,
Rank & File. Altiminteri, avem
de-a face cu un solid exemplu
pentru ceea ce establishment-ul
jazzistic apreciazã a fi actual-
mente jazzul prin excelenþã: o
îmbinare de intelectualitate ºi
spontaneitate, sedimentatã în
siajul insurecþiei bop ºi a
avatarurilor sale succesive
(hard-bop, neo-bop...)

 Urmarea în numãrul viitor

Lucian Ban
(foto: Dan St. Andrei)
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