
1

anul LXIV* nr.7-8 (777-778) * iulie-august 2013

revistã lunarã editatã de
Uniunea Scriitorilor din România

cu sprijinul Ministerului Culturii

SCRIITORUL, UN SUPRAVIEÞUITOR!?
Anchetã, condiþia scriitorului român azi. Participã:
andrei codrescu, Radu Pavel Gheo, Norman Manea,
T. O. Bobe, Radu Aldulescu, D. Þepeneag, Ana
Blandiana, Rãzvan Þupa, Andra Rotaru, Liviu
Antonesei, Adriana Babeþi, Dmitri Miticov, Laura
Pavel, Rãzvan Petrescu, Vasile Baghiu, Ovidiu
Pecican, Ion Pop, Gheorghe Schwartz, Dan-Liviu
Boeriu, Adrian Jicu, Radu Vancu, Mihai Ignat,
Ruxandra Cesereanu                                        4-174-174-174-174-17

Adrian Popescu SUPRAVIEÞUITORUL                   33333

DOSAR MARIO VARGAS LLOSA
Ioan-Aurel Pop PROLOG LA
ELOGIUL LUI MARIO
VARGAS LLOSA                                                1818181818

Mario Vargas Llosa DISCURS
LA PRIMIREA TITLULUI DE
DOCTOR HONORIS CAUSA
LA CLUJ                           19

Raul Popescu
IOAN PETRU CULIANU ªI
LUMILE SALE
FICÞIONALE                     22

Corin Braga ACEDIA. JURNAL DE VISE              25

Alex Ciorogar CERCUL LITERAR DE LA
SIBIU CA FENOMEN CULTURAL DINAMIC           28

Ruxandra Cesereanu DINCOLO DE FORME ªI
CONTURURI                                                       29

Florin Irimia SUS, ÎNTR-O CAMERÃ DE HOTEL     30

Florin Balotescu ERG, ERGURI                           33

Ioan Pop-Curºeu ISTORIA ROMÂNILOR ÎN
SUITÃ ESEISTICÃ                                              35

Horia Bãdescu VALEA MIRÃRII SAU LUMEA
MIRACOLULUI                                                    37

Florin Mihãilescu ROMANUL LA RÃSCRUCE       39

CRONICA LITERARÃ
Alex Goldiº IRONIE TRANSCENDENTALÃ           41

Victor Cubleºan DINCOLO DE CAPÃTUL
DE LINIE                                                             42

Ovidiu Pecican CARAGIALE, ALT VERSANT       43

Marius Conkan ANTIMATERIA POETICÃ             44

Irina Petraº DESPRE POEÞII-DOCTORI CU
ªARM ªI IRONIE                                                 46

Vlad Moldovan PRINTRE PALISADELE
ÎNÞELEPCIUNII                                                   47

Hit Grrl POEM                                                     50

Lavinia Braniºte POEM                                       50

Mihail Vakulovski ANTOLOGIA LIRICÃ DIN
VITRINA LUI LIVIU ANTONESEI                          51

Andreea Heler Ivancenko SCRISORAR                53

Elena Butuºinã O FASCINANTÃ
„INCURSIUNE” ISTORICÃ                                    55

ªtefan Baghiu ASEDIUL CINSTIT AL
ISTORIEI LITERARE                                            57

Felix Nicolau GRECIA A IEªIT DIN CRIZÃ –
DOVADA:                                                             59

Ion Taloº  O FENOMENOLOGIE A BASMULUI
ROMÂNESC                                                        60

Titu Popescu TURBULENÞE LINGVISTICE...       62

Ioan-Aurel Pop ION TOPOLOG SAU ELOGIUL
DÃSCÃLIEI                                                         73

CÃRÞI
Alex. Raþiu BILINGVISMUL ROMÂNO-FRANCEZ ÎN
ISTORIA LITERATURII NOASTRE; A. C. SWINBURNE
ªI CÂNTECELE SALE                                           67

Cãlina Pãrãu POEZIA ÎN CAMPIONAT; ÎMPÃRATUL
TRAIAN ªI CROSA                                              68

Adrian Matus MAI EXISTÃ POEZIE HORROR?     69

Andreea Heler Ivancenko SUNT ÎNCÃ TÂNÃRÃ    69

Alexandra M. ªchiopu KEMADA                          70

Cosmina Moroºan VIBE-UL NOU ªI DISTRACTIV      71

Maria Armanca  ANOTIMP SUSPENDAT              71

Graþiela Benga ULTIMA MAMÃ                             71

Teodor Filip FESTIVALUL DE CARTE
TRANSILVANIA                                                    75

Georgiana Fodor
MARI MUZICIENI
ROMÂNI OMAGIAÞI
LA CLUJ                           78

„IMPERIALUL“
BETHOVEN                       79

Virgil Mihaiu LUCIAN BAN
ACCESÂND ELITA
DISCOGRAFICÃ A JAZZ-ULUI
(II); REÎNTÂLNIRE CU
ADRIAN ENESCU PE
ALBUM A&A               80-81

Vasile Radu PETRU LUCACI: BLACK – BASED
COCKTAIL                                                           82

Radu Cange POEME                                           54



2

Coperta ºi ilustraþiile numãrului: Petru Lucaci

ISSN 0039 - 0852

Redactor ºef: Adrian Popescu  Redactor ºef adjunct: Ruxandra Cesereanu
Secretar general de redacþie: Octavian Bour

Redactori: Victor Cubleºan, Alex Goldiº, Ioan Pop-Curºeu, Vlad Moldovan, Redactor asociat: Virgil Mihaiu
Consiliul consultativ: Aurel Rãu, Ion Pop, Petru Poantã, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu,

Camil Mureºanu, Ion Vlad
Comitetul ºtiinþifiic: Corin Braga (Universitatea Babeº-Bolyai), Miruna Runcan (Universitatea Babeº-

Bolyai), Cãlin Andrei Mihãilescu, (Universitatea Western Ontario, Canada), Giovanni Magliocco
(Universitatea din Bari, Italia), Basarab Nicolescu (Preºedintele Centrului Internaþional de Cercetãri

Transdisciplinare, Paris), Ovidiu Pecican (Universitatea Babeº-Bolyai)

Revista se gãseºte de vânzare la sediul redacþiei din Cluj, str. Universitãþii nr.1, tel. 0264 594 382,
ºi la Librãria Muzeului Literaturii Române din Bucureºti.

Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România, Calea Victoriei nr.133, Bucureºti
(contact: steluta.pahontu@gmail.ro ºi Dl. Eugen Criºan tel. 0212127988 sau 0727872276)

Revista Steaua încurajeazã dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identificã
neapãrat cu opiniile exprimate de acestea.

Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolelor aparþine autorilor.

steauacj@gmail.com;      www.revisteaua.ro

Aurel Sasu O ÎNTÂLNIRE CU NOI ÎNªINE           85

TIFF 2013                                                           88Nicolae Mareº
EXPOZIÞIE EVENIMENT LA
BUCUREªTI                      83

Tudor Caranfil JURNAL DE CANNES 2013           86

Alex Ciorogar, Andreea Pop, Alexandra M. ªchiopu,
Diana Nechita, Mihai Macovei, Cosmina Moroºan,
Bogdan Bãrbieru, Andrei Cucu, Alexandra Vescan,
Sorina Adam, Nicoleta Marinescu, Cosmina Cosma,
Alexandra Cadar, Claudia Anderco, Iulia Picu,
Mãdãlina Riþ, Codruþa Roxin, Ruxandra Dumitrescu,
Marian Suciu, Adrian Gabor



3

E
D

IT
O

R
IA

L

Adrian Popescu

Supravietuitorul

Vrem, sau nu, condiþia socialã a scriitorului,
nu numai cel de la noi, interfereazã, dacã nu
cumva chiar se suprapune canonului literar.
Canonul de acum, din 2013, este, la nivel general,
cam tot cel dinainte de 89, cu minime modificãri
în scara valorilor constituite, iar autorii canonici,
de la D.R. Popescu, Augustin Buzura, Nicolae
Breban la Nichita Stãnescu, Leonid Dimov, ªt.
Aug. Doinaº, plus tinerii optzeciºti, Mircea
Cãrtãrescu, Gheorghe Crãciun etc. au rãmas
aceiaºi. Ei au fost impuºi de criticii celei de a treia
generaþii postmaioresciene, cum spunea Nicolae
Manolescu, într-un numãr din România literarã, aºa
cã, de fapt ºi de drept, se continua argimentaþia,
le-ar reveni criticilor anilor 2000 sarcina sã
modifice credibil vechea paradigmã literarã, dacã
socot necesarã operaþiunea, cu tot ceea ce a adus
nou literatura epocii digitale.

Unei preþuiri publice ºi oficiale, din motive
ideologice, fireºte, de propagandã partinicã, mai
precis de legitimare social-politicã, înainte de 1989,
i-a urmat o politicã a bunurilor vandabile, abia apoi
simbolice, indiferentã la statutul social sau
economic al scriitorului. Au fost, sunt, sperãm cã
vor mai fi acte generoase de sprijinire a culturii vii,
din partea guvernelor, sau a Ministerului Culturii,
prin finanþarea unor proiecte, sau\ºi subvenþionarea
revistelor Uniunii Scriitorilor, cum s-au petrecut
lucrurile pânã acum, chiar dacã numai dupã nume-
roase, insistente intervenþii ale actualei echipe de
la Uniunea Scriitorilor. Astfel, statutul deteriorat al
scriitorului contemporan s-a mai redresat. Scriam
într-un articol anterior al Stelei cã relativizarea
criteriului estetic în postmodernism, marginalizarea
lui, a adus o interjanjabilitate a autorilor. Sistemul
piramidal, despre care întreba un tânãr poet clujean
la Turnirul  poetic de la Gyula, recent, dacã mai
este azi valabil, a suferit o deconstrucþie, cum ne
dãm seama cu toþii. Nu cred cã fenomenul acestui
declin estetic ar fi în folosul valorii literare.
Proliferarea formulelor literare sau a limbajelor de
toate ca-tegoriile, egal îndreptãþite sã existe, în
numele democraþiei sau al politicii corecte a
aplatizat practic vârfurile piramidei valorice. Unde
e vremea regretatul Laurenþiu Ulici cu clasificãrile
sale linneé-ne, organizate piramidal, vezi volumul
din Istoria sa, tomul despre literatura generaþiei

ºaptezeci, ca exemplu imediat? Postmo-
dernismul, detestã, în primul rând, lucrurile fixe,
definitive, solemne, are gustul metamorfozelor ºi
al mãºtilor, ludice deseori, sub care greu identifici
substanþa, nomina odiosa, trecutã în rândul
categoriilor de gândire reacþionare. Sistemul viei
pe spaliere, al rizomilor a înlocuit arborii solitari,
inconfundabili, magnifici, sau pãdurea de sim-
boluri baudelairene, cu seducãtoarele recitaluri-
spectacol, unde verva autorului concureazã
ingeniozitatea textului, rãsplãtiþi ambii cu premii
oferite de public, nu de critici. Valorile s-au ega-
lizat aproape.

Orgolioasa apariþie a clasicilor în viaþã pe
scena publicã, cu unele excepþii, nu mai provoacã
murmure respectuoase, ci condescendente zâm-
bete ambigui, sau ironice laude. Supravieþuitorilor
de azi, numelor sonore de ieri li se concede numai
dreptul de a aparþine epocii estetice, sau a
rezistenþei estetice, cu bunele sau relele sale.
Rezerva de fond este cã vremurile sunt ale interne-
tului ºi ale telefoanelor smart. Deci ale unui cod la
care nu au acces decât parþial cei vechi. Tinerii lupi
învaþã cum sã-i alunge, de la prada gloriei, pe cei
vârstnici, dar în pãdure se aud deja mârâiturile celor
cu colþii încã neformaþi, care se pregãtesc pentru
asaltul canonic, la rândul lor.

Tot demolând în dreapta ºi în stânga, mulþi
critici sau poeþi cu elanuri revoluþionare s-au trezit
cã publicul i-a luat în serios. Numai cã, din pãcate,
a fost o acþiune nu de primenire, ci una de nimicire,
autodistructivã, contestarea criteriului estetic,
paralel cu contestarea operelor generaþiilor
anterioare au provocat neîncrederea în scriitorime,
indiferent de concepþie sau de vârstã. Degradarea
statutului este aproape a tuturor, mai puþin poate
cel al ºaizeciºtilor, unde unele nume glorioase s-
au salvat din furtuna acelor decenii comuniste.
Scriitori tineri de-acum sunt vieþuitorii unui ritm
normal, european, frumoºi, majoritatea, longilini,
specialiºti, poligloþi, inteligenþi, bine primiþi la editurile
occidentale. Bravo lor! Nu ei alcãtuiesc, desigur,
dupã mine, supravieþuitorii unui secol pãtat de
sângeroase utopii politice.

Scriitorul, aºa cum îl ºtiam, nu mai înseamnã
pentru multã lume Michel Tournier, ci Houellebecq,
nu are statura de semi-zeu, ci de expert sau
director la Ministerului ficþiunii.



4

cliºeioase la calm. e greu de scãpat de sticlã ºi din
cauza asta ne cocoþãm tot mai în sus în copaci.
eventual ajungem sã redevenim maimuþe fiindcã
veºtile noastre-s proaste: evoluþia s-a rãsturnat.

În România scrii-
torul care îºi urmãreºte
cu onestitate þelurile (cel
cãruia scrisul îi e ºi
vocaþie, ºi scop ultim) are
ceva donquijotesc. Scrie
pentru a scrie, fãrã a

crede cã va ajunge vreodatã sã facã din vocaþia
lui o profesie sau cã simplul act al scrisului îi mai
conferã prestigiu sau vizibilitate în afara cercului
tot mai restrîns de scriitori-cititori.

Nu ºtiu sã existe vreun scriitor român care sã
poatã trãi doar din scris ºi, astfel, sã se dedice
exclusiv creaþiei. De la cei mai talentaþi pînã la cei
mai slab înzestraþi, scriitorii români au mereu nevoie
de o slujbã care sã le permitã sã supravieþuiascã,
iar ceea ce în mintea lor este profesia lor adevãratã
e de fapt echivalentul unui hobby, de vreme ce scriu
în timpul liber. Într-o societate cu educaþie precarã,
în care numãrul cititorilor scade de la un an ºcolar
la altul, nici nu putea fi altfel. ªi totuºi scriitorii scriu
mai departe, cît de bine pot, pentru cititorii aceia tot
mai puþini, aºa cum un pictor autentic, care nu poate
trãi fãrã sã picteze, ar umple cu tablouri chiar ºi o
cetate populatã de orbi.

Existã aici ºi ceva paradoxal: cititorii sînt, într-
adevãr, tot mai puþini, dar ei se selecteazã din clasa
cea mai educatã a populaþiei – cãci asta sînt astãzi
consumatorii de culturã în general: o elitã autenticã.
Iar aceºti cititori educaþi, care au ales în cunoºtinþã
de cauzã lectura în dauna altor forme de
divertisment cultural, sînt ºi foarte compentenþi,
astfel încît scriitorul din România are parte de un
public select – ceea ce e ºi mãgulitor, dar ºi riscant,
de vreme ce pentru el ºtacheta e ridicatã mai sus
decît pentru un scriitor dintr-o þarã cu un public mai
larg.

ªi ce poate fi mai plãcut ºi mai frustrant, mai

Radu Pavel
Gheo

...de amorul artei

scriitoru-i un canal, o
pîlniþã, o trompetã, un
vestitor care varsã ce-i
spun vocile sã zicã. în
tinereþe canalul prin care
zeii, dracii si cine ºtie ce
univers trîmbiþeazã, e

gol, vocile nãvãlesc prin el nestãvilite.
timpul construieºte încet o hidrocentralã în canal
care eventual transformã vocile într-o turbinã care
filtreazã divinul pînã devine folositor – ºi plictisitor.
Canalul fãrã piedici lasã peºti rari si alge luminoase
ºi pãrþi din corãbii sã treacã cititorului/ascultãtorului,
dar timpul ucide aceste “impuritãþi,” care erau singura
rãsplatã pentru munca grea depusã de scriitor sã
se lase deschis ºi pradã jocului vocilor. aceasta nu-i
metaforã: scriitorul (sau mai bine zis poetul, singurul
fel de scriitor care conteazã) este un corp sacrificial
cu gurã (sau deget) de aur, care rugineºte rapid din
efortul de-a pluti în necunoscut. hidrocentrala vieþii
construieºte un ºubred “eu” care manajeaza (prost)
afacerile corpului în care e situat canalul.
de unde vin vocile? de peste tot. din zeitgeist, din
vibraþia colectivã a miilor de evenimente care se
ciocnesc cu consecinþe în fiecare milisecundã. am
numit-o divin cã de multe ori vine direct din vin.
poetului tînãr îi mai vin bucãþi ascunse dintr-un
univers-deliciu, un rai scãpat, dar ãsta-i dar, nu
rezistã. jurnalismul sau romanul îl poate practica
poetul cînd vrea, pentru cã-i numai o traducere a
veºtilor prin forme stabilite pentru cã-s mai uºor de
citit/ascultat. muºchii gurii ºi degetul au o semnaturã
unicã numitã stil.

nu existã o crizã a scriitorului: dimpotrivã. veºtile
s-au înmulþit ºi se înmulþesc ºi tehnologia abia þine
piept vitezei transmisiunilor. existã o crizã a cãrþii,
dar lamentul pentru carte e vãicarealã în scopul
de-a încetini nebunia de ºtiri. îmi pare bine c-am
prins o epocã bunã pentru scriitori. am fost preþuiþi
niþel timp, dar acum ne întoarcem la neplãtitele slujbe
de ºamani trãitori in copaci urlând veºtile rãu-primite
de o societate intemniþatã de bunã voie in sticla de
televiziuni ºi ecrane pe care se proiecteazã apeluri

andrei
codrescu

scriitorul-trompetã

Condiþia scriitorului român, azi (dezbatere, confesiuni, motivaþii)

Scriitorul,
un supravietuitor!?,
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Ieri, astãzi, poimîine
sau rãsalaltãieri, condiþia
scriitorului a fost ºi o sã
fie aceeaºi. E unul dintre
multele feluri de
entertaineri care existã,
iar succesul sãu e

determinat de capacitatea de a ocupa cît mai mult
din timpul liber al cît mai multor oameni.

Desigur, aici se poate nuanþa ºi se poate
spune, de exemplu, cã una e sã scrii literaturã
reþetisticã sau de gen, pentru mase, alta e sã scrii
literaturã înaltã. Însã ceea ce se numeºte în mod
obiºnuit literaturã de consum are o perioadã de viaþã
limitatã, chiar dacã tirajele iniþiale ale cãrþilor sînt
mai mari, iar literatura cultã are o mai mare
capacitate de diseminare în timp ºi în spaþiu. Cine
îºi mai aminteºte, de pildã, care erau cãrþile de
succes în Anglia pe vremea cînd Virginia Woolf îºi
publica romanele în tiraje de 1000 de exemplare?
Se mai poate spune cã interesul pentru literaturã e
dat ºi de nivelul ºi de tipul de educaþie al cititorilor,
nu numai de abilitãþile artistice sau de
profesionalismul scriitorului. Însã asta nu schimbã
cu nimic definiþia de mai sus, aºa cum nu o schimbã
nici faptul cã într-o societate, la un moment dat,
prin interpretãrile excesive care se dau operelor
literare, imaginea scriitorului e instrumentalizatã în
scopuri politice, religioase, morale sau ideologice
în general.

Exiºti atîta vreme cît locuieºti în mintea

T. O. Bobe
Ocupaþi creierele!

stimulant ºi mai dezamãgitor decît sã ºtii cã scrii
de amorul artei?

altcuiva ºi în mãsura în care, dupã satisfacerea
nevoilor stringente pentru asigurarea vieþii ºi pentru
perpetuarea speciei, cineva îºi ocupã timpul liber
cu produsele tale, indiferent dacã o face ca sã-ºi
alunge plictiseala, ca sã-ºi confirme pãrerile, ca sã
aibã iluzia cã învaþã ceva ce ar putea sã-i fie cîndva
de folos sau ca sã uite cã e muritor. Esenþialmente
nu e nici o deosebire între un scriitor, un fotbalist,
un actor, un grafician dintr-o echipã care face jocuri
video ºi o balerinã. Tot ce numim în mod tradiþional
culturã clasicã nu e altceva decît entertainment
muzeificat, acel entertainment care ºi-a dovedit de-
a lungul timpului capacitatea de a ocupa creierul
unor categorii de public diverse. Restul e mitologie
ºi autoamãgire.

Radu
Aldulescu

Confesiuni despre
supravieþuire

Gãsesc extrem de
ofertantã tema anchetei.
De cînd mã ºtiu, din cea
mai fragedã copilãrie, am
lucrat în direcþia bunã a
supravieþuirii, sau cea pe
care o socotesc eu bunã.

Toatã viaþa m-am dorit ºi cred c-am reuºit sã fiu un
supravieþuitor, în sensul cel mai pur al termenului,
care presupune aplecare spre ascezã, sporire a
capacitãþii de a îndura ºi rãbda ºi-n ultimã instanþã
smerenie asumatã. Cu timpul am asociat aceastã
atitudine cu mîntuirea ºi numai bine cã s-a întîmplat
sã rimeze cu statutul de scriitor liber profesionist
în epoca tranziþiei postcomuniste. Este poate cea
mai fericitã întîmplare a destinului meu, pentru care
n-aº mai prididi sã-i mulþumesc lui Dumnezeu.
Predispoziþia sau vocaþia pentru supravieþuire a
ajuns sã se suprapunã la un moment dat peste
predispoziþia sau vocaþia pentru literaturã. Poate
suna cumva sentenþios, masochist, artistul fiind
îndeobºte înclinat spre hedonism, dar asta este.
Am trãit ºi continui sã trãiesc aºa cum îmi place,
adicã la limita subzistenþei. Nu mã laud ºi nici nu
mã ruºinez cu asta, nici nu fac caz, chit cã niºte
vai de sufletul lor comentatori ºi recenzenþi fac caz
de faptul cã aº face caz de situaþia mea
pecuniarã... În sfîrºit. Pãrinþii mei m-au pus iniþial
pe un cu totul alt fãgaº. N-am învãþat acasã lecþia
supravieþuirii pe care vreau s-o povestesc aici.

M-am nãscut în buricul Bucureºtiului, într-o
casã cu multe cãrþi de literaturã, iar pãrinþii mei erau
ziariºit cu veleitãþi literare; scrisul ºi cititul erau
principalele îndeletniciri în familie. Eram ceea ce
s-ar fi putut numi pe la începutul anilor ºaizeci un
copil de bunã condiþie, avînd condiþii optime pentru
dezvoltare, integrare ºi parvenire socialã. Poate cã
structura mea sufleteascã introvertitã, excesiv de
sensibilã, ce avea sã dea cîndva la ivealã scriitorul,

Din momentul în
care ne naºtem, toþi
suntem supra-vieþuitori.
Exis-tenþa este o in-
certitudine, nu ºtim când
se va încheia. Din acest

punct de vedere, scriitorul nu are vreun privilegiu
sau vreo povarã specialã, cum cred elitiºtii. Dacã
este vorba, însã, de posteritate, pe care toþi artiºtii
o râvnesc, cred cã timpul nostru, cu marile ºi
rapidele sale schimbãri ºi primejdii, pune
posteritatea sub un sever semn de întrebare. Nici
în aceasta privinþã, scriitorul nu are, probabil, ºanse
prea mari.

Norman
Manea

Neºansele scriitorului
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m-a fãcut sã presimt în atmosferã un stigmat de
falsitate nebulos ºi pregnant totodatã, imposibil de
definit pentru copilul care eram, dar care întreþinea
în mine un soi de revoltã difuzã amestecatã cu o
dorinþã de a evada. A evada de unde ºi încotro? A
evada în imaginar prin lecturi nu era decît o soluþie
de moment. Îmi doream o evadare într-o lume realã,
care sã se dezicã de lumea în care trãiam cu ai
mei ºi pe care începusem s-o presimt extrem de
timpuriu ca pe o lume a supravieþuirii prin minciunã,
fricã, crimã chiar. Presimþeam toate astea fãrã sã
fi auzit nimic despre ele ºi parcã mi s-ar fi bãgat
forþat pe gît printr-un soi de simulacru de iubire.
Din instinct cred cã am ales atunci un fel de
evadare-supravieþuire ce friza rizibilul, marcatã
desigur de teribilismul vîrstei: am învãþat sã înot,
sã patinez, sã merg pe bicicletã, iar dupã 13 ani
am fãcut sporturi precum boxul, canotajul, halterele,
atletismul... Ce era în capul meu? În sala de box
erau doar copii de joasã condiþie, care învãþau
acasã pînã la saturaþie teribila lecþie a supravieþuirii,
bunã de aplicat în ring. Ai mei n-aveau nici un fel
de veleitãþi sportive. Erau total împotriva acestei
pierderi de timp. În loc sã-mi vãd de ºcoalã...
ªcoala îmi inducea învãþarea acelui gen de
supravieþuire prin minciunã, de care aº fi vrut sã
mã dezic ºi deja înþelesesem cum s-ar putea numi
acel simulacru de iubire: mãnînci de-acolo de unde
minþi. Îmi spuneam cã prefer sã rabd de foame ºi
aici iarãºi intervenea teribilismul vîrstei, care la o
adicã face mai mult decît cea mai elaboratã
înþelepciune dobînditã prin experienþa vîrstei. Ce
era totuºi în capul copilului de 13-14-15 ani care
eram? Visam la o carierã sportivã, la performanþã...
Pentru asta însã, ar fi trebuit sã mã specializez în
unul din sporturile acelea, sã-l învãþ de-a fir a pãr
ºi sã purced a antrena unii ºi aceiaºi muºchi – o
altã lecþie a supravieþuirii ºi smereniei, pe care am
ajuns s-o învãþ mult mai tîrziu, cînd m-am apucat
sã scriu roman, ºi care spune cã performanþa cere
specializare strictã. În sfîrºit, dupã 18 ani am aflat
pe propria-mi piele, ca sã zic aºa, beneficiile acelui
prim stagiu de învãþare a supravieþuirii, constînd în
sporirea capacitãþii de efort ºi dezvoltare a
muºchilor prin trecerea haoticã întrucîtva de la un
sport la altul. Arãtam ca un flãcãu de la þarã, venit
de la coada vacii ºi de la munca grea a cîmpului,
ca sã-ºi facã un rost mai acãtãrii pe platformele
industriale din oraº. Viaþa mea de om maturizat de
timpuriu mã supunea unor noi teste de
supravieþuire: dupã 18 ani lucram în Uzina Policolor,
care fusese de curînd construitã cu deþinuþi ºi mulþi
dintre acei deþinuþi rãmãseserã ca angajaþi ºi-i
aveam colegi de muncã. Reþin o formulare dintr-o
tezã de doctorat în literaturã, care mai apoi a
devenit un volum de istorie literarã al Georgianei
Sîrbu, intitulat „Istoriile periferiei”. Zice aºa: ...s-a
format ca scriitor spãrgînd sodã causticã cu
barosul la Policolor. Asta fãcea un personaj dintr-
un roman de-al meu, decriptat pe bunã dreptate ca
un alter-ego. În plus însã, eu manevram butoaie cu
poliester de 250 kg bucata, cu sutele pe schimb,

umblam printre reactoare cu rãºinã într-o atmosferã
suprasaturatã de gaze ºi noxe, spãlam cimentul
încleiat de scursuri de rãºinã cu acetonã vãrsatã
din bidoane care emana niºte gaze ucigãtoare...
Mi-au trebuit ºapte ani ca sã absolv ºi aceastã
etapã a ºcolii supravieþuirii. Urmãtorii ºase ani i-
am petrecut la Uzinele 23 August, în halele în care
se asamblau ºi se probau locomotive, în halele de
construcþii sudate, în Cazangerie ºi Turnãtorie, deºi
cu stagii lungi de detaºãri la ªantierul Centrului
Civic care tocmai se deschisese. Uzina 23 August
fostã Malaxa ºi viitoare Faur era un orãºel de cîteva
zeci de hectare de hale, cu 18.000 de locuitori-
salariaþi, care produceau locomotive, maºini unelte,
utilaj petrolier. O lume ca ºi dispãrutã, datã la fier
vechi dupã revoluþie. În ce mã priveºe, acolo am
absolvit un stagiu al supravieþuirii care s-a contopit
cu tinereþea mea. A urmat apoi Rotativa Tipografiei
Informaþia fostã ºi viitoare Universul, aflatã la al
treilea etaj sub pãmînt al Palatului Universul, cu
baloþi de hîrtie de ziar de o tonã de manevrat, pagini
de plumb, ziare de adunat ore-n ºir din gura
rotativei, atmosferã saturatã de vapori de cernealã
ºi plumb, plus zgomotul rotativelor care-l întrecea
pe cel al locomotivelor... Acolo m-a prins revoluþia,
într-o zonã ce s-ar fi putut numi strategicã, cãci
Palatul Universul se aflã la distanþe aproximativ
egale, de mai puþin de un kilometru, de locul unde
s-a spart ultimul miting al lui Ceauºescu din 21
decembrie 1989 ºi de Piaþa Universitãþii, unde
aveau sã continue ostilitãþile ºtiute în urmãtoarele
ceasuri, zile ºi luni.

ªcoala supravieþuirii de pînã atunci a fost totuºi
o glumã faþã de ce avea sã urmeze dupã revoluþie,
cînd m-am dorit scriitor ºi, încã ºi mai grav, autor
liber-profesionist, dedicat integral ºi exclusiv
scrisului literaturii. Trãisem adicã într-un regim de
penitenciar semiliber, care practic mi-a anulat
capacitatea de a percepe vicisitudinile clasice ale
epocii de aur, cozile ºi penuria de alimente (n-am
stat niciodatã la cozi, am mîncat doar ce se gãsea
fãrã cozi) sau frigul din apartamente, pe care nu l-
am simþit, deoarece am lucrat mereu în niºte hale
prin care sufla crivãþul din toate pãrþile.
Supravieþuisem în felul ãsta, avînd totuºi un
acoperiº deasupra capului ºi unde sã pun noaptea
capul jos, baºca un venit care-mi asigura
subzistenþa. Adevãratul doctorat în supravieþuire
aveam sã mi-l iau însã dupã asumarea statutului
de scriitor în postcomunism. Încã-mi permit sã mã
mai întind spre a puncta epopeea supravieþuirii
postdecembriste care mi-a inspirat de altfel niºte
romane, considerate de unii critici tineri lipsite de
prizã la realitate, invenþie purã sau poeticã a
sordidului sau retoricã în zdrenþe. Deci: în 2003, la
49 de ani am fost nevoit sã plec, ca ºi gonit, din
oraºul în care m-am nãscut ºi pãrinþii mei au vrut
sã mã înveþe cum se poate supravieþui normal,
decent, în rîndul lumii, cum se spune, dar eu m-am
încãpãþînat sã tînjesc dupã alt soi de supravieþuire.
În 2003 pãrinþii mei muriserã de un an, iar eu
ajunsesem un brav supravieþuitor fãrã casã ºi
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slujbã, fãrã nici un rost, mãcar cã publicasem
cîteva romane ce atrãseserã atenþia unor critici.
Am ajuns în Mioveni, la 130 de kilometri de
Bucureºti. Am locuit într-un apartament de bloc
cinci ani, dintre care trei ierni fãrã cãldurã ºi apã
caldã – acum abia am ajuns sã simt frigul, pe care
n-am catadicsit sã-l iau în seamã în comunism.
S-a întîmplat însã ca în penultima iarnã petrecutã
acolo, un cititor-fan sã investeascã 60 de milioane
de lei ca sã-mi punã o centralã termicã. Aveam
cãldurã ºi apã caldã la discreþie acum ºi totuºi în
iarna urmãtoare a trebuit sã plec din Mioveni, tot
ca ºi gonit (scos de Poliþia comunitarã din oraº
de fapt). Era în decembrie 2008, la miezul nopþii
cînd am luat-o înapoi spre Bucureºti, unde n-
aveam nici casã ºi nici slujbã. Eram doar eu cu
Dumnezeul meu. Aveam 54 de ani ºi se pare cã
nu ostenisem încã însuºindu-mi noi ºi noi lecþii
de supravieþuire. Mã opresc totuºi aici, deºi pînã
la momentul prezent, cînd scriu aceste rînduri, mai
sînt cinci ani. N-aº vrea sã abuzez de cititorii
acestor rînduri.

Suprav ie þu i to r  ?
Încã ar fi bine… Eu aº
zice un strigoi. Un moroi,
cum se spune în Banat.
Vorbesc de adevãratul
scriitor, nu de meºte-
ºugarul care, încercând

sã trãiascã din scris, oferã cititorului (el însuºi pe
cale de dispariþie) o literaturã are sã semene cât
mai mult cu ce se poate vedea la televizor.
Mesteºugarul e cel care supra-vie-þuieºte. Ce-i
drept, cu chiu cu vai…

Nu e nimeni de vinã. Eventual democratizarea
pânã la demagogie a culturii care a dus în mod
necesar la cenzura economicã, adevãrata cenzurã,
mult mai brutalã, mai eficace decât aceea politicã.

Când, la începutul anilor 90, vorbeam despre
cenzura economicã, colegii mei de breaslã abia
scãpaþi de sub dictatura ceauºistã mã priveau cu
uimire sau chiar cu enervare. Ce mai vrea ºi ãsta?
S-a întors de la Paris sã ne dea lecþii…

Naivi e puþin spus!
Dar eu nu eram naiv în anii 60-70 când mã

luptam pentru libertatea de expresie ºi abolirea
Cenzurii?

Nu e nimic de fãcut. Asa cum a dispãrut
pictura ori s-a transformat într-o gesticulaþie
aleatorie producãtoare de «opere» efemere, tot
aºa va dispare ºi literatura. Ori se va menþine
prin opere artizanale, mereu aceleaºi, precum
filmele americane pe care publicul (nu numai
românesc!) le preferã filmelor care încearcã sã
aducã ceva nou.

D. Þepeneag
„Un moroi“

Gândul aproape
insuportabil cã toþi acei
oameni  - câteva sute
strânºi acolo, la acel
festival literar de pe
þãrmul straniei mãri din
nord - toþi acei oameni

graºi sau slabi, înalþi sau scunzi, blonzi sau bruni,
spâni sau bãrboºi, aroganþi sau umili, eleganþi sau
peticiþi, afectaþi sau boemi, erau numai poeþi, nu
fãceau nimic mai concret, nimic palpabil, verificabil,
nu fãceau decât sã alãture în diverse limbi de pe
pãmânt, cuvinte clinchetitoare de argint…

Iatã o artã cu adevãrat modestã: ea nu are
nevoie nici de marmurã, nici de vopsele, nici de
tuburi scumpe de orgã, ea nu are nevoie decât de
secolele în stare sã aleagã argintul de staniol. Iar
secolele acestea se numesc pentru ei posteritate.

ªi, ca ºi cum totul nu ar fi destul de ciudat, mai
apare, aproape ironicã, intrebarea dacã posteritatea
este o formã de supravieþuire sau un fel de a nu
sfârºi niciodatã sã mori.

Ana
Blandiana

Un gând

Una dintre pasiunile pe
care mi le-a insuflat
poezia într-un mediu
post-comunist este
aceea de a mã îndoi.

Chiar ºi când eram sigur cã abia cu mine începe
literatura românã, îmi fãcea foarte bine sã încerc
sã caut prin librãrii sau biblioteci autori care poate
au mai scris ceva. ªi gãseam. Când este vorba
despre scriitori, însã, îmi place sã plusez. Mã
îngrijoreazã calitatea de supravieþuitor pe care o
vãd asociatã scriitorului în ancheta pe care o
propuneþi. ªi nu atât pentru cã aº fi reticent din
principiu faþã de orice este “supra” (supra-om,
supra-veghere, supra-dotat, etc.). Motivul principal
care mã face sã mã uit de douã ori atunci când
este vorba despre scriitori supravieþuitori este cã
nu prea am vãzut scriitori care sã considere cã
poate nu ei ar fi fost normal sã supravieþuiascã.
Sigur, perspectiva asta o am tot de la un
supravieþuitor scriitor, dar unul care vãzuse cã nu
doar viaþa sa este ameninþatã ci ºi a celor din jur.
În aceºti termeni, nu ºtiu cine ar putea sã nu îºi
punã problema cã s-ar putea sã fi supravieþuit
degeaba. De aceea încerc sã mã feresc de

Rãzvan Þupa
Supravieþuirea ca o

boalã ruºinoasã ºi, în
cele din urmã, fatalã
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aceastã situaþie. Altfel, condiþia scriitorului are toate
ºansele sã se identifice cu tarele societãþii în care
trãieºte. ªi asta pentru cã atunci când vorbim
despre scriitor în general, înþeleg cã avem în vedere
un fel de pãturã sau grup social. Ceea ce nu ºtiu
dacã este cazul, pentru cã sunt tot atâtea tipuri de
scriitor, câte posibilitãþi de a evita adevãrul avem
în lumea de azi. Desigur, lor li se adaugã ºi amãrâþii
care încearcã sã miºte doi centimetri mai încolo
limitele expresivitãþii noastre. Dar aceºtia din urmã
nu sunt semne sã se aleagã cu nimic decent. De
altfel, ei ºi dau naºtere unor probleme foarte
speciale pentru automatismele ºi cliºeele pe care
sunt construite siguranþele de fiecare zi.

O afacere de succes
În fiecare an sunt sparte câteva sute de milioane
de lei noi pe proiecte literare, premii (cum zicea
cineva) acordate de organizaþii nonguvernamentale
(ICR, Ministerul Culturii ºi alte „ONG”-uri de acest
fel) cu o regulã simplã: “aceºtia sunt banii, vorbiþi
frumos, nu faceþi probleme”. În fond, de ce ºi-ar
dori cineva altceva decât o netedã circulaþie cu mizã
turisticã a scriitorilor în naturã. Am vãzut proiecte
de lecturã ale breslei scriitorilor care plimbau prin
Spania sau prin Grecia un concurs de lecturã de
poezie în limba românã, am vãzut poeþi care erau
invitaþi la manifestãri ale Ministerului Culturii prin
cine ºtie ce þarã pentru cã se întâlniserã din
întâmplare cu funcþionarii organizatori pe stradã,
am vãzut reviste de culturã care nu spun decât cã
apar de multã vreme ºi cã au un ºef valoros, am
vãzut tot felul de ochi daþi peste cap atunci când le
aminteai cã aºa cum vine de undeva scrisul asta
trebuie sã se ºi ducã într-o direcþie. Dar se va gãsi,
mai mereu, o afecþiune fizicã sau o problemã de
familie care sã explice natura umanitarã a premiului
sau a finanþãrii datã tocmai pentru a unge un joc de
imagine, o agenþie de anesteziere a cãrþii. A durat
patru sau cinci ani de când am scris prima datã
despre aberaþiile funcþionale care caracterizau
asociaþia de gestiune a drepturilor de autor pentru
scriitori pânã când aroganþa a ajuns sã fie anchetatã
ºi pusã la colþ. Aproape imediat cineva a pus pe
picioare o întreprindere la fel de discretã ca ºi
Copyro, la fel de pornitã pe strâns adeziuni, dar la
fel de uitucã în legãturã cu rostul pe care ºi-l asumã
atunci când e vorba de asigurarea unui context fertil
pentru scris. Cãutaþi proiectele pe care le finanþeazã
orice instituþie care funcþioneazã ca un bidon pentru
diferite taxe ºi procente publice ºi o sã înþelegeþi
cam ce viziune asupra condiþiei autorului nãºeºte
aceasta.

Acum câþiva ani, l-am întrebat pe unul dintre cei
mai activi organizatori de proiecte (din bani publici,
evident) cu liste de autori de la noi de ce amestecã
autori pe care nu îi recomandã în niciun fel scrisul
cu autori care au ceva de spus. Rãspunsul lui mã
amuzã ºi acum: „Pentru cã nu se ºtie niciodatã ce
vor deveni”. Atâta timp cât impostura ºi inofensiva
lipsã de substanþã sunt încurajate este destul de
sigur ce vor deveni aceºti autori.

Explicaþia sadicã
Am vãzut mult mai mulþi scriitori care nici mãcar
nu pot sã depãºeascã nivelul unei compuneri de
clasa a VII-a, unii dintre ei chiar ºefi de asociaþii de
scriitori prin Capitalã, încât înclin, mai degrabã sã
nu cred cã simpla catalogare a cuiva drept scriitor
ar trebui sã atragã un statut oarecare. În fond,
fiecare îºi alege statutul pe care îl doreºte din
momentul în care se hotãrãºte cu cine concureazã
în ceea ce face. Dacã scrie, poate sã concureze
cu tot ce s-a scris vreodatã sau numai cu colegul
de bancã. ªi am vãzut tineri care abia terminã liceul
vãzându-ºi de scris fãrã sã mai spere nimic de la
asociaþiile ºi organizaþiile care pretind cã le-ar
proteja interesele. Sigur, o parte dintre aceºtia
renunþã la scris ºi îºi vãd de viaþa lor în alte domenii,
dar tocmai acest lucru aratã cã scriitorul are cu
totul alte mize decât organizaþiile care ar trebui sã-i
administreze posibilitãþile. ªtiu un critic literar care
reuºeºte sã reducã la schimburi de replici irelevante
pânã ºi cei mai importanþi autori de azi. Cândva
mã amuza sã îmi dau seama în ce mãsurã
judecãþile sale seamãnã cu notele informative din
Cartea albã a securitãþii. Aceeaºi înclinare spre
judecãþi de valoare, spre sintagme care agaþã uºor
reputaþia ºi moralitatea individului, mici scenete
imaginate pe marginea sensurilor eterate ale unui
cuvânt... ºi gata, bifãm calificative. Probabil cã fãrã
acesta ºi fãrã mulþi alþii ca el mi-ar fi fost imposibil
sã înþeleg marea traumã cãreia se chinuie ºi acum
sã îi supravieþuiascã mulþi scriitori: ei nu au fost
Ceauºescu! Acesta poate sã fie un complex
interesant atunci când analizãm obsesia exem-
plului în interviurile ºi scrierile cu aer biografic din
ultimele douã decenii. O vreme, am crezut cã pe
mãsurã ce vor îmbãtrâni ºi vor muri cei care se
zvârcolesc în braþele acestui complex... lucrurile
ar putea sã revinã la normal. Cu toate cã au trecut
zeci bune de ani de când a fost ultima datã folosit
termenul “geniu” într-o lume în care avea sens,
alãturi de „talent”, tot mai multe spirite nefericite,
continuã sã confunde literatura cu o negociere a
termenilor “bun” sau “slab”.  ªi totuºi, fiecare dintre
cei care scriu... scriu ceva. Care intrã în diferite relaþii
cu tot ceea ce s-a scris înaintea lor, fie cã ei vor, sau
nu. Abia natura acestor relaþii va putea sã ne rãspundã
într-un mod mulþumitor asupra condiþiei scriitorului
despre care vorbim. De aceea am mult mai mare
încredere în scriitorii care subzistã decât în cei care
supravieþuiesc (cei din urmã nu au cum sã fie complet
nevinovaþi pentru catastrofa pe care o depãºesc).Palimpsest 02
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Final fãrã speranþã, dar acest lucru este, în
cazul de faþã, salutar
Cu destul de puþin timp în urmã, prietena unui
cãmãtar la care o rudã de-ale mele avea o
datorie a avut inspiraþia îndoielnicã sã mã
ameninþe: “Domnu’ Þupa, dacã nu plãteºte
bãiatului banii, sã ºtiþi cã mai cunoaºtem ºi noi
lume ºi ne gândim sã vã ducem cu datornica pe
canapeaua lu’ Mãruþã”. Chiar dacã era sã rateze
toatã negocierea din cauza felului nesãbuit în care
obiºnuiesc eu sã reacþionez la ameninþãri,
prietena cãmãtarului mi-a arãtat, în felul ei, cã
pentru unii oameni, scrisul poeziilor e ceva ce
þine de vedete. ªtiu cã nu simþiþi dinãuntrul
domeniului, de aceea vã ºi spun, s-ar putea ca
perspectiva noastrã sã fie deformatã tocmai de
prea multã siguranþã. În fond, subzistenþa fiecãrui
scriitor este legatã numai de cei cãrora ar putea
sã le placã (mãcar din când în când) ce scrie.
Imediat ce nu mai pare sã intereseze pe nimeni
ºi nu ar mai avea importanþã nici mãcar pentru
mine ceea ce scriu... am dispãrut. ªi abia acum
am ajuns ºi eu la o metaforã.

Mai în glumã, mai în
serios, discutam cu alþi
câþiva prieteni despre
acest subiect. Am ajuns
la concluzia cã aceia
care sunt înzestraþi mult

peste medie, ar trebui sã devinã “raritãþi protejate
naþional”. Sã fie recompensaþi ºi sã li se asigure
mijloacele/spaþiile ideale în care sã creeze doar
pentru simplul fapt cã existã. Un gest care poate
pãrea extrem, însã dacã ne gândim cã ºtiinþa nu
poate crea serial  talent sau intel igenþã
emoþionalã, pare de bun simþ. Deci, scriitorul
peste medie ar trebui sã fie un ideal ºi un model
pentru cei mulþi. 

Andra
Rotaru

“Raritãþi protejate
naþional”

ªi asta, vorba ad-
mirabilului Rimbaud,
„literalmente ºi în toate
sensurile”.  În primul rînd,
scriitorul este un  supra-

vieþuitor la modul elementar, fizic. Cum arareori

Liviu
Antonesei
Scriitorul a fost,

este ºi va fi mereu un
supravieþuitor

poate trãi exclusiv din scrisul sãu – cel puþin dacã
nu scrie ºi altceva decît literaturã, presã de pildã
sau texte pentru industria publicitãþii etc – e limpede
cã trebuie sã facã ºi altceva necesar vieþii de zi cu
zi. Timpul care îi mai rãmîne e un timp „furat”
obligaþiilor social necesare ºi doar în acel interval
supravieþuieºte scriitorul din el. Chiar ºi în condiþiile
în care „se închinã” unui mecena, indiferent dacã
individual sau instituþional, avînd astfel asiguratã
existenþa fizicã, uneori chiar una îmbelºugatã, ceea
ce cîºtigã în ordinea vieþii pierde în cea a libertãþii
de creaþie, chiar dacã mecenatul cu pricina nu
prevede explicit servituþi. Chiar fãrã sã vrea,
scriitorul se va simþi „dator”, mã rog, cu excepþia
cazurilor în care e nebun sau complet nesimþit. Nu
trebuie sã se vîndã neapãrat unui tiran sau unui
regim tiranic, acelaºi lucru se va întîmpla ºi în cazul
unui mecena democrat ºi binevoitor. Scriitorul este
un supravieþuitor, însã ºi prin simplul fapt cã, prin
opera sa – ºi indiferent de valoarea acesteia! – îºi
supravieþuiºte lui însuºi ca persoanã, adaugã vieþii
sale, firesc limitate, un fel de nelimitare de princi-
piu. Scriitorul, ca ºi toþi ceilalþi artiºti ºi creatori
din orice domeniu, este în sensul propriu al cu-
vîntului nemuritor. În sfîrºit, scriitorul nu doar cã su-
pravieþuieºte în timpul vieþii ºi, de asemenea, în
postumitate, dar ºi asigurã supravieþuirea lumii
sale. Opera sa, indiferent dacã realistã sau
fantastã, este un concentrat al lumii sale, un
tezaur, un fel de Aleph borgesian diacronic ºi
pãstreazã în ea memoria vremii sale ºi, prin asta,
a tuturor vremurilor, de la începutul pînã la sfîrºitul
eternitãþii.

Ar fi multe de spus,
dar dacã e vorba strict de
experienþa personalã,
iatã cum stau lucrurile în
ce mã priveºte, din cel
puþin douã perspective.
La propriu, deci din

punctul de vedere al unei supravieþuiri cotidiene
primare, bazale sau cum vreþi sã îi spuneþi,
chestiunea e relativ decent rezolvatã la noi pentru
scriitorii care se aflã pe un stat de platã asigurator.
Cum sunt profesor la universitate, mã pot considera
un supra-supra-vieþuitor. Alte probleme apar când
e sã vorbim despre cealaltã supravieþuire, inefabilã,
interioarã. ªi atunci mãrturisesc cã, pentru mine,
scrisul rãmâne una dintre puþinele forme
compensatorii, de echilibrare interioarã. O ancorã
(nu singura!) în faþa derivei, a spaimelor de tot felul.
Un fel de scut anti-rachetã pentru misilele dinãuntru.
ªtiind evident, cu o luciditate demolatoare, câtã
iluzie ºi vanitate se ascund în toatã povestea asta
cu scrisul ca formã de supravieþuire.

Adriana
Babeþi
O ancorã
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Ce pot sã spun de la
bun început, ca sã nu
creez aºteptãri false, e
cã n-o sã mã apuc
tocmai eu sã umplu
pagina cu teorii despre

condiþia scriitorului (ºi în treacãt fie spus, mã voi
referi mai departe, subiectiv fiind, la scriitorul de
poezie). În primul rînd pentru cã nu ºtiu dacã sunt
potrivit sã-mi dau cu pãrerea despre asta. Dar – ar
putea spune un cîrcotaº – cine este? Iar în al doilea
rînd pentru cã mã gîndesc cã fiecare scriitor ar
trebui sã spunã vreo douã cuvinte despre viaþa lui
de zi cu zi, iar apoi se va gãsi cineva care sã tragã
concluziile. Aºa cã textul care urmeazã se
încadreazã la capitolul confesiune.

Trebuia de fapt sã încep aºa: de ºase ani lucrez
la bancã în Bucureºti ºi înainte de asta am fost timp
de patru ani profesor de matematicã. Unul mai cinic
ar sãri imediat: de ajuns, uite condiþia scriitorului. Te
poþi opri aici, Dmitri, ne-am lãmurit. Dar pentru cã mi
s-au oferit cu generozitate cîteva mii de semne, o
sã dezvolt în toate direcþiile, întorcînd gestul de
bunãvoinþã al revistei. ªi o sã merg puþin în urmã, în
momentul în care am plecat din învãþãmînt. Dar
înainte de asta cred cã e de datoria mea sã spun
foarte clar ce fac la bancã: dau credite firmelor din
România, dacã vreþi, poziþia se numeºte manager
de relaþii cu clienþii persoane juridice.

Sã mã întorc puþin, cum ziceam. În 2007, dupã
patru ani în învãþãmînt, dintre care doi într-un sat
din judeþul Dîmboviþa, unde stãteam în gazdã la o
bãtrînã vãduvã, ºi doi ani în Bucureºti, unde am
locuit cu soþia mea într-un cãmin studenþesc, am
început sã adun ºi sã scad ºi mi-a dat aºa: am
scris o carte de poezie, am publicat-o, am cîºtigat
din asta zero lei. Mi-am întemeiat o familie, stãm în
cãmin, în fiecare an trebuie sã ne milogim sã primim
camerã, deºi soþia e asistent universitar ºi are
dreptul ãsta fãrã sã fie necesarã umilinþa. În fiecare
an dau examen de titularizare pentru cã în
Bucureºti nu gãseºti locuri libere pe matematicã ºi
te trimit mereu în altã parte ºi-i laºi, dupã un an, pe
copiii ãia, cu buza umflatã. Deci m-am angajat la
bancã ºi pînã sã prind eu toate subtilitãþile lumii
financiare ºi cu puþin timp înainte sã loveascã criza
ºi sã scadã preþurile, am fãcut un credit sã-mi iau
apartament. ªi aºa am ajuns sã fiu probabil singurul
bancher cu credit în franci elveþieni. Apoi am mai
publicat douã cãrþi de poezie, au trecut aproape
ºase ani, mai am credit pe treizeci de ani, am ratã
la credit 62% din salariu.

Pãrþile bune
Între bancheri, sunt cel mai bun poet. Nici nu

Dmitri
Miticov

O micã istorie
cinicã a lui Dmitri

vã puteþi imagina cît ajutã gîndul ãsta cînd ai
probleme la serviciu. Aºtepþi în faþa uºii sã
deschidã, mai vin colegi ºi simþi cã eºti cumva diferit
de ei, cã ai un dar. ªi ei simt asta vag, motiv pentru
care nu-þi vor împãrtãºi þie chiar toate nimicurile,
avînd în vedere cã vii din înaltele sfere, mai degrabã
îºi spun unul altuia.

Între poeþi, sunt bãiatul cu cifrele ºi finanþele.
Slavã domnului, nu citesc eu prea mult, dar ºtiu
calcula perfect cît are de dat fiecare cînd vine nota
de platã ºi cît e rata dacã-þi iei credit pe zece ani.

Nu lucrez în presã cum fac majoritatea
colegilor mei scriitori care se plîng cã se epuizeazã
acolo, nu-s asistent universitar ca alþi colegi, nici
bibliotecar sau liber profesionist, nu fac traduceri,
la mine literatura vine dupã program. Treceþi asta
ºi la pãrþile proaste.

Printre prietenii mei care nu au treabã cu
scrisul, sunt o micã vedetã, practic o curiozitate. E
tipul ãla care scrie poezii. Se uitã aºa ca ºi cum
tocmai le-ai fi spus cã mesteci sticlã. Printre
prietenii care scriu, acelaºi lucru. E tipul ãla care
lucreazã la bancã, mestecã sticlã.

Pãrþile proaste

Cînd ies cu scriitorii, am mereu impresia cã
timpul lor e nelimitat, ei nu trebuie sã ajungã nicãieri,
se pot trezi a doua zi cînd vor. La mine e cam altfel,
program strict cu trezit la 7 ºi 22 de zile de concediu
pe an pe care trebuie sã le împart cum trebuie.

Cînd mã despart de colegii de la bancã ºi mã
întîlnesc cu scriitorii, trebuie sã tac un timp ca sã
fac trecerea dintre cele douã lumi, sã mã adaptez.
Reciproca e valabilã.

Exceptînd faptul cã ne citim între noi, scriitorii,
existã întotdeauna un decalaj dramatic între scriitor
ºi cititori. Existã o carte al cãrei titlu ar fi perfect
de pus ca moto pe orice volum de-al meu: dacã
citeºti asta înseamnã cã am murit. Super-afacere
scrisul, aproape ca un credit în franci elveþieni de
frumos.

Cea mai proastã parte e cã sunt nevoit sã
fac munca asta tot timpul din plãcere, ca pe o
pasiune trecãtoare, nu am ºansa sã devin
profesionist.

Idealuri
Mi-aº dori foarte tare sã fiu plãtit pentru o

lecturã publicã, sã mã pot întreþine din scris, sã
cîºtig la loto. Mãcar una din astea trei.

Idealurile mele despre condiþia scriitorului sunt
certitudini în Vest.

Cîteodatã stau la biroul meu de la bancã ºi
mã opresc din treabã ºi mã gîndesc cã uite, aºa e
viaþa mea, fiecare primeºte lucrurile potrivite din
care sã facã ce trebuie, dacã trãiam altfel, scriam
altfel. ªi gîndul ãsta ajutã. Înclin sã cred cã orice s-ar
întîmpla cu mine, mintea mea o sã ºtie sã scoatã
maxim din context ºi sã facã din asta ceva ºi în
plan literar. Pentru cã este Unul care þine-n mînã
cãderea asta, nesfîrºit de blînd.
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Laura
Pavel

Scriitorul ca
personaj

Scriitorul care spune
Nu scrisului, care îºi
neagã propria vocaþie
(sau “profesie”) ºi
refuzã la un moment dat
sã mai scrie, mi se pare

mai incitant, ca personaj el însuºi. Unul numai
bun pentru a i se dedica o biografie ficþionalã. O
spune si monograful cazurilor simptomatice de
refuz al scrisului: pedantul narator din Bartleby
& Co, al lui Enrique Vila-Matas, care scrie
împãcat cu fatalitatea cã nu poate decât “copia”
ori naviga printre citate din literatura altora. Aflat
în rãspãr cu postura, cu “condiþia” scriitorului
care se ia în serios, el e în schimb admirator al
personajului Bartleby al lui Hermann Melville, al
ciudatului copist refuzã într-o bunã zi sã mai
scrie ºi, pânã la urmã, refuzã sã mai trãiascã.
Iar puzderia de bartlebi e recunoscutã ºi chiar
elogiatã de cãtre acest paradoxal prozator, cu
un anume umor negru, sau cu cinism terapeutic,
al artei care se autoneagã ºi numai aºa pare cã
mai poate supravieþui. Un scriitor de dupã
“moartea” literaturii. Un avangardist de dupã
“moartea” avangardei.

Supravieþuitorul e o
persoanã care a scãpat
cu viaþã dintr-un cata-
clism. Scriitorii români ºi
– din tot Estul Europei –
se distribuie acum ca

pîinea pe vremuri, pe raþie, în funcþie de categorii
de vîrstã ºi sensibilitate. Adicã cei care au apucat
destul din calamitatea comunistã cît sã fie definitiv
marcaþi, cei care au acelaºi numãr de ani ºi nu sînt
marcaþi (fãrã exemple, sînt notorii) ºi, trei, tinerii,
care nu se încadreazã în definiþie pentru cã n-au
avut din ce sã scape, s-au nãscut prea tîrziu, au
ratat ce era mai interesant, tot farmecul vieþii cu
lumina stinsã ºi probe la microfon. ªi la maºina de
scris.

Primii trebuie în mod obligatoriu sã fie internaþi
– chiar dacã au mai fost – ºi þinuþi în sanatoriu pînã
la capãt, la munte, cu forþa. Cei din a doua varietate
ar fi la fel de bine sã fie internaþi, dar într-un alt
stabiliment, de vazã. Specimenelor din ultimul grup
orice medic le-ar recomanda o spitalizare

Rãzvan
Petrescu
...ca pîinea pe

vremuri pe raþie

alternativã, cînd la munte, cînd la stabiliment.
Dacã prin supravieþuitor înþelegem persoanã

care a supravieþuit alteia, nu ne mai rãmîne decît
parastasul, mã refer la cel de 25 de ani, în amintirea
celorlalþi, mai puþin creatori, dar mai limpezi, mai
morþi.

Din punct de vedere cultural, scriitorul este
un înapoiat. Din punct de vedere social, este
colosal cã nu-i bãgat în seamã – excepþiile sînt
inutile – ºi trãieºte prost, asta-l motiveazã sã scrie
un pic mai bine. Din punct de vedere politic, e nul.
Singura datã cînd a izbutit, din pãcate pentru toatã
lumea ºi mai ales pentru el, sã ajungã preºedinte,
lucrurile s-au terminat inestetic. Vorbesc de Allende
(Llosa s-a mîntuit prin minune). De Bãsescu nu
spun nimic, în ciuda culturii lui imense. E suficient
c-a transmis-o fetei sale, cea cu cãrare zebratã ºi
privirea fãrã pupile.

Condiþia scriitorului
în general nu este deloc
bunã în România. Se
vede cu ochiul liber, iar
cei mai mulþi scriitori o
ºtiu.

Doar câþiva dintre ei nu au motive sã se plângã
pe acest subiect, anume aceia care sunt într-un
continuu compromis cu Puterea (indiferent de
culoarea ei) ºi cu principiile etice. Aflaþi mereu în
graþiile mai-marilor zilei, ale sistemului, ei sunt
abonaþii la premii, burse, traduceri, sinecuri, cãlãtorii
ºi privilegii de tot felul. Unii sunt atât de „utili” încât
îi gãseºti în poziþii importante peste tot, la mai multe
instituþii culturale deodatã, ca ºi cum lumea literarã
se terminã cu ei, iar România nu mai are oameni
de valoare.

Ceilalþi, nesupuºi, neînregimentaþi, neconvinºi
sau pur ºi simplu normali, majoritatea, trãiesc
condiþia marginalitãþii cu tot ce presupune ea: scriu
texte la reviste ºi nu primesc niciun ban, nu au
acces la edituri chiar dacã scriu uneori mai bine
decât privilegiaþii, sunt ignoraþi de critica literarã
(lipsitã în general de spirit critic ºi de dragoste
pentru literaturã, mânatã în luptã de interese de gãºti
ºi bisericuþe, fãrã simþul valorii ºi uºor de manipulat
de „trend”-uri ºi „teme” impuse), sunt omiºi din
antologiile, clasamentele ºi listele oficiale, în sfârºit,
sunt daþi la o parte.

Trãim în þara în care se poartã metoda mafiotã
a conspiraþiei tãcerii, în care incomozii, guralivii,
independenþii sunt trataþi, în cel mai bun caz, de
pitoreºti, simpatici, în care frica pãzeºte bostãnãriile
talentelor anemice ºi ale unui „ce profit”, pãzeºte
bostãnãriile poziþiilor ocupate prin parvenitism
literar, în care, dacã este ordin, cu plãcere îl punem

Vasile
Baghiu

Condiþia
precarã a scriitorilor
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la îndoialã pe Eminescu ºi îl trecem sub tãcere pe
Goma, o þarã în care scriitorii îºi dau singuri unii
altora premii în cerc restrâns, în care critica literarã
a devenit, repet, o anexã a publicitãþii editoriale ºi a
intereselor de grup. Cam acesta este peisajul.

Ar trebui sã mai observãm un fenomen ca sã
înþelegem, poate, chiar mai bine situaþia, condiþia
scriitorului. În Vest, fiecare þarã are mai multe vedete
literare, treizeci, cincizeci, toþi scriitori cunoscuþi,
recunsoscuþi, premiaþi, cultivaþi etc.. Este ciudat
cum la noi doar câþiva scriitori, numãraþi pe degetele
de la o mânã, au acest statut. La noi, sistemul nu-
ºi permite mai mult de unul sau doi „scriitori-vedetã”
într-o generaþie. Dacã ºi-ar permite mai mulþi, ar
avea atunci, bãnuiesc, probleme cu vocile lor, greu
de controlat în acel caz, voci care ar cãpãta putere
ºi ar deveni incomode. Este de preferat unul sau
doi, „de-ai noºtri”, cuminþi, la locul lor. Pare cã
sistemul nostru încã funcþioneazã ca pe vremea
comunismului, cu „vedeta unicã” pe care cititorii
sunt îndoctrinaþi – pe toate cãile, cum se spune –
sã o placã, sã o citeascã, sã o considere
extraordinarã, genialã ºi aºa mai departe, cu
abonaþii la cãlãtorii pe banii statului fãrã nici un
rezultat concret în privinþa recunoaºterii literaturii
române în lume.

Am mulþi prieteni printre scriitori ºi nu spun cã
scriitorii sunt mai rãi decât alþi oameni, ei sunt de
fapt aºa cum este ºi societatea din care se trag ºi
în care trãiesc, însã acum nu despre acest lucru
este vorba, ci despre câteva aspecte mai puþin
plãcute ale mediilor literare. ªi aici cred cã se aflã
o parte din rãdãcinile anormalitãþii. Spre deosebire
de mediile literare din Vest, mi se pare cã dominantã
aici este atitudinea neprietenoasã. Ai sentimentul
cã oamenii cu care intri în vorbã sunt mereu pe
picior de luptã ºi nu rare sunt situaþiile în care te
trezeºti, ca din senin, sub tirul invectivelor,
reproºurilor ºi etichetãrilor. ªi te miri întotdeauna
de ce li se pare celor mai mulþi cã ar avea un fel de
datorie sã te sfãtuiascã ºi sã-i livreze lecþii, ca de
la catedrã, întotdeauna de sus oricum, pentru cã
nu-þi aminteºti sã le fi cerut asta. Mai mult, poþi bãnui,
când ai de a face cu ei, cã au fost crescuþi fãrã sã
fi cunoscut afecþiunea, pentru cã par strãini de
sentimentele umane normale ºi nu ezitã sã te punã
în situaþii dificile în public ºi sã te umileascã dacã
te prind pe picior greºit sau, mai curând, îºi
închipuie cã te-au prins. Puþini ºtiu sã zâmbeascã,
iar dacã o fac, totuºi, au aerul cã i-au oferit un
cadou. Nici când te contrazic, nici când te aprobã,
nu sunt deloc relaxaþi. Par încordaþi ºi interesaþi.
Nu ºtiu sã se bucure de succesele celorlalþi, iar
peisajul aratã din cauza aceasta ca un câmp de
bãtaie. Cu o detaºare de roboþi, parcã joacã un rol
ºi se tem cã nu se încadreazã. De aici ºi inadec-
varea, mai mereu de un comic trist, pentru cã rolul
îi depãºeºte.

Rar te poþi bucura de comportamentul normal
în aceste medii. Este constatarea mea tristã, nu
neapãrat un reproº, pentru cã, în fond, mã asimilez
acestei lumi, nu mã dau la o parte ca sã o judec,

fac parte din ea. Atâta numai cã mi-aº dori, interesat,
sã o vãd mai relaxatã ºi mai zâmbitoare. Mi-aº dori
sã înceapã odatã sã semene, din acest punct de
vedere, mai mult cu lumea liberã din cele þãri
apusene. Sã semene, de fapt, cu normalitatea. Nu
spun cã acolo nu existã dispute, interese, invidii,
comportamente reprobabile, ci doar cã toate aceste
defecte nu ies în faþã, ci sunt parcã reprimate prin
filtrul unei decenþe structurale ºi al unei educaþii
eficiente. Mã trezesc visând cu ochii deschiºi uneori
ºi mã întreb dacã existã mãcar o singurã problemã
legatã de România ºi lumea noastrã româneascã
de azi asupra cãreia în principal noi, scriitorii – însã,
de fapt, noi, românii, am putea avea aceeaºi pãrere
ºi aceeaºi perspectivã de rezolvare. Ar fi, cred, un
punct important de refacere a speranþei pentru toþi.

În sfârºit, mai existã un aspect. Condiþia scrii-
torilor în general va rãmâne precarã atâta vreme cât
lectura nu va fi cultivatã în ºcoalã ºi în mass-media.
Pare cã „sistemul” nu doreºte o societate educatã,
cultivatã, cu dragoste de carte ºi de valori, ci una
abrutizatã, uºor de manipulat. Mai mult, cred cã
veºnic va rãmâne scriitorul în aceastã condiþie
marginalã câtã vreme nu va intra chiar el de unul
singur în ºcoli ºi nu va avea dialogul normal cu copiii
ºi adolescenþii. Un dialog despre valorile simple ale
vieþii, care sã le redea copiilor ºi adolescenþilor
încrederea cã nu trebuie sã fii „cool” ca sã reuºeºti,
cã succesul nu este sã apari des la televizor ºi sã
ai bani, ci sã ai prieteni, familie ºi o meserie care sã-
þi placã. ªi nici mãcar acest efort nu va fi de ajuns.
Mai este necesarã, ca aerul, renunþarea din partea
scriitorilor, în astfel de întâlniri publice, la orgoliul de
autor, la nesuferitul ºi prostescul „aer de geniu în
faþa plebeilor”, la aroganþa ºi lipsa de minte în a crede
cã dacã eºti scriitor ai merite în plus ºi þi se
datoreazã necondiþionat admiraþie ºi aplauze.
Condiþia scriitorului depinde, se poate spune, de
scriitorii înºiºi.

Astãzi, scriitor îmi
pare nu atât cel care
scrie dintr-un impuls
luminos pe care îl
conþine, ci – ca mai mereu
– în primul rând cel care

scrie în pofida descurajãrii celorlalþi. E relativ simplu
sã scrii când ºi cum îþi vine, în ritmul care þi se pare
cel mai convenabil, dupã plac… Mult mai greu este
sã fii scriitor atunci când altul te obstaculeazã, te
duºmãneºte, te denigreazã, ba poate cã te ºi
pedepseºte din acest motiv.

Exemplul cel mai la îndemânã îmi pare, acum,
cel al redactorilor de la Tribuna. Sancþionaþi pentru
cã au demnitatea propriului punct de vedere, târâþi

Ovidiu
Pecican

Fãrã inimã
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prin comisii ºi tribunale improvizate, daþi apoi afarã
de un redactor ºef fãrã nicio legãturã cu literatura
(dupã cum singur se destãinuia), chit cã au, fiecare,
un prestigiu ºi o poziþie de profesioniºti ai scrisului
deja articulate ºi recunoscute, lor trebuie sã le fie
cel mai greu, pe ei trebuie sã îi coste cel mai mult
opþiunea de a fi scriitor.

Nu scapi, oricum, nepedepsit de camarazi. Ba
cã scrii prea mult, ba cã eºti prezent peste tot, ba
cã sunt ºi alþii la fel de buni ca tine sau mai buni –
orice pretext poate sluji invidiei, rãutãþii ºi mizeriei
morale pentru a-þi trage o loviturã. Într-o lume în
care omul este obiºnuit ba sã se teamã, ba sã se
gudure ºi pe care, dupã o vreme, nu mai vrea sã o
schimbe, ci doar sã se plaseze în interiorul ei mai
bine, perpetuând-o în viitor cu speranþa cã el va fi
zbirul de mâine, nu te aºtepta la respect. De scriitor
nu se tem prea mulþi ºi prea puþini vor sã se gudure
pe lângã el.

Momentul în care vine aceastã anchetã mã
prinde pe un picior greºit. De ºase luni asist, zi
dupã zi, la apelurile de ajutor ale confraþilor
persecutaþi ºi, în pofida demersurilor personale pe
care le-am fãcut, lucrurile se miºcã încet, cu o
greutate infernalã. Nu mai existã, parcã inimã, decât
la prea puþini, ºi lumea se învârte spre ticãloºie cu
vitezã constantã. Greu îmi pare astãzi sã fii scriitor
la Cluj pentru cã, orice s-ar zice, nu simpatia te
învãluie pentru cã te simþi în stare sã ieºi din
nimicnicia cotidianã ºi viermuiala dupã avantaje
printr-un efort literar constant ºi tenace de a-þi
atinge steaua cu mâna.

Despre „condiþia
scriitorului” (român, de azi)
s-a scris atât de mult în
ultima vreme, încât riscul
repetiþiei e inevitabil, iar
problemele puse mereu
au devenit aproape niºte

locuri comune. Atât de frecvent observate, încât, de
la alte „înãlþimi”, au rãmas chiar neînregistrate. Aº
putea relua, aºadar, tema marginalizãrii scriitorului în
lumea noastrã aflatã în plinã revoluþie „mass media”,
cu imaginea concurând cuvântul, cu scrisul eteric pe
internet în competiþie cu vorba tipãritã pe hârtie, cu
rãsturnãrile de poziþie dramatice cauzate de celelaltã
rãsurnãri, politice, din România ultimelor vreo douã
decenii, cu stãrile de „crizã” permanentizatã care
bareazã cãile spre cartea de literaturã, – atâtea alte
pricini de amãrãciune ºi scepticism în privinþa viitorului
acestei meserii pe meleagurile noastre.

Literaturã se scrie, totuºi, ºi încã multã, adeseori
bunã, în mare ºi gâfâitoare întrecere ºi cu tonele de
volume zadarnice ale veleitarilor din toate provinciile

 Ion Pop
Vocaþia

ºi periferiile spiritului. Ne-am cam lãmurit ºi cum stãm
cu vioaia „economie de piaþã” (re)apãrutã în chip de
cenzurã, simetricã, într-un fel, celei ideologice de pânã
mai ieri. Ne dãm seama tot mai limpede cã nu se mai
poate trãi din scrisul literar, deloc profitabil dacã nu
vrei sã faci concesii „trendului” comercial al „societãþii
spectacolului” ºi al gustului public tot mai precar al
unor virtuali cititori care uitã de Bibliotecã ºi e tot mai
puþin interesat de Tradiþie ºi de cultura condamnatã
ca „elitistã” chiar de cercuri mai cultivate. Scriitorul
ºtie de-acum cã nu prea poate ieºi din „niºa” lui ºi cã,
precum în Evul Mediu, scrisul sãu nu va atinge decât
în mod excepþional un numãr de cititori „onorabil”. Mai
ºtie cã nu-l poate concura astãzi pe nici un alt
meseriaº, de la electrician ºi tinichigiu, la reparatorul
de aparate electronice ori la grãdinarul angajat sã
sape, sã pliveascã salata ori sã coseascã iarba.

Întrebãrile deloc inutile ºi care cer rãspunsuri mereu
urgente sunt, mai ales, altele: ele pot angaja felul cum
marii bãrbaþi ai Patriei concep politica culturalã. Cum
stãm, adicã, cu bugetul prevãzut pentru culturã ºi
învãþãmânt, cât se acordã din el susþinerii cãrþii
româneºti în þarã ºi în strãinãtate, cum sunt
aprovizionate bibliotecile noastre º.a. Or, din pãcate,
auzim prea adesea importanþi demnitari, care nu prea
stãpânesc limba literarã, jeluindu-se pe tema risipei
„banului public” pe fleacuri culturale, dat fiind cã la noi
ar o fi nevoie cu mult mai urgentã, de alt soi de braþe
de muncã ºi de alte reþete alimentare. De altfel, ni s-a
spus, de foarte sus, cã nici nu e nervoie sã faci studii
serioase, sã mai citeºti, aºadar, ºi literaturã, ca sã
ajungi „departe”, adicã, aº zice cu o vorbã a lui Urmuz,
„pânã la bãcãnia din colþ”, care e ºi un soi de bornã a
Nirvanei noastre cotidiene... E destul sã ai „muºchi”
care sã „vrea”, restul nu mai are nicio însemnãtate.

Mai are rost sã tot repeþi cã scriitorul apare doar în
chip accidental pe ecranele televizoarelor, cã „omul
care aduce cartea” are la dispoziþie doar câte cinci
minute sã vorbeascã despe scrisul frumos, în timp
ce vedete de ultimã orã, agramate ºi vulgare, sunt
întâmpinate cu braþele deschise ºi oferite drept
exemplu mulþimii de pe marginea ºanþului electronic?
Ce efecte au avut protestele provocate de
scandaloasa desfiinþare tocmai a postului TVR
Cultural de cãtre un funcþionar-politician cu pretenþii,
ori contra ºicanelor permanente ce li se fac redactorilor
postului de radio România Cultural? Mai aude cineva
îndemnul de a asigura un fond de achiziþii de carte
pentru bibliotecile din þarã, care ar rezolva multe
probleme grave ale jenantelor tiraje actuale ºi ale unei
difuzãri complet neglijate a cãrþii? Dacã aminteºti, apoi,
cã sunt localitãþi nu foarte mici, care nu au nicio librãrie,
ori cã sunt chiar câþiva editori cu pretenþii care nu-ºi
trimit în librãrii puþinele titluri publicate, ba nu depun
nici obligatoriile exemplare legale pentru marile
biblioteci, nu vorbeºti degeaba? De ce o fi, oare,
România pe unul dintre ultimele locuri ca numãr de
cumpãrãtori ºi cititori de carte literarã din Europa, cu
mult în urma unor þãri a cãror situaþie economicã nu e
deloc mai bunã decât a noastrã? Mai conteazã
îngrijorãrile multora dintre oamenii de culturã cã dispar
editorii specializaþi, cã rãmân neexploatate arhive
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scriitoriceºti importante, dupã prãbuºirea unor case
de editurã ca Minerva ºi Univers? – S-ar putea
rãspunde, cu tristeþe, cã în absenþa atâtor proiecte
urgente pentru regenerarea þãrii, autostrada care sã
ducã mai rapid ºi mai eficient cãtre publicul cititor trece
ºi ea neobservatã. Mai rãmân abia niºte anevoioase
poteci.

Desigur, nu lipsesc cu totul iniþiativele unor asociaþii
de scriitori care cautã refacerea legãturii cu un public
cât de cât interesat de scrisul literar, însã atâta vreme
cât zisele mijloace de comunicare în masã, acum cele
mai urmãrite ºi mai eficiente, nu vor acorda un loc cât
de cât demn scriitorului în programele lor – mai ales
cele ale televiziunii publice – e greu de crezut cã interesul
pentru literaturã va creºte la noi. Când mã gândesc,
apoi, la paginile de culturã ºi literaturã din numeroase
ziare interbelice, mã ºi întreb de ce cotidianele de azi
nu mai sunt atente cum s-ar cuveni la ceea ce se
petrece în viaþa literarã din imediata apropiere.
Excepþiile pot fi numãrate pe degete... Însã ne
întoarcem inevitabil la problema politicii culturale la
nivel naþional, care ar trebui de multã vreme regânditã,
începând cu educaþia umanistã din ºcolile de toate
gradele, continuând cu o mai substanþialã susþinere
a cãrþii ºi a publicaþiilor literare de cãtre Ministerul
Culturii ºi cu asugurarea posibilitãþilor de achiziþionare
de cãtre bibliotecile publice. Pentru aºa ceva este însã
nevoie de politicieni cu... carte, respectuoºi faþã de
creaþie, interesaþi de viitorul acestei þãri. Înfiinþarea unei
edituri specializate care sã reînvie buna tradiþie a tipãririi
în ediþii critice a scriitorilor români ar fi, în acest context,
o acþiune de întreprins urgent, în paralel cu asigurarea
pregãtirii prin cursuri speciale în universitãþi a
specialiºtilor care sã le asigure calitatea. Pânã nu
dispare totul în aerienele arhive, atât de precare, ale
internetului ºi blogurilor, ar fi cazul ca responsabilii cu
cultura ºi literatura naþionalã sã aibã în vedere ºi
arhivele de hârtie, care riscã ºi ele sã moarã înainte de
a fi scoase la luminã. ªi, odatã cu ele, o parte preþioasã
din spiritul ºi din conºtiinþa noastrã naþionalã. A lãsa
totul doar pe mâna unor gesturi particulare de
„binefacere” se vede deja cã nu e suficient.

Altminteri, scriitorul român va continua oricum sã
scrie, urmându-ºi vocaþia, fie ºi în în firide ºi niºe, de
care se vor apropia, totuºi, mãcar câþiva credincioºi
supravieþuitori. Catacombele ºi chiliile de pe vremuri
n-au fost mai confortabile.

Black theraphy 21

Cuvântul „supra-
vieþuitor” are o semanticã
foarte bogatã. Chiar ºi în
invitaþia de a rãspunde la
ancheta Dumneavoa-
strã, sugeraþi mai multe

„perspective” – cea culturalã, cea socialã, cea
politicã. Din punct de vedere social, scriitorul este
un produs al timpului sãu: privit adesea cu
condescendenþã de cei înstãriþi, privit cu speranþã
într-o societate dictatorialã, ideal secret al mai
tuturor (este uimitor, de pildã, câþi oameni potenþi
financiar ºi cu putere decizionalã doresc sã
devinã… membri ai Uniunii scriitorilor, ceea ce ne
sugereazã cã a avea calitatea de scriitor nu este
vãzut numai ca o decoraþie prinsã pe tunicã, dar ºi
ca o speranþã în importanþa propriilor experienþe
ºi, astfel, un ipotetic paºaport spre eternitate); din
punct de vedere cultural, scriitorul este un meseriaº
cu un statut extrem de instabil, de diferit de la o
epocã la alta (unde sunt azi autorii pe care noi, cei
mai în vârstã, a trebuit sã-i învãþãm în cãrþile de
ºcoalã?); din punct de vedere politic, scriitorul este
un justificator al puterii ori un contestatar al ei. ªi
este tratat ca atare.

Dar, chiar de nu apelãm la dicþionare, mai
gãsim ºi alte numeroase sensuri ale cuvântului
„supravieþuitor”. De pildã, supravieþuitor poate fi
socotit cel ce nu piere fizic într-un moment dificil:
avem supravieþuitori ai gulagului, ai holocaustului,
ai diferitelor conflagraþii. Scriitorii, mãrturisit sau nu,
sperã ca prin operã ºi amintirea lor sã
supravieþuiascã prezentului.

La fel, putem socoti un scriitor supravieþuitor,
pe acel autor care este citit ºi azi ºi peste o sutã
de ani. Cel a cãrui operã nu se perimeazã odatã
cu trecere modelor ºi a timpului, cu orizontul de
aºteptare al consumatorilor de literaturã ºi cu
exigenþele noilor generaþii. ªi, din nou, la o primã
vedere, acesta este ºi visul fiecãrui scriitor: acela
ca opera sa sã-i supravieþuiascã, oferindu-i astfel
o viaþã de dupã viaþã.

Aºadar, cele mai uzuale referiri la scriitorul
supravieþuitor se referã la succes. Însã eu mã
gândesc ºi la un alt sens al aceluiaºi cuvânt
„supravieþuitor”, la acel sens care nu permite un
antonim. (Nu cunosc în limba românã – ºi nici în
vreo altã limbã – un cuvânt exprimat prin
„subvieþuitor”. Iatã, chiar ºi calculatorul îmi
subliniazã aceastã construcþie drept „inexistentã”).
Mã refer la proprietatea scriitorului de a vieþui peste
viaþã, de a supra-vieþui. Literatura autobiograficã,
reportajele de orice fel nu fac decât sã rescrie ceea
ce a fost deja scris de Dumnezeu. Mai mult sau
mai puþin conºtient de acest lucru, marii scriitori –

Gheorghe
Schwartz

Între sub- ºi
supra-vieþuitor

S
C

R
IIT

O
R

U
L,

 U
N

 S
U

P
R

A
V

IE
ÞU

IT
O

R
!?



15

ºi nu numai ei – inventeazã spaþii imaginare pentru
personajele lor. Dar degeaba trasezi niºte þãruºi ºi
denumeºti locul astfel îngrãdit drept Macondo ori
Vladia, dacã acolo se imitã ceea ce s-a petrecut la
Paris ori la Cluj; în cazul acela nu ne aflãm decât
într-o ipostazã veche doar cu nume schimbat. Marii
scriitori – ºi numai ei – nu inventeazã doar locuri
ºi nume, conºtienþi cã nu pot intra în competiþie cu
Dumnezeu, ei se strãduiesc sã inventeze ºi eroi,
acþiuni ºi stãri la care publicul sã fie conectat. Nu
„extratereºtrii” cu trãsãturile caricaturale ale
pãmântenilor, ci chiar pãmânteni oferindu-ne o viaþã
peste viaþa noastrã, o supra-viaþã trãitã de supra-
vieþuitori. Care, dacã izbutesc sã pãtrundã în
intimitatea celor mulþi – cu cât mai mulþi, cu atât
mai bine – ºi sã supravieþuiascã timpurilor ºi
aºteptãrilor, atunci, prin ei, ºi scriitorul devine supra-
vieþuitor. Supravieþuitor.

Când am vãzut titlul
anchetei pe care ne-o
propune revista „Steaua”
mi-am ºi frecat degrabã
mâinile a satisfacþie, mai

ales cã, din ceea ce pricepeam eu, eram chemat
sã rãspund la vechea problemã legatã de
remuneraþia slabã (cvasi-inexistentã) a scriitorului
român, drept care acesta e considerat, de multe
ori ºi pe drept cuvânt, un aproape muritor de foame.
Nu dintr-un sadism energic mi-ar fi izvorât plãcerea
de a chibiþa pe marginea acestui subiect, ci dintr-o
experienþã proprie care a venit ca turnatã
preconcepþiei mele referitoare la statutul de azi al
autorului autohton. Aº fi brodat lungi ºi întortocheate
fraze despre sâmburii ideologici care fac distincþia
între stângismul apãrãtorilor orbi ai drepturilor
scriitorului, indiferent de valoarea ori performanþa
acestuia, ºi cinismul acid al dreptei consumeriste
ºi avid-concurenþiale, care l-ar fi trimis pe distinsul
autor la spãlat borcane dacã ultimul sãu roman s-a
vândut la fel de bine precum ceapa degeratã într-
un mall cu ºtaif. Asta pentru cã nu cu multã vreme
în urmã am avut un mic conflict cu un autor,
altminteri talentat, care încerca sã mã convingã cã
activitatea scrisului e o porcãrie, un supliciu colosal,
un mod de a-þi tãia, metaforic, venele în fiecare zi.
ªi cã, în condiþiile unei astfel de cazne, faptul cã nu
e plãtit cum trebuie e o neruºinare, o sfidare
iresponsabilã a geniului sãu. Românii nu-l meritau,
se nãscuse într-o þarã greºitã, era azvârlit de
providenþã într-un loc al unor ipochimeni
nerecunoscãtori ºi ignari. Mi-l ºi imaginam pe bietul
om smulgându-ºi pãrul din cap în faþa paginii goale,
gemând neputincios ºi, în ultimã instanþã,

Dan-Liviu
Boeriu
Scriitorul –

enigme ºi
suferinþe

plesnindu-se zdravãn în oglindã, pradã necazului
de-a se fi nãscut scriitor.

Numai cã, recitind invitaþia de a participa la
anchetã, mi-am dat seama cã, urmându-mi impulsul
de mai sus, aº fi bãtut neaoº câmpii, nu fãrã o
oarecare graþie, thank you very much. Deci:
condiþia scriitorului de azi din perspectiva care mi
se pare mai relevantã. Hm. Relevanþa, într-o astfel
de chestiune, e cât se poate de ambiguã, dupã
umila mea pãrere. Ce înseamnã, carevasãzicã,
„relevant”? ªi, mergând mai departe, inclusiv unele
arii de manifestare a vietãþii numitã „scriitor” au
devenit goale de conþinut, din pãcate. Mai are
scriitorul prestigiu mãcar în domeniul cultural? Eu
zic cã da, numai cã, spune un cliºeu din bãtrâni,
cultura a ajuns sã desemneze o activitate ultra-
selectã, ºi asta nu neapãrat datoritã faptului cã stã
cu capu’-n stele, ci din cauza unei foarte mici prize
a publicului larg la ea. ªi e ºi deranjant, din punctul
ãsta de vedere, sã vezi scriitori plângându-se cã
lumea nu mai citeºte nimic ºi cã volumele lor se
reîntorc la editurã dupã ce librarii le ºterg de praf
înainte de a le sigila ºi a scrie pe cutie „retur”.
Curios în toatã aceasta sarabandã a ieremiadelor
este faptul cã demnitatea autorului nu poate fi
doborâtã de nimic. Ea este mereu direct
proporþionalã cu eºecul editorial. Cu cât este mai
prost receptat (da, critica e de vinã, e plinã de inºi
inculþi, necitiþi, bombastic-ironici, de sentenþioºi,
alunecoºi, netalentaþi, resentimentari, de proºti,
curve, boºorogi expiraþi, tineri necopþi fill in the
blanks), cu atât stima de sine a eroului nostru este
mai erectã. Anul trecut, fãcând eu parte dintr-un
juriu, am asistat neputincios la ieºirea necontrolatã
a unui scriitor care ne reproºa faptul cã nu i-am dat
nicio ºansã de a câºtiga marele premiu, din moment
ce în concurs au intrat Lucian Dan Teodorovici ºi
Octavian Soviany. Dumnealui dorea, mã-nþelegi, sã
retragem din concurs cãrþile bune, ca sã existe loc
sub soare ºi pentru scribi de mâna a paiºpea, ºi
sã instituim, pe cale de consecinþã, un soi de premiu
de binefacere, pentru autorii mai puþin talentaþi, dar
inimoºi ºi gata oricând sã coopereze pentru
salvarea imaginii literaturii de la noi ºi de aiurea.
Când i s-a explicat cã volumul lui nu suscita niciun
fel de interes ºi cã nu avea strop de valoare literarã,
ne-am trezit împroºcaþi cu zoaie (eu am scãpat
uºor: mi s-a spus doar cã-mi lipsesc lecturile „de
bazã” ºi cã sufãr de orgoliozã în fazã cronicã). Deci
cam atât despre onoarea nereperatã a scriitorului
român.

Sigur cã am exagerat. Cele de mai sus
reprezintã, sunt convins, cazuri izolate, la limita
patologicului. Cunosc o droaie de autori buni, în a
cãror alchimie se îmbinã perfect talentul ºi
modestia, eficacitatea ºi bunul simþ, umorul de
bunã calitate ºi seriozitatea lucrativã. ªi sper ca
ãºtia sã fie cei la care ne raportãm când avem în
vedere (deºi nu cred cã trebuie, nici mãcar aici, sã
ne facem etichete doar pentru a ne confirma
aºteptãrile) imaginea arhetipalã a scriitorului. Ar fi
bine. Pentru cã un „supravieþuitor”, cum zice revista,
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se poate prezenta, la finalul luptei, în pantaloni rupþi
ºi haine ponosite, însã nu cu atitudine gen „v-am
spart, boilor!”. Pentru cã nu e frumos, maicã.

În celelalte chestiuni pe care le sugereazã
întrebarea voastrã, mã tem cã lucrurile stau prost.
ªi politic, ºi social, ºi etic. Intelectualul care face
politicã e o specie pe care o accept, dar pe care
cu greu o înþeleg. ªi face obiectul unei teme pe
marginea cãreia au curs râuri de cernealã ºi de
pixeli, fãrã ca cineva s-o fi putut tranºa. În ceea ce
mã priveºte, ºi gândindu-mã strict la ce s-a
întâmplat pe scena noastrã în ultimii 20 de ani, am
apreciat luãrile ferme de poziþie ale unor Pleºu,
Liiceanu, Djuvara, Manolescu ori Blandiana ºi am
fost complet nesolidar cu þâfna revanºardã gen
Breban sau Goma. Dar asta, fireºte, nu-i face pe
ultimii doi mai puþin scriitori decât sunt. Încât cred
cã, dincolo de pasiunile politice mistuitoare ºi pe
care orice scriitor are dreptul sã ºi le exhibe (cu
mai mult sau mai puþin aplomb), rãmâne în urma
lor întrebarea dacã ceea ce au întreprins este în
folosul unor oameni pe care pretind cã-i reprezintã
sau e doar rezultatul unor interogaþii individuale ºi
care se cer expuse în numele unor principii înalte,
la care Gogu n-are acces, cã terminã munca la 5
ºi e obosit.

Etic? A se slãbi. Eu nu cred în rolul de instanþã
moralã a scriitorului. E o laturã a personalitãþii lui
care pe mine, cititor, nu mã intereseazã absolut
deloc. ªi nu cred nici în puterea scrisului sãu de a
întemeia moravuri, sã-mi fie cu iertare. Cred, în
schimb, în puterea lui de a reflecta o stare de fapt
capabilã sã nascã în mintea lectorului interogaþii
subiective ºi, eventual, cãi cãtre o posibilã
rezolvare. Cred, adicã, aºa cum zicea ºi Cioran,
în sensul terapeutic al mãrturisirii. ªi, dacã mãrturia
asta se poate aºeza pe scheletul afectiv al celui
care o citeºte, completându-l ºi întãrindu-l, cu atât
mai bine. Nu-mi pasã, deci, dacã scriitorul e
supravieþuitor; dar îl respect dacã reuºeºte, prin
scrisul lui, sã-i facã pe alþii sã se creadã învingãtori.
În asta constã, de fapt, toatã puterea lui.

Scriitorul, un su-
pra-vieþuitor? Al cui?
Formulatã deliberat eva-
ziv, interogaþia colegilor
din redacþia revistei
„Steaua” deschide nu-

meroase fronturi de lucru a cãror acoperire nu poate
fi decât utopicã. Întâi ºi întâi pentru cã nu ºtiu exact
ce (mai) înseamnã sã fii scriitor. Dacã termenul e
folosit în accepþiunea lui cea mai largã, aceea de
individ care ºtie sã scrie, atunci mai sunt încã

Adrian
Jicu

Scriitorul e ca ceara

scriitori, mai sunt (vorba cuiva), deºi fenomenul
becalizãrii a început sã lucreze. Nu va fi totuºi uºor
sã distrugã cincinalul de patru ani prin care Partidul
Comunist a reuºit sã triumfe în lupta pentru
diminuarea ratei analfabetismului burghezo-
moºieresc...

Dintr-un alt unghi, aceeaºi problemã se poate
vedea altfel, în sensul imanentei restrângeri a
scrisului de mânã în detrimentul comunicãrii prin
tot soiul de dispozitive sau, dacã vreþi, devices
(cuvânt care ar putea fi adaptat oricând în limba
românã sub forma „de vicii”). Unde ni-s copiºtii de
odinioarã? Unde-s cãlãmãrile de alamã de la brâul
lui Dinu Pãturicã? Unde eºti tu, Gala Galaction, ºi
unde-s ale tale scrisori de dragoste de 40 de pagini,
parfumate ºi aºternute pe rozã hârtie, ca s-o
smulgã pe sora Zoe din tihna mãnãstirii? Unde-s
cursurile de (re)alfabetizare? Dar tu, caligrafie, cu
copilãria ta cu tot? S-au isprãvit... Azi trãieºte o
lume nouã ºi becinisnicã, o lume care a dat
gramatica lui Mãcãrescu pe tehnologia lui Steve
Jobs.

Revenind la condiþia scriitorului de astãzi, aº
crede cã ea nu s-a schimbat prea mult. Ce s-a
modificat este modul cum o percepem. De la scribii
din jurul curþilor domneºti sau cãlugãrii-copiºti la
bloggerii de astãzi distanþa nu-i chiar atât de mare
pe cât s-ar crede. ªi unii ºi alþii posteazã. Fiecare
dupã posibilitãþiile sale fiindcã, nu-i aºa, asta devine
dupã facultãþi. Eftimie, Azarie ºi Macarie scriau cu
fricã mare de domnitor, în vreme ce contimporanii
posteazã fãrã inhibiþii în grãdina virtualã. Cu toþii
sunt avataruri ale aceluiaºi om dornic sã comunice.

Nu-mi dau seama apoi dacã interogaþia
stelistã vizeazã raportul dintre situaþia scriitorului
înainte de 1989 ºi dupã 1989. E adevãrat cã unii
dintre autori au trebuit sã îndure prigoana sau sã
accepte compromisul pentru a supravieþui. Regimul
ºtia sã-i facã pe scriitori sã (nu) sã trãiascã (bine).
Avea metodele sale diversificate. În schimb,
paradoxul vine dinspre actualitate, când, în condiþii
de libertate (nu-i aºa?), scriitorul o duce tot mai
prost. Departe de mine de a face apologia epocii
de aur, dar am vagul sentiment cã un scriitor (fie el
valoros sau nu) preþuia mai mult atunci decât acum.
În plus, statul îi oferea o vodcã mai ieftinã la
restaurantul Uniunii.

Ceea ce nu înþeleg eu însã este altceva. Cum
se face cã retrãim epoca lui Heliade-Rãdulescu ºi
mania autorlâcului? Cine se uitã la producþia
editorialã a ultimilor 20 de ani va trãi cu impresia
unui boom ºi nu a unui regres. Scriitorul
postdecembrist nu doar cã a supra-vieþuit, ci pare
a da semne de vigoare, iar tânãra noastrã industrie
literarã duduie. În realitate, scriitorul e un narcisist
incurabil, gata sã-ºi dea pensioara doar ca sã-ºi
vadã un nume adunat pe-o carte sau, mai
pragmatic, sã se vadã în U.S.R. ca sã-ºi
rotunjeascã pensioara. Cam aici ne învârtim.

Cei care trãiesc cu adevãrat din scris sunt
foarte puþini. Pentru majoritatea, scrisul e
divertisment, hobby, defulare, disperare sau vânare
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de vânt. Scriitorul supravieþuieºte unei lumi tot mai
nepãsãtoare dovedind un autism aparent
inexplicabil. Cãci, cu excepþiile de rigoare, cui îi
pasã de miile de volume de poezie care ies într-un
an? Sau de proza scurtã? Sau de critica literarã?
Aºa cã tot la vorba lui Eminescu ajungem: poezie
– sãrãcie...

Nu-i mai puþin adevãrat cã, la rigoare,
caracterizarea lui Vasile Alecsandri potrivit cãreia
„Românul e ca ceara (sic!)” se poate atribui
scriitorului, care, cum-necum, a reuºit sã
traverseze Istoria, lãsând niscaiva urme. Cã uneori
ºi-a mai pierdut capul (ºi la propriu ºi la figurat), cã
alteori a fost re(a)dus la condiþia de proletar al
condeiului e adevãrat. Cert este cã scriitorul se
încãpãþâneazã sã existe ºi bine face. Din familia
scriitorilor, o specie dã semne de vigoare,
confirmând, încã o datã, teoria darwinistã, printr-o
putere de adaptare incredibilã. Este vorba despre
cei care s-au aclimatizat noului context, orientându-
se cãtre chestiuni lucrative: învãþãmânt, presã,
afaceri ºi, mai nou, funcþii, rezidenþe sau/ºi proiecte
europene. Infuzatã cu aerul tare al economiei de
piaþã, aceastã specie se dovedeºte extrem de abilã
în a-ºi construi un drum în literaturã ºi, horribile
dictu, în viaþã. Face ºi birocraþie ºi bugete. ªi pe
corectorul ºi pe editorul ºi, la nevoie, pe agentul
literar. Se poartã în turnee, cãlãtoreºte prin
strãinãtãþuri, se promoveazã pe la târguri ºi prin
traduceri, cautã sã realizeze ceea ce Macedonski
n-a reuºit: sã dea marea loviturã în Occident. Sau
mãcar sã ia un Oscar, cea mai recentã obsesie a
scriitorului român.

Radu Vancu
“A fi scriitor
azi înseamnã

a-þi bate singur
cuie-n talpã”

Scriitorul e un
supravieuitor în exact
aceeaºi mãsurã în care
realul e un terminator: pe
cât se munceºte cel din

urmã sã-l extermine, pe atât se încãpãþâneazã cel
dintâi sã nu disparã. Ce om cu capul pe umeri ar
vrea sã fie scriitor în vremurile astea? A fi scriitor
azi înseamnã a-þi bate singur cuie-n talpã. O
chestiune pe care, pe cât se pare, o facem cu
plãcere. A, sã fie clar: scriitorul nu e un supra-
vieþuitor doar aici, în România. Ci peste tot. Chiar
ºi-n State, la o adicã. În interviul dat lui John Plotz,
Berryman o spune pe ºleau: „Well, being a poet is
a funny kind of jazz. It doesn’t get you anything. It
doesn’t get you any money, or not much, and it
doesn’t get you any prestige, or not much. It’s just
something you do”. Iar Philip Roth, vorbind undeva
despre lipsa totalã de importanþã a scriitorului în
State, spune cã, dacã ai lua toþi prozatorii americani,

i-ai pune într-un avion, iar avionul s-ar prãbuºi în
Marele Canion - ei bine, crede Roth, nimeni n-ar da
nici un dolar gãurit pe asta. Întrebarea întrebãrilor
e: ar mai fi scriitorii din avionul lui Roth niºte
supravieþuitori? Fiindcã dacã da, atunci ar fi cei mai
grozavi supravieþuitori din tot ecosistemul animal,
la concurenþã doar cu gândacii de bucãtãrie. Iar
dacã nu, ar fi doar niºte oameni care supravieþuiesc
cât pot, cum pot. Poate doar mai încãpãþânat &
mai estet decât alþii. Ca niºte gândaci mai drãguþi,
dar la fel de nefericiþi. (Nu-i aºa, Gregor?)
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Scriitorul... un supravie-
þuitor? Cam prea dramatic
formulat. În cazul ãsta, ce
sã mai spunem despre cei
care dorm în cutii de car-
ton?! Un paria...? Iarãºi,
prea dramatic ºi nu tocmai

adevãrat. Dincolo de asta, cred cã dacã m-aº gîndi
la condiþia scriitorului, respectiv a mea însãºi, aº risca
sã mã blochez iremediabil. Reversul fiind impresia
nerezonabilã a unei superioritãþi “de castã” asupra
celorlalte “categorii” de profesii/vocaþii, transformabilã
într-un pãgubos ºi jenant comportament “retoric” ºi
vanitos. Aºa cã probabil adevãrul acestei condiþii ar fi
undeva la mijloc, între posturile de paria, respectiv de
“zeu”. Cu precizarea cã unii scriitori se apropie de o
extremã, iar alþii de cealaltã. Sau cã unul ºi acelaºi
scriitor uneori se poate simþi un paria, iar alteori un
zeu. Totul e ca atunci cînd se întîmplã asta, sã nu
ajungi sã crezi cã eºti un paria sau un zeu – atunci ar
fi grav, dacã nu ridicol... Deºi probabil poþi trãi
realmente condiþia de paria, de exclus, de ostracizat
– dar cu siguranþã n-o poþi trãi efectiv pe cea de zeu
(încã n-am auzit de un autor de literaturã care sã nu
crape în cele din urmã).

Mihai Ignat
"... prea dramatic

formulat"

1. Formula optimis-
tã: indiferent de statutul
sãu social, scriitorul este
(sau ar trebui sã fie) un
soi de vrãjitor. 2. Formula
scepticã (ori chiar cinicã):

scriitorul este, fie un manipulator, fie un manipulat.
3. Formula intermediarã: scriitorul este un
negociator. Indiferent de care dintre ipostaze este
vorba, întotdeauna conteazã numele pe care
scriitorul îl poartã/ îl are.

Ruxandra
Cesereanu

3 formule
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Ioan- Aurel Pop

Prolog la elogiul lui
Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa este un
demiurg, fiindcã vine în faþa
cititorilor cu o lume reconstruitã
dupã gustul minþilor noastre
iscoditoare, dornice mereu sã aibã
altceva decât au. Din acest punct
de vedere, el este un scriitor
universal ºi, ca orice scriitor
universal, porneºte de la detaliul

semnificativ, de la microcosmosul
unei regiuni familiare, de la
întâmplãri trãite, cãrora le dã
anverguri cu totul surprinzãtoare,
inedite, schimbate. Lumea din care
se inspirã scriitorul este o margine
a latinitãþii – America de Sud –
recreatã în romanele sale dupã
exigenþele a ceea ce criticii nu-
mesc modernism ºi postmo-
dernism.

America de Sud poartã sigiliul
Europei latine, cu vocaþia sa
universalã, imprimatã pentru
eternitate de moºtenirea Romei.
Un stat în sens de putere globalã
– Imperiul Roman – extins pe trei
continente, din ceþurile reci ale
Britanniei pânã în nisipurile fierbinþi
ale Africii ºi de la Tigru ºi Eufrat
pânã la Oceanul Atlantic, a avut
forþa vitalã necesarã pentru a se
metamorfoza în Evul Mediu ºi a

trece apoi, dupã anii 1500, acest
Ocean Atlantic. Astfel, latinitatea
europeanã a devenit ºi americanã,
îmbrãþiºând, cu pace ºi cu violenþã
în acelaºi timp, Lumea Nouã a
amerindienilor. Inedita ºi insolita
civilizaþie formatã acolo a fascinat
de la începuturi, stârnind în chip
major imaginaþia oamenilor. Era

timpul sã vinã pleiada de
„povestitori” sau „povestaºi” latino-
americani care sã decodifice
aceastã lume, s-o nareze, s-o
descoase sau s-o deconspire
pentru novicii dornici de
cunoaºtere. Mario Vargas Llosa nu
povesteºte însã lumea latino-
americanã, ci o reconstruieºte, o
reface dupã chei de el ºtiute, care
deschid uºile sufletelor noastre cu
generozitate, fãcându-ne pãrtaºi la
întâmplãri aºa de neobiºnuite ºi de
familiare în acelaºi timp. Centrul ºi
periferia se confundã aici adesea,
sub semnul eternului uman.

Aceastã lume cu filon european
aºa de puternic – venit mai întâi
prin limbã ºi spiritualitate – se
întoarce astãzi în Europa cu o forþã
nebãnuitã. Romanele lui Mario
Vargas Llosa – ca ºi cele ale lui
Gabriel Garcia Márquez, Ernesto

Sábato, Carlos Fuentes sau
Miguel Angel Asturias – au fost ºi
sunt primite în Europa cu frenezie,
cu bucuria nedisimulatã a lecturii,
cu sentimentul revelãrii unei lumi
cunoscute ºi inedite în acelaºi timp.
România este o altã margine a
latinitãþii – ca ºi America Latinã în
general ºi Perul în special – mai
aproape sub aspect geografic de
Cetatea Eternã, adicã de origine,
dar ºi mai departe, din alte puncte
de vedere. Paradoxul acesta
poate explica în parte interesul
românilor pentru latino-americani,
ca ºi preocuparea unora dintre
aceºtia din urmã pentru îndepãrtaþii
români. Romanele lui Mario Vargas
Llosa – multe traduse în limba
românã (Casa Verde, Conversaþie
în „La Catedralã”, Mãtuºa Iulia ºi
condeierul, Rãzboiul sfârºitului
lumii, Cine l-a ucis pe Palomino
Molero ºi altele) – au fost primite
de publicul larg românesc încã din
secolul trecut ºi încã de pe vremea
regimului comunist cu interes
constant. Ba, când lectura era
aproape singurul refugiu într-o
lume mai umanã, mai plinã de
speranþe, mai demnã de a fi trãitã
(mãcar virtual), intelectualii,
studenþii, tinerii români în general
devorau romanele noului val latino-
american ºi ale lui Mario Vargas
Llosa în speþã. Sunt convins cã ºi
aceºti scriitori novatori gândeau la
singura þarã latinã de sub regim
comunist ºi emiteau judecãþi

împãrþite, fiind fascinaþi de „enclava
latinã situatã în marea slavã” sau
de „insula latinã de la porþile
Orientului”. Mario Vargas Llosa a
fost atras încã din studenþie de
romanul cavaleresc ºi de universul
cãutãtorilor de lumi noi. Scriind
cândva despre Tirant lo Blanc (în
variantã francezã Le Chevalier
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italianã Bianco) va fi presimþit cã
se apropie de lumea medievalã
româneascã, din care descindeau
nu numai târziu britanizatul ºi
americanizatul Dracula, ci ºi Iancu
(Ioan) de Hunedoara, ultimul mare
cruciat european, apãrãtorul
„Republicii Creºtine” în faþa
asalturilor unei lumi ostile, pe la
jumãtatea secolului al XV-lea.
Astãzi se ºtie cã din el, din Iancu
sau Ianco – receptat cu acest
nume ciudat la Milano, când îºi
fãcea ucenicia de cavaler – se
trage Bianco (=Albul), iar de aici
nu a mai fost decât un pas pânã la
legendarul Chevalier Blanc, numit
la sud de Pirinei Tirant lo Blanc,
eroul atâtor naraþiuni din secolele
al XVI-lea ºi al XVII-lea încoace.
ªi atunci, întâmplãrile reale din
Europa Central-Orientalã, de pe
când aceasta era o „Poartã a
Creºtinãtãþii”, deveneau flam-
boaiante fabulaþii în Occidentul
impregnat de sensibilitãþi ca-
valereºti, avid de naraþiune, de
poveste, de imaginar. Multipili-
carea Occidentului spre vest,
metamorfozatã de simbioza cu
populaþiile autohtone americane,
a generat un univers cu totul nou,
fascinant, inedit, întors în ultima
vreme spre originile europene,
dorit, chemat, adulat chiar pe
vechiul ºi ostenitul continent.

Fiul prototipului acestui Tirant lo
Blanc – despre care a scris Mario
Vargas Llosa – s-a nãscut la Cluj,
în 1443, s-a chemat Matia Corvin,
a ajuns rege ºi a devenit o ade-
vãratã efigie a acestui oraº. Iar
Oraºul îl primeºte acum pe Scriitor
pentru cinstirea marii sale per-
sonalitãþi, a breslei în ansamblu,
a marelui filon de prozã latino-
americanã. Universitatea aceas-
ta – nãscutã în ambianþa limbii
latine, la 1581, prin eforturile unui
emul al lui Ignacio de Loyola, cam
pe vremea când conchistadorii
tãiau brazde adânci la sud de
Rio Grande ºi de Amazon –
trãieºte azi un moment de
intensã sãrbãtoare a spiritului.
O face cu adâncã reverenþã ºi
solemnitate, fiindcã îl primeºte
între membrii sãi de onoare pe
Mario Vargas Llosa, acela care
nu mai are nevoie de nicio
prezentare.

Vorbele mele au fost doar o
vânare de vânt, faþã de forþa unui
condei care vede în iubitã
întruchiparea Fecioarei Maria, care
învie personaje „strivite de tristeþi
sfâºietoare”, gata „de a înfrunta
pentru dragostea lor întreaga
lume”, „bune ca pâinea caldã” sau
malefice ca tãiºul pumnalului, pline
de prejudecãþi sau atinse de aripa
îngerilor. Mario Vargas Llosa vine
dintr-un tãrâm în care „luna este
tot ce poate fi mai rotund ºi mai
luminos” ºi în care unor semeni
de-ai noºtri le vine „sã plângã de

mila întregii lumi”, fiind bolnavi de
sentimentalism fãrã noroc, în
încrâncenarea prin care înfruntã,
în chip eroic, simplu ºi anonim,
viaþa. Cu asemenea mesaje
trimise lumii noastre chinuite de
fascinante iluzii, Mario Vargas
Llosa a cucerit planeta ºi ne-a
copleºit pe noi, aici, la Cluj, într-o
margine de latinitate.

Cetatea intelectualã napocensã
ºi România profundã, copleºite de
atingerea unei aripi de înger, se
înclinã astãzi înaintea tulburãtorului
sãu talent!

Excelenþa Sa, Domnul Rector
al Universitãþii Babeº-Bolyai,

Domnilor Decani, Domnilor
Profesori, Domnule Primar,

Domnule Ambasador al
Republicii Peru, Domnule Director
al Institutului Cervantes,

Doamnelor, Domnilor, Dragi
prieteni,

Mulþumesc cu sentimentul unei
profunde emoþii pentru acest titlu
de Doctor Honoris Causa, ce
simbolic mã face membru al
corpului profesoral academic al
acestei prestigioase universitãþi.
Sunt foarte conºtient de faptul cã
aceastã recunoaºtere implicã
totodatã un mandat de rigoare în
munca intelectualã ºi în
comportamentul civic. ªi bineîn-
þeles cã voi face tot ce-mi stã în
putinþã pentru a fi la înãlþimea
onoarei ºi pentru a nu-i dezamãgi
pe cei care au avut generozitatea
de a mi-l acorda.

Datorez în mod esenþial acest
titlu de Doctor Honoris Causa
muncii mele de scriitor, adicã
acestei vocaþii care m-a fãcut de
când eram foarte tânãr sã visez
povestiri ºi sã le materializez prin
cuvânt. Poate cã este o bunã
ocazie sã ne întrebãm cu ce a
contribuit literatura, cu ce a

contribuit ficþiunea, care e ºi mai
veche, mama literaturii, la progres,
la civilizaþia omeneascã. Sã ne
întoarcem în timp spre acea
epocã îndepãrtatã, în zorii uma-
nitãþii, acele vremuri la care nu pot
ajunge istoricii pentru cã nu existã
documente scrise care sã mãr-
turiseascã cum era atunci viaþa
strãmoºilor noºtri. Trebuie sã
facem un efort considerabil de
imaginaþie pentru a trãi cu acei
bãrbaþi ºi femei care deocamdatã
nu ieºiserã decât pe jumãtate din
animalitate, care încã nu erau fiinþe
umane, sã îi însoþim în interiorul
acelor peºteri unde se adunau
nopþile, fugind de nenumãratele
pericole ce însemnau existenþa
pentru ei în acea lume din care nu
înþelegeau aproape nimic, cu
excepþia faptului cã era plinã de
primejdii ºi cã în orice clipã puteau
sã moarã sfâºiaþi de animalele
sãlbatice sau distruºi de o naturã
care atunci semnifica mai ales
posibilitatea unui accident, sã
moarã sufocaþi sau arºi de un
fulger sau sfârtecaþi într-o
prãpastie. ªi iatã-i pe acei bãrbaþi
ºi femei în jurul unui foc, unde se
simt uniþi, protejaþi, pentru cã sunt
împreunã ºi mai cu seamã pentru
cã le trece de urât, fiind absorbiþi
de ceea ce le povesteºte cineva,
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un bãrbat, o femeie care acolo,
lângã foc, în centrul acelui cerc de
fiinþe dornice, le spune poveºti.
Este una dintre cele mai vechi
îndeletniciri ale umanitãþii, nu existã
culturã, oricât de primitivã ºi izolatã
ar fi, în care scena sã nu se repete
iar ºi iar: comunitatea, satul, tribul
înconjurându-l pe povestitor. De

unde izvorãsc poveºtile pe care le
ascultã acei bãrbaþi ºi femei uimiþi
ºi în transã? Izvorãsc din
memorie, din faptele trãite ale
experienþei cotidiene, ordonate ºi
organizate de povestaº, ºi mai
izvorãsc din fantezie, din invenþiile
acelor strãbuni îndepãrtaþi ai
romancierilor contemporani. Care
este efectul pe care îl au acele
poveºti asupra auditoriului
primitiv? Sã-i amuze, fãrã îndoialã,
sã-i facã sã uite suferinþele,
durerile, provocãrile infinite din care
era fãcutã atunci viaþa, însã
respectivele povestiri îndeplineau
totodatã ºi funcþia de a o scoate
pe fiecare dintre acele fiinþe din
condiþia sa mizerã, pentru a o face
sã trãiascã o altã viaþã, mai intensã,
mai bogatã, mai sigurã ºi mai libe-
rã decât cea pe care o avea.
Acolo, ascultând acele poveºti,
inventându-le, repetându-le prin
tradiþie oralã, de-a lungul ge-
neraþiilor, s-a nãscut propriu-zis
umanitatea. Acolo am început sã
ne diferenþiem de stadiul de
animalitate de la începutul istoriei
ºi sã facem ceva ce niciodatã nu
va putea face un animal: sã
evadãm din noi înºine, sã ne ima-
ginãm o viaþã diferitã de aceea pe
care o avem ºi, în funcþie de acea
viaþã imaginarã, sã trãim
nesatisfãcuþi, împotrivindu-ne

propriei noastre vieþi.
Aceasta a fost marea contri-

buþie a ficþiunii. Aceasta a fost
contribuþia care ne-a permis sã
ieºim din peºteri, sã ieºim în aer
liber, iar prin acþiunile ºi eforturile
noastre, prin sacrificiile noastre, sã
edificãm vieþi diferite de acea
existenþã primitivã ºi elementarã a

oamenilor-fiarã. Acesta a fost
mecanismul prin care ne-am
îmbogãþit limbajul, un limbaj ce, la
începutul vremurilor, nu se
distingea aproape de rãgetele,
urletele sau ºuierãturile prin care
comunicau animalele între ele.
Astfel s-au îmbogãþit limbile noastre.
Astfel, la un anumit moment, s-a
nãscut scrisul ce le-a conferit
acelor povestiri o permanenþã pe
care nu o aveau pânã atunci,
pentru cã memoria este fragilã ºi
înºelãtoare, aºa s-a nãscut acel
mecanism pe care, mai apoi, l-am
numit progres. Aºa ne-am distanþat
treptat de peºterã ºi de acei
oameni primitivi printr-o uimitoare,
miraculoasã evoluþie ce ne-a
determinat pe noi, cei care, doar
cu câteva secole în urmã, abia ne
deosebeam de bestii, sã cãlãtorim
spre stele, sã cunoaºtem aproape
toate secretele naturii, sã învingem
boala, sã creãm un individ ca un tot
unitar independent, cu obligaþii ºi
drepturi ºi posibilitatea de a se
diferenþia de trib pentru a-ºi alege
propria viaþã în conso-nanþã sau
disonanþã cu cea a tribului.

Astfel s-a nãscut libertatea.
Astfel s-a nãscut ideea demo-
craticã, ideea conform cãreia nu
existã nicio modalitate de a-i
face fericiþi pe toþi membrii unei
societãþi în acelaºi fel, fiindcã

suntem diferiþi, iar ideea fericirii
sau nefericirii diferã foarte mult
de la o persoanã la alta; ºi
întrucât eram atât de diferiþi,
singurul mod de a nu fi sclavi era
sã creãm consensuri, în care,
pentru a face posibilã viaþa în
comunitate, toþi trebuia sã
sacrificãm ceva, în scopul de a
atinge un numitor comun. Aceasta
este democraþia. Acesta este
sistemul care a redus necrezut de
mult violenþa ce caracterizase
relaþiile interumane. Aºa s-a nãscut
sistemul care a dãrâmat satrapiile
ºi despotismele din cauza cãrora
milioane de fiinþe au suferit
nedreptãþi ºi abuzuri nemaivãzute
de-a lungul istoriei. Fãrã ficþiune,
fãrã acele fantezii, fãrã acele
minciuni pe care vocea persuasivã
a unui narator sau scriitor le fãcea
sã parã adevãrate, probabil nu am
fi ieºit niciodatã din vremurile
cavernelor ºi bâtelor. Graþie ficþiunii
am început sã ne simþim
nesatisfãcuþi ºi sã ne împotrivim
vieþii aºa cum este, iar graþie
acestor ficþiuni ne simþim suficient
de incitaþi ºi stimulaþi pentru a
construi vieþi diferite, care sã se
asemene din ce în ce mai mult,
care sã se apropie tot mai tare de
acele minciuni, de acele iluzii, de
acele fantezii care dau formã
ficþiunii.

De aceea, ficþiunea, chiar dacã
este un amuzament extraordinar,
chiar dacã este ceva care ne
distrage de la rutina ºi servituþile
zilnice, nu este numai atât, nu poate
fi numai un amuzament ºi o distrac-
þie. Este ceva mult mai profund,
este motorul nonconformismului
uman, al revoltei omeneºti, al tuturor
lucrurilor care ne fac sã simþim
mereu cã viaþa este prost fãcutã,
cã pânã ºi societãþile mai avansate,
unde s-a ajuns cel mai aproape de
dreptate, de libertate, de convie-
þuirea în bunã pace, încã sunt
departe de atingerea acelui ideal,
acelei nãzuinþe, acelui vis pe care
îl însufleþesc ºi înteþesc ficþiunile pe
care le ascultãm sau citim.

Acesta este motivul pentru care
toate regimurile care au pretins sã
controleze viaþa, din leagãn pânã
la groapã, fãrã a-i lãsa aproape
nicio libertate individului în a-ºi
alege propria viaþã, au simþit o
profundã neîncredere faþã de
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literaturã ºi au vãzut mereu în ea
un duºman potenþial; dictaturile
ideologice, dictaturile religioase,
dictaturile militare, dictaturile de
stânga sau de dreapta, dictaturile
unui partid sau unui conducãtor
mesianic, toate, fãrã excepþie, în
toate pãrþile lumii, au încercat sã
controleze literatura, supunând-o
unor cenzuri stricte, intermedierilor
unor comisari însãrcinaþi sã
vegheze la ortodoxia religioasã
sau politicã. De ce au vãzut în
ficþiuni, în literaturã, în fanteziile
scriitorilor un pericol? Pentru cã,
într-adevãr, în ficþiunile pe care le
inventãm ºi citim existã un element
rãzvrãtit ºi perturbator al ordinii
constituite. Pentru cã a citi o
ficþiune, pe lângã faptul de a petrece
niºte clipe de exaltare ºi de emoþie,
înseamnã ºi o modalitate de a ne
arãta infinitele deficienþe care
alcãtuiesc lumea realã, din care se
compune viaþa pentru fiinþe ca noi,
înzestrate cu dorinþe, pofte, vise,
imaginaþie, adicã acele lucruri care
ne obligã sã ieºim din ceea ce
suntem ºi sã visãm la o altã viaþã,
mai bunã, mai intensã, mai bogatã
ºi mai durabilã decât aceea pe
care o avem.

De aceea este important ca
literatura sã nu disparã, ca ficþiunile
sã nu se degradeze ºi sã devinã
simple instrumente de manipulare
a opiniei publice, prin puterile
lumeºti. De aceea este important
ca aceastã îndeletnicire, de a
inventa poveºti, cu o origine atât
de îndepãrtatã, sã continue sã
existe ºi sã fie parte centralã a
existenþei pentru ca, mai ales în
regimurile deschise, în societãþile
libere, sã nu parã nici mai mult nici
mai puþin decât o simplã distracþie.
O ficþiune este mult mai mult, o
ficþiune este modul de a crea
cetãþeni independenþi, cetãþeni cu
sensibilitate ºi cu imaginaþie,
cetãþeni care sunt mai anevoie de
înºelat sau manipulat decât cei
care trãiesc închistaþi sau
îndobitociþi de marile mijloace
audiovizuale unde se fabricã
pseudoficþiuni, lipsite de aceastã
trãsãturã nesupusã ºi liberã,
prototip al tuturor ficþiunilor
autentice.

De aceea trebuie sã-i
respingem pe cei care cred cã în
planurile de studii, literele, ºtiinþele

umaniste trebuie retrase în plan
secund, de vreme ce progresul
material, progresul concret, cel
economic depind în mod
fundamental de tehnologie ºi
ºtiinþã, de formarea unor specialiºti
autentici ºi eficienþi. Acest lucru nu
este adevãrat, sau, mai bine spus,
este un adevãr doar pe jumãtate.
Bineînþeles cã avem nevoie de
oameni de ºtiinþã, bineînþeles cã
avem nevoie de specialiºti, dar
avem nevoie ºi de visãtori, avem
nevoie de istorici, avem nevoie de
filologi, avem nevoie de poeþi ºi
scriitori. Avem nevoie de aceºti
povestaºi, moºtenitori ai poves-
taºilor primitivi, care într-o lume de
specialiºti, adicã de fiinþe care nu
comunicã între ele, pentru cã ºtiu
multe despre un lucru ºi nu cunosc
nimic despre celelalte, este
absolut necesar ca cineva sã ne
aducã aminte de numitorii comuni
ºi sã ne aminteascã faptul cã
facem parte nu numai dintr-o
comunitate, dintr-o societate, ci
dintr-o umanitate luatã ca atare,
iar acesta este încã unul din
marile roluri ale literaturii din
timpurile noastre.

Literatura ne aratã cã, mai
presus de graniþele dintre
popoarele noastre, regiunii sau þãrii
noastre, existã alte persoane la fel
ca noi, chiar dacã vorbesc alte
limbi, chiar dacã se închinã la alþi
dumnezei, chiar dacã au alte
obiceiuri, deoarece pe dedesubtul
ºi pe deasupra tuturor acestor
diferenþe, suntem la fel, suntem
fiinþe fragile ºi vulnerabile, suntem,
mai ales, fiinþe cãrora li s-au dat
anumite drepturi, anumite obligaþii,
dar ºi o fantezie ºi o imaginaþie care
ne permite sã ieºim din noi înºine,
sã ne vedem aºa cum suntem ºi
sã visãm la o viaþã diferitã ºi mai
bunã decât aceea pe care o avem.
Nimic nu contribuie mai mult la
înlãturarea prejudecãþilor, a
prejudecãþilor rasiale, religioase, a
prejudecãþilor izvorâte din pers-
pectiva mãruntã a naþionalismelor,
decât literatura. Nimeni nu ne
permite sã ne simþim mai aproape
de cei care sunt diferiþi faþã de noi,
de cei care au trãit în trecut sau de
cei care vor trãi în viitor decât
aceste cãrþi care traverseazã
vremurile fãrã a-ºi pierde tinereþea,
prospeþimea, capacitatea de

convingere. Nimic nu ne învaþã mai
bine cum sã ne aprofundãm limba,
în toate variantele ºi subtilitãþile
posibile, decât adevãrata literaturã.
Iar a avea harul limbii ºi a te putea
exprima cu exactitate ºi cu
precizie nu semnificã doar a
cunoaºte în profunzime o limbã, ci
înseamnã a gândi clar, înseamnã
a gândi coerent ºi a-i conferi raþiunii
menirea sa primordialã în lumea
comunicãrii.

Însã literatura simbolizeazã mai
presus decât orice sã-þi pãstrezi
viu spiritul critic. Spiritul critic poate
sã disparã sau sã dormiteze,
datoritã fricii, coerciþiei, adicã tot
ceea ce produc dictaturile; însã ºi
în democraþie acesta poate sã fie
sãrãcit, sã devinã mediocru din
cauza pseudoficþiunilor, din cauza
distracþiilor pe care un poet le
numea „adormitoare”, pe care, în
mare parte, din nefericire, le
înfãþiºeazã ficþiunile televiziunii, o
mare invenþie a tehnicii ce nu a
fost, pânã acum cel puþin, suficient
întrebuinþatã ca forþã creatoare,
fãuritoare de obiective, care, pe
lângã faptul de a produce distracþie
ºi plãcere, sã reprezinte o forþã
criticã a societãþii în care trãim.
Ceea ce de fapt este, a fost ºi va
continua sã fie literatura atâta
vreme cât va exista. Ei îi datorãm,
cred, o parte considerabilã din
cele mai bune lucruri pe care noi
le-am realizat. ªi, fireºte, eu îi
datorez clipele cele mai bogate,
cele mai intense pe care le-am
trãit de când am început sã scriu,
iar una din aceste clipe este cea
de astãzi, din aceastã dimineaþã,
în aceastã veche universitate,
graþie acestei elegante ºi
emoþionante ceremonii.

Profundele mele mulþumiri Sena-
tului Universitãþii, profesorilor, deca-
nului care se aflã în spatele acestei
conspiraþii prietenoase de a mã
integra în aceastã universitate, sim-
bolic, ca pe unul din membrii ei.
Doresc sã închei aºa cum am în-
ceput, exprimându-mi recunoºtinþa,
din toatã inima, pentru extraor-
dinara onoare pe care mi-o acordaþi,
angajându-mã, încã o datã, sã fiu
la înãlþimea acestei recunoaºteri ºi
sã nu vã dezamãgesc. Vã mulþumesc.

Traducerea: Olivia Petrescu ºi
Diana Moþoc
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Dupã 1989, proza lui Ioan
Petru Culianu a gãsit un teren
prielnic în peisajul literar
românesc, teren pregãtit, ce e
drept, de volumele sale de istoria
religiilor. Este vorba despre o
prozã ce reia în notã ficþionalã,
ludicã, aºa cum s-a întâmplat ºi
în cazul lui Mircea Eliade,
elemente din opera ºtiinþificã.
Propune, adicã, o lume posibilã,
în care teoria este pusã la lucru,
exemplificatã, lãsatã sã se
manifeste ca fapt concret, sã ia
trup. Mai mult, se poate spune cã,
atât în cazul lui Eliade, cât ºi în
cel al lui Culianu, nu puþine dintre
ideile vehiculate în cadrul rigid al
textului teoretic au apãrut mai
întâi în aceastã lume posibilã,
ficþionalã.

 1. „Adeseori Fuga urmãreºte
eliberarea…”

Încã din primele povestiri,
datând din perioada 1967-1972 ºi
reunite în volumul Arta fugii
(Polirom, Iaºi, 2002), sunt vizibile
contururi ale viitoarelor teorii din
volumele de istorie a ideilor
religioase, teorii neconvenþionale
ºi, ca atare, prea puþin agreate
în domeniul în care activa
Culianu. În aceste proze din
tinereþe, mai mult decât orice, e
vizibilã influenþa lui Mircea Eliade,
el însuºi obsedat de ideea de
fugã, de evadare din istorie, idee
sugeratã încã din titlu ºi de
volumul cu textele de tinereþe ale
lui I.P. Culianu. În ce constã
aceastã „artã a fugii”? Iatã cum
apare ea definitã într-un fel de
preambul la opul propus spre
publicare – cãci Arta fugii din
2002 este, în parte, o
reconstituire a unui manuscris
dispãrut, situaþie prezentã, de
altfel, ºi în numeroase proze ale
lui Culianu! – Editurii Eminescu
ºi trecut în Proiectul de plan
editorial pe anul 1971 al acesteia:

Raul  Popescu

Ioan Petru Culianu si lumile
sale fictionale

„Adeseori Fuga urmãreºte
eliberarea, dar sfârºeºte într-o
celulã somptuoasã, pe zidurile
cãreia stã gravatã osânda
severã ºi desuetã a unor nume.”
Este, iatã, surprinsã în aceste
rânduri lãmuritoare ºi futilitatea
gestului, cel puþin în multe dintre
situaþiile descrise în aceste
proze de tinereþe. Povestirile sunt
scurte, concise, deseori scrise la
persoana întâi sau a doua, de
multe ori ele descriu simple
acþiuni, totul într-un stil filmic,
cinematografic. Cadrele osci-
leazã între o simplã stradã
pietruitã sau un gang. În proza
Impas, de exemplu, cititorul, prin
intermediul unei convenþii
propuse de un ºãgalnic narator
– convenþie care constã în
acceptarea unei situaþii ipotetice,
cititorul devenind astfel personaj
–, intrã într-un gang din interiorul
cãruia nu mai existã scãpare.
Prozele din Arta fugii dau seamã
de un acut sentiment de
claustrofobie, de o anxietate
vizibilã, de altfel, cu asupra de
mãsurã, ºi în textele viitoare ale
lui I.P. Culianu. De multe ori,
singura scãpare din aceastã
lume închisã, limitatã, e posibilã
doar prin moarte (în povestirea
de influenþã kafkianã
Închizãtoarea de sticlã este
descrisã o astfel de situaþie).

2. „… nu existã altã
realitate decât inteligenþa
umanã”

Atras de genuri literare
considerate periferice, I.P.
Culianu poate fi considerat, fãrã
a greºi, ºi un (fin) autor de ficþiuni
SF ºi detectivistice. Romanul SF
Hesperus, o distopie situatã într-
un viitor îndepãrtat, este o astfel
de ficþiune. Dupã ce Pãmântul a
fost distrus, lupta pentru putere
se dã între douã civilizaþii, cea din
Hyperboreea, lumea subpã-

mânteanã, ºi cea hesperianã, de
la suprafaþã. Totul, în aceastã
lume postapocalipticã, este o
joacã, o joacã serioasã, un
experiment imens, în care
manipularea fiinþei umane are un
rol esenþial. Proiectul Hesperus,
de exemplu, „urmãreºte con-
stituirea unei civilizaþii perfecte,
care nu va cunoaºte nici dorinþa,
nici moartea”, un fel de „paradis
tehnologic în care nimeni nu
doreºte ºi nu înfãptuieºte nimic,
fiind în acelaºi timp pus la
adãpost de toate neajunsurile
condiþiei umane: moarte, boalã,
suferinþã moralã, foame, muncã,
durerile facerii, îmbulzealã”. Cei
din Hesperus, conºtienþi totuºi cã
„tehnologia este bunã pentru
roboþi”, deþin o „armã” care
„poate, pur ºi simplu, sfida legile
universului fizic” ºi pe care au
numit-o Arta Transformãrii.
Horton, conducãtorul experi-
mentului, defineºte aceastã Artã
a Transformãrii astfel: „… un joc,
prin care orice individ uman care
stãpâneºte toate capacitãþile
creierului poate sfida legile
universului fizic. Mai mult, poate
compune o infinitate de
universuri care ascultã de alte
legi. Niciunul nu este mai «real»
decât altul… Trebuie sã vã
revelez un mister: nu existã altã
realitate decât inteligenþa
umanã. Lumea a venit la fiinþã
datoritã acesteia, nu invers…”
Aceastã definiþ ie a Artei
Transformãrii, formulatã, iatã,
într-o scriere de la începutul
anilor ’80 ai secolului trecut, va
fi piatra de temelie a unor lucrãri
precum Gnozele dualiste ale
Occidentului sau Arborele
Gnozei, unde religiile, dar ºi tot
ceea ce þine de civilizaþie ºi
culturã, sunt descrise ca având
o origine unicã (ºi, în viziunea lui
Culianu, incontestabilã): min-
tea omeneascã. În romanul
Hesperus, este speculatã ideea,
care, de altfel, vine în continuarea
celor afirmate mai sus, cã lumea
este un vis, o fantasmagorie, o
creaþie a minþii omeneºti. În
romanul lui I.P. Culianu, savantul
Horton este profetul acestui nou
tip de credinþã: „Fiecare dintre
voi are putinþa de a cunoaºte
fericirea, trãind veºnic înlãuntrul
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visului sãu cel mai intim. Aceastã
nouã posibilitate eu o numesc
libertate adevãratã… Au fost
numeroase inteligenþe capabile a
se închide în propriul lor vis.
Poate cã, de fapt, lumea însãºi
nu e decât visul unei astfel de
inteligenþe. Oricum ar fi, ea mai
are o altã funcþie, dintru
începuturi: aceea de a-i adãposti
pe cei zbuciumaþi, pe cei alungaþi
din propriile lor vise de cãtre forþe
întunecate. Lumea este locul de
adunare a celor care nu pot sã-
ºi suporte visul…”.

În altã ordine de idei,
Hesperus nu este doar o ficþiune
SF, o utopie, ci ºi un roman de
aventuri, plin de intrigi, trãdãri,
asasinate (denunþate fiind astfel
acele utopii în slujba cãrora nicio
crimã nu este odioasã).

3. „- Strãine! Nu înþelegi
cã dintre toate cetãþile din lume
Florenþa a fost aleasã sã
devinã Noua Atenã ºi Noul
Ierusalim totodatã?”

Tot un roman de aventuri este
ºi Jocul de smarald – mai exact,
„un roman istorico-detectivistic”,
dupã cum îl numeºte Culianu
însuºi –, a cãrui acþiune este
plasatã în Florenþa renascentistã
de la sfârºitul secolului al XV-lea
ºi începutul secolului al XVI-lea.
Introducerea creeazã un cadru
poveºtii renascentiste, prin
motivul manuscrisului gãsit:
naratorul, un savant, alter ego-ul
lui Culianu, la sosirea sa în
Roma, în 1972, îºi pierde la
aeroport valiza, pe care o va
primi peste o sãptãmânã. În
valiza cu pricina gãseºte un
manuscris vechi, al cãrui conþinut
constituie povestea propriu-zisã
a romanului. Peste câþiva ani,
autorul-narator, ajutat de o
asociatã, va traduce textul
manuscrisului. În fapt, ca sã
revenim la realitate, romanul a
fost scris în vara-toamna 1987,
împreunã cu H.S. Wiesner,
tânãra savantã din Prefaþã,
viitoarea logodnicã a lui I.P.
Culianu. Jocul de smarald este,
trebuie precizat, o poveste a
cãrei cheie interpretativã se
gãseºte într-o altã carte semnatã
de I.P. Culianu, Eros ºi magie în

Renaºtere. 1484. Acþiunea
romanului este plasatã în 1494.
În Florenþa acelui an, existau
douã tabere adverse: pe de o
parte Academia florentinã a lui
Ficino, iar pe de altã parte
fanaticii religioºi precum
Savonarola. În acest context au
loc mai multe crime - „crime
astrologice”, acordate cu
succesiunea planetelor. Ucigaºii
urmãresc distrugerea tabloului La
Primavera de Botticelli, care este
o figura universi, o figurã
universalã fãuritã sub semnul
unei configuraþii celeste
puternice. Este, cu alte cuvinte,
un talisman. Aceastã pânzã
reprezintã, mai exact, o imagine
a universului, iar distrugerea ei ar
însemna – nici mai mult, nici mai
puþin – distrugerea unei întregi
epoci. Este afirmatã, iatã,
omologia micro- ºi macrocosm,
principiu de bazã în magia
renascentistã, magie pentru
care, de altfel, Culianu pledeazã
în Eros ºi magie…, considerând-
o o componentã vitalã a vizunii
renascentiste despre lume:
„Dacã tabloul este un
microcosmos la scarã umanã al
evenimentelor celeste, o
intervenþie la nivelul
microcosmosului înseamnã o
intervenþie asupra universului…”.
În concluzie, în acest roman,
autorul se joacã, ºi o face cu o
plãcere imensã, imaginând o
poveste cu iz detectivistic, în
genul lui Umberto Eco, în care
manevreazã abil informaþii legate
de perioada Renaºterii (despre
magie, alchimie, Arta Memoriei,
astrologie etc.), perioadã despre
care a scris pe larg, acribios,
dupã cum spuneam, în Eros ºi
magie în Renaºtere. 1484.

4. „… erezia face parte
din adevãr”

Pergamentul diafan. Ultimele
povestiri este un pseudoroman,
un „roman travestit”, dupã cum îl
numeºte Gabriela Gavril, a cãrui
primã ediþie, cu titlul La collezione
di smeraldi, a apãrut în 1989 în
Italia. Cuvântul înainte este, în
stilul lui Culianu, un pretext,
asigurând un cadru povestirilor
din volum. Din nou, motivul

manuscrisului este prezent:
naratorul primeºte de la
profesorul William H.
„manuscrisul singurei – zicea el
– povestiri de ficþiune pe care ar
fi compus-o vreodatã”. De fapt,
nu manuscrisul importã aici, ci
faptul cã profesorul William H.
deþinea o colecþie impresionantã
de smaragde, în prezenþa cãrora
naratorul, pentru o clipã, a avut
„impresia distinctã de a fi fost
oarecum colecþionarul acelor
smaragde, multiplii lor proprietari
legaþi între ei prin relaþii complexe
de schimb, ca ºi cei ce le
fabricaserã”, ocazie cu care
istoria i s-a dezvãluit „ca o
poveste corporativã în care
deosebirile dintre actori sunt doar
iluzorii”. Iatã, încã din Cuvântul
înainte cititorul este introdus în
atmosfera stranie a povestirilor
din Pergamentul diafan…, fiind
sugeratã, de asemenea, ideea
unui puzzle (universal) a cãrui
înþelegere necesitã o conºtiinþã
totalizatoare, obþinutã de narator
prin intermediul pietrelor
preþioase ale profesorului William
H. Din acest punct de vedere,
înseºi istoriile din Pergamentul
diafan pot fi considerate un
puzzle al unei alte realitãþi, sã o
numim ficþionalã, deºi este,
poate, la fel de adevãratã ca
lumea noastrã, pe care o
socotim unica realã. Stilul nu s-a
schimbat prea mult, amintind de
textele de tinereþe ale lui Culianu,
un stil inspirat, fãrã doar ºi
poate, de prozele unor E.A. Poe
sau H.P. Lovecraft. Temele, la
rândul lor, au rãmas aceleaºi:
lumea ca iluzie, vis, eliberarea
din aceastã lume, magia etc. În
proza care dã ºi titlul volumului,
Pergamentul diafan – replicã într-
o notã fantasticã la romanul
Numele trandafirului de Umberto
Eco –, este afirmatã, din nou,
puterea supremã a minþii
omeneºti. Un grup de 300 de
preoþi nestorieni a fost privat, prin
furt, de facultatea vizionarã. Cei
care au furat viziunile preoþilor le-
au aºternut pe un pergament ºi
au folosit aceste viziuni pentru a
crea iluzii. Deþinãtorii acestei
puteri pot controla mulþimile, ba
chiar, de ce nu?, lumea: „O altã
sentenþã ce trece drept unul dintre
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poemele sale ne lãmureºte cã
«Totul se petrece în mintea omului;
pãcatul este pãcat al raþiunii, nu
trupesc.» Astfel, cãpetenia
grupului îl duce pe acesta la
prosperitate sau la mizerie, la
victorie sau la dezastru, la pãcat
sau la milostenie. Masa nu are nicio
autonomie…”

În Ordinea secretã, viziunea
sistemicã a lui Culianu este
afirmatã sub forma „sistemei lui
Ioan”. Personajul, Ioan din
Cappadocia, cãruia autorul îi
împrumutã vocea, considerã cã
„erezia face parte din adevãr”,
aºadar, în „sistema” sa, una care
conþine toate variantele/
posibilitãþile, toate elementele
componente sunt adevãrate.
Descrierea „sistemei lui Ioan”
este, în fapt, descrierea sistemului
lui I.P. Culianu: „Mai mult,
atrocitatea supremã este cã toþi
au dreptate, fiece hulitor cu
blestemul lui, fiecare cãlugãr cu
rugãciunea lui. El pretindea a fi
construit o sistemã cu care putea
prezice toate cugetãrile ce aveau
sã fie vreodatã cugetate, lumea
asta nefiind nici ea decât o
cugetare printre altele, iar facerea
ei având unicul þel de a da
oamenilor sã cugete. Lumea va
înceta sã existe când toate
cugetãrile vor fi cugetate…”.

Povestirile din Pergamentul
diafan… se situeazã, aºadar, în
descendenþa textelor de tinereþe
ale lui Culianu, cu deosebirea cã,
în acest volum de la sfârºitul
anilor ’80, avem un Culianu deja
sigur pe el, pe teoriile sale, deseori
clar formulate în ficþiuni.

5. „… lumea este
rezultatul jocului unor fiinþe
superioare”

Volumul Tozgrec este o
scriere postumã, în care se
regãsesc patru bucãþi de prozã
scrise în perioada 1981-1984,
perioadã în care a fost pregãtit
ºi volumul Eros ºi magie în
Renaºtere. 1484. Nu-i de mirare,
aºadar, cã în centrul acestor
povestiri se regãsesc, ca ºi în
Jocul de smarald, ideile ºi
credinþele perioadei renas-
centiste. De fapt, personajul
principal este magia, reprezentatã
de misteriosul personaj Tozgrec,

figurã legendarã de magician,
discipol al lui Solomon, personaj
care apare ºi într-o povestire din
Pergamentul diafan… În cele patru
proze, magia are un singur rol,
acela de a asigura magicianului
„putere asupra oamenilor”,
„stãpânirea lumii”. În Eros ºi
magie în Renaºtere…, Culianu
face referire la cartea lui Giordano
Bruno, De vinculis in genere, în
care este vorba tocmai despre
manipularea psihologicã a
mulþimilor, despre cum acestea
pot fi supuse unei voinþe
superioare. Magicianul, operatorul
de fantasme, acþioneazã, dupã
cum ne spune ºi denumirea
acestuia, în plan fantastic, adicã
ia cu asalt fantezia victimei/
victimelor. Fiinþa umanã este,
remarcã acelaºi Giordano Bruno,
supusã unor fantezii necontrolate.
În schimb, operatorul de
fantasme, pentru a reuºi în
tentativa sa, trebuie sã-ºi
controleze emoþiile ºi fanteziile,
creierul nefiind capabil a discerne
stimulii dupã provenienþa lor – cu
alte cuvinte, sã distingã imaginarul
de tangibil. Sau, dupã cum afirmã
unul dintre personajele din
Tozgrec (Grubb din Grãdinile lui
Tozgrec): „Pentru a avea putere
asupra lor (asupra oamenilor,
n.m.), trebuie sã le influenþezi
conºtientul (…), trebuie sã
exerciþi asupra lor un control
psihic, cu scopul de a provoca în
ei reacþiile scontate. ªtiinþa
adevãratã a magiei pune în

miºcare cauze psihice, lucreazã
asupra indivizilor ºi obþine de la ei
efectele fizice dorite…”

Deseori prozele lui I.P.
Culianu au fost interpretate în
raport cu destinul tragic al
acestuia. Au fost cãutate în
textele sale de ficþiune elemente
cu rol anticipativ – conexiuni, în
cele din urmã, destul de incerte.
Dincolo de acest aspect, proza
lui Culianu constituie de fapt o
lume în sine, o lume posibilã, la
fel de realã ca ºi lumea noastrã,
în care autorul (creatorul de lumi)
se joacã la modul serios cu
teoriile din opurile sale ºtiinþifice.
I.P. Culianu pare a ne atrage
astfel atenþia cã „lumea este
rezultatul jocului unor fiinþe
superioare”, cã în spatele iluziei
pe care o numim realitate se
ascunde un sistem, un
mecanism implacabil. Pe bunã
dreptate, un personaj din
Tozgrec afirma revoltat: „Ce sã
înþeleg din toate astea? Cã, la un
nivel abstract, lumea e
hiperorganizatã, dominatã de
forþe fatale, ºi cã libertatea nu e
posibilã”. O posibilã replicã la
cele de mai sus se gãseºte în
povestirea Stãpânul sunetului: „A
cunoaºte nu înseamnã sã devii
conºtient de libertate, ci de
propriile-þi limite: înseamnã sã afli
ceea ce este deja prestabilit”, o
replicã care, în mod sigur, îl
caracteriza pe „ultimul” Culianu,
pe cel care încerca sã afle ce se
ascunde în spatele iluziei.

Confluenþe 2
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27 noiembrie 1998
Devreme în noapte am avut un vis. Eram într-un

spital unde urma sã mi se opereze mâna stângã,
pentru a fi transformatã în mânã de maimuþã. Era o
operaþie mentalã, pentru cã mi se explica cum
trebuie sã-mi percep mâna din interior, în aºa fel
încât ea sã-ºi schimbe forma pe seama plasei de
energii biologice reconfigurate din mine. De altfel
întreg trupul mi-l simþeam alcãtuit din componente
asupra cãrora aº fi putut lucra prin concentrare
mentalã. Mâna stângã avea o culoare mai palidã,
ca într-o schemã ce aratã partea absentã dintr-un
mecanism. Imediat ce l-am visat, visul mi s-a pãrut
important fiindcã mi-a amintit de interpretarea pe
care o dã Jung unui vis despre „reconstituirea
gibonului”, aºa cã noaptea întreagã, în semitrezie
sau somn, l-am recapitulat în minte ca sã îl pot
retranscrie dimineaþa. Acum, treaz fiind, constat cã
am uitat toate secvenþele pe care încercasem sã
le fixez. A rãmas doar conturul lor gol.

Ideea de a publica acest jurnal l-a pervertit.
Îmi rãmân atâtea nuanþe pe care nu le ºtiu nota,
încât e ca ºi cum aº poza în altceva decât ceea ce
sunt. Sau, dimpotrivã, grija de a spune totul nu este
chiar ea simptomul inflaþiei raþionale de care sufãr
de atâta vreme?

28 noiembrie
Revine, iar ºi iar, aceeaºi stare de langoare ºi

paralizie a gândului. Acum ºtiu cã ea mã apãrã de
mine însumi, nu mai intru în panicã precum altãdatã,
ceea ce nu împiedicã totuºi golul sã mã bântuie
ºoptit de la marginile pieptului în sus.

Echilibrul stãrilor magice e atât de fragil, zilele
din urmã am reuºit sã-i invoc mirajul scriind câteva
rânduri în jurnal, alaltãieri seara, coborând sã
înapoiez caseta video, am avut chiar sclipirea unei
senzaþii de feerie renãscutã. Între timp, desigur,
aceasta a murit, iar azi dimineaþã nu am reuºit sã
mã concentrez asupra visului, poate fiindcã era
prea îndepãrtat în noapte, dar poate ºi din cauza
inhibiþiei pe care mi-a provocat-o.

/.../
Acum scriu pentru a opri valul iradiant de

inutilitate ce îmi transformã camera într-un deºert
cu centrul în plexul meu. Atins de el, cuvintele ºi
gândurile însele sunt mizerabil de banale, nu ºtiu
de ce încerc sã le transcriu, pentru cã oricum
rãmân pe suprafaþa ideilor comune, a lipsei acelei
intuiþii capabile sã mã coboare direct în adâncuri.
Poate sper ca ritmul însuºi al scrisului ce urmãreºte
curgerea gândului sã mã armonizeze cu mine
însumi. Sã încerc sã nu mã mai gândesc la jurnalul
de pânã acum, pregãtit pentru tipar, pe care am

reuºit prin aceasta, în nu ºtiu ce gest de epuizare,
sã mi-l falsific mie însumi. Ar fi trebuit sã-l las în
întunericul paginilor lui, întuneric de sertar apãrãtor
precum dulapul bunicilor de la Alba-Iulia în care îmi
plãcea sã mã ascund. Sunt ca o þeavã ruginitã,
prin mine nu vine decât apã murdarã, când voi reuºi
sã spãl acest gunoi sufletesc? ...din care face parte
inclusiv acest gând de mizerabilã conºtientizare a
ce mi se întâmplã, conºtientizare ce face ºi ea parte
din sterilitatea ºi lipsa de motivaþie în care mã aflu
de atâtea luni.

Prin fereastrã, plutind prin aerul nopþii, ca un
tunel de muzicã venind din trecut, din trecutul meu
îngropat care nu poate sã iasã la suprafaþã, marº
funebru tot mai îndepãrtat, spre porticurile tombale,
spre piatra sub care coboarã Luiza Textoris,
invocatã din cimitirul protestant din Herina minþii
mele, unde aºteaptã alãturi de Michael, niciodatã
chemaþi, îngropaþi de vii, precum sora catatonicã,
învinsã de somnul cãrnii morbide, în lumina de puf
a veiozei de deasupra computerului, încercând
încã o datã sã deschidã fereastra de membranã ºi
sã mã arunc în zbor în tãcerea luminatã de
deasupra strãzilor oraºului. Într-un viitor infernal,
aº pluti pe deasupra automobilelor silenþioase, pe
sub poduri, prin tunel, tot mai aproape pe firul de
sirenã ascuþitã ºi de gong profund, cu clopoþei de
sanie speriatã, ce în sfârºit iese dintre nãmeþii
îngheþului spre palatul de cleºtar cristalin ºi limpid
al soarelui, eclipsat pentru mine.

4 decembrie
Ar trebui sã povestesc cum, urcat în podul pe

care nu-l mai vizitasem din copilãrie, am dat peste
ruinele jucãriilor mele mentale, împrãºtiate care
încotro, de mult uitate, zâmbind trist aºteptând ca
eu sã le mai iau o datã în braþe. Zidul de cãrãmizi al
patului s-a decojit, iar pe alocuri zac sparte þigle
din acoperiº, pe jumãtate acoperite de praf, în al
cãrui strat gros pantofii mei lasã urme clar
desenate, un desen trist ºi neputincios, ce nu mai
poate reînvia pãpuºile dezarticulate, arse de lumina
prea tare ce vine ca dintr-un cuptor prin gãurile
tavanului, spart acum, deschis cãtre lume, care
însã altãdatã mã ocrotea în sânul lui de beznã
caldã, poate bolnãvicioasã, de copil autist, ce a ieºit
în lume ºi nu mai gãseºte calea înapoi, sortit sã
moarã între strãini, sperând cã la un colþ de stradã,
dupã un zid sau o poartã, va clipi din nou ghirlanda
de beculeþe feerice. Jucãriile moarte din pod – mi-am
recitit fragmente din primul roman, mi-e limpede
acum de ce nu-l înþelege nimeni, dar din pãcate
asta nu înseamnã decât cã acum sunt ºi eu de
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partea ceastãlaltã a uºii, închisã sau chiar
dispãrutã, nemaiºtiind dacã aº mai încãpea în
camera de dincolo, camera cu jucãrii ºi spaimã, în
care nu ºtiu dacã mai pot sau mai vreau sã intru,
deºi aici, dincoace, e un pustiu nesfârºit, pe care îl
descânt mereu sã înmugureascã, în zadar ca un
de profundis. Mi-e teamã sã închei, aº vrea sã scriu
inerþial, înainte fraza mi se rotunjea cu o aºteptare
împlinitã ºi mã ridicam eliberat de la masa de scris.
Acum nimic nu se descãtuºeazã în mine, acelaºi
moloz de cenuºã rãscolitã cu stiloul mi se
învolbureazã în piept, tot aºteptând scânteia lumii
celeilalte. Da, din pãcate da, înþeleg de ce romanul
e ininteligibil, e strigat din interior, e trãit la lumina
becului negru din capul meu, care s-a topit invizibilã
aici, în lumea în care trãiesc neîncetat de câþiva
ani buni acum, prea mulþi, prea searbezi. Ar trebui
sã merg sã mã culc, rutina mã soarbe înapoi în
ritmul uscat al vieþii zilnice, dar dacã aº rãmâ-
ne mai departe aici, pe fotoliu, cu veioza luminându-
mã din dreapta, în noapte, aº ºti oare cum sã-mi
conduc începutul de stare mirificã, sau m-aº epuiza
doar, fãrã scãpare?

De ce ajung sã scriu în acest caiet doar atunci
când o fâºie de disperare se înalþã în piept, când
ziua pare a se sfârºi din nou în dezolare, când,
neputând scrie altceva (criticã literarã, adicã),
eºuez la þãrmul nopþii irosite? Sã scriu prozã doar
din aceastã disperare ponositã, care ajunge sã
arate infantilã, derizorie ºi falsã atunci când mã
aplec asupra ei, care se lasã încet ca un praf ce
mã otrãveºte peste suflet, atunci când nu mã
gândesc la ea (adicã niciodatã, în toþi aceºti ani
din urmã).

Nu, nu mã vor citi, acum ºtiu asta ºi, parcã,
pentru prima oarã, nu mã revolt ºi nu încerc sã mã
zbat. Dimpotrivã, romanele trebuie sã rãmânã acolo
în adânc, fetale, pâlpâind ca un jar, ca sã mã apere,
ca sã nu moarã. Cu atât mai bine, cu atât mai bine,
e o uºurare timidã, dar suav eficace, mai bine aºa,
eºecul în a fi spus lucrurile pe înþeles mã protejeazã
poate ºi e pentru prima oarã când adie prin mine
un sentiment de împãcare, târzie ºi inutilã, dar
tãmãduitoare. De m-aº putea lãsa tãmãduit.

12 decembrie, oare? Nu, 13
Prea mult am abandonat nepedepsit proza.

Acum se face tot mai des simþitã absenþa ei
vinovatã, ce mã seacã searã de searã, când nu
sunt prea obosit din timpul zilei, înceþoºându-mi
creierul ºi sufletul. Recuperez, pentru o zi, douã,
trei, sentimentul cã lumea este plinã, cã viaþa poate
sã meargã mai departe, cã planurile mele mã pot
menþine fericit. ªi apoi, când trebuie sã scriu la
nesfârºitele texte de criticã, de eseu, de
comparatism, de ce va mai fi, proza nescrisã se
rãzbunã, deºertându-mi capul, lãsându-mi în loc o
magmã cleioasã în care nu mai pot înainta,
sugerându-mi cã unica soluþie este spargerea
minþii, furtuna, ºtergerea cu un burete acid ºi
clocotitor a nisipului din creier, revãrsându-mã
într-un scris purificator, cãruia mi-e fricã sã-i dau

drumul. Sau pe care nu-l mai ºtiu invoca.
Ar trebui sã opresc aici aceastã însemnare,

sã încep sã scriu articolul pentru Echinox, ºi totuºi
mã agãþ de pagina aceasta ca de o oazã de
libertate. Prea de mult timp mã trãdez pe mine însumi
ca sã mai scap necondamnat. Seara aceasta s-a
încheiat, nu voi mai scrie textul programat. O spun
cu regret sau cu uºurare?

ªi mi-e atât de limpede: aceste câteva cuvinte
fãrã greutate, înºirate iresponsabil aici, într-un caiet
mizerabil, câtã promisiune de fericire la îndemânã
poartã cu ele, ce uºor ºi de la sine s-ar desfãºura
ele, dacã eu nu aº fi mutilat de viaþa intelectualã!
Aº putea sã scriu mari eseuri despre starea de
crizã, în care sã mã explic mie însumi în speranþa
cã m-aº putea exorciza, când de fapt lucrurile sunt
atât de simple, pe firul de izvor al acestui scris
mãrunt ºi vesel în disperarea lui mediocrã...

14 decembrie
Anul ºcolar se isprãvise ºi clãdirea facultãþii

(sau a ºcolii?) era goalã. Rãmãsesem, împreunã
cu un prieten, printre ultimii într-o salã înecatã în
penumbrã. Am coborât pe holurile clãdirii în mare
vitezã (cu câteva visuri înainte alunecasem într-o
barcã pe o uriaºã trambulinã, trãind cea mai uriaºã
acceleraþie din viaþa mea) pânã în stradã. De pe
ultimele trepte am sãrit spre trotuar. I-am spus
prietenului care mã însoþea cã pot sã-mi prelungesc
zborul, în aºa fel încât sã nu aterizez decât mult
mai încolo, la primul colþ. Vedeam zidul clãdirii pânã
la care îmi propusesem sã plutesc, aºa cã am
continuat sã alunec prin aer. Am redescoperit
senzaþia din plex a zborului, pe care pãrea cã o
uitasem de mult. Ca întotdeauna, nu putea fi
controlatã printr-o încordare, dar gândul de a atinge
cât mai târziu pãmântul mã purta înainte, pe
deasupra caldarâmului.

Am ajuns într-o parte veche a oraºului, pe o
alee ce cobora pe lângã un zid de castel medieval.
Ni s-a alãturat un al doilea prieten. Faptul cã
redescoperisem mijlocul de a zbura nu îi mira, mai
degrabã îi speria, pentru cã anunþa lucruri mult mai
grave. Într-adevãr, cel de-al doilea prieten m-a
prevenit cã, din moment ce pot pãºi prin aer, doar
eu mai sunt capabil sã preîntâmpin ceea ce
urmeazã sã se întâmple în oraº, intrând în contact
mental cu forþa ce iradia ameninþãtor împrejur.
Urmându-i sfatul, lângã zidul de cetate am reuºit
sã mã transpun în starea potrivitã pentru a fi luat în
posesie de o furtunã psihicã. Nu îmi era teamã,
frica era amestecatã mai degrabã cu plãcere, mã
simþeam stãpân pe mine chiar ºi dupã ce mã
conectasem la forþa distrugãtoare, ºtiam cã se
întâmpla un lucru important, ce ameninþa oraºul,
iar eu primisem un rol de preot în stihia nopþii.

Oricât încerc acum sã-mi amintesc mai multe
din vis, nu pot reconstitui evenimentele de lângã
zidul medieval, prin care treceam sub privirile mirate
ºi încurajatoare ale celor doi prieteni. În secundele
de dupã vis, aproape în somn, îmi propusesem,
dacã nu sã mã scol pentru a scrie, cel puþin sã-mi
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întipãresc visul în memorie, în aºa fel încât sã nu fie
ºters de celelalte imagini pânã dimineaþa. Între timp,
am mai trecut prin niºte întâmplãri legate de un
patinoar, încât, deºi am luat caietul imediat la trezire,
nu reuºesc sã-mi amintesc amãnuntele primului vis.

17 decembrie
Am simþit imediat cã visul e important, dar, deºi

m-am trezit în toiul nopþii, nu am reuºit sã-i
rememorez peripeþia. Împreunã cu doi sau trei colegi,
urmam niºte cursuri de varã târzie, într-o clãdire
maleabilã. Seara, pentru culcare, ne-am mutat într-o
altã salã, care avea un pat mare de dormitor comun.
Profesoara, care era aproape de vârsta mea, mai
exact eu eram de vârsta ei, adult, a fãcut în aºa fel
încât ceilalþi sã plece sã doarmã în altã parte. Or eu
ºtiam cã femeia e moartã ºi mi-era teamã sã rãmân
singur cu ea. Intuiam în ea prezenþa dreaptã,
iradiantã, a unui schelet, care voia sã mã
îmbrãþiºeze. Mã întreb acum dacã proiectam în
femeie figura vreunui cunoscut, sau era moartea pur
ºi simplu.

Nu ar fi rãu ca, de fiecare datã cînd tavanul
plonjeazã spre mine ca un val de deprimare, sã
reuºesc sã scriu în acest caiet. Acum nu e cazul,
dimpotrivã, visele, chiar angoasante, îmi dau
senzaþia tainicã a unei forfoteli de viaþã ca o apã
mineralã gazoasã în piept. Femeia care voia sã mã
îmbrãþiºeze era moartea. Lumina soarelui îmi
strãluceºte în stomac, ca în adolescenþã, în

facultate, cînd mã chirceam de durere ºi nu reuºeam
sã calmez arsurile ºi sã destind nodul decât atunci
când începeam sã scriu, sã umblu prin lumea
scufundatã a lui Anir ºi Adela.

18 decembrie
Am avut o revelaþie: sã nu fi ieºit complet din

groapã? Sã mã aflu ºi acum între pereþii acelui
gouffre din vremea când nu mã puteam naºte,
sufocat în burta mamei, dupã ce pierduse lichidul
amniotic? Sã am impresia cã mã aflu printre oameni,
când de fapt pereþi invizibili de umbrã mã
împrejmuie fãrã ca eu sã-mi dau seama, mirându-
mã cu încãpãþânare cã ceea ce fac, scriu, spun,
nu este auzit în afarã, ca ºi cum sunetul ar fi absorbit
de o cortinã continuã de catifea neagrã? Autismul
meu funciar sã fi rãmas viu chiar ºi atunci când mi
se pare cã am fost înghiþit de realitatea cea mai
banalã? Cãlãtoresc oare printr-un tunel paralel faþã
de cei din jur, ca un caraghios care vorbeºte
mirându-se cã nu primeºte rãspuns, fãrã sã vadã
geamul izolant dincolo de care vocea nu-i rãzbate?

Câteodatã am senzaþia cã, uitând sau neglijând
sã spun celorlalþi prin ce trec, fac în interior salturi
tot mai rapide, care devin ininteligibile pentru cei din
afarã. Spirala naibii, nu duce ea direct în inima
autismului, de acolo de unde nu te mai înþelege
nimeni, izolat ca Merlin în turnul de vânt vrãjit?
Frumos scenariu, ce mã pune într-o luminã
romanticã, desigur cu rol compensatoriu!
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Cercul literar de la Sibiu ca
fenomen cultural dinamic

Poate cel mai important aspect
pe care cartea (un studiu filologic-
literar ºi istoric) lui Giovanni
Magliocco doreºte sã-l evi-
denþieze (Il circolo letterario di
Sibiu. Manierismo e poetica del
mito nell‘opera di Radu Stanca,
Editura ARACNE, Roma, 2012) e
faptul cã Cercul Literar de la Si-
biu se prezintã azi nu doar ca o
producþie literarã virtualã valo-
roasã, ci mai degrabã ca un feno-
men cultural dinamic determinat
de anumite evenimente ºi proble-
me istorico-culturale actuale (la
momentul respectiv) ºi reale. Chiar
dacã critica literarã româneascã
nu-i oferã acestui aspect im-
portanþa cuvenitã (de cele mai
multe ori criticii literari nici mãcar
nu au în vizor aceastã proble-
maticã ºi, deºi existã câteva
excepþii, acestea nu sunt neapãrat
focalizate pe aceleaºi aspecte),
volumul lui Giovanni Magliocco
vine sã confirme importanþa
discutãrii acestui aspect. Aº zice,
cãlcând pe urmele cãrþii lui
Magliocco, cã membrii Cercului
Literar de la Sibiu au realizat ceva
formidabil, în primul rând, datoritã
modului în care au fãcut-o: arun-
când o privire asupra marii tradiþii
europene, asupra istoriei (nu doar
literare a acesteia) vechiului
continent, cerchiºtii au vrut, în mod
paradoxal, sã împingã cultura ro-
mânã înspre viitorul ei, propunând
un fel de sincronism retrospectiv
(de altfel, un gest, aº adãuga,
foarte cioranian). În acest sens,
ei au dorit normalizarea, echi-
librarea discrepanþelor care, în
viziunea lor, existau între sistemul
de valori românesc ºi sistemul de
valori European (sau occidental),
prin construirea (nu imitarea)
unor produse literare similare (în
special, e vorba de forme literare
– i.e. balada). Din aceste con-
siderente, volumul lui Magliocco
poate fi privit, cu privire la statutul

sãu de reflecþie teoreticã în ceea
ce priveºte problema genurilor
literare, ca un studiu stilistic. În
primul rând, datoritã lipsei unor
prejudecãþi vizavi de problema
literaturii române, adicã fãrã a fi un
specialist în nativitate (limba ºi
literatura românã), autorul poate
privi cu ochi noi ceea ce pentru
noi e doar un fenomen autohton,
transformându-l, în consecinþã,
într-o problemã cvasi-exoticã; ºi,
în al doilea rând, datoritã formãrii
profesionale, autorul reuºeºte sã
schiþeze o viziune de ansamblu
asupra problematicii discutate.
Mai mult, chiar ºi atunci când
descrie aspectele mitice ºi
tematice (aici, profesorul din Bari
invocã nume precum Bachelard,
Durand, Eliade ºi Wunenburger)
ale programului estetic (poetic)
celor de la Sibiu, Magliocco îºi
concentreazã atenþia asupra
poeziei lui Radu Stanca relevând
anumite constante culturale
arhetipale europene regãsibile
aici.

E, de asemenea, foarte util
faptul cã, dincolo de simplitatea
structuralã a volumului (o
introducere, douã pãrþi ºi,
desigur, o listã bibliograficã),
cititorii pot gãsi, la finalul
volumului, o antologie bilingvã
(Românã – Italianã). Monograful
subliniazã faptul cã aici se
regãsesc primele traduceri în
italianã a poeziilor lui Stanca.
Studiu monografic, volumul e
împãrþit, dupã cum am menþionat
deja, în douã pãrþi: dacã prima
parte e o expoziþie teoreticã ºi
istoricã (aici intrã ºi principalele
caracteristici estetice – eufo-
rionismul, de pildã – ºi o discuþie
legatã de conceptul de baladã)
fãrã vreo contribuþie originalã,
atunci, putem spune cã cea de-a
doua parte reprezintã un exerciþiu
(aplicat), aºa cum noteazã ºi
autorul în Introducere, în care,

cercetãtorul construieºte, în mod
sistematic, o descriere istorico-
contextualã a tot ceea ce
înseamnã poezia lui Radu
Stanca: influenþe, legãturi, co-
nexiuni, citând (extensiv) nu
doar din opera poeþilor, ci ºi din
Virgil Nemoianu, Ion Pop, Ion
Vartic, Ov. S. Crohmãlniceanu,
I. Negoiþescu sau Nicolae Balotã.
Giovanni Magliocco discutã
poezia cerchistului împãrþind-o în
trei modele - trobadorico, ro-
mantico ºi simbolista. În sfârºit,
ultimele douã capitole sunt
dedicate analizei regimului
nocturn al poemelor ºi cercetãrii
configurãrilor mitice ºi poetice a
„oraºului” (Sibiu), aºa cum apare
el proiectat în baladele lui Stanca.

Stilistic vorbind, studiul e scris
într-un limbaj critic simplu ºi clar,
întrerupt de numeroase ºi lungi
citate urmate sau precedate de
comentarii critice minimale. În
consecinþã, realizezi, fãrã prea
mult efort, gradul ridicat de
seriozitate al studiului, datorat, în
principal, intuiþilor bulversante ºi,
în aceeaºi mãsurã, puterii
incredibile de cercetare a
autorului. Una peste alta, aº
spune cã dacã ar fi sã aleg un
exemplu de cum trebuie realizatã
o cercetare literarã, aceasta ar fi
cartea de faþã, înspre care aº
indica, în special în contextul în
care, ca specialist, ar trebui sã
prezint, sã explic (o parte din)
literatura românã unor cititori
strãini, specialiºti sau nu.

Alex  Ciorogar

Therapeutic black
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Mi-a plãcut îndeajuns primul
roman al lui Filip Florian, Degete
mici, apoi ceva mai puþin Zilele
regelui. Iar acum, al treilea roman,
Toate bufniþele (cea mai
contestatã carte a lui F.F., din
punctul de vedere al criticii
literare, plasatã la extreme, pro
sau contra), mi se pare cel mai
izbutit pentru felul în care autorul
îºi dozeazã cu mãiestrie straturile
narative, construcþia ºi stilul. Nu
în ultimul rând, Toate bufniþele
este o carte (cred eu) care îi
uneºte pe cei doi fraþi Florian,
fãcând joncþiunea cu ªi Hams ºi
Regretel (de Matei Florian).

Toate bufniþele convinge prin
felul în care autorul ºtie sã
povesteascã fãrã ostentaþie, cu
instinctualitate epicã ºi, în acelaºi
timp, cu un lirism suav, delicat,
diafan care are darul de a pune ºi
mai bine în tablou narativitatea. O
poezie care consacrã proza, o
întãreºte, fãrã sã-i îngãduie fisuri.
Stilul acesta este adecvat ºi
pentru cã istoriile relatate de Filip
Florian în cel de-al treilea roman
al sãu sunt relaþionate de
capacitatea de percepþie narativã
a unui copil care, pe de o parte
trãieºte relativ fabulos tot ce þine
de însemnele ºi mãrcile copilãriei
ºi adolescenþei, iar pe de altã
parte devine un raisonneur subtil
al Gulagului ºi represiunii din
România comunistã. Aceastã
placã turnantã face din Toate
bufniþele o carte cu mizã mult mai
adâncã decât a fost ea sesizatã
de cãtre critica literarã, pânã
acum.

Toate bufniþele este, însã, ºi
altceva: un manual intim despre
plãcerea lecturii ºi plãcerea
scriiturii. Personajul copilului-
narator citeºte ca un gourmet
(amintesc aici doar Suflete moarte
ºi Spuma zilelor, pentru cã sunt
douã din romanele mele favorite!)

Ruxandra  Cesereanu
ºi îºi ramificã percepþia narativã
dincolo de copilãrie, în lumea
bibliotecilor ºi a maturilor. Ceea ce
în ªi Hams ºi Regretel era
intenþionat stâlcit (în sens
anamorfotic) în chestiunea
copilãriei, cu mizã fantezistã, în
Toate bufniþele coaguleazã într-un
mod care împacã realitatea ºi
fantasticul. Evident, nu ºtiu dacã
celor doi fraþi prozatori le va
conveni felul în care am receptat
eu cãrþile lor, unindu-le prin puntea
acestui text!

Toate bufniþele este ºi o carte
despre prietenie: fireºte, cã e
vorba despre prieteniile din
copilãrie (unice ºi mirobolante
întotdeauna), dar este vorba mai
ales despre prietenia dintre un
copil ºi oamenii mari din preajma
lui. Fie cã oamenii mari sunt rude
de sânge, fie cã sunt strãini
(extravaganþi, exotici, uman
vorbind), romanul lui Filip Florian
migãleºte psihologic, cu o fine-
þe de pianist, mai ales ultima for-
mã de prietenie din cele pomenite.
Iar în acesta prietenie se gãseºte
ceva extrem de rar pentru vre-
murile noastre de-acum, anume,
relaþia tacitã, inefabilã, intimã
sufleteºte dintre un posibil ucenic
ºi învãþãtorii sãi (spirituali,
sufleteºti sau pur ºi simplu
omeneºti). Toate bufniþele ar putea
fi în acest sens ºi o carte de
iniþiere (pãstrând proporþiile,
desigur, pentru conþinutul pe care
iniþierea îl primeºte, ea nefiind una
ezotericã).

Finalul borgesian al romanului,
adicã felul în care chiar autorul
intrã ºi iese în/din cartea sa ºi
sfârºeºte de scris (autore-
ferenþial) Toate bufniþele indicã o
altã cheie de lecturã: suntem
într-o carte care se scrie, e scrisã
ºi e cititã simultan, ba chiar ºi
comentatã, dar mai ales ea este
o carte trãitã. În felul acesta,

autorul nu este doar (meta)autor
ori personaj, ci este un pretext
pentru un bildungsroman (atipic,
anti-canonic) filtrat prin memorie.
Prin acest substrat, textura ori
arhitectura textului nu este
liniarã, ci mai degrabã con-
centricã, dar altfel de obicei, mai
exact risipitã, intenþionat dez-
lânatã sau jupuitã, f i indcã
memoria devine fondul sau
suprafaþa ferfeniþitã pe care se
va l ipi textul propriu-zis al
romanului. Este o memorie care
reverbereazã. Este ºi acesta un
element inedit în proza de acum
a lui Filip Florian, care a renunþat
la “cazuistica” sa de romancier
din cele douã cãrþi anterioare,
mult mai limpede construite, la
nivel de cronologie a acþiunii ºi
evenimentelor. Dar aceastã
dezlânare demonstrativã ºi
demonstratã nu este un nea-
juns, ci o calitate vãditã a ro-
manului.

Cine se aºteaptã ca bufniþele
sã fie personaje-cheie ori sã
conþinã o simbolisticã acutã în
acest roman – va fi dezamãgit.
Totuºi, ele au o funcþie anume, dar
nu ca entitãþi cu valoare de actant.
Povestitorul îºi doreºte, la un
moment dat, sã vadã precum
bufniþele în întuneric, adicã
“dincolo de forme ºi contururi”.
Definiþia sau nuanþa aceasta
existã într-un fel de subsol invizibil
al romanului care, la nivel de
scriiturã, chiar acest lucru îl
râvneºte: sã propunã un text, o
literaturã, o prozã scrisã dincolo
de forme ºi contururi, ivitã din
teritoriul de nisipuri miºcãtoare al
memoriei care nu poate fi
niciodatã (oricât de calculatã, de
atroce ori de fidelã) exactã. Când
bufniþele umplu o camerã în care
zboarã tihnit, protejând copilul
care le contemplã empatic,
acesta doreºte sã le imite, sã fie
asemenea lor. Este posibil ca
acesta sã fie specificul prozei pe
care o propune în chip reuºit Filip
Florian. Sau poate ceea ce comit
eu acum este o suprainter-
pretare…

ª

Dincolo de forme si
contururi
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Prolog
Mã trezesc brusc ºi e întuneric. Sunt singur ºi

ceva îmi spune cã n-ar trebui sã fiu ºi cã în câteva
secunde mã va cuprinde din nou frica. Frica ºi o
scârbã de ceva. Ceva ce-am fãcut. Ceva ce n-ar fi
trebuit sã se-ntâmple dar s-a întâmplat, ceva grotesc,
ca o boalã oribilã, ca o moarte timpurie ºi violentã.
Ceva pentru care va trebui sã dau socotealã. Urechile
îmi vâjâie ca ºi cum aº avea douã scoici înfundate în
ele, iar undeva, în creier, un omuleþ maliþios
mãrunþeºte cu ciocanul o movilã de nuci. Ar fi trebuit
sã am pe cineva lângã mine în pat. Da, o femeie
somnoroasã ºi goalã, ca o garanþie cã lucrurile sunt
sub control. O dârã de memorie, un feeling difuz,
amintirea unei realitãþi care poate nici n-a avut loc, îmi
semnaleazã aceastã absenþã. Încerc sã detectez
vreo rãmãºiþã de parfum în aer, printre aºternuturi,
ceva care sã-mi spunã cã nu mã înºel, dar când inspir
nu simt decât olmul banal al unei camere de hotel.
Închid ochii, iar oasele încep sã-mi tremure, un tremur
fin ºi superficial care s-ar vedea numai pe o folie
transparentã ºi subþire de plastic. Apoi cred cã adorm.
ªi mi se face sete. Visez cum mã ridic din pat ºi mã
îndrept înspre baie ca sã-mi torn un pahar mare cu
apã. Uºa e închisã, dar înãuntru se vede lumina
aprinsã. Ca ºi cum cineva ar fi deja acolo. Ca ºi cum
m-ar aºtepta. Se aude robinetul curgând, egal, monton,
transmiþându-mi un fel de mesaj. Visez cã mi-e fricã.
Pun mâna pe clanþã ºi dau sã deschid, dar chiar atunci
mã trezesc. Stau aºa, nemiºcat, aºteptând sã-mi dau
seama unde mã aflu (într-o camerã de hotel, un hotel
înalt ºi destul de vechi) dacã afarã e varã sau iarnã
(e toamnã), în ce zi ºi lunã a anului suntem (20
noiembrie). Nu mi-am amintit nimic din toate acestea.
Am cãutat pânã la urmã un ceas (cel de la mânã mi-a
dispãrut sau poate n-am avut niciodatã) ºi l-am gãsit
sub forma telefonului mobil, aºezat frumos pe noptierã.
Ora, ziua ºi luna. Anul e ãsta, anul curent… Cât despre
hotel, ºtiu cã e înalt ºi vechi pentru cã adineaori m-am
uitat pe fereastrã. N-am vãzut mare lucru, habar în
ce oraº m-oi gãsi, în þara asta toate oraºele aratã la
fel, dar am vãzut cã sunt la înãlþime. Mãcar la propriu,
dacã nu altfel. Întotdeauna mi-a plãcut sã mã cazez
la etajele superioare. Asta e ceva ce-mi amintesc. E
ca ºi cum te-ai afla mai presus de destin, de ce au
hotãrât alþii în locul tãu. Ceea ce, evident, e o iluzie.
Dar care þine, funcþioneazã, atâta timp cât nu-þi face
careva vânt de pe geam. Atâta timp cât nu te gândeºti
prea mult la asta. Ceasul telefonului mobil aratã, mare,
2:56. Aproape trei dimineaþa. Îmi simt gura uscatã ºi
grea, ca ºi cum aº avea niºte pietroaie îndesate acolo.
Ar trebui sã mã duc la toaletã. Nu! Sã scuip, sã

clãtesc. Nu. Nu te duce! De ce? Nu conteazã. Cum
nu conteazã? E mai bine aºa. NU vrei sã te duci acolo.
Înghit în sec. Simt cum ceva se apropie de mine, ca
un duh rãu, ca o iscoadã venitã din Neant, îmi dã
târcoale, adulmecând în dreptul inimii care începe sã-
mi batã mai tare. Transpir. ªi imediat îmi amintesc ce-
am visat... Lumina din baie. Apa curgând. Semnele
unei treceri. Priveliºtea rãmasã dupã ea. Un tablou al
unui pictor dement. Dar visele sunt vise, o activitate
cerebralã intensã, cumva necesarã, dar nimic mai
mult.  Nu sunt premoniþii, nu ne spun ceea ce ne e
fricã sã descoperim singuri. Visãm ca sã uitãm, nu
ca sã ne aducem aminte. Poate chiar asta mi s-a
întâmplat: am visat prea mult în tot timpul acesta iar
acum… sunã telefonul. Nu mobilul. E un telefon fix.
Undeva departe. Iar þârâitul nu-i din secolul ãsta. Sunã
solemn ºi lugubru, cu pauze lungi între fiecare apel ºi
vine, de unde vine? Parcã dintr-o altã camerã. Da.
Dintr-o altã camerã, dar una ocupatã tot de mine. Se
pare cã stau într-un apartament. Asta nu-mi
aminteam. Asta ºi toate celelalte. Sentimentul de
neputinþã, de slãbiciune, ca ºi cum m-aº fi trezit legat
de un scaun ºi acum urmeazã sã fiu torturat. Nu vreau
sã rãspund. Cine are treabã cu mine la ora trei
dimineaþa? Dar poate cã totuºi e ceva important. Ceva
vital, ceva crucial, poate la capãtul celãlalt e o voce
care vrea sã mã ajute. Ca ºi cum ar exista cineva
care sã doreascã sã mã ajute pe mine…

Alo?
Alo, bunã dimineaþa, de la Recepþie vã deranjãm.

Este ora trei. V-am sunat aºa cum aþi solicitat.
Da?
Da, aþi solicitat sã fiþi trezit la ora trei dimineaþa.
Posibil. Nu-mi amintesc acum…
 Mi-a lãsat colega mesaj. Apartamentul 26,

domnul Irimia.
Da, eu sunt.
Ei bine, v-am sunat.
Mulþumesc.
Vã mai pot ajuta cu ceva, domnule Irimia?
Ããã, da, aþi putea trimite un instalator pânã sus?

S-a defectat o instalaþie în baie. Curge apa ºi…
Din pãcate la ora aceasta nu avem niciun

instalator disponibil. Programul instalatorilor începe
de la ora 8. Dar am preluat cererea dumneavoastrã
ºi imediat dupã ora 8 un instalator va veni la
dumneavoastrã.

Mulþumesc.
Vã mai pot ajuta cu ceva, domnule Irimia?
Nu cred.
O zi bunã vã doresc, domnule Irimia.
La fel.

Florin  Irimia

Sus,  într-o  camerã de
hotel
(fragment de roman)
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ªi-acum ce urmeazã, domnule Irimia?, îmi spun
în gând dar n-apuc sã-mi ofer un rãspuns cã telefonul
sunã din nou. De data asta e mobilul. Numãr
necunoscut. Rãspund din prima.

Bunã dimineaþa, domnule Irimia, se aude o voce
masculinã, gâjâitã, în aparat. Sper cã nu v-am trezit.

Nu-mi dau seama dacã individul e ironic sau nu.
Nu dormeam, îi rãspund.

N-ar fi fost un semn bun. Ia spuneþi?  Cum se
prezintã lucrurile? E totul sub control?

(O femeie. Garanþia cã am lucrurile sub control.)
Da… De ce n-ar fi?

Foarte bine, atunci. Nici un motiv sã ne
îngrijorãm. Mã bucur s-aud asta.

Niciunul, într-adevãr.
Atunci rãmâne cum am stabilit?
Pentru o secundã îmi vine sã urlu, ce sã rãmânã

cum am stabilit? Habar n-am de nimic. Lãsaþi-mã în
pace sau spuneþi-mi ce naiba vreþi de la mine. Dar
mã abþin. Nu ºtiu dacã fac bine sau rãu. Apoi spun,

Rãmâne cum am stabilit. ªi închid.
Nu am încotro. Va trebui sã mã duc sã mã uit.

Ce poate sã mã aºtepte acolo? O baie de sânge. Ce
poate fi atât de îngrozitor? Un trup ciopârþit. Omul e
condamnat la cunoaºtere. Vrea sã ºtie, e curios ca o
pisicã, nu se poate sustrage acestui instinct. Vrea sã
ºtie chiar ºi atunci când ºtie cã nu-i face bine sã ºtie.
Dar eu nu-mi spun asta. Ce-mi spun eu e cã dacã tot
am fãcut ceva, aº face bine sã-mi amintesc ºi pentru
ce am fãcut-o. Motivul. Cauza. Raþiunea. Pe drum,
pe drumul lung din camera cu telefon înspre baie,
realizez cã, în câteva secunde, viaþa mea nu va mai
fi niciodatã la fel. Pentru cã acum sunt aproape sigur
ce voi vedea. Mã aflu în dreptul uºii. La fel ca în vis,
lumina e aprinsã ºi dinãuntru se aude apa curgând.
Învârt de mâner ºi împing.

Capitolul I
Ar fi vrut sã mai scrie, ºtia ce urmeazã, dar ceva

îl fãcea sã nu poatã continua. Ceva mai puternic decât
inspiraþia, ceva mai puternic decât motivaþia, ceva
încãpãþânat ºi tare care se aºezase acum de-a
curmeziºul energiei lui creatoare. Ceva ca un dor,
amestecat cu durere, amestecat cu dorinþã, o
suferinþã, o lipsã, lipsa unui þel, lipsa unei speranþe,
lipsa unei prezenþe, lipsa cuiva. O stare de agitaþie,
de disconfort, o nerãbdare de a fi altundeva. O dorinþã
de a fi… altcineva.

Douã fix. Noaptea. Prea târziu pentru un telefon,
dar poate nu ºi pentru asta. Pentru o dorinþã absurdã.
Atât timp cât este absurdã, poate începe oricând. Iatã
un avantaj la care nu s-a gândit pânã acum. Se ridicã
brusc de la masã ºi, cu pachetul de þigãri în mânã,
aproape alergã pânã la fereastrã pe care o deschise
cu gesturi scurte, precise. Îl izbi numaidecât mirosul
de pãmânt umed, reavãn, al nopþii de primãvarã
ploioasã. Mirosul ca de mormânt, proaspãt sãpat. O
ploaie rece prãvãlindu-se peste oraºul agitat ca sã-l
mai liniºteascã. O pastilã mare de ploaie pentru o
creaturã veºnic neliniºtitã. Zi ºi noapte, de o
sãptãmânã încoace, oraºul înghiþea apa hulpav, ca
un naufragiat salvat de la moarte, ca un condamnat

care crede cã va fi lãsat sã trãiascã. Scoase o  þigarã
din pachet ºi o aprinse. Hotãrât lucru nu se putea
lãsa de fumat. Nu se putea lãsa de fumat, nu se putea
lãsa de bãut, nu se putea lãsa de ea. Nu se putea
preface, deºi încercase, cã nu-i mai aude chemãrile,
vocea ei ademenitoare, ochii aceia languroºi care-i
spuneau, N-am terminat-o cu tine, sau chiar, Te
doresc, ce-ai de gând sã faci pentru asta? Asemenea
oraºului, ºi ea pãrea cuprinsã de un neastâmpãr
perpetuu, dorinþe care mai de care mai tulburãtoare,
pe care numai el putea sã i le satisfacã. Acea foame
continuã, acel gol ce nu putea fi umplut…Decât de el.
Mi-e dor de tine, numai de tine mi-e dor. Cuvinte vechi,
nerostite de ceva vreme. Cuvinte expirate pe care nu
se îndurase sã le arunce la gunoi – asemenea unui
ursuleþ de pluº dezmembrat de care nu te poþi
despãrþi. Cuvinte poate chiar moarte, dar conservate
perfect într-un formol al dragostei lui pentru ea. O, ho,
ho, ce naiv putea sã mai fie! Oare aºa fusese
dintotdeauna? Naiv ºi mânat de dorinþa de-a le face
pe plac, iar ele îl simþiserã de la o poºtã, îi
adulmecaserã slãbiciunea, iar apoi îl înhãþaserã ca
pe un pui de cãprioarã, fãrã ca el sã poatã mima o cât
de vagã împotrivire. Sau poate nu “înhãþaserã” era
cuvântul potrivit, poate relaþia lui cu femeile fusese
ca cea vãzutã la televizor, într-o searã, dintre o leoaicã
ºi un pui de antilopã de care felina, tandra, delicatã,
pãrea sã aibã grijã. Dar nu dura mult ºi se plictisea de
el, dintr-o datã indiferentã ºi apaticã, asta dupã ce
înainte îi sfâºiase în bucãþi mama. Partea cu mama
nu se potrivea, maicã-sa încã trãia pe undeva prin
oraºul ãsta mizer, dar restul? Nu aºa fãcuserã toate
pânã acum? Iubitoare, pasionale, grijulii, veneau la el
ºi îi spuneau cât era de diferit, de bun, de drãguþ, cât
de bine se simþeau în compania lui, cum ºtia el sã le
facã fericite. Fericite. Ce cuvânt pipernicit ajunsese
ºi acesta, stors de toatã vlaga posibilã ºi lãsat sã
moarã, ca trupul emaciat al unui fost campion, pe un
pat de spital. Dupã un timp, nici ele nu pãreau mai
pline de energie, oboseau, îºi pierdeau entuziasmul
ºi se întorceau ispãºite la soþii lor faþã de care se
simþeau brusc vinovate. Iar el rãmânea al nimãnui,
confuz, dezamãgit, plin de singurãtate, pânã ce alteia
i se fãcea din nou milã. Nu, nu era vorba de milã. Nu
în zilele bune. În zilele bune era vorba de ºarm, era
vorba de atracþie, chimie ºi sex, ºi, poate chiar de o
frânturã de dragoste. Pãcat cã era doar o frânturã,
pãcat cã se termina repede.

Delirezi. Baþi câmpii. Întoarce-te în pat.
Printre satinuri. Atras de cãldura goliciunii ei ca
o molie de haine.

Nadina nu-i spusese niciodatã cã-i fericitã, nimic
de genul acesta. Ea îi spusese nu pot sã mã împart.
Nu am timp. N-am nevoie.

Ea fusese altfel. Ea fusese la fel. Ea fusese altfel.
Dupã ea, alergase el. Ca un nebun. Ca un leu în

cãlduri, urmãrind o leoaicã puþin agresivã dar ºi puþin
curioasã, puþin intrigatã. Cum reuºise sã o
cucereascã? ªi de ce fusese atât de insistent, el care
de obicei era mai degrabã pasiv? Uneori nu-ºi putea
explica nici el, alteori, explicaþiile veneau cu miile. În
zilele bune, ea îi spunea lucruri pe care nu i le mai
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spusese nicio altã femeie. În zilele rele, zilele bune nu
mai aveau nicio importanþã.

Dansaserã valsul tatonãrilor timp de vreo douã,
trei sãptãmâni, dupã care, obosiþi, încântaþi, excitaþi,
se refugiarã într-o camerã de hotel, un hotel vechi ºi
înalt din oraºul acesta mizer, de unde nu mai ieºirã
preþ de trei zile ºi trei nopþi. Sau poate fuseserã doar
trei ore? Nu c-ar mai avea vreo importanþã acum.

Întâlnindu-se, ca într-un film romantic, din
întâmplare, pe stradã, ea confundându-l din spate cu
Andrei. „Cine e Andrei?”, a vrut sã ºtie el mai târziu.
Ochii ei vii, întristându-se brusc. “O amintire.”

Pielea ei finã ca o foaie velinã dintr-o revistã
cu trupuri perfecte.

Iar acum amintirea era el. Cãci leoaica lui,
agresivã, vulnerabilã, pãtimaºã, supusã, îndrãgostitã,
nu voia sã-l mai vadã. Nu voia sã-l mai vadã, nu voia
sã-l mai audã, nu voia sã mai ºtie nimic despre el.
Acum ºi pururea ºi în vecii vecilor. Nu pot sã te iubesc
ºi în paralel sã-mi vãd de viaþã ca ºi cum nimic nu s-ar
fi întâmplat. Ca ºi cum n-aº avea un soþ, un copil de
crescut. UN COPIL.

Un copil de numai cinci ani. Un pui mic, de felinã.
Ceva ce lui îi era atât de strãin, o entitate venitã de pe
altã planetã. Iar ea, mama lui. ªi în acelaºi timp, iubitã.
Ca ºi cum, automat, una o anula pe cealaltã. O lege
internã a firii. Amanta lui, mama unui copil. Imposibil.
Nu-i numai asta, ºtii doar.

ªtia.
Cum ar fi putut sã uite?
Mai era ºi celãlalt. Soþul. Cel care o lovea.
Odatã îi declarase cã deºi nu-i plãceau copiii, ar

fi vrut sã aibã un copil cu ea. S-a jurat cã ar fi grijuliu.
Un tatã bun pentru copil. Sau chiar pentru doi, de ce
nu?

El cãtre ea: Te-ai gândit vreodatã cã ai putea
divorþa? De omul cu bani?

Ea cãtre el: Da, dar e ca ºi cum m-aº gândi la o
cãlãtorie pe Marte, e o fantasmã.

El cãtre ea: De ce sã nu se poatã? Inclusiv
cãlãtoriile pe Marte vor fi în curând o realitate.

Pentru cã tot el era cel ce plãtea. Omul cu banii.
Omul cu casa. Cum ar fi putut deci sã-l pãrãseascã?
Cum ai putea tu sã ai grijã de noi? Cum, într-adevãr?
Avea dreptate. L-a rãnit când i-a spus asta, dar avea
perfectã dreptate. L-a rãnit de multe ori cu aceastã
dreptate a ei, ibovnica adevãrului.

O va trezi.
Când o va pãtrunde.
Sau poate îi va trezi un vis care va începe sã

se deruleze încet ºi înnebunitor ca un orgasm în
ralanti.

O întindere întunecatã pentru o poveste de
dragoste fãrã sfârºit. Fãrã un sfârºit fericit.

Soþia ta, tânãrã ºi frumoasã, mânat de
dorinþã, vrei s-o atingi, cum stã aºa, vulnerabilã,
disponibilã, dar ceva nu te lasã, parcã ai ºti tu
ceva, ceva obscur, ceva bizar, coada unei amintiri
care s-a frânt…

Noapte de noapte se trezeºte dintr-un vis în care
el a aflat. Soþul ei. A fãcut ceva greºit, a fost neatentã,

iar acum e prea târziu. Un imens regret pune stãpânire
pe ea dar dacã e pentru ce-a fãcut sau pentru c-a
fost prinsã, nu poate sã spunã. El ºtie cum are s-o
pedepseascã. Ea ºtie cã ploaia n-are sã se mai
opreascã niciodatã.

Mi-e fricã! Nu e bine ce facem!
Dispoziþia ei sumbrã.
… o iubire care s-a prãbuºit în deºert, ca

avionul unui englez, într-un film din anii 90. Un
accident.

Nu poate respira, acum se sufocã. Totul se-
nvârte în jurul lui, cu paºi împleticiþi se-ndreaptã spre
baie iar când se uitã-n oglindã e roºu ºi umflat, o
creaturã hidoasã de care el însuºi se sperie. Se aude
spunând, Ajutor, ajutor, n-am… dar n-apucã sã
termine cã se prãbuºeºte. Una din fricile lui, cã va
muri dupã un ºoc anafilactic, provocat de o alergie la
ceva. Cã va muri penibil. Cã va muri banal. Cã va
muri singur.

Sau poate e doar panica la gândul cã o va pierde.
Cã a pierdut-o.

Aceeaºi panicã care-l þine treaz. Noapte de
noapte.

Uneori, când fãceau dragoste, îl punea s-o
strângã de gât! Nu ºtiu de ce, aºa simt. Alteori, era
ca ºi cum iubirea însãºi l-ar fi primit între coapsele ei.

Eºti într-un vis, mizerabile. Deschide ochii ºi
vei vedea cã decorul s-a schimbat. Deschide ochii
ºi tot ce ai vãzut nu va mai fi. Existã înainte ºi
existã acum. Înainte aveai totul. Acum, nu mai ai
nimic. Trezeºte-te ºi vezi dacã poþi suporta.

Nu te duce acolo, ar fi vrut el sã-i spunã, sunt
uºi în propriul tãu suflet pe care e bine sã le laºi
nedeschise. Dar în loc de asta, nu zicea nimic. Trecea
o zi, treceau douã. Apoi, singurãtãþile lor începeau sã
se cheme...

…Nu mã lãsa sã mã îndepãrtez de tine, îl ruga
ea, a treia zi când se-ntâlneau.

Nu vreau sã te pierd, îi spunea el, ºtiind cât de
aproape fusese - din nou - ºi tot ce spera era ca
vorbele lui sã ajungã pânã  în inima ei.

În inima ei, unde se întâmplau atâtea. În inima ei,
unde în fiecare zi se nãºteau revelaþii. Cum cã pentru
ei nu exista nici un viitor.

Nici unul, cât de mic?, încerca el sã glumeascã.
Ceva se va-ntâmpla ºi lumea va lua foc… Existã

focuri care te-ncãlzesc ºi focuri care te ard.
Ei vor arde…
Douã torþe.
Pe care nici cea mai lungã ploaie din lume nu le

va putea stinge. Toatã apa asta care cade peste oraº,
inutilã.

ªtia ºi cine le va da foc.
Celãlalt. Tatãl ºi soþul. Mogulul mogulilor.
Ori de câte ori simt cã te iubesc, e pentru cã ºi

tu simþi acelaºi lucru?

ª
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Erg, erguri
Dan Coman nu mai scrie, cred,

nici poezie, nici prozã. Formulele
au devenit ºi la el, aºa cum s-a
întâmplat dupã Bacovia ºi Blecher,
din fericire nefuncþionale în
straturile determinatoare. O
scriiturã corp-la-corp, în care pe de
o parte este aºa-numita prozã, pe
de altã parte, aºa-numitul poem;
unul (una) îl pregãteºte pe celãlalt,
îi permite desfãºurarea în deplinã
libertate, semn al unei benefice
lupte între exigenþele absurde ale
realismului ºi capriciile inefabilului.
Dar ºi semn al unui echilibru care
se prezintã în dublã manifestare.
Într-o asemenea corespondenþã
par sã fie Parohia (Cartea
Româneascã, 2012) ºi ERG
(Charmides, 2012).

„Nimea-n sat”

Parohia e o poveste fragmentatã
voit, dupã ritmurile anotimpurilor ºi
ale legilor indescriptibil-fractalice
dupã care se ridicã ºi reaºazã
praful de pe drum, dar ºi dupã
harta nãstruºnic alternativã sau
comic-tragicã în tentativa ei de a
ocoli totalitarismul epocii, a unei
parohii. O heterotopie care i-ar fi
produs încântare lui Foucault, din
care se ridicã satul – un teribil
personaj în care se aflã
suspendatã, ca într-un blecherian
corp transparent, o lume întreagã.
Elementele ei se întâlnesc uneori
întâmplãtor, alteori prin afinitate, se
corodeazã, se anihileazã sau se
fecundeazã reciproc. De cele mai
multe ori însã, le depãºeºte o
singurã voce, o singurã privire
aparþinând unui personaj fãrã
nume, autist, rãzvrãtit, pueril
înþelept, fotbalist, clopotar, eromen
ºi seducãtor rural care spune,
printre altele, povestea propriei
nunþi. O nuntã care va fi
încununatã, prin cine ºtie ce
înrudire inconºtient-colectivã, de
Revoluþia din 1989. Povestitorul
practicã, de fapt, de-a lungul întregii
cãrþi, un fel de exorcizare a lumii
satului – iar prin aceasta a întregii

Florin  Balotescu
lumi – a tânãrului care trãieºte ca
într-o fotografie în care nu-ºi poate
gãsi locul: între un tatã preot care
vorbeºte, cum altfel, pe mai multe
glasuri (unul puternic, care îi
repugnã fiului, altul gestual, ºi al
treilea care nu e nimic decât o
imensã tãcere), un frate rãmas prin
cine ºtie ce straturi atavice (ca ºi
fiica preotului din Irezistibil) ºi o
mamã maladiv nostalgicã,
abrutizatã ºi bântuitã de fantasma
golirii de identitate: „nu suntem noi
nimea-n sat”, o auzim spunând tot
timpul.

Pentru cititorul nãscut ºi trãit în
oraº, cartea lui Dan Coman e
complet neverosimilã ºi pare numai
încarnarea unei foarte cãutate
tendinþe a scriitorilor contemporani
de a-ºi chinui în cele mai teribile
moduri chiar ºi cele mai pure
ipostaze. Pentru cel nãscut ºi trãit
mare parte din viaþã în sat, dacã
vor fi existând câþiva, situaþiile,
senzaþiile, visele, apariþiile sunt
adevãrate iluminãri sau întunecãri
– de la miturile locale (fie descinse
din poveºti strãvechi, fie din
proiecþiile hidoase ale comu-
nismului), pânã la scenele de realã
splendoare ale serilor de iarnã
narcotizate cu miros de portocale
ºi zãpezi care vin sã acopere ºi
sã salveze totul, de la gardurile
prãdate de buruieni, la spãlatul în
curte, slujbele religioase haotice
sau dormitul întregii familii în
aceeaºi camerã. Mai adevãratã
decât tot acest infrarealism este
însã apariþia personajului Ninia,
viitoare mireasã, centru de
greutate al lumii ºi adevãrat
spectru naumian; în acelaºi timp,
un fel de dublu al tânãrului pe care
îl va ajuta sã-ºi ordoneze extazele,
ca ºi nemaipomenitele rãbufniri
erotice. Întâlnirile lor sunt
suprarealiste, brodate cu viziuni ºi
sensibilitãþi periferice, înconjurate
mereu de un soi de agresivitate
protectoare, ceea ce face din
Parohie o zonã vie, dar ºi un
avertisment, în toate sensurile:
narativ, existenþial, poetic.

Inspiraþie ºi expiraþie

Ieºit din aceste zone solicitante
ºi totuºi asumate organic, ca o
imensã stagnare, poetul scrie,
dupã legile unice ale inspiraþiei ºi
expiraþiei (prezente ºi ca atare în
text) care activaserã ºi diapo-
zitivele narative din Parohia, un
volum poetic, ERG. Nu ar fi
exagerat, deºi poetul pare sã aibã
oroare de mãºti, sã spunem cã, în
lumea pe care o configureazã, Dan
Coman se miºcã dupã legea unui
Brahma foarte atletic la minte, inimã
ºi literaturã. Lumea e însãºi corpul
sãu, care inspirã ºi expirã ºi care
se rematerializeazã periodic. În
poemele „de dragoste”, de pildã,
poetul scrie prelucrând aproape o
materialitate. Dragostea ar putea
sã fie la fel de bine sânge sau
pãmânt, cum descoperim în
câteva rânduri.

Citind acest volum ºi
vizualizând gesturile gigantice pe
care poetul le performeazã
continuu, am putea înþelege cum
se naºte monstruosul – nu sub
aspectul diformitãþilor, însã, ca în
delirul lui Bosch sau Dali, ci sub
forma iluminãrilor lui Chagall:
„pielea ce înveleºte pe dinãuntru
capul/meu este cu adevãrat albã/
acum pielea aceasta este lumina
ochilor mei.” Nu e departe nici
Magritte, nu e departe nici orbirea
voluntarã ºi nici corpul de luminã
al primilor oameni. Poetul are, de
fapt, viziunea corpului sãu interior
cu a cãrui strãlucire îºi disputã
continuu teritoriul realitãþii.
Esenþialã este decorporalizarea
sa, adesea petrecutã prin limbaj –
poetul s-a nãscut, scrie, „direct cu
vorbele afarã din mine”, „glasul
atârnã în afara mea”, vocea „se
face þãndãri”. Aceeaºi voce care
altãdatã este „glasul nostru de
carne”, aparþinând aceluiaºi poet
care îºi întoarce, într-un text, capul
pe dos sau al cãrui corp, în poemul
de varã, are „zece tone”.

Titlul volumului e poate unul
dintre „obiectele” sale cele mai
interesante. El solicitã reactivarea
unor facultãþi pierdute, cum este
cea a recunoaºterii sonoritãþilor
poetice, pãrând transcrierea voit
indecisã a unui cuvânt oarecare
sau a vreunuia din limbi
nepricepute poate decât de
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„superbul cap al prietenului
dinlãuntrul capului meu”. Ar mai fi
poate erg-ul, o unitate de mãsurã
care se potriveºte perfect
preocupãrii lui Dan Coman pentru
poemele respirate, pentru spaþiile
intermediare, pentru ceea ce e (de)
nespus ºi pentru sincopã, aºa cum
mãrturisea într-un interviu acordat
Elenei Vlãdãreanu. Poate cã
adolescentului din Parohia i s-ar
potrivi rock-ul adolescentin al trupei
The Ergs (auto-intitulaþi pop-
punk...), cu toate cã din spaþiul care
umple tãcerile poetului ar ieºi un o
muzicã mult mai bunã, poate un fel
de Coldplay sau, cine ºtie, ceva
mult mai întunecat, mult mai dificil.

În fine, poate cã poeticii lui Dan
Coman i se potriveºte, într-o
logicã geopoeticã, ergul (dacã ar
fi sã fantazãm, am spune cã
parohia lui e mai degrabã un erg),
minunatã suprafaþã deºerticã,
ondulatã ºi proteicã, reflectatã
cândva ºi de spaþiile din Stalker-
ul lui Tarkovsky.

Fie cã se extaziazã în faþa
propriului corp, fie cã se goleºte
de umanitatea convenþionalã, fie
cã îºi pândeºte spiritele feminine
pe care le îndepãrteazã sau le
înglobeazã cu discreþie, de fiecare
datã pentru binele lor, Dan Coman
apare ca un poet care pãstreazã
accesul simultan la realitate ºi

toate alternativele ei poetice.
Refuzând familiaritãþile, ca asceþii
ºi suprarealiºtii, el nu spune nume
sonore ºi, de fapt, nu spune „nimic
nimãnui”. Uneori, cel mult
comunicã prin culori (galbenul e
un fel de a doua substanþã a
poeziilor lui: „cuib galben”, „hranã
galbenã”, „tocuri galbene”, „faþa
mea galbenã” sau, evident,
„cârtiþa galbenã”), renunþã la
magie pentru (poemul) dans sau
adoptã „urletul” deloc strãin
poeþilor, cu toate cã „mãrimea lui
este peste puterile mele”. Alteori,
cu siguranþã, va spune doar „sunt
la capãtul lumii ºi vorbesc despre
cartea nebunã”.
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De ce oare a scrie ºi rescrie
mereu istoria unui neam e atât de
necesar? De ce a citi o carte de
istorie e întotdeauna un periplu
fascinant pentru cititor? Cred cã
rãspunsul la ambele întrebãri a fost
deja dat de cronicarii din trecut,
care considerau cã înþelegând ºi
ordonând cu atenþie cele vechi
putem desluºi mai bine cele
viitoare. Fiecare op de istoria
românilor, cu condiþia de a fi fãcut
cu onestitatea ºi acribia necesare,
înseamnã aºadar o oglindã pe
care trecutul o întinde viitorului,
invitându-l sã-ºi desluºeascã în ea
chipul întreg ºi sã tragã din aceastã
oglindire toate învãþãmintele de
rigoare. (Bine ar fi, dacã s-ar
întâmpla!)

Motivele de mai sus m-au fãcut
sã stau cu creionul în mânã ºi sã
citesc plin de scupulozitate primul
volum din Istoria românilor, publicat
de Ovidiu Pecican la Casa Cãrþii
de ªtiinþã în 2010. Cartea e
alcãtuitã dintr-o suitã de o sutã
treizeci ºi cinci de mici eseuri, care
se înlãnþuie unele cu altele atât în
funcþie de un principiu cronologic,
cât ºi în funcþie de un principiu
tematic. Trebuie specificat însã cã,
deºi Ovidiu Pecican decupeazã în
timp mari blocuri cronologice, el nu
mai procedeazã ca istoricii
tradiþionali, înºirând pur ºi simplu
evenimente. Existã, în cartea lui,
anticipãri, reveniri, reluãri, salturi
peste ani, care duc însã la o mai
nuanþatã înþelegere a faptelor
istorice.

Compoziþia cãrþii ca un mozaic
de eseuri, nici unul nedepãºind
câteva pagini, are un avantaj major,
dar ºi un dezavantaj. Din primul
punct de vedere, lectura cãrþii este
fluidã, agreabilã, uºoarã, în vreme
ce – din al doilea punct de vedere
– cititorul poate avea impresia cã
unele probleme (domniile lui
Neagoe Basarab sau Petru Rareº,
de pildã) nu au beneficiat de o

Ioan Pop-Curºeu

Istoria romanilor in
suita eseistica

tratare suficient de amplã ºi de
un interes profund din partea is-
toricului.

Cartea lui Ovidiu Pecican are
câteva merite incontestabile.
Primul dintre acestea e cã autorul
a conceput-o din perspectivã
europenistã, încercând sã
înþeleagã istoria românilor în
funcþie de curentele culturale
dominante în Europa ºi sã scrie
altceva decât o istorie a statalitãþii
naþionale. Astfel, autorul îºi
focalizeazã atenþia nu doar pe
românii din interiorul graniþelor
actuale ale României, ci ºi pe vlahii
sud-dunãreni sau pe pãstorii care
au întemeiat aºezãri în sudul
muntos al Poloniei, în veacurile
XIV-XV. Pecican descrie forme de
organizare ºi autonomii care nu
sunt întotdeauna de facturã
statalã, dar care au fost sem-
nificative în definirea unor profiluri
identitare româneºti, afirmate
diferit de-a lungul secolelor. În
contrapartidã, istoricul se preo-
cupã ºi de istoria numeroaselor
grupuri de strãini care au trãit ºi
trãiesc printre noi, arãtând cititorilor
modurile – uneori armonioase,
alteori violente – în care s-au
structurat formele de convieþuire a
românilor cu alogenii.

Ceea ce reiese din cartea lui
Pecican este imaginea unui popor
foarte adaptabil, dinamic ºi abil, dar
ºi legat de vetrele strãmoºeºti ºi
de ficþiuni legitimatoare. Un popor
care a ºtiut sã asimileze – în
binomuri doar aparent irecon-
ciliabile – forme de culturã dintre
cele mai variate, occidentale ºi
orientale, creºtine ºi pãgâne,
catolice ºi protestante, pãstrând
totuºi profund înrãdãcinat un
ataºament faþã de valorile
romanitãþii ºi faþã de anumite
structuri mentalitare de origine
ortodoxã. Apare, totuºi, în Istoria
românilor ºi imaginea unui popor
care a avut dificultãþi în a elabora

politici coerente pe termen lung, fie
din cauza presiunilor externe, fie a
unei conexiuni inconsecvente la
curentele de idei ºi evenimente ale
Occidentului, fie din lipsã de
solidaritate. De pildã, pe când
Occidentul sprijinea înflorirea
oraºelor libere, focare de inovaþie
tehnologicã, de culturã umanistã ºi
de dezvoltare economicã, în þãrile
române târgurile rãmâneau direct
dependente de domnie, lipsite de
o burghezie autenticã ºi activã, cu
bresle meºteºugãreºti slabe ºi nu
la fel de structurate ca în alte þãri
mai avansate.

În logica scrierii unei istorii
alternative, Ovidiu Pecican aratã
un interes susþinut prezenþei
femeilor în viaþa publicã (eseurile
nr. 77, 78, 79, 80, 90, 91, 111, 112,
113, 121, 122), abordând chestiuni
foarte variate ºi uneori delicate,
cum ar fi cãsãtoria cu mizele sale,
rãpirea fetelor, violul ºi înscriindu-
se în tradiþia unui C. Gane, cu
Trecute vieþi de doamne ºi domniþe,
carte savuroasã ºi încã actualã.
Viaþa privatã ºi cotidianã, instituþiile
ºi mentalitãþile, în descendenþa
ªcolii de la Annales îl intereseazã,
în general, pe Ovidiu Pecican mai
mult decât marile bãtãlii (Posada,
Rovine, Vaslui, ªelimbãr) sau
curentele de ansamblu ale istoriei.
Aspectele din categoria aceasta,
doar în aparenþã minore, permit o
mai precisã ºi credibilã recon-
stituire a trecutului neamului.

Un aspect interesant al cãrþii lui
Ovidiu Pecican e modul în care
încearcã sã demistifice vulgata
istoriograficã referitoare la „poporul
român s-a nãscut creºtin”. Autorul
se strãduieºte sã demonstreze cã,
departe de a fi fost aºa,
creºtinarea noastrã s-a fãcut
târziu. Argumentele invocate în
acest sens (eseul nr. 40) sunt
parþial întemeiate: nu existã biserici
româneºti anterioare secolului XIII;
izvoarele istorice nu menþioneazã
nimic despre creºtinii vlahi de la
nordul Dunãrii (ba, mai mult,
Beniamin de Tudela îi pune, la
1165, pe români alãturi de evrei în
aversiunea faþã de creºtini);
terminologia noastrã creºtinã e
slavo-greceascã ºi esenþialmente
tardivã. Pe deasupra simbioza cu
slavii i-a împins pe „toþi cei care
fuseserã creºtini” înapoi în
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pãgânism, mai ales la sudul
Dunãrii, unde coabitarea cu
„alogenii” a avut drept consecinþã
formarea unor „grupuri de români
pãgâni” (p. 102).

Din fericire, Pecican îºi dã
singur o serie de contra-
argumente, pe care mã limitez sã
le citez. La p. 22, se menþioneazã
arhaicitatea terminologiei noastre
creºtine de origine latinã. La pp. 61-
62, autorul vorbeºte despre
sihaºtrii din Munþii Buzãului, ale
cãror peºteri par sã aparþinã
secolului XIV, însã „Terra Bozza”
pe care o locuiau aceºtia „era
organizatã ca þarã” înainte de
venirea teutonilor, încã de la
începutul sec. XII, deci: „în aceastã
regiune lucrurile erau mai stabile
sub raportul organizãrii politice ºi
al existenþei unor structuri
ecleziastice”. Tot în cele douã
pagini menþionate, istoricul lasã sã
se înþeleagã cã e foarte posibil ca
cele câteva construcþii ecleziastice
din secolul XIII, pãstrate pânã azi,

sã fi fost precedate de mai fragile
biserici de lemn, dispãrute între
timp. La pp. 63-64, Ovidiu Pecican
vorbeºte de vechile mãnãstiri de
pe teritoriul actual al României,
databile din secolele X-XII, dintre
care cel puþin cea de la Hodoº-
Bodrog are o existenþã fãrã prea
multe rupturi, începând din 1177.
În 1019, bazileul bizantin „recu-
noºtea drepturile arhiepiscopiei din
Ohrida, arondându-i jurisdicþiei
acesteia pe toþi vlahii” aflaþi pe
teritoriile controlate de respectiva
arhiepiscopie (p. 74). Din secolul XI
se cunoaºte numele unui preot vlah.
O listã a episcopiilor din secolul XIII
pomeneºte un alt episcop al vlahilor,
în vreme ce în 1335, un episcop al
vlahilor îºi are reºedinþa „în Prilep
sau Lerin” (p. 76). ªi sã nu uitãm
de corespondenþa asiduã a Þarului
vlah, în 1204, cu papa, în vederea
supunerii românilor ºi bulgarilor
autoritãþii pontifului de la Roma!

ªi atunci? Perspectiva cea mai
sãnãtoasã e sã afirmãm cã, din

momentul în care sursele bizantine
încep sã-i pomeneascã pe vlahi
(simultan cu alte popoare ale
Europei moderne), adicã începând
cu secolul X, aceºtia sunt majoritar
creºtini, atât la nord, cât ºi la sud
de Dunãre, ceea ce nu exclude
supravieþuirea unor forme de
pãgânism ritual, sau practici
comportamentale ce nu au nimic
de-a face cu respectarea unei
morale creºtine stricte: bizantinul
Kekaumenos noteazã cu rãutate
– dar poate cel puþin parþial
întemeiat – cã „neamul stricat” al
vlahilor „nu are lege nici faþã de
Dumnezeu”, nici faþã de semeni,
fiind preocupat doar sã înºele, sã
mintã ºi sã fure! Trãsãturile
acestea etnice le vedem
ipostaziate cu asuprã de mãsurã
la politicienii de acum!

Avem de-a face, aºadar, cu o
carte plinã de sugestii interesante,
în formã ºi în conþinut. Aceasta mã
face sã aºtept cu nerãbdare
apariþia celui de-al doilea volum.
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Acum aproape douã decenii
asistam  la Paris, într-una dintre li-
brãriile de pe fermecãtoarea rue
Mouffetard din Cartierul Latin, la
lansarea unei cãrþi de o importanþã
capitalã pentru lumea Transdis-
ciplinaritãþii: Teoreme Poetice.
Autorul ei, fizicianul Basarab
Nicolescu, cel care avea sã dea
coerenþã ºi sã structureze teoretic
aceastã nouã cale de cunoaºtere,
venea sã-ºi prezinte ideile,
surprinzãtor!, cu instrumentele
poeticului.

Surprinzãtor pentru o lume a
cãrei gândire este moºtenitoarea
unui bun numãr de secole de
raþionalism, a unui tip de gândire
care, veacuri de-a rândul, s-a trudit
sã de-relaþioneze ºi sã obiec-
tualizeze cunoaºterea, ocolind, în
foarte multe cazuri, rãspunsurile
legate de marea ºi nepãtrunsa
enigmã a lumii, a vieþii, a conºtiinþei.
Surprinzãtor pentru cei care nu
ºtiau, din varii motive, incursiunile
de tinereþe ale autorului în orizontul
poeticului, pe urmele unei reale, dar
încã pãstratã într-o zonã de
obscuritate ºi neîncredere, simili-
tudini în funcþionarea imaginaru-
lui cuantic ºi a celui poetic.
Surprinzãtor pânã ºi pentru mulþi
dintre aceia care ºtiau acest lucru,
dar care, tributari scolasticii
hermeneutice, au fãcut „sourde
oreille”  la glasul sirenelor trans-
disciplinare. Aºa se face cã, la el
acasã, acolo unde aceastã
experienþã a lecturii lumii în
unitatea celor douã registre îºi
avea începuturile, cunoscute,
viziunea atât de nouã a lui Basarab
Nicolescu asupra cunoaºterii
universului, a fost tratatã, dincolo
de cercul fidelilor sãi, cu destulã
rezervã.

O viziune nouã pentru tipul de
gândire modernã, dar atât de
veche în folosirea îngemãnatã a
instrumentelor gândirii raþionale ºi
ale celei intuitive în investigarea

Horia  Bãdescu

Valea mirarii sau lumea
miracolului

marilor enigme cu care omul s-a
confruntat din totdeauna. In aceastã
abordare Basarab Nicolescu
foloseºte nu doar moºtenirea
luminoasei metafizici a lumii
orientale, în care îºi aflã rãdãci-
nile, ci ºi fluidul transcendent
care traverseazã cunoaºterea
keplerianã ºi mistica lui Jackob
Böhme, pe care, surprinzãtor, le
valideazã universul cuantic.

Integratoare prin natura ei,
gândirea nicolescianã referã nu la
domenii, ci la ansamblu ºi, prin
urmare, pune în ecuaþie paradig-
mele esenþiale. 13 corzi care
vibreazã traversând întrega operã
a lui Basarb Nicolescu, 13 con-
cepte (?) îºi aflã aici interpretarea,
demonstraþia. Cãci doar e vorba
de teoreme, nu, fie ele ºi poetice?
13 vorbiri poetice despre lucruri
fundamentale. Fundamentale
pentru situarea omului în ºi întru
univers ºi, deopotrivã, pentru
fundamentarea demersului trans-
disciplinar: Nivele de Realiate,
Raþiunea, ªtiinþã ºi tradiþie, Sensul,
Transdisciplinaritatea, Poetica
cunaticã, Cosmodernitatea, Pros-
tia, Natura, Terþul tainic inclus,
Dumnezeu, Viaþa ºi moartea, Eu.
Compunând un discurs care
porneºte, cum bine remarca
Theodor Codreanu, în aplicata sa
analizã din Contemporanul, de la
existenþã (nivele de realitate)
pentru a ajunge la fiinþã (Eu).

Intrega concepþie, întreaga
viziune a lui Basarab Nicolescu se
aflã aici, scriam, cu ceva vreme în
urmã, comentând excelentul eseu
monografic dedicat acestuia de
Emanuela Ilie. Manifestul Transdis-
ciplinaritãþii era scris mai înainte de
a fi devenit ceea ce este de fapt: o
prolegomenã a Teoremelor. Teo-
remele preced, firesc pentru un om
de ºtiinþã riguros precum Basarb
Nicolescu, axiomele manifestului.
Aºa cum eseul despre Jakob
Böhme nu fusese decât un

exerciþiu de acordaj pentru
splendida simfonie a sutrelor, cum
numeºte Emanuela Ilie  „versetele”
lui Basarab Nicolescu. Dupã o
reverenþã cãtre pillatienele poeme
într-un vers, Theodor Codreanu le
vede „mai aproape de condiþia
aforismului (chiar dacã autorul
afirmã contrariul) ºi a fragmentelor
presocratice”.  La rându-mi, grila
de lecturã le-ar apropia de
versetele lui Kahlil Ghibran. Cãci
ele îmi par, în copleºitoarea lor
majoritate, niºte metafore reve-
latorii, cu încãrcãturã onticã, aºa
cum de altminteri sunt ºi sutrele ori
chiar multe dintre fragmentele
presocratice. Însã nu e nimic
surprinzãtor în aceste trimiteri
cãtre formule din spaþiul gândirii
orientale, o gândire care refuzã
expulzarea raþiunii inimii, pentru a
face loc doar pentru îngheþata
geometrie a raþiunii pure, ºi a
participativei intuiþii, în favoarea
aridului raþionament, când e vorba
de un demers care face din dorinþa
de asumare a Totului, în organi-
citatea sa relaþionalã, armonicã ºi
noncontradictorie, finalitatea exis-
tenþei sale.

În fond de ce sunt poetice teo-
remele lui Basarab Nicolescu? De
ce interesul, de ce rolul major pe
care îl acordã poeticului în viziunea
ºi discursul sãu? Pentru cã expe-
rienþa fizicianului, sedus cândva de
interferenþele poetico-geometrice
barbiene ºi de izomorfismul legilor
de funcþionare ale imginarului
matematic ºi ale celui poetic, îl
racorda la ceea ce Th Codreanu
numeºte „marea revelaþie a
gândirii transmoderne”: izomorfia
dintre cuantic ºi poetic. Mai mult
încã, pentru un gânditor cu viziune
integratoare realitatea însoþirii de
cãtre poetic a cunoaºterii meta-
fizice, încã din zorii umanitãþii, este
o evidenþã.

Ca ºi poeticul, lumea particu-
lelor operazã cu inexprimabilul ºi cu
absenþa. Ca ºi imaginarul cuantic
care traseazã, „întruchipezã” urma
a ceea ce este nefiind, imaginarul
poetic face vizibilã o absenþã. Acea
absenþã care dã sens cuvântului ºi
tãcerii  ºi, deopotrivã, corpuscului
ºi undei, masei ºi energiei. Aceastã
„poeticã” a absenþei prezente ºi a
prezenþei absente/ascunse este
specificã atât pentru lumea
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metaforei cât ºi a particulei.
Teoremele poetice nu statueazã
nici o poeticã cuanticã, nici o
cuanticã a poeziei, ci se constituie
ca punþi ce leagã tãrâmuri ale
miracolului, cãi spre nepãtrunsul
care fondeazã lumea.

În orizontul inexprimabilului ºi
inefabilului, pentru a pãtrunde în
zona nepãtrunsului, a rezistenþei
absolute care înconjoarã sâmbu-
rele lumii, singura cale de acces
este aceea sugestiei ºi aluziei,
calea lui pare cum cã  ºi ca ºi cum.
Cum scria Michel Camus, priete-
nul ºi comilitonul lui Basarab
Nicolescu: „Paradoxul cuvintelor
este acela de a vorbi tocmai despre
ceea ce le scapã”. Aceastã impo-
sibilitate posibilã doar prin actul
poetic aduce lumea cuanticã în
poetica purã din „Valea mirãrii” ºi
în practica poeticã a Teoremelor.

Basarab Nicolescu nu ajunge
la poezie prin cuanticã, ci la
cuanticã prin poezie. Sedus, cum
spuneam,  de jocul secund al unui
mare pontif al matematicii, el
descoperea iradianþa copleºitoare
a poeticului, a mecanismelor „logicii”
poetice în universul cuantic, avea
revelaþia unitãþii originare a lumii,
cunoaºterii ºi fiinþãrii, a echilibrului
ternar pe care se sprijinã totul, de
la scaunul þãrãnesc, la logica lui
Lupaºcu ºi filosofia lui Böhme.

Cãci spune el: “Poezia este supre-
ma aproximaþie cuanticã a lumii.
Mecanica cuanticã descrie mecanica
universului în timp ce poezia reve-
leazã dinamica lui secretã”.

Nicolescu plaseazã marea
poezie, alãturi de marea gnozã
ºi de marea tãcere, celelalte
douã chipuri ale raþiunii, pe cerul
cunoaºterii non separate. ªi
tocmai de aceea vede în poet  un
fizician al Sensului, complice,
dincolo de cuvinte, inteligenþei
cosmice ºi nesfârºitei cãutãri a
adevãrului ºi considerã trezia,
veghea, aceea care domneºte în
inima poeziei, starea care ne ajutã
sã regãsim cea de a treia
memorie, eul nostru transcen-
dental, ºi care prin terþiul ascuns,
esenþã a metaforei sacre, ne oferã
“gardianul misterului nostru
ireductibil, singurul fundament
posibil al toleranþei ºi demnitãþii
umane”. El îi acordã acesteia în
Genezã un rol pe care niciun poet

n-a îndrãznit vreodatã sã il atribuie:
«Proba absolutã a existenþei lui
Dumnezeu: nu Dumnezeu a creat
lumea, ci poezia».  Fabulos! ªi
încã «Orgasmul lui Dumnezeu
este eterna genezã a pluralitãþii
cosmosurilor… Cunoaºterea poe-
ticã – celebrarea orgasmului lui
Dumnezeu» Insolenþã, impeni-
tenþã? Nici vorbã. Celebrare
poeticã, pentru a rãmâne în inte-
riorul discursului nicolescian.

El îºi racordeazã discursul la
lumea de dinaintea excluderii
subiectivitãþii din actul cunoaº-
terii ºtiinþifice. Cel care cautã
«fundamentele unei lumi fãrã
fundamente» nu face altceva de-
cât sã reînnoade legãturile cu un
univers în care Valea mirãrii avea
tot atâta putere de sens cât pentru
un fizician al particulelor. Fiindcã
miracolul este tocmai manifestarea
fundamentului unei lumi fãrã
fundamente iar poeticul ºi cuanticul
sunt fãcute, prin natura lor, sã se
constituie ca spaþii ale miracolului,
ca orizonturi în care acesta se
reveleazã.

Nu e nimic uimitor în afirmaþii de
felul «cunoaºterea poeticã este
cunoaºterea cuanticã a terþiului
tainic inclus» ori «imaginarul poetic
nu e nimic altceva decât imaginarul
cuantic», cãci  «afurisitul salt
cuantic» al lui Schrödinger, nu
poate uimi o lume care poate
accepta cu naturaleþe cã «bãtaia
de aripã a unui fluture poate stârni
o furtunã într-un alt punct al
planetei».

Ca ºi particula, poemul este
deopotrivã în virtualitatea ºi
expresivitatea sa, undã ºi cor-
puscul estetic. El este, în acelaºi
timp, cuvânt ºi tãcere.

Din aceastã perspectivã, nu

mai apare de loc surprinzãtoare
opþiune pentru folosirea, în
Teoreme poetice, nu atât a
limbajului cât a „bosonului” poetic
care este metafora. Aºa cum
pentru oricine, cunoscãtor fie ºi
doar al alfabetului cuantic, este
evidentã calitatea oximoronicã
a particulei în dubla ºi concomi-
tenta ei ipostazã de corpuscul ºi
undã.

 Încercând sã rãspundã
esenþialei ºi eternei întrebãri, pe
care umanitatea ºi-o pune de la
începuturile sale: «Cine sun-
tem?», Basarab Nicolescu a
fãcut din poezie calea regalã
a demersului sãu. Fiindcã, la
urma urmei, „O teoremã e o
scrisoare de dragoste cãtre
un necunoscut, cãtre acela care
îi prinde nu numai înþelesul, ci
ºi toate subînþelesurile!” dupã
vorba inegalabilului Grigore
Moisil.

ªi totuºi, fizicianul fascinat de
miraculoasa lume a particulelor nu
poate sã nu se întrebe cu
orgolioasã trufie: „Existã mãcar un
poem modern comparabil cu
teorema lui Gödel?”  Existã mãcar
o teoremã comparabilã cu „Oda în
metru antic”, l-aº putea întreba la
rându-mi?

Fascinantele Teoreme poe-
tice vin acum dinaintea publicului
românesc într-o splendidã ediþie
datoratã Editurii Curtea Veche
(2013), beneficiind de viziunea
graficã ºi de i lustraþi i le
maestrului Mircia Dumitrescu. Iar
Mircia Dumitrescu,  acest poet al
penelului, le-a citit cu ochiul
plasticianului, cu sufletul omului ºi,
mai ales, cu o sensibilitate poeticã
afinã. Rezultatul, se poate vedea,
este remarcabil 
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Sute de ani, romanul a cu-
noscut o evoluþie corespunzãtoare
ºi consecventã propriei sale
esenþe. A avut parte de mici
schimbãri sau chiar relative cotituri,
din cînd în cînd adaptãri la alte
condiþii de lecturã ºi de mentalitate,
dar a rãmas cu obstinaþie, în toate
ipostazele istoriei, o poveste cu
oameni ºi întîmplãrile lor. Nu s-a
produs nici o noutate, din acest
punct de vedere, de la Don Quijote
la Comedia umanã. Vestitori ai unei
diferite formule de artã narativã au
fost destul de sigur Flaubert ºi
Henry James, dar romanul a ajuns
la o adevãratã ºi mare rãscruce a
destinului sãu abia odatã cu Proust
ºi, încã mai hotãrît, cu Joyce ºi
Kafka, cu Gide sau Musil, nu fãrã
a-i face o meritatã reverenþã lui
Laurence Sterne cu al sãu Tristram
Shandy, care în pofida remar-
cabilului sãu succes de public nu
a modificat totuºi contextul gene-
ral al creaþiei romaneºti din vre-
mea lui.

De la Ulise (1922) mai departe,
definiþia romanului a devenit
problematicã. El este astãzi ºi
poate fi oricînd orice: o prozã
investitã poetic, un eseu, o
meditaþie asupra existenþei, o
metaforã a condiþiei umane, o
formã de angajare ideologicã, o
confesiune memorialisticã sau
autobiograficã ºi, nu mai puþin, un
discurs cu finalitate de sine stã-
tãtoare. Ce a mai rãmas oare con-
stant din sensul ºi din structura
prestigioasei ºi totodatã, cel puþin
cîndva, popularei naraþiuni? S-ar
spune cã doar personajul, fie
singular, fie plural, deºi s-a vorbit
chiar de dispariþia lui. Dar el nu
poate în nici un chip ºi niciodatã
lipsi, mãcar de n-ar fi decît exclusiv
autorul, care ne vorbeºte în text,
fie ºi sub forma celui mai radical
solipsism. Apropierea de situaþia
creatorului liric nu mai poate fi
evitatã, diferenþa persistînd totuºi
în faptul cã poezia mizeazã pe
limbaj, în timp ce proza pe viziune.
Romancierul de azi se bucurã de
o libertate totalã, cãci specia lui de

Florin  Mihãilescu

Romanul la rascruce
artã literarã ºi-a anulat orice criteriu,
orice limitã ºi orice obligaþie. S-a
subliniat întotdeauna proteismul
sãu, dar astãzi am putea invoca
voracitatea lui fãrã margini, întrucît
el a înghiþit totul, într-o devãlmãºie
voioasã, cuceritoare ºi de o
lãcomie pantagruelicã. Autorul de
romane se aflã acum în faþa unui
dificil, dar promiþãtor embarras du
choix, ieºirea din poziþia emi-
namente dilematicã nefiindu-i
oferitã decît de înclinaþia spiritualã,
sau de o simplã, însã ambiþioasã
preferinþã tehnologicã. El este
astãzi mai conºtient decît oricînd
de libertatea sa, cãci evoluþia lui
istoricã a mers în direcþia unui
mereu mai accentuat intelec-
tualism. Pornind de aici, romanul
s-a intelectualizat ºi s-a tehnicizat
la rîndul lui, încît aproape cã nu se
mai adreseazã publicului, ci mai
ales „specialiºtilor”, adicã teo-
reticienilor ºi criticilor literari. Însã
existã ºi autori care-ºi ademenesc
cititori obiºnuiþi, satisfãcîndu-le
aºteptãrile în marginea unor
formule tradiþionale, adicã a unor
reþete cu succes asigurat ºi
permanent verificat.

Nu vom putea nici cãuta ºi nici
gãsi aici marile romane ale
momentului, pentru cã acestea se
recolteazã acum numai din rîndul
celor inovatoare, calitate absentã
în cazul celorlalte. Este însã
evident cã între cele douã
extreme, romanul sofisticat ºi cel
popular sau comercial, existã
grade ºi trepte care permit ºi
stimuleazã o diversitate excep-
þionalã, de care beneficiazã nu
numai autorii, dar ºi cititorii lor.
Pentru creaþia de autenticã
valoare, problema e a unui anumit
ezoterism, atît al tehnicii, cît ºi al
viziunii, care în loc sã se
diminueze dã semne cã sporeºte
ºi se adînceºte. Am putut încerca
aceastã impresie citind de curînd
cartea unui scriitor ºi eseist
francez, Philippe Forest, Romanul,
realul ºi alte eseuri (Editura Tact,
2008, excelentã traducere ºi
postfaþã de Ioan Pop-Curºeu).

Este o culegere de texte, diverse
ca preocupare, dar nu ºi ca viziune
interpretativã, cãci autorul ei se
dovedeºte marcat de cîteva idei,
care îi vin nu numai din deliberãri
teoretice, dar ºi din experienþa lui
de romancier, pe care de fapt
încearcã sã ºi-o justifice prin
argumente ºi speculaþii
intelectuale. El aparþine unei
generaþii ceva mai tinere decît
adevãraþii „maîtres à penser”, care
îi servesc ca modele: Georges
Bataille, Sartre, Roland Barthes,
Alain Robbe-Grillet etc. Cartea
tradusã, de care vorbim, face parte
dintr-un ciclu în trei volume, intitulat
Allaphbed ºi apãrut în 2005-2007.
Putem desigur bãnui cã
traducãtorul român a selectat
partea cea mai interesantã.
Referindu-ne cu stricteþe la ea, nu
s-ar cuveni sã nu-i recunoaºtem
meritul de a ne introduce în miezul
cîtorva dintre cele mai recente
interogaþii ºi dezbateri ale gîndirii
critice din actualitatea literarã
francezã, cu unele ecouri ºi în
peisajul nostru teoretic autohton.
Originalitatea de concepþie a lui
Philippe Forest e determinatã de o
reexaminare a relaþiei romanului cu
realul, redefinit de o manierã
deopotrivã conceptualã ºi
speculativã în sens eseistic.

De altminteri, autorul nostru
scrie într-un fel caracteristic în
genere eseisticii franceze, împle-
tind subtilitatea ºi nuanþele
observaþiilor analitice cu raþio-
nalismul critic lucid, disociativ, atent
la minimala coerenþã sistematicã.
Realismul ar însemna preo-
cuparea de realitate, construitã
totuºi într-un înþeles mistificatoriu,
care trãdeazã tocmai realul
autentic, la a cãrui chemare trebuie
sã rãspundã romanul. În ipostaza
lui modernã, acesta din urmã
respinge orice formã de realism,
astfel cã „Nu mai este vorba,
pentru text, de a reprezenta sau
exprima ceva exterior, ci de a
reflecta la nesfîrºit propria sa
interioritate. Scriitura se prezintã
pe sine ca singura aventurã ce ar
merita povestitã. Realitatea – pe
care romanul trecut înþelegea s-o
oglindeascã – dispare în procesul
de “reflectare” a lui însuºi pe care
îl desãvîrºeºte romanul modern”
(p. 28). Mergînd pe urmele lui
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E Lacan ºi ale lui Bataille, Ph. Forest
proclamã: „Realul e imposibilul” (p.
34), formulare paradoxalã pe care
autorul o întoarce pe toate feþele.
Explicaþia acestei identificãri a
celor douã concepte este destul
de discutabilã ºi cel puþin aproxi-
mativã, mai cu seamã cã eseistul
nostru preia ideea lui Bataille po-
trivit cãreia al doilea termen „nu
poate fi definit” (p. 35). El oscileazã
între sens ºi nonsens, ocupînd
spaþiul de frontierã dintre ele:
„Aceasta implicã mai ales cã, þinînd
în acelaºi timp de afirmarea sen-
sului ºi de anularea lui, romanul îºi
asumã ca sarcinã contradictorie
reprezentarea ireprezentabilului”,
iar dacã „refuzã sã reprezinte,
alunecã spre abstract ºi pierde
orice contact cu realul. Dacã,
dimpotrivã, refuzã ireprezentabilul,
se întoarce spre contrafacerea
realistã a unei lumi pline,
reconciliate, ºi pierde de asemenea
contactul cu sfîºierea realului.” (p.
38). Însã realul, adicã imposibilul,
mai are încã multe alte semnificaþii,
a cãror lãmurire rãmîne insuficientã
ºi oricum confuzã, întrucît, aºa
cum scrie Bataille însuºi, citat de
Ph. Forest: „Acolo unde irupe
imposibilul, orice explicaþie se
ascunde.” (p. 42). Risipa de
caracterizãri ºi implicaþii, de corelãri
ºi orizonturi hermeneutice, cu care
ne copleºeºte autorul francez, nu
clarificã, ci mai curînd complicã
noþiunile, îmbogãþindu-le destul de
artificial cu sensuri uneori
contradictorii. Transparenþa
discursului are de suferit.

Interesante ºi stimulative sînt ºi
alte eseuri ale volumului. Unele
idei, deja exprimate, revin,
asigurînd unitatea de perspectivã
a acestuia, dar adãugînd nuanþe
noi, prin schimbarea direcþiei de
preocupare. „Realitatea este, în
sine, o ficþiune”, noteazã eseistul
sub sugestia celebrului paradox al
lui Oscar Wilde (pp. 137-138).
Folosindu-se de Philippe Lejeune
ºi de Serge Doubrovsky, Ph.
Forest se delimiteazã de
autoficþiune ca „exhibiþionism
psihologic” ºi „naturalism al
intimului” (p. 88) ºi propune o
depãºire a lui prin formula unui
„Roman-al-Eului” (p. 90), care nu
implicã nici o identitate între autor
ºi narator, aºa cum presupune

autoficþiunea. Eseistul nostru
aspirã chiar sã punã capãt acestei
obsesii, recomandîndu-ne pur ºi
simplu zece moduri de a o face (pp.
143-147). Ar fi, dupã Ph. Forest,
trei tipuri de raportare la realitate: o
„ego-literaturã”, care ia eul ca
obiect, autoficþiunea, care
„descoperã în el o “ficþiune” pe care
o construieºte romanul” ºi, în fine,
„heterografia”, care înlocuieºte
„expresia eului” printr-o „scriiturã
a Eului prin care subiectul “revine”
din cauza “experienþei realului” ca
imposibil” (p. 105). În aceastã
poziþie s-ar afla „Romanul Eului”,
gîndit nici ca identitate, nici ca
alteritate ºi complet depsihologizat,
„cu scopul de a nu mai vedea în el
expresia unei personalitãþi, ci
experienþa unui imposibil, a unui
real în funcþie de care trebuie
abordatã categoria problematicã
a subiectului” (p. 106). Sã recu-
noaºtem cã legendara claritate
latinã, despre care s-au scris cãrþi
întregi, nu-i prea molipseºte pe
mulþi dintre eseiºtii francezi ai
ultimelor generaþii, care cultivã
mai adesea stilul sofisticat ºi
speculativ decît spiritul carte-
zian.

Mai bine elucidat, deºi nu foarte
original, pare statutul angaja-
mentului literar. Respingînd
deopotrivã estetismul ºi par-
tizanatul ideologic, Ph. Forest

cautã o a treia cale ºi i se pare a o
gãsi în responsabilitatea rostirii
adevãrului, fie ºi fãrã folos, venind
de la operã, nu de la creatorul ei:
„existã o utilitate esenþialã a
Frumosului care þine chiar de
inutilitatea lui, inutilitate care,
smulgînd individul din servitutea
existenþei – unde utilitatea este
legea –, îi deschide acces la
experienþa adevãratã a condiþiei
sale pornind de la o revelaþie plinã
de graþie ºi gratuitã” (p. 208).
Soluþia nu e nouã ºi, cum autorul
scrie undeva „totul a fost aºadar
deja spus” (p. 140), încît – vorba
lui Gide – pentru cã nimeni nu
ascultã, trebuie mereu repetat.

Eseurile lui Philippe Forest ne
introduc în chip cu totul semnificativ
în contextul actual al gîndirii literare
franceze ºi ne reamintesc
reconfirmîndu-le, în formulãri
inedite, idei cu care eram noi înºine
de multã vreme de acord. De aici
ºi meritul acestei frumoase cãrþi a
scriitorului francez, o carte care ne
ilustreazã în acelaºi timp, pe lîngã
interogaþiile ºi soluþiile criticii
occidentale contemporane,
condiþia dilematicã a romanului
postmodern, aflat la rãscrucea
extrem de aglomeratã a celor mai
variate posibilitãþi ºi la discreþia
celor mai imposibile metamorfoze,
semn de sfîrºit sau poate început
de ciclu.

Nightshadows
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A existat, acum câþiva
ani, imediat dupã cartea
Alexandrei Laignel-Lavastine,
un moment în receptarea lui
Cioran când pãrea cã nimic
nu se mai poate spune sau
scrie despre filozof fãrã
ridicarea tonului ºi fãrã
angajarea criticilor dacã nu
într-un rãzboi, mãcar în
câte-o bãtãlie de proporþii.
Bãtãlie care, de regulã, îºi
fãcea un titlu de glorie din
eludarea volumelor scriito-

rului. Astfel încât o hermeneneuticã aºezatã, cu cãrþile
pe masã, însã neinteresatã de a-l acuza sau,
dimpotrivã, de a-l apãra pe autorul „Schimbãrii la faþã
a României” mai pare, încã, un fenomen ieºit din
comun.

Ceea ce atrage atenþia, de la început, în recentele
studii de caz cioraniene ale Ilinei Gregori (cãci Cioran.
Sugestii pentru o biografie imposibilã n-are intenþia
unei monografii totalizatoare ºi încheiate la toþi nasturii
demonstraþiei), este unghiul abordãrii. Înainte de a
purcede la biografia unui autor atât de incomod, Ilina
Gregori simte nevoia sã deconstruiascã însãºi ideea
de biografie. Discreþia lui Cioran cu privire la propria
existenþã nu e trecutã, aºa cum au fãcut-o în mod
superficial atâþia comentatori, în contul încercãrii de
ocultare a trecutului legionar (deºi, pe undeva aspectul
nu trebuie scãpat din vedere), ci e pusã pe seama
unui mecanism mai subtil ºi în acelaºi timp mai general
al gândirii eseistului: „Cioran s-a temut într-adevãr de
dezvãluiri biografice care i-ar fi afectat nu numai
cariera de autor francez, ci chiar viaþa de zi cu zi în
exilul parizian. A trecut sub tãcere multe momente ºi
aspecte ale existenþei sale – stigmate virtuale –, dar
a ºi abordat public, în repetate rânduri, chestiunea
vinovãþiei lui. ªi-a mãrturisit multe erori, dintre cele
mai grave, le-a formulat fãrã complezenþã ºi le-a
asumat. Dar dacã respinge în mod categoric, cu
oroare chiar, ideea unei biografii, motivul decisiv nu
este de cãutat în mulþimea greºelilor de care s-a fãcut
vinovat în decursul timpului ºi perspectiva funestã a
deconspirãrii. Este vorba de o vinã mai adâncã,
fundamentalã, ºi anume aceea de a nu fi putut trãi în
concordanþã cu filozofia sa. Altfel spus, în termeni
frecvent uzitaþi, refuzul principial al biografiei este
consecinþa dezacordului dintre viaþa ºi opera
filozofului”.

Reticenþa faþã de genul biografic se transformã
numaidecât într-o „crizã a biograficului ca atare”. E ºi

Ironie
transcendentala
Alex  Goldiº

motivul pentru care Ilina Gregori alege nu sã
reconstituie pas cu pas, într-o ordine cronologicã,
existenþa lui Cioran, ci mai degrabã s-o reconstruiascã
dintr-un puzzle de evenimente. În argumentul
volumului stau,  deloc întâmplãtor, nu biografiile clasice
ale lui Cioran, ci glosele ficþionale pe marginea vieþii
eseistului, mai „adevãrate” în ordine filozoficã – adicã
mai conforme cu conºtiinþa operei – decât existenþa
propriu-zisã. Opere literare precum L’heure de la
fermeture dans les jardins d’Occident a lui Bruno de
Cessole sau Mansardã cu vedere spre moarte a lui
Matei Viºniec i se par Ilinei Gregori alternative de luat
în seamã la „biografiile detaliate” pe care le-ar dori
autorii Pleiadelor franceze. O asemenea abordare
„apocrifã” e, fãrã îndoialã, superioarã euristic datoritã
fidelitãþii faþã de conºtiinþa cioranianã. Autoarea
„Sugestiilor pentru o biografie imposibilã” nu rateazã
nicio ocazie – iar exemplele sunt cât se poate de
convingãtoare – pentru a demonstra intenþia constantã
a lui Cioran de a înfunda toate canalele dintre viaþã ºi
operã. „Ordinea interioarã” a cãrþilor sale este
problematicã tocmai în mãsura în care „istoria textelor
lui Cioran nu subîntinde constant ºi exact cronologia
operei publicate”. De aceea, observã cu acuitate Ilina
Gregori, de multe ori Cioran se comportã faþã de
propriile scrieri – pe care, când nu le reneagã total, le
reformuleazã constant – ca „un moºtenitor care
valorificã arhiva unui dispãrut”.

Din specularea defazãrilor dintre viaþã ºi operã
ale acestei personalitãþi aflate mereu în contratimp
cu propriile scrieri (ba chiar cu propriile acþiuni) se
nasc cele mai interesante observaþii ale cãrþii Ilinei
Gregori. Sugestii pentru o biografie imposibilã nu
revoluþioneazã „cioranologia” de la noi sau de aiurea,
însã reuºeºte, fãrã îndoialã, sã punã reflectorul
asupra unor momente-cheie ale existenþei-operei lui
Cioran. Am scris „existenþã-operã” tocmai pentru cã,
în momentul în care postuleazã, pe urmele eseistului,
incongruenþa fundamentalã dintre cele douã, Ilina
Gregori nu face – tot în descendenþa paradoxalului
magistru – decât sã le regãseascã logica superioarã.
Momentul primei cãrþi de succes, Exerciþii de admiraþie
(1986), provoacã, în viziunea autoarei, poate cel mai
sever proces de autoevaluare a lui Cioran în mãsura
în care eseistul va fi obligat sã convieþuiascã de acum
înainte cu un fapt din repudierea cãruia ºi-a fãcut o
adevãratã filozofie de existenþã: „cu propriile cuvinte,
etalate pe copertele cãrþilor sale”. Celãlalt aspect
insuportabil al biografiei lui Cioran, care-i submineazã
în fond corespondenþa cu opera, e confruntarea
acestui „thanatolog de renume mondial” cu postura
(extrem de ingratã) a longevitãþii. Ilina Gregori reia,
din unghiul acestei „imposturi” superioare – un fel de
ironie transcendentã – episoade revelatoare ale
biografiei cioraniene, rezistând mereu impulsului de a
le unifica într-o coerenþã artificialã. Raportarea la
modele din „Exerciþii de admiraþie”, articolele despre
Corneliu Zelea-Codreanu, revelaþia „paleontologiei
interioare” în urma unei vizite la Muzeul Naþional de
Istorie Naturalã, o crizã de identitate a blonavului de
Alzheimer în faþa presupusului mormânt reprezintã,
fiecare, câte o treaptã din „cronologia posibilã a

ILINA GREGORI

Humanitas, 2012

SUGESTII
PENTRU O
BIOGRAFIE
IMPOSIBILÃ
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tinereþi: „Sfârºitul lui Cioran începe mult mai devreme,
încã din adolescenþã, odatã cu blestemul mamei, sau
poate în copilãrie deja, la joaca din cimitir cu craniile,
dacã nu în nopþile când trãgea cu urechea la ºuºotelile
din camera pãrinþilor. Dar nu cumva a început sfârºitul
lui Cioran înainte de începutul vieþii lui – la naºterea
Elvirei, poate, sau a lui Emilian Cioran? Sau în ziua
cãsãtoriei lor? Oricare dintre aceste începuturi ni s-
ar pãrea acceptabil, cert este cã secvenþa finalã,
îndeobºte cenzuratã, a biografiei lui Cioran face parte
din „istoria adevãratã a sufletului sãu””.

Potenþialul speculativ al cãrþii Ilinei Gregori, un
comentator care ºtie în primul rând sã punã întrebãri
ºi sã identifice unghiuri proaspete de privire, ar merita
valorificat în continuare prin noi capitole cioraniene,
rãmase în anticamera observaþiilor actuale.

Victor  Cubleºan

Cum apare un text
literar, care este resortul
care declanºeazã proce-
sul creator într-un scriitor?
O întrebare la fel de veche
precum literatura, precum
natura umanã ºi fãrã un
rãspuns simplu ºi ne-
echivoc. Dar e imposibil sã
nu observi elaborata
þesãturã existentã între
cãrþi, modul în care cele
scrise le cheamã ºi le

provoacã pe cele care urmeazã sã fie puse pe
hîrtie. Suntem în bunã mãsurã un rezultat al
poveºtilor pe care le auzim ºi al celor pe care le
spunem. Observaþie banalã, dar de la care porneºte
discuþia de faþã. Volumul Capãt de linie, cel mai
recent semnat de Leon-Iosif Grapini, este în acest
sens o demonstraþie aproape didacticã a modului
în care literatura naºte literaturã ºi a fascinaþiei
povestirii, a actului de a povesti ºi re-povesti. Cele
11 proze scurte dintre coperte sunt produsul unei
reacþii. Cititorul Leon-Iosif Grapini a digerat o serie
de texte – le-a iubit, s-a emoþionat, s-a enervat, ºi-
a pus întrebãri, a rãmas nemulþumit. ªi a simþit
impulsul de a repovesti aceste istorii, de a le
modifica deznodãmîntul, de a le explicita, de a le
prelungi. Un act de iubire. Cîþi dintre cititori nu au
þinut în mînã vreun volum sperînd ca el sã nu se
mai termine niciodatã, cîþi nu au strivit o lacrimã la
pagina de final, cîþi nu s-au scãrpinat temeinic în
creºtet nemulþumiþi sau nedumiriþi de ceea ce

tocmai citiserã. Autorul clujean s-a hotãrît sã
îndrepte lucrurile ºi sã le dea turnura pe care a
considerat-o el oportunã. Aºa au apãrut aceste
poveºti clasice semnate de Liviu Rebreanu, Vasile
Voiculescu, Mircea Eliade sau mai recenþii Ioan
Groºan, Mircea Nedelciu sau Ioan – Pavel Azap
transpuse în formulã “grapinianã”.

Experimentul nu este nou sau inedit, dar ceea
ce îi dã originalitate este viziunea personalã a lui
Leon-Iosif Grapini, stilul ºi uºorul aer justiþiar. Gradul
de contaminare al textelor este diferit, pornind de
la o simplã corecturã ºi mergînd pînã la o
transformare profundã, de substanþã, a materiei
germinatoare. Astfel, schiþa celebrã a lui Rebreanu,
Proºtii e întoarsã pe dos, þãranii care pierd trenul
sunt transformaþi din “proºti” în cîºtigãtorii
episodului – trenul face accident iar cei care l-au
pierdut fac autostopul cu succes. Acest gest
vindicativ, de cititor pus pe restabilirea echitãþii e o
glumiþã literarã în care produsul rezultat face cu
ochiul originalului ºi nu are nici un farmec citit fãrã
relaþionare. În aceeaºi cheie e ºi continuarea
excelentei, dar foarte tristei povestiri Fefeleaga.
Eroina îºi recupereazã bravul cal, iar cuplul pare
sã aibã un licãr de speranþã în faþã. Rezolvãrile
justiþiare sînt simpatice ºi oferã cititorului ºansa de
a se reîntoarce la magia originalului ºi de a-ºi
satisface în acelaºi timp frustrãrile iniþiale. Nu
vorbim de o ieºire din universul instituit de original,
ci de o proiecþie livrescã a unui univers ficþional
complementar în care evenimentele sînt mai
degrabã comentate decît luate în rãspãr.
Adãugarea unui etaj suplimentar, ludic, unor
naraþiuni eminamente serioase. În acest sens noul
text funcþioneazã ca o supapã a presiunii create
de evenimentele iniþiale, subordonîndu-se acestora
integral. Pe de altã parte, unele povestiri îºi arogã
independenþa ºi pornesc pe o linie narativã paralelã,
transformîndu-se, de-a dreptul, în texte inde-
pendente. ªase mii de capete de vitã e o excelentã
repovestire dupã Mircea Eliade în care cele douã
variante ale povestirii coaguleazã în fantastic diferit
ºi la fel de subtil. Grapini opereazã cu decorul
eliadesc, dar face apel la o altã recuzitã. Atmosfera
e alta iar declicul final împinge totul mult mai înspre
zona horrorului. În aceeaºi manierã este  ºi Capãt
de linie, povestirea care dã titlul volumului. Trenul
de noapte al lui Groºan  este o partiturã interpretatã
complet diferit. Aici apare la suprafaþã talentul lui
Leon-Iosif Grapini de prozator veritabil. Subiectul
e confiscat ºi trece într-un alt univers ficþional
nelegat de primul direct ºi funcþionînd mai degrabã
ca o reflectare a acestuia. Filiera livrescã þine aici
de natura utilizãrii unui subiect comun (sigur, mai
puþin celebru decît mitul faustic sau cel al lui Don
Juan care reprezintã exemplificãri celebre ale
acestui proces de creaþie pe temã datã) ºi permite
o marjã de manevrã mai largã. Dialogul dintre texte
þine de fascinaþia intrigii, dar nuanþele duc în cele
din urmã înspre produse foarte diferite. În fine, mai
existã ºi un al treile tip de povestiri, cele în care
Leon-Iosif Grapini rezoneazã la atmosfera unui text

LEON-IOSIF
GRAPINI

Eikon, 2012

CAPÃT DE
LINIE

Dincolo de capatul
de linie
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Caragiale, alt
versant
Ovidiu  Pecican

VASILE GOGEA

Charmides, 2012

MOFTEME

Între moft ºi temã se întinde teritoriul moftemei,
spune Vasile Gogea în recentul lui volumaº
Mofteme (Bistriþa, Ed. Charmides, 2012, 86 p.).
Functor, organit ºi „expresia literarã a unei funcþii
logico-lingvistice”, „prim rezultat cuantificabil al
aplicãrii ºtiinþei” pe care autorul o numeºte
oftalmoftologie – într-un volum care se cheamã
chiar aºa ºi care a cunoscut deja douã ediþii -,
moftema tinde sã devinã categorie literar-artisticã
ºi, de ce nu, noþiune operantã în teritoriile filosofiei

original iniþial ºi, de aici, produce un text extrem de
diferit ºi profund personal în care legãtura e datã
mai degrabã de experienþa de lecturã decît de
preluarea liniei narative sau a universului ficþional.
Replica dupã Ioan-Pavel Azap se încadreazã
foarte bine în aceastã tipologie. Grapini dovedeºte
aici mai degrabã o filiaþie internã cu resorturile
modelului, o înrudire a intenþionalitãþilor interioare
ale scrisului.

Remarcabil în acest volum, dincolo de
inventivitatea prozatorului care îi permite sã se
joace de-a rescrierea unei biblioteci fãrã a plictisi,
e utilizarea exclusivã a stilului propriu. Leon-Iosif
Grapini nu pastiºeazã, nu calchiazã ºi nici mãcar
nu ironizeazã stilul nici unuia dintre scriitorii care i-
au servit de model. Predilecþia pentru fraza lungã,
deseori elaborat etajatã, cu o cadenþã repezitã
subminatã de un studiat refuz al exprimãrii lapidare
creeazã pagini savuroase de zigzagare textualã.
Grapini scrie elaborat ºi învãluitor, evitã cuvintele
tari, dar cautã expresiile vii, iubeºte parantezele
chiar atunci cînd se preface a le evita. Într-un volum
care dialogheazã cu modele literare vocea
naratorialã rãmîne unitarã ºi originalã. ªi asta oferã
mult mai multã independenþã textelor produse,
eliberîndu-le de necesitatea unei puneri permanente
în oglindã. Leon-Iosif Grapini este un prozator de
primã clasã, aºa cum a dovedit-o în precedentele
romane. Jocul (serios) din acest volum nu se face
de pe poziþiile unei renunþãri la identitatea stilisticã,
ci, din contrã, vine sã îi întãreascã personalitatea.

Ludicul implicit ºi explicit conþinut de Capãt de
linie poate ridica problema seriozitãþii acestui volum.
Poate cã nu este cel mai reuºit dintre cele semnate
pînã acum de prozator, dar ludicul este de cele mai
multe ori un bun indicator asupra seriozitãþii unui
text literar. Volumul se citeºte cu plãcere fiind viu
ºi provocator. Lecturã generatã din lecturã ºi cu
trimitere spre lecturã, produsul lui Leon-Iosif Grapini
meritã remarcat dintre apariþiile anului acesta.

culturii. Pentru aceasta nu
trebuie decât ca
demersurile din
Oftalmoftologie ºi din
Mofteme sã continue,
persuasiv, atât printr-o
expansiune teritorialã, prin
alþi autori ºi opere
subsumabili ºi
subsumabile noii fante
hermeneutice, cât ºi printr-
un demers ºi mai apãsat
de facturã teoreticã.

Deja, în acest
moment, tentativa lui Vasile Gogea, situabilã printre
cele mai importante propuneri de relecturã a lui I.
L. Caragiale, a dobândit suficientã greutate pentru
a fi reþinutã ºi valorizatã, situatã într-un orizont
cultural ºi clasatã. Constantin Noica încerca sã
punã în valoare parte din eforturile creatoare în
materie de vocabular filosofic ale lui D. Cantemir ºi
ale altora, în Rostirea filosoficã româneascã. Încã
din anii 20 ai secolului trecut, tânãrul Mircea Eliade
vorbea cu temei despre medelenism, pornind de la
o stare de spirit ºi un tip de climat pe care trilogia
romanescã a lui Ionel Teodoreanu le-a evidenþiat ºi
le-a oferit interpretãrii, exegezei. Din acest punct
de vedere, moftema intrã cu drepturi cel puþin la fel
de mari în atenþia hermeneuticii infuzate filosofico-
cultural, îmbogãþind un univers de valori ºi facilitând
descrieri mai adecvate ale unui anume specific
naþional românesc.

Ca autor cu formaþie filosoficã, dar ilustrându-
se, deopotrivã, în calitate de literat ºi de om cu o
reflecþie subîntinsã filosofic (memorabil este texul
despre Hegel dat tiparului, cu câþiva ani în urmã, în
revista Steaua; ºi nu numai), Vasile Gogea se
dovedeºte bine plasat la o intersecþie care îi permite
sã vadã, dincolo de sarcasmul caragialesc,
temeiurile pe care acesta se aºazã. Nu spun cã
nu e deja de subliniat însuºi faptul cã în lumea
literarã a lui nenea Iancu izvorul îºi gãseºte, la
rigoare, mai multe surse. Mã intereseazã sã observ
aici mai cu seamã cã nu toate aceste izvoare sunt
de aceeaºi facturã ºi vin din aceeaºi sferã. Una
este sã te rezemi pe inadvertenta naturã umanã,
pe nepotrivirile dintre inteligenþã ºi caracter, dintre
formã ºi fond, dintre aparenþã ºi esenþã, ºi cu totul
altceva este sã captezi cu antenele tale fine o undã
bizarã de futil ºi superfluu într-o lume agitatã în care
totul este de fãcut; o gratuitate interesantã ºi o
bagatelã importantissimã. Radarul subiectivitãþii
caragialeene a sesizat aceastã zonã, ce poate þine
ºi de demonul amiezei, de acedie, ca ºi de cel al
alunecãrii lejere peste contururi (am numit
superficialitatea), punând-o în chenarele unei
interpretãri artistice de excepþie. Sedus, la rândul
lui, de acest sondaj, Vasile Gogea trateazã
chestiunea, gãsind cã moftul poate genera una sau
mai multe mofteme, iar acestea, asamblate într-o
structurã de înþelegere ºtiinþificã – adicã exploatate
într-un perimetru savant ºi cu metodologii de
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Marius  Conkan

Antimateria
poetica

Ascensiunea, stag-
narea, neputinþa de a
depãºi un anume tipar
(uneori sufocant ºi vicios)
al propriei creaþii,
revenirile fulminante ori,
dimpotrivã, resemnarea
cã nu mai are nimic de
comunicat dupã ºi dincolo
de tot ce a scris decenii
de-a rândul sunt aspecte
simptomatice în viaþa
oricãrui poet consacrat.
Odatã atinsã aceastã

consacrare, în sensul ei cel mai adânc, cititorului
profesionist îi va fi greu, dacã nu imposibil, sã mai
discearnã (cum ar face-o în cazul unui poet surprins
în chiar procesul de rafinare ºi rotunjire a propriului
stil) acele puncte de inflexiune care marcheazã
noutatea adusã de un volum sau altul unei poezii
devenite brand. De aceea, conºtientizând aceastã
dificultate, criticul riscã sã prolifereze cliºee ºi sã
vorbeascã despre cãrþile recent publicate ale unor
poeþi consacraþi în termeni generali, preluaþi din
sedimentele unei receptãri canonice. De asemenea,
el riscã sã caute (nu din comoditate, ci din vigilenþã)
continuitãþi ale imaginarului ºi stilului deja
încetãþenite, adicã sã interpreteze prin regresie,
punctând noutatea doar dacã serveºte acestei
continuitãþi. Ca sã fiu mai precis, când ai în faþã un
nou volum al unui poet consacrat, primul impuls
este sã identifici în acel volum elementele
vehiculate de o întreagã tradiþie a receptãrii poetului
respectiv. Apoi sesizezi inegalitãþile estetice (dacã
sunt), te minunezi de rafinamentul stilistic (dacã
este), te aºtepþi ca acel volum sã inoveze cumva,
raportat la tot ce a inovat poetul pânã atunci, tinzi
sã fii indulgent, întrucât n-ai suporta ca aºteptãrile
tale sã fie dezabuzate – iar totul se petrece
conºtient fiind cã acea tradiþie a receptãrii încã
funcþioneazã ºi cã alcãtuieºte deja o paradigmã.
De aici pânã la a spune cã orice carte scrisã de
un poet consacrat este incontestabilã ca valoare

ANGELA
MARCOVICI

Charmides, 2013

INTIMITATE

relevanþã ºtiinþificã – pot conduce la o moftologie.
Dintre diferitele tipuri de moftologie, însã,

Gogea a optat pentru aceea care se oferã privirii:
oftalmoftologia. Ea se întemeiazã pe o privire
secundã, în care simþul vãzului propriu-zis este mai
degrabã dezactivat, absent, pus în paranteze, cãci
contemplarea se face „nu cu ochii ºi nu prin ochelari
cu lentile de sticlã ºlefuitã, ci cu ochii minþii, prin
microscoapele raþiunii” (p. 7). Desigur, un asemenea
tip de privire caracterizeazã orice abordare
contemplativã. Dar, dupã autor, „… Nenea Iancu a
identificat moftul ca element ultim constitutiv al unei
metaforice structuri anatomice a derizoriului” (p. 8).
Cum s-ar zice, moftul este atomul moftologiei, care
îºi dobândeºte atributele oftalmice prin aceea cã
specialistul acestei noi ramuri de explorare
ºtiinþificã ce are, deocamdatã, un singur
reprezentant, pe V. Gogea însuºi, este „… acel
specialist care sã studieze acea «aberaþie» a
vederii care face vizibil, peste tot ºi în orice
împrejurare, moftul” (p. 8). Oftalmoftologul rãmâne
sã fie, care va sã zicã, cel care nu se rezumã sã
ºtie de existenþa moftului, identificându-l acolo unde
oricine l-ar recunoaºte, ci acela care, obsesiv ºi
ca un posedat, face din moft o prezenþã ubicuã, o
marcã universalã a existenþei.

Prudent, scriitorul vede în noua branºã a
ºtiinþelor umaniste „o subramurã a unei sociologii
culturale, practicatã cu instrumentarul literaturii,
care ilustreazã ºi descrie… moftul român” (p. 9).
Eu gãsesc, faþã de premisele desfãºurate ale
acestei dispuneri, mai multã universalitate. Cãci
dacã, aºa cum preciza Caragiale, moftul este o
marcã a naþiei noastre, aceasta nu înseamnã cã
am aparþine unei specii diferite de oamenii ceilalþi,
ci doar cã la noi o predispoziþie anume accentueazã
moftul care nu poate lipsi nici din viaþa altora. Aº
scoate, deci, de sub obrocul naþional, moftul,
restituindu-l universalitãþii, în pofida înregistrãrii lui
ca marcã româneascã. ªi, apoi, aº extinde definiþia
oftalmoftologiei dincolo de latura ei descriptivistã
ºi taxonomicã, înspre plonjarea în adâncurile care
subîntind moftul, pregãtindu-l, fãcându-l posibil,
generându-l, exprimându-l ºi analizându-i
consecinþele ori lipsa acestora. Dacã se acceptã
o astfel de extindere ºi de adâncire a domeniului,
atunci negreºit pãrãsim, încet-încet, sociologia ºi
chiar literatura ºi pãtrundem într-o altfel de filozofie
a profunzimilor decât fenomenologiile,
existenþialismele ºi arealul absurdului aºa cum au
fost ele consacrate. Este posibil sã înþelegem altfel,
prin prisma moftului ºi a ºtiinþei aferente lui pânã ºi
avangarda, romanul „locului unde nu s-a întâmplat
nimic”, oniricul. ªi câte altele…

Deja, din cele de mai sus, se poate înþelege în
ce direcþii observ cã poate merge identificarea
mofturilor ºi formularea moftemelor. De la proza lui
Gh. Brãescu, Bassarabescu ºi pânã la Urmuz, la
nuvelele lui Emil Botta, la eseurile lui Luca Piþu, la
avangardã, teritorii masive se oferã privitorului
înzestrat cu privire oftalmoftologicã. Vasile Gogea,
ce mai aºtepþi?

În perspectiva acestei discuþii, în orice caz,
autorul cãrþilor implicate în aceastã discuþie aduce
un punct de vedere serios, demn de luat în seamã,
în sprijinul discuþiei despre filosofia lui Caragiale
deschisã într-un volum – reeditat, ºi el, de curând
– al Martei Petreu. Se pare cã la Cluj, unde îi plãcea
sã vinã odinioarã, Caragiale gãseºte, postum, un
alt fel de înþelegere.



45

C
R

O
N

IC
A

  
LI

TE
R

A
R

Ãnu e cale lungã. Din fericire, însã, Angela
Marinescu ne dovedeºte, prin volumul Intimitate
(Charmides, 2013), cã tocmai consacrarea este
un bun prilej de a propune un alt fel de poeticã,
dupã ce criticii literari s-au obiºnuit în ce o priveºte
cu totul altceva.

Mai ales prin ultimele sale volume, Angela
Marinescu poate fi plasatã în descendenþa directã
a celor douã poete întunecate ale secolului XX,
Sylvia Plath (1932-1963) ºi Anne Sexton (1928-
1974). De fapt, putem vorbi aici de un adevãrat
pattern al poeziei confesive, cu funcþie exorcistã,
unde trauma, nevroza ºi conþinutul morbid al fãpturii
umane sunt exprimate în mod violent ºi cu scop
terapeutic. Limbajul igienizat de sofisticãri stilistice,
explozia unor nuclei maladivi care alcãtuiesc
imaginarul suferinþei ºi profileazã un subiect
ultragiat, accentul grav pus pe vocea ºi identitatea
acestui subiect care îºi problematizeazã spaimele
ºi îºi devoaleazã intimitatea psihicã – sunt mãrci
ale acestui tip de poezie practicat de Sylvia Plath,
Anne Sexton ºi, iatã, de Angela Marinescu.
Anxietatea, agresiunile emoþionale, percepþiile
distorsionate ale unor fãpturi care se vãd pe sine
ºi vãd lumea prin lentila morþii constituie, astfel,
materia poeticã a discursului incisiv, asumat de
aceste poete care îºi sunt atât psihiatru, cât ºi
pacient nevrotic. Prin sinucidere, Sylvia Plath ºi
Anne Sexton ne dovedesc cã psihiatrul simbolic a
fost copleºit de boala pacientului sãu ºi cã poezia
cu efect terapeutic atenuezã momentan pulsiunile
thanatice, dar nu este capabilã sã alunge demonul
pentru totdeauna (în mod cert, ºi fragilitatea psihicã
a celor douã poete, care necesitau un real
tratament medical, a condus spre comiterea
gestului ultim). Angela Marinescu, însã, continuã
sã scrie, folosind acelaºi instrumentar poetic de
cauterizare a materiei traumatice ºi consacrând un
stil care o individualizeazã în raport cu cele douã
poete americane. Încã din Probleme personale,
cititorul a putut intui o delimitare conºtientã a
Angelei Marinescu de imaginarul ºi discursul care
i-au adus prestigiu, dar ruptura de tot ce a scris
înainte poate fi gãsitã doar în recentul volum, intitulat
ironic, sub umbrela unui autenticism subminat,
Intimitate.

Primul lucru care trebuie neapãrat adus în
discuþie, cu privire la acest volum, este acela de
post-poezie (poemul final din Intimitate chiar aºa
se numeºte). Ce reprezintã, aºadar, post-poezia
pentru Angela Marinescu (acum semnând
Marcovici)? Înainte de a oferi o posibilã interpretare,
iatã câteva versuri relevante în aceastã chestiune:
“poezie de gheaþã, asta am reuºit sã fac” (p.46),
„sunt vid/ sunt nimic/ cu majusculã/ dacã vreþi
astfel/ ºi vã satisface/ mie îmi este indiferent” (p.
31), „ºtergeþi-mi gura/ cu o batistã radioactivã,/
îndesaþi-mi-o pe gât,/ ca pe-un poem abstract/ ºi
utopic” (p. 36), „în plin proces al întunecãrii
scrisului/ ºi al construcþiei unei poezii/ pe cale de/
dispariþie” (p. 38), „un chirurg improvizat ce este
obligat/ sã-ºi execute abdomenul pe un vas/

naufragiat în largul oceanului” (p. 42), „un non-loc
din ce în ce mai izolat/[...]/ o nonpoezie din ce în ce
mai întunecatã” (p. 41), „gheaþa din cap mi-a
subminat neliniºtea/ ºi întunecarea” (pp. 46-47), „aici
este locul locurilor indiferente” (p. 49). Glacialitatea,
reacþiile punitive faþã de imaginarul bolii, indiferenþa
la stãrile-limitã, discursul rece, cu aplomb de filosof
sictirit, fac din Intimitate pledoaria unei poete pentru
un concept, un mod de a trãi ºi a scrie numite
îndrãzneþ post-poezie. Atunci când folosea
instrumentele poetice ca sã-ºi descuameze
nevroza, Angela Marinescu se situa în interiorul unui
univers clinic, unde îºi era, cum spuneam, propriul
psihiatru ºi pacient (fireºte, într-un sens metaforic).
Ca în cazul Sylviei Plath ºi a Annei Sexton, materia
neagrã, supusã dezinsecþiei, coagula acest
univers, îl fãcea viu ºi îi conferea dinamismul unui
pulsar. Ritualul confesiv se consuma la marginea
morþii, a imploziei organice, iar sângele, sub toate
manifestãrile sale, era pelicula care punea în luminã
aceastã margine, în dauna oricãrui scenariu
resurecþional. În Intimitate, imaginarul bolii nu mai
constituie un centru de forþã ºi, epuizat fiind de
ingredientele care odinioarã îi marcau adâncimea
ºi vitalitatea, el este preschimbat în antimaterie
poeticã, în subiect despre care poeta este nevoitã
sã tacã ori sã gloseze pe baza lui în termeni
radicali. De aceea, post-poezia Angelei Marinescu
(acum Marcovici) nu înseamnã ceea ce urmeazã/
rãmâne dupã poezie, ci ceea ce este sau cum mai
poate fi poezia dupã ce materia poeticã (trauma,
nevroza, suferinþa) s-a transformat în antimaterie
(indiferenþã, sensibilitate de chirurg, „tãcere
sexualã”). Astfel, Angela Marcovici îºi asumã, în
acest volum, rolul unui psihiatru fãrã pacient,
întrucât pacientul (Angela Marinescu) s-a obiectivat,
s-a prefãcut în antimaterie poeticã – schimbarea
numelui poate fi interpretatã ºi în acest fel. Poezia
din Intimitate nu mai sublimeazã spaime, nu mai
investigheazã stigmatele unui trup interior, acestea
fiind indexate deja în fiole de psihiatru, ca într-un
laborator chimico-psihic. De aici, substanþa
radioactivã a acestui nou imaginar care vine sã
neutralizeze fosta materie poeticã, sã o alunge de
pe piedestal ºi sã o substituie cu trãirile unei fãpturi
care ºi-a încheiat socotelile nu cu poezia, ci cu acel
mod specific de a face poezie.

Ca sã revin la speculaþiile de la început, avem
poeþi consacraþi despre volumele cãrora nu mai poþi
spune ceva novator, întrucât metehnele unei
receptãri standard i-a fãcut prizonierii unui stil
inconfundabil. Nu este ºi cazul Angelei Marinescu
care, în Intimitate, ºi-a decantat într-atât felul de a
scrie, încât poemele din acest volum sunt cristale
mate, expuse parcã într-un laborator al minereului
uman. Se prea poate ca poezia care verbalizeazã
traume sã nu mai aibã nicio ºansã în România, mai
ales cã poeta care a impus acest gen de poezie
se detaºeazã acum de el, printr-un volum de
excepþie... subversivã.

ª
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Spuneam altãdatã cã, pentru
mine, Al. Cistelecan e un classicus,
în sensul etimologic al termenului,
adicã un ins de încredere, pe care
poþi conta. ªi când subiectivitatea
unui comentariu îþi pare conton-
dentã, eºti obligat sã recunoºti
curând, recitind textul cu un semiton
mai jos, cã are, iarãºi, dreptate. Al.
Cis. posedã deopotrivã ºarmul –
decurgând din finã ironie, plãcere a
jocului, pasiune a interpretãrii – ºi
adevãrul (cel relativ ºi remaniabil,
fireºte, dar, cu toate astea, adevãr,
cãci atent sã diminueze compro-
misurile omeneºti, necesare, pânã
la subþirimea unor fisuri patinate). Cã
poate crede în „natura femininã a
criticii”, fie ºi în glumã, de dragul
stupefacþiei pe care o stârneºte
afirmaþia în mediul românesc cam
misogin, e o probã a pariului pe
ºarm, pe scrisul critic ca literaturã
(vezi „jubilaþia în care e antrenat
spiritul critic ºi empatia care-l
animã”), pe comentariul cu stil ºi
personalitate.

Cartea cea nouã (Magna cum
laude (Diacritice II), Editura Tracus
Arte, Bucureºti, 2012, 200 pag.)
porneºte abrupt de la constatarea
unuia din „micile fenomene culturale
de azi cu oarece semnificaþie” –
„niciodatã România n-a avut atâþia
poeþi-doctori.” Sunt citiþi pe îndelete
ºi cu desfãtare contagioasã, unul
câte unul, atât poeþii bine adaptaþi
comentariului critic, cât ºi cei „care-
ºi fac de lucru improvizând co-
mentarii ºi recenzii.” Ei oscileazã,
cu toþii, între cele douã þinte
predilecte ale scrisului lui Al.Cis.,
poezia ºi critica, într-un câmp de
interferenþe radiografiat asiduu, de
decenii. S-a observat deja (vezi
Alex Goldiº sau Daniel Cristea-
Enache, de pildã) diferenþa de
situare a criticului: componenta
analiticã, gravã ºi pedantã, a staturii
sale se activeazã la lectura poeziei;
spiritul critic, ironic, gureº ºi incisiv,
la lectura criticii literare. În toate

Irina Petraº

Despre poetii-doctori, cu
sarm si ironie

intervenþiile, însã, se pliazã pe
portretul criticului ideal aºa cum îl
defineºte el însuºi repetat (nu „doar
o maºinã de citit, ci ºi un stil, o
fascinaþie, un seducãtor”; inteligent
ºi cu umor, „impresionist” în sensul
de „dialog imediat cu opera ºi de
verdict prompt”; „critica e ironie, e
inadecvare asumatã ºi proble-
matizatã”, imposturare) ºi confirmã
ºi semnalmentele dupã care îl
recunosc contemporanii: enunþuri
„inteligente, sclipind de ironia ideii
ºi savuroase stilistic” (Nicolae
Manolescu); „simbioza gravitãþii cu
jovialitatea” (Nicolae Oprea);
„distanþã astronomicã de inocenþã”,
într-o „ºuetã relaxat-amicalã,
dezinhibatã pânã la nonºalanþã”
(Nicoleta Sãlcudeanu), o ironie care
„ia în cãtare” scriitori, dar nu-l cruþã
nici pe cititorul textului sãu critic
(Bogdan Creþu); „consangvin cu
Negoiþescu, Raicu, Valeriu Cristea
ºi Grigurcu, cititor la fel de fervent,
de empatic ºi de insaþiabil de
versuri” (Radu Vancu); „raþional ºi
ironic”, nu întrebuinþeazã „ironia
rapidã ºi muºcãtoare, ci mai curând
o variantã a ei ceremonioasã ºi
pedagogicã” (Sanda Cordoº), cãci
deloc scorþos, ci cordial ºi direct
(Rãzvan Voncu), alcãtuit din
„sagacitate istorico-literarã –
împinsã, câteodatã, pânã la
chiþibuºãrii” (Paul Cernat); pe scurt,
„o vânã ardeleneascã în viguroasã
afirmare” (Cornel Ungureanu). Ce
s-ar putea adãuga la aceastã schiþã
de portret din cioburi?

În Diacritice II, îi citeºte pe Liviu
Antonesei ºi „veselia de stil” din
Moldova, Mircea Cãrtãrescu ºi
dreptul sãu de a fi nefericit sub
glorie, Adrian Popescu ºi blândele
sale „eseuri cu reverie”, Ion
Mureºan, „antropologul imaginaþiei
naive, candide” ºi eseul ca „specie
de voluptate”, Nichita Danilov ºi
„scepticismul cu învãþãturã amarã”,
Dinu Flãmând ºi Bacovia cel
ascuns, Magda Cârneci, eseista de

„fineþe ºi tranºanþã”, Romulus
Bucur ºi regula „primelor impresii”
(recenzenþii noºtri joacã „un fel de
bãtutã pe loc a comentariului”, în
„ignorare reciprocã ºi temeinicã”),
Aurel Bodiu ºi monografiile sale
„acurate, limpezi ºi îndrãzneþe”,
Paul Aretzu, „descriptorul de vi-
ziuni”, Alexandru Vlad, editorialistul
„solidar cu amãrãºtenii”, Ioana
Pârvulescu ºi eseul „simpatic cu
stricteþe”, Dumitru Chioaru „faþã în
faþã cu Orfeu”, Alexandru Muºina,
cel care „nu se înþelege cu sine, de
nu cumva a ajuns chiar sã se duº-
mãneascã”, Aurel Pantea, un „fun-
damentalist al viziunii”, George
Vulturescu, cel mai puþin autist
dintre poeþii-critici. Toate aceste
bune valorãri sunt ciuruite de ironii
ºi hãrþuite de semne de întrebare.
Doar la Radu Vancu ºi „imediata sa
adecvare” la poezia ivãnescianã
sau la Ion Cristofor ºi monografia
sa „devotatã ºi scrupuloasã” de-
dicatã lui Aron Cotruº ironia lui Al.
Cis. pare sã ia o scurtã vacanþã.

Dacã în cazul poeziei, iubire de
tinereþe, criticul vine oarecum din
afarã ºi foreazã precaut în straturile
de viziuni, vedenii ºi forme ale artei
în cãutarea „desenului din covor”,
în cazul cãrþilor de criticã se
instaleazã ca un profund ºi hârºit
cunoscãtor în chiar miezul ticurilor,
trucurilor, ipotezelor ºi structurilor
interpretãrii, încântat sã
demonteze la rece instrumentare
ºi mecanisme, cu o pre-ºtiinþã (ea
poate fi uneori ºi pre-judecatã) care
nu lasã piatrã pe piatrã. Dacã
poezia e analizatã, critica e
scotocitã în cãutare de probe la
dosarul imens, spumos, cuceritor
al lecturii interpretative – în general
ºi al celei proprii.

Cum nu cunosc alt critic pe
care sã-l citesc cu interes ºi cu
folos pentru ºtiinþa de carte
româneascã, dar ºi printre hohote
de râs, îmi vine în minte P.G.
Wodehouse. Al. Cistelecan e ºi
sprinþar, elegant ºi nonconformist
ca Bertie Wooster, dar ºi eficient
ºi tobã de carte ca Jeeves.
Amestec de luciditate ºi ludicitate,
face ºi desface „cãrþile” cu o
patimã ºi dexteritate de jucãtor de
soi.
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În Înþelepciunea lumii Istoria
experienþei umane a universului
(Editura Tact, 2012, trad. Cornelia
Dumitru) Rémi Brague oferã în
cheia nonºalant eruditã ºi incisiv
analiticã specificã centrului de
cercetãri al cãrui dirigent ºi
fondator a fost (Tradition de la
pensée clasique) un studiu esen-
þial pentru înþelegerea atât a
coerenþelor cât ºi a disonanþelor
formative ce þin de advenirea ºi
mai apoi translaþia unor concepte
rezonante din arealul intelectual
al Europei occidentale. Interpret
fin al tripartitei tradiþii iudeo-arab-
creºtine; lector subtil al filosofiilor
Antichitãþii, dar ºi al trunchiului
central al modernitãþii filosofice
europene, Brague îºi propune în
vastul sãu eseu, ce nu odatã
frapeazã prin eclectism ºi
temeinicie, sã dea seama de
schemele mentale în care
reprezentarea lumii s-a meta-
morfizat. Cu umilitatea specificã
oricãrui profesionist in istoria
ideilor, Brague îºi limiteazã
analiza la teritoriile livreºti în care
speculaþia sa poate puncta o linie
relevantã de sens pentru
cosmologiile culturii occidentale:
“Tocmai în acest orizont doresc
sã studiez aici cosmologia unei
perioade determinate în istoria
gândirii, cea a sfârºitului
Antichitãþii ºi a prelungirilor sale
medievale în cele trei ramuri ale
gândirii din jurul Mediteranei”
(p.10).

Dar, ca în orice orizont de-
marcat, întâlnim în tonul sãu ºi
zone schematic haºurate fãrã de
care naraþiunea prizei „mun-
daneitãþii” nu s-ar putea realiza:
cosmologia negativã a Egiptului
Antic într-un capãt ºi conceptul
fenomenologic de “in-der-Welt-
Sein” al lui Heidegger, în celãlalt,
instrumentând un rol liminal
pentru teatrul intelectual în care

Printre palisadele
intelepciunii
Vlad   Moldovan

“istoria experienþei umane a
universului” îºi joacã drama. Mo-
delele cosmografice descrise în
concatenãrile ºi influenþele lor
traseazã o veritabilã istorie a
spaþializãrii universului vizibil aºa
cum transpare aceasta în

documentele, fragmentele ºi
teoretizãrile întregii tradiþii de la
Platon sau Democrit la Tycho
Brache, Newton sau, ºi mai
departe, la Wittgenstein,  sau
George Orwell. Virtuozitatea
hermeneutului constã în primul
rand în elasticitatea conexiunilor
trasate ºi în capacitatea sa
singularã de a extrage conti-
nuitãþi paradigmatice prin care
weltanschaung-urile antice,
medievale sau moderne s-au
instaurat. Brague ne propune
practic structurile material
ontologice în jurul cãrora repre-
zentarea lumii ºi-a demarcate
liniile de fugã ºi revenire. Tema
de fundal a pluralului periplu
printre fragmentele de cos-
mogonii, canoane, niveluri ºi

regiuni fiind fãrã îndoialã in-
tricarea mai mult sau mai puþin
armonizatã dintre cosmologic,
antropologic ºi etic: “Deci, o
cosmologie trebuie sã implice în
mod necesar un fel de
antropologie. Aceasta din urmã
nu înseamnã doar ansamblul
consideraþiilor ce pot fi fãcute
asupra anumitor dimensiuni ale
existenþei umane – dimensiunea
socialã, economicã, anatomicã
etc. Nu se limiteazã nici la teoria
care încearcã sã degajeze
esenþa omului; ea înglobeazã, de
asemenea, o reflecþie asupra
modului în care omul poate
realiza plenar ceea ce este –
aºadar, o eticã.” (p.14)

Prima parte intitulatã Scena
formuleazã elemente de sceno-
grafie în care cele patru modele
centrale ale Antichitãþii greceºti
îºi vor cunoaºte geneza. Întâlnim
aici crochiuri cosmogonice spe-
cifice Orientului Apropiat, din
Mesopotamia sau Egiptul Antic –
mai exact formule incipiente de
refelxivitate vis-a-vis de ceea ce
poate fi numit „o lume”; totalitate
sau creaþie. Totuºi ceva lipseºte
instanþierilor pregreceºti despre
lume ºi anume o autonomizare
antropomorficã, o fracturã în
interiorul unitãþii organice, a
ordinii cosmice prin care
juxtapunerea elementelor se de-
limiteazã. Dincolo de aceastã
aglutinare ontologicã un aspect
cu adevãrat interesant þine de
maniera dinamic procesualã în
care Egiptul faraonic înþelege
totalitatea: “Aceastã situaþie se
sprijinã pe o întreagã viziune
asupra lucrurilor. Pentru egipteni,
cosmosul este mai puþin o ordine,
cât un proces. Ei nu percep
cosmosul într-o manierã spaþialã,
ci temporalã; nu într-o manierã
staticã, ci dinamicã; nu ca pe o
armonioasã distribuire a pãrþilor
în spaþiu, ci ca pe un traiectoriu
bine uns care e realizat fãrã sã
întâlneascã obstacole sau frâne”
(p. 30). Gradientul ce duce
tematizarea explicitã a lumii nu
poate sã excludã dupã Brague
nici epoca homericã sau opera
lui Hesiod, în care, ºi datoritã
resurselor lingvistice specifice
elinei, are loc o primã
substantivare a unor forme
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verbale sau adjectivale, veritabil
liant al oricãrui discurs pro-
tofilosofic prin care emerge o
primã formulã holistã a orizontu-
lui. Totuºi doar la Heraclit ºi
Empedocle avem în mod explicit
referinþa la Kosmos ca entitate
obiectivate fragmentele 124 sau
30 din Heraclit sunt printre pri-
mele mãrturii ale afirmãrii „unei
totalitãþi ordonate care-ºi este
suficientã ºi despre care se
spune expres cã nu recurge la
intenþia unei instanþe exterioare”
(p. 36). Pe aceeaºi linie întâlnim
cristalizarea conceptului de lume
la Platon, în special în al sãu
Timaios în care cerul ca „vietate
vizibilã” devine paradigmatic
pentru o extinsã modalitate de a
vorbi în coordonatele binelui ºi
frumosului despre univers.
Brague circumscrie programul
platonician ca gest întemeietor de
interpretare a lumii pornind de la
cer, de uranizare a întregului
cosmos. Partea a doua a cãrþii
este într-un fel momentul central
al argumentãrii deoarce aici ne
sunt prezentate cele patru
modele ce vor determina întreaga
plajã de raportãri ºi referinþe la
conceptul de lume /cosmos/
creaþie în Antichitate ºi Evul
Mediu. Repercursiunile pe care
paradigma demiurgic cosmolo-
gicã din Timaios le-a produs se
pot identifica pânã adânc în
istoria culturii europene. E drept,
fragmentul platonician reprezintã
primul text care are ca focalizare
tocmai natura ºi efectele pe care
o viziune holistã o poate
subscrie: “Timaios este, astfel,
nu numai prima operã în care
ideea de lume gânditã ca un cos-
mos reprezintã tema centralã, dar
ºi prima care defineºte excelenþa
umanã drept o înþelepciune a
lumii.” (p. 56). Simetria dintre
legitãþile cereºti ºi sufletul
individual, ierarhizarea specific
platonicianã ce indicã înspre o
homoiozã de substanþã dintre
physis ºi nous; dar chiar ºi
vectorii proeminenþi catabazici ºi
anabazici pe care fiinþele trebuie
sã ºi-i asume pentru a accede
purificat la Adevarãrul Eidetic,
toate aceastea au devenit repere
formative nu numai pentru mare
parte din atitudinea anticã, ci,

odatã cu sinteza dintre platonism
ºi paradigma abrahamic-creºtinã
în Patristicã pentru întregul
edificiu de sens al epocilor ce vor
urma: cele patru modele, cel
uranian-eidetic; cel impersonal-
atomist (epicureic); cel moral-
creaþionist al religiilor abrahamice
ºi finalmente cel apocaliptic
anticosmic al gnozei descriu sub
virtuozitatea interpretativã a lui
Brague structurile contextuale
prin care Europa a înþeles spaþiul
vital ca lume. Ne este imposibil a
urmãri întraga desfãºurare
filigramatã pe care Brague o
reconstruieºte aici – vom re-
marca, însã, în trecere deferenþa
cu care autorul ºtie sã
interrelaþioneze aceste para-
digme – prezentând o veritabilã
intrigã din mezalianþele,
excesele, influenþele, aglutinãrile
sau revenirile celor patru modele
pânã în timpurile moderne.

Unul dintre cele mai
interesante capitole din carte se
ocupã cu emergenþa contramo-
delului atomist la Democrit,
Epicur ºi Lucreþiu. Este vorba
instanþierea unei alternative la
fel de greceºti ca ºi cea platonic-
aristotelicã, dar care revocã
asumat pertinenþa teist-
antropologicã a universului.
Indiferenþa, impersonalul ºi
aleatoriul devin temele centrale
ce permeazã reprezentamenul
epicureic-atomist. Aici mimesisul
legitãþii unui cosmos programat
eidetic este înlocuit cu nece-
sitatea unei distanþãri ataraxice a
subiectului în faþa monstruozitãþii
accidentale a combinatoricii
atomsite: „[…] dacã Epicur reia
vocabularul platonician, o face
pentru a-l rãsturna. Fenomenele
cereºti nu pot favoriza absenþa
tulburãrilor (ataraxia) pe care se
considerã cã le aduc. Faptul cã
miºcãrile sferelor cereºti cunosc
ele însele un fel de ataraxie nu
implicã faptul cã ele ar fi
susceptibile sã o comunice. Ele
nu sunt obiecte liniºtite ºi
liniºtitoare ale contemplaþiei,
dimpotrivã, ele provoacã tul-
burarea ºi neliniºtea. Ba chiar s-
ar pãrea cã cerul ar fi paradigma
pentru toate lucrurile de la care
poate veni tulburarea noastrã.”
(p.62). Înþelepciunea omeneascã

devine la epicureici ºi atomiºti un
complement noncosmic, fiindu-i
imposibil sã identifice trama
Sophiei în textura universului. De
altfel, constatarea disoluþiei
programului ascensional prin ºi
cu structurile cosmologice
produce o negare a schemei
model-copie atât de omnipre-
zentã în tradiþia platonicianã.
Omul, lipsit de ghidajul specific
ierarhizãrii ontologice nu poate
decât sã se refugieze într-o
atitudine independent construc-
tivã a propriului sine. Reviri-
mentul modelului atomist în
modernitate, explicatã ºi prin
dezafectarea sintezei platonico-
creºtine anterioare, vine sã indice
o parte din izvoarele alternative
din care perspectiva modernã a
proliferat: “Se poate considera cã
epicureismul este una dintre cele
mai „moderne” doctrine antice,
tocmai pentru cã relaxeazã
legãtura dintre fizicã ºi moralã.
Invers, în ceea ce priveºte fondul
putem gãsi echivalente moderne
ale atitudinii epicureice. Iar prima,
aflatã la temelia fizicã a
sistemului, ne spune tot mai mult
cã existenþa noastrã este rodul
unui hazard, fizica modernã a
optat pentru mecanismul lui
Epicur, împotriva teleologiei lui
Aristotel. Noi am avut noroc, asta
e tot. Viaþa a avut norocul sã
aparã pe planeta noastrã, omul a
avut ºansa sã evolueze
începând cu primatele, un fel de
a spune cã a câºtigat de mai
multe ori la loteria biologicã.”
(p.323)

Panoramând, putem spune cã
Brague reuºeºte într-o manierã
singularã, dar esenþialã, sã
surprindã o direcþie unitarã a
vastei istorii a lumii, o perioadã
ce: “a durat mai bine de un
mileniu, în care spiritele au fost
stãpânite de o cosmografie care,
pe de-o parte constituia
umanitatea, cel puþin în privinþa
trãsãturilor generale ºi care, pe
de altã parte se preta la
îmbinarea cu o eticã.” (p.280)

Cea de-a patra ºi ultima parte
a operei bragueiene intitulatã
Noua Lume traseazã la rându-i
o serie de recurenþe ºi
specificitãþi noii concepþii
moderne asupra lumii. La fel ca
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ºi în pãrþile anterioare constatãm
ºi aici un întreg furnicar de
reprezentãri ºi opþiuni mai mult
sau mai puþin bizare pe care
autorii, fie ei filosofi, scriitori,
oameni de ºtiinþã îl realizeazã în
epoca postcartezianã. Noua
cosmografie, în contrast cu
modelul unitar static anterior,
devine o chesitiune mai degrabã
de Stimmung ºi e vorba despre
un Stimmung post-traumatic în
care gândirea nu mai reuºeºte sã
identifice zone sigure vis-a-vis
de ceea ce tabloul asupra lumii
presupune. ªi, totuºi, în aceastã
situaþie de dãrâmare a edificiului
unui cosmos susþinut de o unitate
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onto-teologicã constatãm apariþia
progresivã a modului scientist
actual de a percepe lumea. Din
acest moment, rolul tehnicii ºi al
producerii pur umane de sens
devin decisive: “Cosmologia mo-
dernã neutralizeazã lumea. Cu
toate acestea, diferenþa dintre
bine ºi rãu rãmâne. Natura antico-
medievalã, aºa cum se oferea ea
contemplaþiei în fenomenele
cereºti, era þinutul binelui; natura
modernã, prezentã înainte de
toate în faptele biologice, apare ca
împãrãþie a rãului. Însã binele se
întoarce în naturã: întrucât nu
existã în naturã, rezultã cã va
trebui introdus. ªi încã introdus cu

forþa, luând natura în rãspãr.
Acest lucru nu se poate face
bineînþeles decât în interiorul
singurului domeniu al naturii
asupra cãruia poate interveni
acþiunea omeneascã – într-un prim
moment, Pãmântul.” (p.316).

Recomand cu entuziasm
lectura acestei impresionante
demonstraþii – tuturor celor care
vor sã pãtrundã pe palisadele ºi
în subteranele ontoteologiei occi-
dentale fãrã sã fie plictisiþi de pure
speculaþii istorico-metafizice.
Brague ºtie extrem de bine – prin
alegerea citatelor sã nu plicti-
seascã lectorul gourmet ºi plafo-
nat al filosoticalelor apusene.
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Al-qanun fi al-tibb

ce-i atât de sfâºietor în legãturã cu dragostea?
cum e posibil sã te îndrãgosteºti?
ºi dupã aceea sã nu mai iubeºti?
ºi apoi sã te îndrãgosteºti iarãºi, dar de altcineva?
e ceva normal?

dar starea asta de-acum e normalã?
e o depresie cauzatã de sfârºitul întârziat al
                                                                    copilãriei?
sau o stare trecãtoare, o indispoziþie de început
                                                                 de toamnã?
existã cauze biologice?
somnul poate fi un remediu?
este o obosealã a cãrnii?

este carnea fãcutã din celule?
sunt celulele fãcute din atomi?
atomii din cuarci? au cuarcii spin?
cuarcii sunt materie? ce înseamnã materie?
existã ºi antimaterie?
unde se aflã antimateria? la ce e bunã?
tot ce existã are un rost?

care e rostul muºtelor?
sã bâzâie-n camerã, sã te scoatã din minþi?
rostul muºtelor e sã purifice aerul? stârnind niºte
                                                              microcurenþi?
prin miºcarea aripilor lor, muºtele detensioneazã
                                                                   atmosfera?
atmosfera e fãcutã din atomi?
atomii sunt fãcuþi din cuarci?
muºtele sunt fãcute din atomi?

dacã somnul ar fi o soluþie, atunci de ce nu dormi?
nu e normal sã cauþi o soluþie? ºi dacã o gãseºti,
                                                                  sã o aplici?
instinctul de conservare funcþioneazã cu
intermitenþe?
somnul e o formã de conservare?
instinctul de conservare e un mecanism de evitare
                                                              a pericolelor?
starea asta de acum e periculoasã?
de unde vine ea?
din creier?

Hit Grrl

Însoþitorul

Însoþitorul mã scuturã de umãr,
compartimentul gol, aþi ajuns, domniºoarã.
Mã pun în genunchi ºi mã uit sub banchetã,
îmi adun repede cele patru bagaje mici.
Douã zile e în regulã,
dupã aia începe sã se enerveze mami.
Dacã ar veni cineva
sã mã scoatã cu toatã greutatea.
Oamenii ies la zãpadã cu albii de plastic
legate cu sfoarã,
cãrãri de-o persoanã
ºi vocea lui la telefon –
dumnezeule, voi chiar spuneþi „nãmeþi”.
În ajun calc perdelele,
vin copiii la geam, sting lumina ºi mã dau într-o parte.
Încã douã zile cu perna electricã
datã la trei.
Pe vremea mea aici erau grãdini secrete,
cerul deschis, lumini de avioane în constelaþii
ºi chiar când se crãpa la rãsãrit
era fotosintezã.
ªinele astea s-au numit cãi de acces
în sus ºi de jur împrejur ºi-n ureche,
vocile lui – cãi de acces.
Sunt udã la picioare, lemn,
mã duc pânã la colþ,
mã uit în lung dacã se vede lama.

Lavinia  Braniºte

creierul e fãcut din celule?
de unde vine instinctul de conservare?
din creier?
de unde vine starea asta periculoasã?
din creier?
celulele creierului sunt fãcute din atomi, atomii din
cuarci, cu spin?
spin-ul e un fel de vibraþie?
de ce vibreazã?
celulele au un timp de viaþã limitat?

o sã treacã starea asta vreodatã?
depresia asta cauzatã de sfârºitul întârziat al
                                                                   copilãriei?
ºi ce rãmâne în urma ei?
vine altã stare sã o înlocuiascã?
e un gol care trebuie mereu umplut?
e o lege biologicã?
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Cînd lucram la teza de doctorat
(„Portret de grup cu generaþia
„optzeci” (Poezia)”), mi-a fost
foarte greu sã gãsesc cãrþile 80-
iºtilor. Majoritatea nu erau nici în
biblioteca facultãþii de Litere din
Bucureºti, nici la Biblioteca
Naþionalã. Între timp lucrurile s-au
mai îmbunãtãþit, multe cãrþi
republicîndu-se, apãrînd ºi
antologii de autor. O apariþie care
m-a bucurat foarte tare este
antologia liricã a lui Liviu Antonesei,
„Un taur în vitrina de piatrã”,
publicatã de tînãra editurã ieºeanã
Adenium (2013). Aici e toatã poezia
lui L. Antonesei, de la debut la cel
mai recent volum al sãu, publicat
acum un an - o colecþie de psalmi
scriºi direct în limba francezã. O
carte frumoasã ºi elegantã, cum
meritã un autor atît de important
precum L. Antonesei.

Dacã aº face o comparaþie
din domeniul sportului, lui L.
Antonesei i s-ar potrivi funcþia de
antrenor-jucãtor. A debutat oficial
cu o foarte serioasã carte de
eseuri teoretice despre poezie
(Semnele timpului, 1988) ºi,
neoficial, cu volumul de poezie
Cãutarea cãutãrii (Opinia, 1981),
republicat în 1990 la Ed. Junimea,
cînd deja debutase ca poet cu
Pharmakon (CR, 1989), a treia
carte de poezie a sa, Apariþia
Eonei ºi celelalte poeme de
dragoste culese din arborele
Gnozei (Axa, 1999), apãrînd la
rugãmintea editurii Axa. Prima
carte de poezie a lui L. Antonesei
e într-adevãr o cãutare a
„cãutãrii”. Nu întîmplãtor cuvîntul
insomnie cu derivatele sale „se
dilatã fãrã mãsurã în aºteptarea
/ iminentã a taumaturgicei
explozii” ºi „cresc unele din
altele”, cum spune însuºi autorul
lor „somnambul”, textele cãruia
sînt sau cel puþin par controlate
de aproape, deºi (ano)timpul lui
este – evident – noaptea. Pentru

Mihail  Vakulovski

Antologia lirica din vitrina
lui Liviu Antonesei

L. Antonesei noaptea nu e doar
timpul iubirii, ci ºi cel al poeziei.
Aceastã noapte fãrã stele ne
trimite cu gîndul la un „nemuritor
ºi rece” ca-n Ars amatoria ,
încadrat de „Ei, da!” ºi „Ehei!”.
Pharmakon e o concluzie, de
asemenea nocturnã, despre
cãutarea din Cãutarea cãutãrii:
„Dacã o cauþi, printre palide
chipuri, /greu poþi afla fericirea.
Dacã nu o cauþi, / nu o gãseºti”.
Apariþia Eonei ºi celelalte poeme
de dragoste culese din arborele
Gnozei e o carte de dragoste.
Chiar dacã la început L.
Antonesei pare un livresc ºi
aproape un textualirick, cuvîntul
„cuvînt” apãrînd tot atît de des ca
ºi „noapte”, ne dãm seama cã
erotica e cea mai viguroasã
laturã a poeziei lui. L. Antonesei,
care scrie o poezie (auto)bio-
graficã cu funcþie farmaceuticã,
aceastã poezie acþionînd
terapeutic asupra scriitorului.
Aºa cã nu e deloc de mirare cã
L. Antonesei scrie ca ºi cum ar
respira, e firesc, natural ºi mai
ales nepretenþios pînã la
nepãsare, poezia sa fiind
hiperbiograficã, aproape egoistã,
dacã ne gîndim cã are destule
poezii care nu transmit ºi nici nu-
ºi propun sã transmitã cititorului
ceea ce simte - ºtie autorul, ºi
aceasta din diferite motive, de
cele mai multe ori „personale”.
Sînt sigur cã, de exemplu, poezia
Mai, apoi iunie… e pentru mine
ca ºi cititor un anume text, ºi cu
totul altul – pentru autor(ul care
ºtie). L. Antonesei înlãturã din
interiorul poeziei detaliile ºi
trãsãturile pe care nu le uitã.
Cititorul e conºtient cã în
„apartamentul treizeci”, „bucã-
tãria” ºi, poate, „cristal” e multã
conotaþie, secretã, care degajã
energie, amintiri ºi, posibil,
nostalgie, dar nu la contactul lui,
a cititorului, cu textul, cãci toate

acestea sînt pregãtite pentru
altcineva. Poezia lui L. Antonesei,
sobrã ºi concentratã, e construitã
din formulãri-definiþii sau blocuri
ºi sintagme care-ºi dau mîna, mai
ales prin repetiþiile prin care se
ajunge uneori la ritm ºi miºcare.
Repetiþii-perechi, ca-n Stampã,
sau repetiþii prin revenirea
intermitentã a unui anumit cuvînt,
ca-n Dar, unde ritmicitatea e
obþinutã prin repetarea sis-
tematicã a cuvintelor „dacã” ºi
„peste”. Aceste repetiþii nu-i aduc
numai plãcere, ci formeazã ºi un
ritm în interiorul cãrþii ºi al cãrþilor,
intertextualitatea internã ºi
ritmicitatea externã fãcînd
diferenþa de vitezã în textele lui
Antonesei. „Un ritm neºtirbit e în
toate”, conchide L. Antonesei în
unul din cele mai lungi poeme ale
sale, Arborele. Poem de dra-
goste în manierã neo-romanticã
uºor malformatã. L. Antonesei
este pînã la urmã un hedonist,
care pune pe primul plan propria
persoanã, propriul interes ºi de
aceea poezia sa e mai inte-
resantã ºi pentru cititor, cu atît
mai mult cu cât biograficul ºi
poezia de aici ºi acum-ul
antoneseian se întîmplã sã fie
combinat cu alte trãsãturi, cum
ar fi, de exemplu, elasticitatea
temporalitãþii. Iar ciudãþenia
noþiunilor ºi alãturarea ele-
mentelor din diferite substraturi
lexicale aduc un aer psi. Ciclurile
Poezii din era noastrã ºi Addenda
acum douãzeciºicinci de ani sînt
niºte experimente. Deºi L.
Antonesei nu este un poet al
contradicþiilor ºi nu exagereazã
prin combinaþiile spectaculoase,
unul din cele mai bune poeme ale
sale, Mitologie. Eu ºi Valeriu
Gherghel salvînd pescãruºul
pentru Andreea Ioana, e ridicat
anume pe asocieri. Poemul poate
fi împãrþit în trei pãrþi. Prima parte
este o naraþiune la prezent, în
care autorul-personaj împreunã
cu Valeriu Gherghel, alt
„personaj” cît se poate de real,
salveazã un pescãruº. Pentru
Andreea Ioana, dupã cum se
spune în titlu, un titlu care ca-
racterizeazã cu multã exactitate
poemul deasupra cãruia stã, lipit,
boldat ºi „fericit”. În prima parte
are loc o combinaþie între
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concret, cotidian ºi abstract,
spiritual. Partea a doua, din viitor,
e povestitã la prezent ºi trecut,
L. Antonesei utilizînd aici o
tehnicã mai degrabã cine-
matograficã decît literarã. Iar
partea a treia, care vine ca o
rãsplatã „pe veci, veºnicã” a
ceea ce s-a întîmplat în prima
parte, atît de cotidianã, e ca o
concluzie ºi închide – fragmentar

– inelul compoziþional, deschis,
parcã în joacã, la începutul
poemului. Iar sfîrºitul antro-
pocentric al acestui poem
neoantropocentric e deschis ºi
oarecum misterios, cum era
prevãzut ºi de titlu (Mitologie…):
„Am relatat totul. Am relatat cu
precizie totul. ªi nu ne e teamã”.
Antologia se încheie cu „Poveºti
filosofice cretane ºi alte poezii”,

o carte de vacanþã ºi de
sãrbãtoare, editatã anul trecut,
dar nu cred cã asta va fi ultima
carte de poezie marca LA.

Felicitãri ºi mulþumiri editu-
r i i  Adenium pentru cadoul
pe care n i  l -a  fãcut  pr in
publicarea acestei bi juteri i
poetice: „Un taur în vitrina de
piatrã” de Liviu Antonesei.
Lecturã plãcutã!

Et nous serons collage 2
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Ea este Saºa ºi trãieºte
undeva într-un oraº rusesc, el
este Volodia înrolat pe frontul
chinez. Cele douã personaje ale
lui Mihail ªiºkin, scriitor de origine
rusã, astãzi trãind în Elveþia ºi
distins cu cele mai importante
premii literare ruseºti, printre care
ºi Bolºaia kniga în 2011 pentru
romanul Scrisorar, se construiesc
pe parcursul întregului roman din
scrisori. Ea aºteptându-l de pe
front, el înrolat în Rãscoala
Boxerilor din China de la sfârºitul
secolului al XIX-lea; viaþa ei de
familie simplã ºi mãruntã într-un
timp al platitudinii, viaþa lui
cazonã într-un timp al morþii, al
tancurilor, foametei, dizenteriei.
ªi o intensã rememorare a
scenelor erotice povestite în
scrisori. În interstiþiile dintre
mãrturisirile de iubire, poveºtile
despre rãzboi ºi viaþa de familie nu
se strecoarã niciun echivoc.
Iubirea se þese fãrã tatonãri ºi
tensiuni, calm ºi transparent.
Frãmântãrile vin, eventual, dinspre
dorinþa lui de viaþã în mijlocul morþii
ºi plictisul sau golul din viaþa ei de
familie. În rest, iubirea dintre cei doi
se îndreaptã spre împlinirea
promisiunii fãcute în viaþã ºi în
moarte Iubitul meu!Cu fiecare zi
suntem tot mai aproape.
Aºteptarea este legãmântul dintre
ei, dar ºi împlinirea unui destin
transmis în încheierea romanului
prin vocea unui personaj de
legendã (“…cei iubitori iubesc
încã dinainte de a se cunoaºte
unul pe altul, de a face cunoºtinþã
ºi de a sta de vorbã…”). La ªiºkin
iubitorii iubesc înainte de a se
cunoaºte unul pe celãlalt, ceea ce
înseamnã cã existã un apriorism
al întâlnirilor erotice, o necesitate
interioarã sau o determinare de a
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Andreea  Heler  Ivancenko
cãuta acest sentiment.

Saºa ºi Volodia se întâlnesc
într-o varã, trãiesc o iubire
pasionalã, apoi se despart, el pe
front, ea într-un oraº din Rusia. Dar
continuã sã-ºi eternizeze iubirea în
scrisori. Fiindcã nu-ºi pot trãi
pasiunea eroticã, o clãdesc în
altceva, o operã epistolarã care se
hrãneºte din iubirea, absenþa ºi
aºteptarea celuilalt. Fiind o iubire
dincolo de lume, cu sensul de în
afara condiþiei sociale a fiecãruia
dintre ei, ea se hrãneºte doar din
spaþiul creat de poveºtile epistolare
ºi din aºteptarea lor. ªiºkin face
din experienþa iubirii, chiar dacã
este unicã ºi profundã, o structurã
liniarã, atemporalã ºi încremenitã
care dureazã veºnic. Volodia
moare, scrisorile continuã sã
soseascã, iar iubirea invariabilã îi
va lega chiar ºi în moarte
(promisiunea dintre ei). Probabil
legãtura dintre iubire ºi moarte
poate fi locul unui sentiment al
religiosului trãit în iubire ca stare
sufleteascã, dar acest sentiment
nu este unul socio-uman, ci trãit
intim ºi subiectiv, extrem de fragil
ºi nesigur, dincolo de promisiuni ºi
atitudini idealiste. ªiºkin extinde
iubirea la absolut, fãrã timp, dar
iubirea este o aventurã unicã,
individualã ºi temporalã în care,
asemenea formelor gestalt, acelaºi
numãr de geoni poate avea o
multitudine de configuraþii, trezind
calitãþi intrinseci felurite la persoane
diferite în momente diferite.
Aceleaºi forme reprezintã pentru
o anumitã femeie sau un anumit
bãrbat, într-un anumit moment, o
piesã intimã decisivã, iar în alte
momente poate sã nu mai
reprezinte acelaºi lucru. În acest
sens iubirea este un vis sau o
himerã care se alimenteazã

singurã din ea însãºi, avându-ºi
propriile legi percepute diferit faþã
de întâmplãrile de zi cu zi. Mai mult,
sferã ºi domeniu concentrat în el
însuºi, iubirea, al cãrui raport cu
alte domenii exterioare, al profesiei
sau social, este îndepãrtat, poate
în timp sã fie asimilatã de acestea
din urmã. La ªiºkin, iubirea ca bun
câºtigat este câºtigatã odatã
pentru totdeauna (deºi greu de
crezut).

În teoria pulsiunilor a lui
Sigmund Freud impulsurile erotice
intrã uneori în aliaje cu pulsiunile
morþii. Ceea ce doreºte sã
demonstreze teoria lui Freud este
nevoia satisfacerii dorinþei cu orice
preþ, adicã parcurgerea unui drum
înfundat al erotomaniei fiinþei
umane. Dar Freud ne mai spune
ceva, anume cã aceste impulsuri
ale morþii lucreazã pe tãcute ºi fiind
iraþionale duc fiinþa umanã spre
moarte Aceastã lucrare sub-
versivã a instinctelor în jurul morþii
ºi al Erosului se face deci în
tãcere. Eros ºi Thanatos ne
rãpesc, se furiºeazã pe nepre-
gãtite (în latinã fur înseamnã hoþ
care rãpeºte sau se furiºeazã).
Astfel Eros-ul nu este doar o
satisfacere izvorâtã dintr-o nevoie
neîmplinitã, ci o aºteptare ºi o
cãutare, o presimþire sau intuire cã
ceva rodnic putem trãi. Ceva care
întotdeauna ne furã, ne ia prin
surprindere. Apriorismul întâlnirilor
de dragoste (dacã ar fi unul, aºa
cum ne spune ªiºkin) ar fi o cãutare
dupã un simþ olfactiv ºi kinestezic,
tulbure ºi nevizual, pentru cã este
încã de neînþeles, deºi trecut prin
culturã (“Am citit undeva cã cele
mai mirositoare pãrþi ale corpului
sunt cele mai apropiate de suflet.”),
o dorinþã difuzã de a fi furaþi de
experienþa fatalã, adicã, unicã ºi
individualã, caracteristicã fiecãruia
dintre noi.

Scriu, deci trãiesc

De ce iubirea dintre cele douã
personaje ne este povestitã
epistolar. Abordarea iubirii ca
naraþiune hibridã de întâmplãri,
acþiune, personaje poate avea ºi
ea efect poetic. Cu deosebirea cã
lentila epistolei are un filtru special.
Sub masca identitãþilor fictive,
ªiºkin construieºte o hartã a

Scrisorar. Fara tine sunt
o pijama goala aruncata pe
un scaun
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sufletului feminin ºi a tipologiei
masculinului prin care cele douã
personaje devin autori ºi încã o
datã protagoniºti, iar scrisorile
ficþiuni ºi oglinzi. Prin filtrul epistolei
se pot percepe uneori mai viu niºte
calitãþi pentru cã e mai intensã
prezenþa celui care aºteaptã “Cu
toate acestea, scrisorile Saºei...“
ºi ale lui Volodia, chiar dacã uneori
confesiunea lor este o manierã
ingenuã de a face literaturã, se
întorc înspre fermentaþiile vieþii.
Volodia ºi-ar fi dorit sã trãiascã
chiar ºi mutilat. Ce ar fi fãcut dacã
nu ar mai fi avut picioare. S-ar fi
uitat pe fereastrã. Va fi biruit chiar
viaþa revãrsatã prin scris ºi o va fi
cucerit prin plãcerea de a trãi. În
acest sens Saºa ºi Volodia sunt
autori, eu-uri fictive ºi eu-uri
contingente (dacã între ele am
putea trasa o linie de demarcaþie
clarã). Scriu ca sã se parcurgã
(cum spune despre sine H.
Michaux), dar ºi ca sã-ºi
cucereascã propria viaþã. Îºi scriu
ca în timpurile clasice, având
posibilitatea rãgazului pentru
rãspuns, eventual timpul pentru
inspiraþia de moment. Din spaima
existenþei s-au refugiat din când în
când în lumea hârtiei sau a limbii.
Dar ceea ce respirã din poveºtile
lor epistolare este chiar existenþa
lor ºi încã ceva în plus, o altã
variantã a lor înºiºi. O anumitã
astenie ºi crizã sufleteascã la ea
pentru cã aºa trãieºte, dar ºi o
sensibilitate profund femininã care
graviteazã în jurul unor puncte
intime (“Fãrã tine sunt o pijama
goalã aruncatã pe un scaun”). O
obsesie de a trãi la el pentru cã
viaþa pe front îi aratã nu doar sensul
teoretic al morþii, ci moartea la
propriu, dar ºi o formã de
supravieþuire prin iubitã ºi un spirit
atletic („…pun cuvinte pe hârtie. ªi
tu mã salvezi, draga mea!”). În
sensul acesta categoria femininului
ºi a masculinului sunt percepute
de ªiºkin ca douã universuri
distincte, o centrare a trãirii ºi a
existenþei înspre interior în cazul
femininului ºi o descentrare
rizomaticã a sentimentului ºi a
miºcãrii înspre exterior în cazul
masculinului.

În iubirea dintre Saºa ºi Volodia
lipsesc nuanþele, de asemenea,
incertitudinile ºi fluctuaþiile care

Radu Cange – 70

Sper sã nu ...

Nu m-am gândit
ce am sã fac în timpul morþii
de atâta democraþie ºi libertate.

Morþii mele cel mai rãu îi pare
cã ºi-a pierdut minþile pentru
                                       poezie.

De aceea, eternitatea mea o
                                          puteþi
vinde în târg pentru o pâine.

Sper sã nu vã sãturaþi
niciodatã.

Tãcere râvnitã

Tot mai scriu,
agãþatã de nuferi ºi patimi,
pendulând în realitatea
neprielnicã.

Un fior îmi trezeºte
oasele, alinând cãrarea
pe care nu am mers.

Ocrotit de cutremurul
viitoarelor frunze, iatã,
în primãvarã sosesc,
de parcã aº pãºi chiar pe
                                 anotimp.

Mugurii îmi aplaudã cãderea,
sfios alunecând în labirintul
lacrimei, de mânã cu
                         singurãtatea.

Fumul devine voce
ºi cugetarea luminã
ºi tot ce este împrejurul meu
se aºterne în tãcerea râvnitã.

Haiku
pentru o focã anume

Cu tine aº vrea
sã rãtãcesc
prin memoria luminii.

pândesc în mod firesc orice cuplu.
Oricât de multã pasiune conþine o
poveste de dragoste, intensitatea
ei se modificã în timp, este uneori
acoperitã de altceva în fluxul vieþii,
fragmentul detaºat de fond ajunge
sã fie amestecat cu marea masã
a experienþelor care vin ºi pleacã.
Abundenþa de trecut ºi regretele
revin prea mult, semn cã pasiunea
s-a îndepãrtat, hrãnitã de trãiri din
ce în ce mai palide, de poveºti ºi
conþinuturi livreºti uneori de o
psihologie facilã. Nu respirã din
scrisori un parcurs sau un ritm al
intensitãþii trãirilor libere de orice
scop sau þel final, ele hrãnesc iluzia
unei idei despre iubirea ca ºi
categorie purã. Uneori o tendinþã
spre forma de exprimare
concentratã în sentinþe ºi cugetãri
legate de viaþã, moarte ºi iubire,
poate nu au întotdeauna efectul
scontat. În general referinþele
la Tarkovski, la Cruciºãtorul
Potemkin al lui S. Eisenstein cu
referire la propaganda sovieticã
aduc o psihologie rusã con-
tradictorie, patriarhalã, þaristã ºi
bolºevicã, dar ºi de basm, cu
idealul smereniei sufleteºti, al
adâncimilor ºi al nihilismului în artã.

Epistolele sunt scrise pe hârtie.

Astãzi, doi oameni care ºi-ar scrie
scrisori trimise prin curierat, nu
numai cã ar pãrea anacronici, dar
poate ar fi suspectaþi de
neautenticitate. Sã facã oare Mihail
ªiºkin, indirect, un mic proces de
intenþie scrisorilor sau mesajelor
transmise prin mediile virtuale? Nu
putem sã ºtim. Indiferent de mediile
prin care sunt transmise, ceea ce
se degajã din scrisori este felul
cum trãieºte cineva, stãrile ºi
neliniºtile, dacã nu cumva dincolo
de un stil deja ºtiut care este
aferent unei discipline ºi are deja o
formã, descoperim o altã variantã
a celui care scrie, mai dezinhibatã
ºi de aceea mai onestã.

Cred cã pe mulþi ne cuprind
neliniºtile în preajma scrisorilor de
dragoste. Dar frãmântãrile sunt
prezente în jurul oricãrei
conversaþii epistolare. O
corespondenþã care stã sub
culoarea prieteniei aduce o
tensiune a emulaþiei ºi a concilierii.
Cãci orice corespondenþã
epistolarã este o reflecþie în jurul
prieteniei, a iubirii ºi, mai mult, a
limbii. ªi protagonistul epistolei se
foloseºte de fâºiile de viaþã scrisã
a celuilalt ca un cãlãtor de
evadarea dintr-o viaþã searbãdã.
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Aflat la a doua ediþie, completatã
ºi adãugitã, volumul Incursiune în
memoria locurilor, apãrut în 2012
la editura clujeanã Argonaut,
constituie o încercare meritorie de
a resuscita fragmente de istorie
naþionalã uneori uitate ºi de a
organiza tablourile rezultate într-un
panopticum al acestei zone
europene de-a lungul secolului al
XIX-lea. Rezultatul proiectului
este un tom de dimensiuni im-
presionante, cu o prezentare car-
tograficã de calitate, abundând în
informaþii ºi analize cu privire la
evenimentele româneºti legate de
Chestiunea Orientalã ºi nu doar
atât. Unul dintre cele mai
interesante aspecte ale demersului
de faþã este, probabil, felul în care,
dincolo de faptul istoric evident,
atestat, se desfãºoarã între
copertele acestei cãrþi mai multe
istorii simultan. Astfel, printr-un
descriptivism destul de bine
temperat, scenele suprapuse sau
întretãiate, cu personaje care trec
dintr-o reprezentaþie într-alta,
evocã istorii care îºi reclamã
dreptul la memorie, dar care trec
ºi printr-un inerent unghi al
subiectivitãþii auctoriale. Probabil
tocmai din acest motiv, volumul lui
Alexandru Pãcurar poate fi
valorizat ºi dinspre domeniul
studiilor culturale ºi imagologice,
îmbogãþind astfel tentativa
istoriograficã ºi prin revelarea unei
dimensiuni a prezentului care nu
doar recupereazã trecutul, ci
dezvãluie ºi transformarea
propriilor viziuni, subiacentã unei
uºor depistabile poziþii etice vizavi
de istoria spaþiului românesc ºi a
zonei balcanice a bãtrânului
continent. Atitudinea admirativã
pentru perioada în care România
a fost regat, precum ºi pentru
influenþa ideologicã ºi culturalã
apuseanã este deseori mãrturisitã,
direct sau subtil, de-a lungul
cercetãrii întreprinse.

Abordarea materialului de la
care porneºte întregul demers este
una interdisciplinarã, cuprinzând
elemente care trec natural de la
geografie la istorie, de la artã ºi
memorialisticã la istoria men-
talitãþilor, de la antropologie ºi
etnologie la geopoliticã. Geograf de
profesie, autorul studiazã minuþios
o serie de gravuri, litografii,
stampe, hãrþi ºi fotografii referitoare
la toate provinciile româneºti,
utilizând acest material vizual
pentru a trezi la viaþã episoade
decisive din istoria secolului al XIX-
lea românesc. Cu o listã
copleºitoare de trimiteri, aducând
în argumentare dovezi de arhivã,
unele dintre ele inedite, volumul
este simultan savant ºi didactic,
beneficiind de o addenda care
conþine cronologia desfãºurãrii
evenimentelor în perioada
premergãtoare, în timpul rãzboiului
ruso-româno-turc ºi în perioada
posterioarã acestuia, precum ºi un
glosar de termeni care, chiar ºi la
o lecturã ruptã de restul volumului,
reprezintã o desfãºurare de figuri,
activitãþi, instituþii ºi evenimente ce
reconstituie imaginar ºi lingvistic o
lume dispãrutã. Cât priveºte
dimensiunea lexicalã, realizarea lui
Alexandru Pãcurar este cu atât
mai valoroasã cu cât reuneºte
registre diferite cu o naturaleþe care
îngãduie o lecturã fluentã ºi care
pãstreazã un parfum al locurilor
evocate. Fiind gândit primordial ca
o serie de „descrieri estetice în
geografie”, revendicate de la aºa-
numita „geografie cordialã” a lui
Georges Duhamel ºi de la
caligeografie, volumul este ºi o
aventurã toponomasticã, dupã
cum anunþã Doru Radosav în
prefaþã, graþie asocierilor iscusite
între spaþiul perceput ºi cel trãit ºi
organizat. Dialectica dintre aceste
douã spaþii contureazã stilul ºi lasã
loc naraþiunii ori anecdotei
moralizatoare, printre mentorii lui

Alexandru Pãcurar în acest proiect
numãrându-se, alãturi de Duhamel,
ºi Ewald Banse, Simion Mehedinþi,
Nicolae Iorga, Adrian Silvan-
Ionescu sau Marin Nicolau-Golfin.
În siajul ideilor acestor persona-
litãþi, precum ºi graþie convingerilor
personale dezvãluite în cuprinsul
studiului, autorul exprimã certitudini
frapante, cu atât mai mult cu cât
acestea intervin într-un tablou al
evenimentelor care au marcat
spaþiul românesc. Astfel, chiar în
cuvântul înainte, îºi afirmã
încrederea cã România se aflã, „cu
toate bâjbâielile sale”, pe drumul
cel bun, graþie acceptãrii ei în
forurile paneuropene sau
transatlantice. Afirmaþia care
urmeazã acestei precizãri
întrerupe surprinzãtor firul logic:
„Se cuvine, prin urmare, sã
înnodãm firul tradiþiilor noastre, al
adevãratelor valori, ºi, aºa cum
spunea episcopul Iuliu Hossu,
«ceea ce faceþi, faceþi-o creº-
tineºte ºi româneºte».”

„Originalitatea demersului
nostru constã în aceea cã
ilustraþiile reprezintã pretextul
pentru prezentarea unor
evenimente pe care le consider
importante pentru identitatea
acelor locuri. ªi o fac cu un
sentiment de mândrie, cãci
România nu vine din fum, ea are
în spate oameni, întâmplãri,
realizãri atât de speciale”, afirmã
autorul, iar admiraþia pentru elitele
conducãtoare, mai ales pentru
familia regalã, pentru Bucureºtiul
interbelic ºi pentru perioadele de
progres economic ºi cultural,
denotã o viziune optimistã, menitã
a accentua jumãtatea plinã a
paharului, consecinþele pozitive ale
evenimentelor controversate ale
istoriei. Alexandru Pãcurar se
dezvãluie astfel drept un gânditor
umanist luminos, onest, reconci-
liant. Zelul sãu însã, dublat de
convingerea înfãptuirii unei re-
cuperãri necesare în domeniul
cercetãrii, a respectãrii unei datorii
morale, se îndreaptã virulent
împotriva elitelor-surogat post-
decembriste ºi împotriva „pro-
movãrii mediocritãþilor prin trafic
de influenþã”, conducându-l spre
o concluzie tristã: „Bunã þarã,
rea tocmealã, mama ei de
rânduialã.”

Elena  Butuºinã

,,O fascinanta   incursiune
istorica

,,
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Volumul este compus din douã
capitole ample („Incursiune în
memoria locurilor” ºi „Semper
Bolchanum. Reflecþii asupra
spaþiului balcanic”) care
organizeazã proiectul pe douã
paliere semnificative – studiul
imaginilor de arhivã imortalizate de
artiºti-ilustratori, reporteri de rãzboi
în rãzboiul ruso-româno-turc din
1877-1878, respectiv analiza
succintã a elementelor geografice
definitorii ale Balcanilor, precum ºi
a raporturilor dintre alogeni ºi
autohtoni în aceastã zonã,
circumscrise, desigur, creºterii ºi
descreºterii Imperiului Otoman, ºi
accentuând, în final, emanciparea
Principatelor Române. Primul
capitol desfãºoarã un spectacol de
imagini, instantanee ascunse prin
arhive, surprinse de personaje
aflate întâmplãtor sau strategic pe
teritoriul românesc, ºi ale cãror
opinii conchid în admiraþia pentru
resursele inepuizabile ale unui
popor aflat în zona vulnerabilã a
întâlnirii dintre imperii ºi interese.
Spaþiul românesc ºi locuitorii sãi
apar proteici, deseori contradictorii,
perseverenþi, însã aflaþi prea mult
„sub vremi”; din aceastã cauzã,
cãlãtorii, diplomaþii, artiºtii sau
reporterii aflaþi în trecere sau
stabiliþi aici accentueazã deseori
trãsãturile paradoxale, contex-
tuale, eterogene, deplângând
simultan tarele administrative,
vãzute drept cauze principale ale
vieþii grele a românilor. William
Wilkinson (consul general al
Angliei în Principate), Adolphe
Billecocq (consul francez la
Bucureºti), Michel Bouquet
(ilustrator ale cãrui desene se aflã
ºi la Biblioteca Universitarã din
Cluj), Auguste Raffet (aflat într-o
expediþie ºtiinþificã, angajat ca
desenator) ºi mulþi alþii sunt unanimi
în a remarca însã frumuseþea
femeilor, inteligenþa copiilor, poezia,
pitorescul costumelor tradiþionale.
Alexandru Pãcurar alege instan-
tanee, le citeazã sursele, le
nuanþeazã ºi analizeazã, dez-
voltându-le uneori, alteori lãsându-
le ca instantanee cinematografice,
de film mut, cu intertitluri care
suscitã imaginaþia ºi reduc
imprevizibilul la explicabil. Forme
de viaþã uitate altfel, tradiþii care au
supravieþuit graþie fixãrii lor în

imagini, ajung sã vorbeascã azi
cititorului. Nu lipsesc izvoarele
româneºti, printre autorii citaþi
numãrându-se Victor Bilciurescu,
Gheorghe Parusi, Virgiliu Z.
Teodorescu – nostalgici evocatori
ai Bucureºtilor.

Astfel, cu treceri bruºte, dar
metodice, de la o zonã culturalã la
alta, Alexandru Pãcurar orga-
nizeazã un bogat material narativ,
articulat în jurul imaginilor care
reprezintã hãrþi ale teatrelor de
operaþiuni, strãzi, târguri, costume
tradiþionale ºi uniforme militare,
locaºuri de cult, fortificaþii sau acte
fondatoare. Imaginea îºi dezvãluie
astfel forþa documentarã, iar
simbolurile geopolitice capãtã
contur în analiza întreprinsã în
ansamblul lucrãrii. Sugestiv,
volumul se încheie cu un citat din
scrierile Marthei Bibescu despre
absenþa unui proiect perseverent,

care sã depãºeascã forþa
evenimentelor ºi sã se manifeste
prin altfel de monumente-mãrci ale
trecutului decât cele „de scurtã
respiraþie”: „Perspectivele
[întinderilor] rãmân tot frumoase,
dar sunt lipsite de prim-planuri. Însã
de cum se iveºte vreun cioban cu
oile, vreun om într-un car cu boi,
sau vreo nevastã cu o fetiþã,
universul se organizeazã ºi
capãtã un sens. Intrã cu toþii în
alcãtuirea tabloului, care nu
existã decât în clipa în care-ºi
fac ei apariþia; fac parte din
tapiserie, din urzeala acesteia.”
Dupã analiza atentã a imaginilor
oficiale, a fundalului acestora,
vãzut sau nevãzut în imagine,
autorul recunoaºte, prin
aceastã încheiere, forþa unicã
a f iguri i  individuale care
personal izeazã ºi just i f icã
identitatea oricãrui loc.
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Asediul cinstit al istoriei
literare
ªtefan  Baghiu

Mihai Iovãnel ieºea într-un fel
unul din actorii principali într-o
anchetã a revistei „Steaua”, la care
au participat în principal autori tineri,
despre cum sunt vãzuþi criticii
literari de cãtre scriitori. La fel,
ultimul deceniu l-a prins mai mereu
în poziþie permanentã de „atac” ºi
de îndemn la revizuire canonicã.
Nu de puþine ori criticul revistei
„Cultura” – fiind ºi unul din fondatorii
ºi promotorii permanenþi ai plat-
formei politico-sociale CriticAtac –
ºi-a asumat articole polemice – în
stilul propriu – ºi atitudini dintre cele
mai curajoase. De la cronicã
literarã de atitudine la eseuri
„ascuþite” (ironie subtilã, satirã ºi
duritate în judecata de valoare),
exerciþiul critic al lui Mihai Iovãnel
ajunsese de multã vreme deja un
trademark indisociabil. Iatã cã în
2012 profilului care deja crease o
anume tipologie a cronicarului
actual i se adaugã un studiu dintre
cele mai neaºteptate: Evreul
improbabil (Cartea Româneascã,
Bucure’ti, 2012), o monografie
neconvenþionalã a lui Mihail
Sebastian.

Însã era necesarã – dupã
discuþiile legate de cartea Martei
Petreu care dezvolta o nouã teorie
despre atitudinea politicã a lui
Sebastian – o reevaluare a
parcursului cultural ºi politic al
autorului „Oraºului cu salcâmi”. Pe
deasupra, trucul pe care mizeazã
Iovãnel este de a redeschide, în
fond, problema interbelicului
românesc. A nu se înþelege cã
autorul neglijeazã cumva
caracterul monografic al cãrþii (la
bazã lucrare de doctorat). Însã
motivul „Sebastian” îi permite
acestuia sã rediscute categoriile
politice ºi sociale ale perioadei
dintre cele douã rãzboaie
mondiale. Nu degeaba, dacã
urmãrim structura capitolelor,
introducerile secvenþelor principale
sunt de naturã macro-socialã: „III.

1. Miºcarea legionarã”, „IV. 1. Ce
este un evreu?”, „V. 1.
Comunismul în România pânã la
23 august 1944.”. Mai departe, sub
umbrela monograficã se vor
ascunde de fapt relaþii cauzã-efect
la interferenþa socialului ºi
politicului cu literatura. Însã în ce
manierã? Sub alibiul perfect al
istoriei literare critice – lucide,
tranºante, dezambiguizatoare ºi
nepãrtinitoare. Nu e de mirare cã
din discursul lui Iovãnel nu lipsesc
loviturile în plin date literaturii lui
Sebastian, punerea sub semnul
întrebãrii a bagajului sãu teoretic,
felul în care polemicile sale în
ziarele vremii au fost condiþionate
intrinsec ºi maniera acestuia de a
se raporta la problemele vremii.
Mizele lui Iovãnel, deºi la un
moment dat cartea pare lipsitã de
intenþie monograficã tocmai din
cauza conexiunilor externe
permanente ºi a refuzului autorului
de a construi o propedeuticã
individualã pentru Sebastian, sunt
tocmai de a lãmuri aspectele cele
mai controversate ale personajului
Mihail Sebastian: relaþia sa cu
semitismul, viziunea politicã,
angajamentul în interiorul generaþiei,
evoluþia literaturii sale, articolele
polemice ºi intersecþia acestora cu
viaþa privatã, intimitatea bizarã ºi
moartea suspectã.

Vorbind despre viaþa privatã a
lui Sebastian, Mihai Iovãnel
reconstruieºte panoramatic
secvenþele principale ale biografiei
acestuia. Motivaþia vine în prefaþa
cãrþii, unde criticul rãspunde de
fapt mai tuturor întrebãrilor posibile
despre intenþia de a scrie aºa o
monografie: „Mihail Sebastian este
un autor canonic într-un canon
care nu mai este cel estetic. […]
În România anilor ’90, boom-ul
literaturii subiective a fost
interpretat, corect, drept
contraofensiva unei îndelungi
reprimãri a informaþiilor. […] În

România, Sebastian este nu
singurul, dar principalul autor care
a devenit canonic pe stil nou, cu o
importantã componentã eticã.
Datoreazã acest lucru, în bunã
parte, tabuizãrii oficiale a politicilor
antisemite ale României, acute (în
sensul de criminale) în anii ’30 ºi
mai ales ’40 ai secolului XX – aceia
în ºi despre care scrie Sebastian.
Cum orice canon conþine
«adevãrul» asupra unei perioade,
Sebastian e în mãsurã sã
vorbeascã ºi despre adevãrul
epocii noastre: nu ca subiect, ci ca
obiect al unei lecturi istorice, cât
mai istorice.”.

ªi ce înseamnã „istoric, cât mai
istoric” în urma lecturii monografiei?
Înseamnã cã pentru Iovãnel nu mai
funcþioneazã de mult miturile
autoritãþii culturale, iar personajele
folosite în interiorul demonstraþiei
sunt pasibile de eroare secvenþialã:
„Constantin Noica a oferit în 1934
una din cele mai instructive lecturi
ale romanului «De douã mii de
ani»: în cronica sa, focalizarea
obiectului este exemplar greºitã.
Noica apreciazã romanul drept «o
carte nemijlocit frumoasã», […]”,
„Iorga revine asupra problemei
evreieºti în serialul de 11 episoade
[…] Sunt reluate aici o serie de
cliºee ale antisemitismului vulgar,
precum exploatarea satelor prin
«cârciumarii otrãvitori, cari
aºteaptã ºi la bariera oraºelor» […]
Antisemitismul nu este unica
specie a rasismului lui N. Iorga, din
moment ce marele învãþat pare sã
împãrtãºeascã axiologia rasialã a
secolului al XIX-lea, atât de
prezentã la M. Eminescu,
distingând între «rasele nobile» ºi
«seminþiile coloniale» («galbenii ºi
negrii»).”.

Când vine vorba despre
pertinenþa argumentelor lui
Sebastin din studiile sale, Iovãnel
nu ezitã sã scoatã în evidenþã
problemele esenþiale ale
discursului ºi lacunele teoretice,
puse pe seama vârstei sale în
debutul cãrþii: „Totuºi, în pofida
individualismului sãu, Mihail
Sebastian se exersase într-un fel
de manifest încã de la începuturile
publicistice: […] care, în biografia
autorului, are valoarea unui volum
cu ambiþii teoretice invers
proporþionale cu vârsta crudã a
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autorului, vizibilã în lipsa de
cristalizare a ideilor ºi în dialectica
lor confuzã. […] Sebastian,
pescuitor în limbajul epocii,
porneºte de la Julien Benda […]”,
„Dar autorul – ºi încã din 1911 –
celui mai important studiu despre
aventurã era Georg Simmel (deºi
tradus în Franþa tot în 1911, în mod
bizar, eseul nu e citat în niciunul
dintre studiile amintite dedicate
aventurii).”. Cât despre literatura lui
Sebastian, Mihai Iovãnel o
încadreazã corect încã din
prefaþã: estetic minorã însã
potenþiatã de criterii extraliterare.
Nu e de mirare cã autorului
monografiei, într-unul din capitolele

de sfârºit, îi convine sã punã în
prim plan jurnalul subiectului sãu
în faþa romanului: „Jurnalul
capteazã efectul romanesc într-un
sens major, eºuat în celelalte
scrieri ale lui Sebastian. Acest
efect de romanesc are explicaþii
atât intrinseci, þinând de jurnalul
propriu-zis, cât ºi extrinseci, în
legãturã cu contextul scrierii ºi
publicãrii lui.”.

Dupã structurarea documente-
lor ºi analiza amãnunþitã a operei
ºi vieþii lui Mihail Sebastian
(„discipol al lui Nae Ionescu ºi
prieten cu Mircea Eliade, amândoi
reprezentanþi ai dreptei radicale;
þintã, în calitate de evreu, a

naþionaliºtilor din tabãra iorghistã
ºi legionarã, dar ºi a legislaþiei anti-
Semite introduse de Statul Român
începând cu anii ’30; atacat de
naþionaliºtii evrei, care vãd în el un
asimilist sau chiar un trãdãtor;
apropiat al Partidului Comunist în
preajma momentului 23 August
1944; victimã a unui accident
neelucidat, în 1945" – prezentarea
de pe coperta a patra), Iovãnel lasã
cititorilor urmãtoarea impresie: cã
istoria literarã – chiar ºi în cazul
unei monografii paradoxale – poate
rezolva, prin „autopsia” literarã
corectã la interferenþa cu politicul
ºi socialul, chiar ºi cele mai
încurcate cazuri.

clarobscur III
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Foarte mobil în inspiraþie se
dovedeºte Peter Shrager, capabil
sã varieze programul poetic de la
un volum la altul. Dimineaþa sãrutã
piciorul Atenei (Editura Brumar),
aºa pretenþios cum pare titlul,
acoperã un volum de substanþã
pindaricã. Poeme în general
masive, descriptive ºi cu ton de
odã. Doar cine l-a ascultat pe
autor citindu-ºi versurile poate
sesiza cã poezia acestuia nu este
monocordã. Pentru cã la recitare
înflãcãratã ea transmite energie
dezlanþuitã. Apolonicã la lecturã,
dionisiacã la audiþie. Un pas
strategic ar fi ca poetul sã-ºi
însoþeascã viitoarele cãrþi de
poezie de un CD audio.

Spectaculos la recitare rãsunã
ºi debutul apocaliptic al masivului
poem Ziua în care cerul a cãzut:
„ziua în care cerul a cãzut./S-a-
nnegrit bolta albastrã,/ca ºi cum
zeus s-ar fi mâniat iarãºi pe
muritori ºi mânia lui/a luat din ceruri
întunecarea, pe care-a gonit-o
pânã s-a prãbuºit, apoi ºi-a
aruncat/peste noi întreit sufletul”.
Cum spuneam, autorul încearcã
sã redea discursivitatea marmo-
reeanã a lui Pindar. De cele mai
multe ori reuºeºte, deºi descrip-
tivismul îl acapareazã nu de puþine
ori integral. Iatã un fragment din
urcarea cetãþii, în care viziunea
peisagisticã este constant spi-
ritualizatã: „colinele ºi dealurile se-
aruncã în marea egee./durabilul
tânjeºte dupã efemer./stânca
poate deveni oricând mare./
soarele nu poate strãpunge./
soarele nu aduce ofrandã
albastrul marin/aerul poartã
dorinþa în gând pânã pe þãrmul
mãrii./lumina umple întunericul
ºi-l omoarã”.

Moºtenirea Greciei antice se
percepe altfel vãzutã prin atare de
versuri, iar ea este împletitã cu
experienþa creºtinã. Pãgânismul

este vãzut ca un ferment în
compoziþia spiritualitãþii ulterioare:
„rotunjimea lãcaºului împlineºte
oraºul./lãcaºul ºi-a tãiat forma din
dealurile senzuale, închizând în
armonie/geometr ia. /zveltã,
acoperitã în roºu, umplând de
culoare priveliºtea frustã,/
bisericuþa din thessaloniki
trezeºte-n suflet cuvinte de
cântec abia auzite./calea este
bãtutã de multe tãlpi credincioase,
ce împing clipã de clipã/dorinþa
fierbinte de-a ajunge mai aproape
de dumnezeu” (crucea se-nchinã
a rugãciune). Dacã nu ar fi ritmul
impunãtor ºi construirea impresiei
din detalii niciodatã montate într-
un antropomorfism complet,
versurile ar transmite convenþio-
nalitate bisericeascã (în pofida
faptului cã numele Creatorului este
scris cu literã micã).

Tehnica este mai valoroasã
decât simþirea în aceastã carte.
Perspectivele sunt inedite, efectul
precede cauzei formale: „chipul tãu
sculpteazã/aerul/într-o coloanã/de
templu” (ochii tãi fãrã scãpare).
Soarele ºi arhitectura albã a
Greciei rãsfrâng contururile unul
într-altul. De aceea vorbeam de
tablouri impresioniste: „a urcat
arborele aerul pânã s-a prefãcut
în cer” (arborele de mãslin,
clãdind olimpul).

Panta rhei ar spune heracli-
tienii, sic transit gloria mundi ar
replica medievaliºtii. ªi totuºi,
bãnuiesc cã nu în sintagme
filosofice rezidã miza poemelor, ci
în jocul cu perspectiva. O
gratuitate care îi vine tare bine
poeziei, aproape o face purã: „nu
e biserica apei aidoma apei, care
ºi-a scobit calea mãcinând roca
fãrã zãbavã./apa este munte rupt
în vãi./apa ºterge piatra de pe faþa
pãmântului” (ea era curgerea).
Poate cã apa depune mãrturia cea
mai valoroasã despre cartea lui

Peter Shrager, thalesianul. Apa
este elementul care cristalizeazã
nevãzut în proximitatea muzicii
bune. Apa are plãceri ºi neplãceri
intense.

Frumuseþea realã a imaginilor
este obþinutã cu materiale
scumpe, nu de nasul oricui:
„cariatidele sunt suferinþa helenei
împletitã în povara frumosului”
(dragoste de helena).

Mai naturale în ritm ºi mesaj
sunt textele din ciclul odysseus,
mai ales cele în germanã. Iatã o
muzicalã amnezie a stãpânului din
Ithaca: „odysseus vergiât troja/
vergiât ithaka/er weiâ nicht
warum ihn meer von/küste trennt”
(wie odysseus auf die ehre
vergass). ªi þin sã adaug la acest
moment cã plurilingvismul face
foarte bine colecþiilor poetice ale
lui Peter Shrager – le conferã
inedit ºi îl face special pe autor în
ograda literelor româneºti.

ªi metamorfoza intrã în
programul inspiraþional al poetului,
întrucât surprinde clipa trecerii
între regnuri prin filmarea detaliilor.
Este o categorie esteticã a
alunecosului plinã de dinamism,
atât timp cât nu este poluatã cu
consideraþii metafizice ºi insis-
tenþe spirituale. Minunat este
când ni se aratã filmul imaginat
de poet ºi nimic mai mult: „o
cloanã mi se naºte din picior./
mâna mea prinde formã dintr-o
adiere de vânt./mâna mi se-
albeºte de-atingerea frizei./mâna
mea a devenit cariatidã./mâna îmi
plânge pe memoria miilor de ani./
alunesc uºor pe marmura dintre
temple, împins în contemplaþie
de cãldura oceanului” (nimicirea
parthenonului).

Tot în sensul plurilingvismului
vine ºi ciclul the mysteries of
zakyntos. O fotografie color a
douã fragmente de statuie inspirã
mini-poemul two white stones:
„kissing on the/beach”. Ceea ce
dovedeºte cã poetul este ºi mai
poet dacã doar priveºte ºi
selecteazã, fãrã sã adauge multe
din condimentele care îi stau la
îndemânã.

Felix  Nicolau

ª

Grecia a iesit din criza –
dovada:
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Prin Eºti cât povesteºti. O
fenomenologie a basmului
românesc, Viorica Niºcov rea-
lizeazã una dintre cele mai
importante lucrãri din ultimele
decenii în domeniul literaturii
noastre populare (Humanitas,
2012, 274 p.). Autoarea e cu
siguranþã cea mai bine pregãtitã
pentru o asemenea lucrare. Dupã
studii de germanisticã la Uni-
versitatea Bucureºti a activat
aproape patru decenii (1962-1998)
ca cercetãtoare la Institutul de
Istorie Literarã ºi Folclor, condus
de G. Cãlinescu, alãturi de renumiþi
specialiºti în folclor: I. C. Chiþimia,
O. Papadima, Gh. Vrabie, ºi fiind
colegã de generaþie cu I. Opriºan
º.a. Din perspectiva de azi, studiile
ei despre ecourile în România ale
activitãþii Fraþilor Grimm ºi despre
variantele româneºti ale unor
basme din colecþia acestora, la
care se adaugã antologia de
basme româneºti (A fost de unde
n-a fost, 1996), precum ºi tradu-
cerea din germanã în românã a
colecþiilor de basme ale Fraþilor
Schott (2003) ºi L. A. Staufe (2010)
se constituie în preludii ale
prezentei monografii.

Fenomenologia basmului
popular românesc se compune din
trei capitole mari: în primul avem o
istorie a culegerilor de basme de
la noi (p. 17-99), în al doilea, o
istorie a  cercetãrilor cu privire
la basm (p. 100-178), iar în al trei-
lea, o prezentare a basmului, “ca
practicã ºi reprezentare” (p. 179-
231). Lucrarea dispune de o
cuprinzãtoare bibliografie (p. 235-
252), de un registru de nume, iar
în anexã e reprodus în traducere
studiul lui Felix Karlinger despre
”Întâmplãri fantastice ºi sur-
prinzãtoare produse în timpul
narãrii de basme” în Italia,
România, Macedonia ºi Spania (p.
355-268).

V. Niºcov aratã cã primele texte

de prozã popularã în limba românã
au fost notate pe la mijlocul sec. al
XVIII-lea, dar cele dintâi colecþii au
fost tipãrite în limba germanã, de
cãtre fraþii Arthur ºi Albert Schott,
din Banat (“Walachische Märchen”,
1845), de L. A. Staufe, de la românii
din Bucovina, ºi de Franz Obert,
din sudul Ardealului; câteva decenii
mai târziu a fost tipãritã impresio-
nanta colecþie a Paulinei Schullerus,
din aceeaºi regiune.

Cercetând istoria colecþiilor de
basme cunoscute în limba

românã, autoarea are în vedere
atât criteriul cronologic, cât ºi pe
cel regional, ºi priveºte inclusiv
colecþiile efectuate la românii
dinafara graniþelor þãrii. Uneori
apeleazã ºi la texte publicate în
periodice. Rezultã cã principalele
colecþii de basme realizate în a
doua jumãtate a sec. al XIX-lea ºi
în prima jumãtate a celui de al XX-
lea sunt datorate lui Ioan Micu
Moldovan, Ion Pop-Reteganul, I.
G. Sbiera, B. P. Hasdeu, P.
Ispirescu, G. Dem Teodorescu, D.
Stãncescu, Gr. Creþu. Începând de
prin anii ’60 ai secolului trecut apar

publicaþii alcãtuite în scop strict
ºtiinþific: O. Bîrlea (trei volu-
me,1966), Gh. Vrabie (1973), O.
Pãun ºi S. Angelescu (1978), I.
Nijloveanu (1982), P. Bilþiu (1994),
M. M. Robea (1979-1998), M.
Canciovici (1995). O menþiune
aparte meritã colecþia în 11 volume,
a lui I. Opriºan (2002-2009).
Realizând aceastã panoramã,
autoarea constatã cã mai existã
regiuni care n-au fost sistematic
explorate ºi aratã cã succesul de
librãrie al culegerilor de prozã
popularã nu e asigurat de cele
alcãtuite cu scop ºtiinþific, publicul
preferând sã citeascã aºa-
numitele basme de carte.

Capitolul dedicat studiilor
referitoare la basmele româneºti
începe cu menþionarea sporadicelor
observaþii fãcute în sec. al XVII-lea
ºi al XVIII-lea (C. Cantacuzino, I.
Neculce), dar adevãratele cercetãri
apar sub influenþa lui J. G. Herder
ºi a Fraþilor Grimm. Ca în alte þãri,
în prima fazã cercetãtorii se
strãduiesc sã dovedeascã apar-
tenenþa basmului la mitologia greco-
latinã, la cea egipteanã sau la cea
germanicã (At. M. Marienescu, G.
Silaºi, G. Coºbuc, E. Niculiþã-
Voronca, Th. D. Speranþia). Teoria
mitologicã începe sã piardã din
importanþã în ultimele decenii ale
sec. al XIX-lea, când marele filolog
B. P. Hasdeu, formuleazã aproape
concomitent cu L. Laistner ºi E.
Clodd teoria originii onirice a
basmului. Niºcov analizeazã pe
scurt apropierile posibile între
formularea lui Hasdeu ºi a adep-
þilor de mai târziu ai acestei teorii,
Fr. von der Leyen, Leo Frobenius,
A. Taylor, S. Freud º.a.

Al doilea mare curent în
basmologia europeanã, migra-
þionismul, instituit de Th. Benfey,
are adepþi ºi în România, dar M.
Gaster îi aduce unele corecturi, în
sensul cã o parte din basmele
actuale (de ex. Rhampsinit)
puteau veni din Orient ºi prin
novelele italiene sau prin romane
franceze medievale; Gaster
subliniazã, de asemenea, cã
“centrul ºi motorul difuzãrii cãtre
Occident a naraþiunilor folclorice de
sorginte maniheicã au fost Bizanþul
ºi Europa Rãsãriteanã, iar nu
marea invazie mongolã” (p. 114),
cum susþinuse O. Dännhardt.

Ion  Taloº

O fenomenologie a basmului
romanesc
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Contribuþii noi aduce ºi L.
ªãineanu, care admite încor-
porarea în basm atât a vechilor
mituri, a psihologiei primitve, a unor
practici strãvechi, dar ºi “a
realitãþilor socio-istorice imediate,
contemporane” (p. 115).

În prima jumãtate a sec. al
XX-lea, ºcoala filologicã (O.
Densusianu) ºi cea sociologicã (D.
Gusti, C. Brãiloiu, I. C. Cazan) pun
un accent deosebit pe perfec-
þionarea metodei de culegere a
folclorului ºi pe cercetarea lui
multidisciplinarã, pe baza unitãþilor
sociale: familie, cãtun, sat, zonã,
cum procedeazã ºi Arhiva de
Folclor-Cluj a Academiei (P. V.
ªtefãnucã). E cercetat, de ase-
menea, povestitul ca fenomen
social, au fost realizate repertorii
ale basmelor din unele localitãþi, a
fost cerctetatã relaþia dintre lecturã
ºi povestitul tradiþional, oral (I. C.
Cazan) ºi rolul povestitorului.

Dupã al doilea rãzboi mondial
au fost reluate cercetãrile la
Drãguº ºi au fost fãcute constatãri
valoroase referitoare la evoluþia
povestitului, a repertoriului unei
localitãþi ºi a influenþei pe care o
are lectura asupra acestuia (I. C.
Cazan, D. Truþã). Au fost realizate
câteva studii monografice asupra
unor povestitori remarcabili (O.
Bîrlea, D. Truþã, J. Faragó º.a.), iar
I. Cuceu a dat o bunã sintezã
asupra funcþiilor magico-rituale ºi
socio-culturale ale povestitului în
câteva regiuni ale României de azi.
Cel mai important cercetãtor
dinainte de 1989, O. Bîrlea, a oferit
- scrie autoarea - “o imagine
panoramicã, istoricã ºi funcþionalã
a povestitului la români” (p. 123).

Basmologia româneascã trece
de la cercetarea povestitorului,
la aceea a ascultãrtorilor (M. Pop) ºi
la fenomenele sociale contem-
porane (migrarea spre oraº a
sãtenilor, în cãutare de lucru, rolul
cãminelor culturale, al emisiunilor
radiofonice (P. Ruxãndoiu, I. I.
Popa, N. Constantinescu). E sta-
bilitã mãsura în care povestitorii
inoveazã basmele, prin includerea
unor pãrþi din biografia poves-
titorului, ºi prin introducerea unor
obiecte ºi personaje noi în basm
(telefonul, ascensorul, contabilii,
miniºtrii), fenomene pe care
autoarea le apreciazã nu numai ca

semne de evoluþie, ci ºi de extincþie
a povestitului.

Interes pentru basmul românesc
au dovedit, de asemenea, filozoful
C. Noica (Tinereþe fãrã bãtrâneþe)
ºi psihanalistul V. Lovinescu
(basmele lui I. Creangã). Lucrãrile
acestora sunt privite cu o admiraþie
rezervatã ºi cu atitudinea criticã a
unui basmolog specializat.

Într-un subcapitol special ana-
lizeazã V. Niºcov cercetãrile de
morfologie ºi artã literarã, oprindu-
se la “estetica basmului”, de G.
Cãlinescu, la cercetarea basmului
pe baza teoriei gramaticilor
generative, de Solomon Marcus, ºi
la studiul de stilisticã al lui Gh.
Vrabie.

V. Niºcov aratã importanþa
studiilor comparative, prin care
basmul românesc îºi cautã locul
în repertoriul universal: M. Gaster
stabileºte paralele între versiuni
iudaice ºi general europene,
demonstrând rolul de mediator al
literaturii ebraice între Orient ºi
Occident; L. ªãineanu raporteazã
basmele româneºti la legendele
antice, la basmele popoarelor
vecine ºi ale popoarelor romanice;
N. Cartojan vede drumul legen-
delor cosmogonice pe ruta India -
Iran - Europa (în acest context
merita sã fie menþionatã ºi
contribuþia lui F. Karlinger privitoare
la difuziunea legendei româneºti
despre “contractul lui Adam cu
diavolul”); în fine, A. Schullerus
descoperã caracteristici ale
basmelor româneºti, maghiare ºi
sãseºti din Ardeal.

Prin tipologiile basmului (L.
ªãineanu, A. Schullerus, C.
Bãrbulescu), au fost puse la
dispoziþia cercetãrii naþionale ºi
internaþionale valoroase instru-
mente de lucru (cum s-a fãcut de
altfel ºi în domeniul legendei - T.
Brill - ºi a  snoavei - S. Stroescu -
aceasta din urmã apãrutã în
francezã).

V. Niºcov nu pierde însã din
vedere sã indice ºi neajunsurile,
respectiv lucrãrile care ar trebui
fãcute de acum încolo: culegeri în
zone mai puþin cercetate, aducerea
la zi a cataloagelor existente ºi
publicarea lor ºi în limbi de mare
circulaþie, realizarea unor enci-
clopedii generale ºi pe probleme,
monografii tematice, sinteze

comparatiste consacrate prozei
populare în întreg spaþiul sud-est
european, ºi nu în ultimul rând,
punerea la dispoziþia cercetãrii
internaþionale a unor texte de
prozã popularã româneascã
traduse într-o limbã de circulaþie
internaþionalã.

Mai bine de o ºesime din volum
e dedicatã practicãrii basmului.
Cunoscând întreaga literaturã a
basmului românesc (surse pri-
mare/secundare), autoarea se
poate angaja la prezentarea lui pe
baza mai multor criterii: numele,
acþiunile, ajutoarele (zilele sfinte),
ºi adversarii protagonistului
(zmeul, zmeoaica, balaurul,
diavolul, scorpia, Mama Pãdurii,
Statu-Palmã-Barbã-Cot, ursitoa-
rele, cãpcãunii etc.); alte perso-
naje: împãratul ºi împãrãteasa.
Sunt identificate elemente strã-
vechi în basm (reminiscenþe tote-
mice, credinþe ºi practici magice,
rituri iniþiatice, cultul strãmoºilor
etc.), actualizãrile ºi localizãrile,
formulele din basm, funcþia
magicã, apotropaicã a povestitului
etc.

Spuneam cã prin lucrãrile
publicate anterior, V. Niºcov s-a
dovedit a fi cea mai chematã din
generaþiile de azi sã scrie feno-
menologia basmului românesc.
Ea cunoaºte toatã literatura
româneascã - mi se pare cã nu
poate fi gãsitã vreo lacunã
importantã în bibliografia cãrþii -
ºi  principalele opere ale bas-
mologiei europene. Lucrarea ei
aratã cum au asimilat românii
cercetãrile asupra prozei po-
pulare din alte þãri europene, dar
ºi inovaþiile pe care le-au adus,
respectiv contribuþia româ-
neascã la folcloristica inter-
naþionalã: teoria oniricã, locul
bogomilismului ºi a sud-estului
Europei în transmisiunea basmu-
lui spre Occident. Pe de altã parte
descrie ºi analizeazã mijloacele
taxinomice ale basmului ro-
mânesc (tipologiile). Textul feno-
menologiei e dens, opiniile ºi
afirmaþiile sunt fondate, sigure ºi
sunt exprimate cu claritate, ele
izvorând din pana  unui specialist
cu larg orizont profesional. Sunt
calitãþi pe care le gãsim doar la
L. ªãineanu, G. Cãlinescu sau
O. Bîrlea.
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Voiajul dã sensul stabilitãþii: cu cît eºti mai
îndepãrtat, cu atîta obstinaþie gîndul revine, cu o
îndîrjire întemeietoare, la rînduielile cunoscute ºi
acceptate. Proiecþia retroactivã s-a instalat, în Australia,
de la început, în dublul regim care a marcat noua
experienþã: cunoaºterea afectivã a noilor locuri s-a
produs paralel cu trezirea nostalgiilor privind locurile
de care m-am îndepãrtat, ceea ce are ºi efectul de a
limita presupusa euforie a turismului, de a aplana
exuberanþa deambulãrilor, de a tempera voluptatea
necunoscutului. ªi desigur cã este mai bine aºa, fiind
controlatã inconºtienþa aventurii.

Pe terasa casei din Brisbane mã gãseam într-o
riscantã singurãtate, în mijlocul naturii. Casele din
apropiere stãteau copleºite de bogãþia vegetaþiei, la
înãlþimea palmierilor, o mulþime de pãsãri, care în
Europa se cumpãrã de la magazinele de specialitate
ºi se þin în colivii, zboarã aici în deplina inperspicacitate
a vegetalului învolburat, cu þipete ce par a ieºi din
copaci. Pãsãrile australiene nu manifestã teama
ancestralã de oameni, instinctul lor de apãrare nu a
fost cultivat, fapt care în Europa le-ar face total
insecurizante. Se vede încã o datã cã mediul este aºa
cum ºi-l face omul, cã vina pentru disfuncþionalitãþile
lui nu trebuie imputatã altcuiva. Din cînd în cînd, la un
anume semnal pãsãresc, ele vin pe terasã, cautã
liniºtite ceva de mîncare, apoi dispar în tufiºurile înalte.
Papagali verzi sau felurit coloraþi îºi fulgerã zborul lor
repede ºi inconºtient pe deasupra tufiºurilor, trasînd o
dungã esteticã de o clipã, pierdutã în vegetaþia
ocrotitoare. Valuri dupã valuri de limbi zburãtoare
izbucnesc din splendoarea clorofilei, din corolele înalte
ale copacilor, din toate locurile tãinuite identificate doar
prin izvoarele lor sonore. Baia matinalã de soare,
vegetaþie ºi cor pãsãresc este dezlãnþuitã, într-o
ofensivã care face toaleta zilei ce începe. Este ritualul
inconºtient al zilei ce se naºte ºi el este vestit pe canalele
înfiltrãrii soarelui prin volbura vegetaþiei. Se marcheazã
astfel o altã simbiozã esteticã a locului, repetabilã dar
indiferentã la efectul produs: fãrã consemnare, s-ar
topi în anonimatul din care a ieºit. Superbia ei stã
tocmai în indiferenþa cu care se repetã, gratuitatea o
certificã, îi dã mandatul existenþei ei inconºtiente.

ªi iarãºi vin valuri dupã valuri ale atestãrii sonore,
dupã ce fulgerele zborurilor s-au frînt în trunchiurile
copacilor înalþi. A sta sã le asculþi este privilegiul tãcerii
tale care nu intervine în rosturile firii: tot ce þi se pretinde
este liniºte ºi ascultare. Nu poþi interveni cu nimic,
fiindcã tu nu faci parte din naturã, te-ai rupt demult de
libertatea ei gratuitã, de învãþãturile inconºtienþei ei.
Accepþi doar ca acest fundal intens sonorizat sã-þi vinã
în preajmã, sã te învãluie ºi sã te copleºeascã, cu o
evidenþã la care nu mai este nimic de adãugat.

Se relevã un sens adînc ºi impenetrabil, ca o treaptã
fatalã spre altceva, spre o altã alcãtuire de care ne-
am desprins demult ºi ale cãrei regrete le reînvie harul
corului pãsãresc. Conºtientizarea lui presupune
coborîrea la izvoarele firii pãstrate în complicitate de
natura bogatã ºi indiferentã a Australiei. Este o
adãugare de mister ce depãºeºte esteticul fiind anevoie
de a-l urgenta – cãci esteticul nu se împacã, în starea
lui de superbie nealertatã, cu graba, el vine dintr-un
confort al deducþiei, nu este un avanpost al cunoaºterii.
O preþiozitate fãrã sursã evidentã se consumã în
propria ei existenþã, iar terasa pe care scriu îmi apare
ca un loc binecuvîntat ºi atemporal, tolerat de invazia
sonorã ºi vegetalã, în ciuda evidenþei ei
construite.(Cum tot în ciuda evidenþei onomastice,
bravul soldat Švejk nu-l identificase pe arhiducele
austriac Ferdinand, asasinat la Sarajevo: „Eu cunosc
doi. Unul, servitor la droghistul Prusa, care a bãut
odatã, din greºealã, o sticlã cu ulei de pãr, celãlalt,
Ferdinand Kokoška, care adunã cãcãþei de cîine”,
limitînd astfel drastic aria de cuprindere a numelui
arhiducelui asasinat.)

*
Spre Australia am coborît treptat ºi îndîrjit, pînã am

putut sã contemplu liniºtit cum soarele face iarba sã
luceascã, excitînd colorofila abundentã care stã sã dea
pe dinafarã din frunzele pãstoase ale copacilor. La
prima escalã, în Dubai, am simþit trecerea spre altã
lume statornicitã în cutume. Faptul mi l-a spus o simplã
întîmplare, surprinsã pe aeroport: un arab îmbrãcat
europeneºte cu un pulover alb ºi cu o cravatã roºie
stãtea familiar, lîngã fotoliul lui liber pe care ar fi trebuit
în mod normal sã se aºeze, pe un covoraº verde, pus
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fonatorie pentru coloraturã, ca bucurie la ivirea soarelui
sau aºteptîndu-l voioase, ca stimul esenþial pentru viaþã.
Pentru înþelegerea acestei simplitãþi am venit pînã în
Australia ºi nu este singura pe care Europa nu mi-a
îngãduit-o, fiindcã civilizaþia ei este prea sofisticatã,
abandonînd cruditatea adevãrurilor simple. Desigur cã
nu propun nici un model, constat doar diferenþierea.

Fiecare dimineaþã trezeºte natura ca pe o
promisiune de libertate. Existã o intimã întrepãtrundere
între aºezarea omeneascã ºi naturã, într-o simbiozã
întinsã pe mari distanþe înfrãþite. Stridenþele au fost
eliminate reciproc: naturalul devine decorativ prin ºiruri
florale, iar natura construitã a consimþit sã-ºi limiteze
orgoliile ºi sã accepte dimensiuni ale orizontalitãþii. Doar
în centru izbucnesc verticalele care amintesc de
oraºele americane. Lungile cartiere de locuinþe nu
depãºesc înãlþimea copacilor ºi protejeazã asezonãrile
florale. Naturalitatea este gloria australianã, mai
cãutatã decît în Canada, mai exuberantã decît în
Europa; ºi casele din Bavaria ruralã au un aspect floral
distinct, dar cultivat cu multã invenþie a aranjamentului,
fiecare fereastrã este marcatã de cãtre o susþinere
cromaticã, încît mãiestria locuitorilor se aratã în

ingeniozitãþi ale aranjamentului. Aici plãcerea stã în a
lãsa vegetalul pe pãmînt ºi nu a-l muta în glastre.
Iodlãrele tiroleze, complicate ºi exacte, par a celebra
rigoarea artificializatã care duce la performanþe. În
Australia, corectarea naturii este discretã,
neostentativã, fiindcã nu prisoseºte cu nimic ºi nu duce
la exces tehnica aranjamentelor.

Cînd se urmãresc lucruri comune, chiar inconºtient,
fluenþa vine de la sine. Pe coasta de est australianã,
comunitãþile umane au introdus normalitatea în
miºcarea vieþii. În lungile prelungiri umane protejate
de naturã, în parcuri ºi restaurante, pe strãzi ºi în
imediatul familial, totul se desfãºoarã prin acceptãri
instinctive, încît deranjeazã doar ieºirea din normã.
Nimic nu este impus, totul devine dintr-o conºtiinþã
refulatã, ceea ce apare la suprafaþã este consecinþa
unui pact lãuntric, care aratã cã ceea ce vine de la
sine nu deranjeazã. ªi astfel viaþa devine victorioasã
prin modul ei firesc de a fi.

Europeanul se confruntã acolo cu handicapul
îndepãrtãrii ºi cu consecinþa lui nostalgicã imediatã.
Într-un fel, se repetã starea de început a azilantului,
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indiferent la agitaþia din jur, cum aveam sã vãd
amplificat în miraculoasa naturã australianã. Cu toatã
îmbrã/cãmintea lui îngrijitã, detabuizat, se descãlþase,
lãsînd adierilor aerului condiþionat din aeroport ne-
greala specificã a picioarelor. Mi-a fost îndeajuns ca
sã conºtientizez cã mã repezeam, cu 1000 de kilometri
pe orã ai Boeingului, spre tainele unei alte lumi.

La Singapore, amestecul populaþiilor este acceptatã
ca fireascã, indiferenþa ei nesondatã o recunoaºte ca
o fatalitate... normalã. Oameni mici ºi expeditivi,
aparþinãtori rasei sudului asiatic, îºi îndeplineau tãcuþi
ºi eficienþi îndatoririle, la fel de indiferenþi la forfota
internaþionalã. În jurul lor iradia liniºtea necrispatã ºi
indiferenþa eficientã – forma lor specificã de a participa
la civilizaþie, într-un mod lipsit de nãvalã, neostentativ,
tãcut, lucrativ.

*
Pe aeroportul din Brisbane am fost oprit ferm la

intrare, cînd am prezentat declaraþia pe care o
completasem în avion. Funcþionara m-a privit alarmatã,
sã vadã dacã mã mai þin pe picioare. M-a întrebat dacã
ºtiu ce am scris – asta am înþeles. I-am rãspuns cã
aproximativ da. M-a întrebat ce limbã ºtiu ºi i-am spus
cã germana, o limbã care nu se vorbea pe traseul meu
aerian, toate declaraþiile folosind-o pe cea uzualã,
engleza. Mi-a dat traducerea în germanã a întrebãrilor
ºi am realizat gafa pe care o fãcusem: dupã propriile
mele declaraþii, sufeream de toate bolile ce erau interzise
pe continentul insular, eram amestecat în traficul de
droguri, fãcusem închisoare ºi eram urmãrit de Interpol.
Am completat corect noua declaraþie, rapid, fãcînd doar
inversarea rãspunsurilor. Acum era bine ºi am trecut
rapid bariera autoritãþilor – fiind corect, eram liber. Cred
cã nu handicapul limbii a împiedecat-o pe funcþionarã
sã-mi þinã morala de rigoare, ci eficienþa civilizaþiei, care
nu avea nimic de a face cu neºtiinþa mea lingvisticã.
Culmea este cã nici nu mi-am pierdut locul la rîndul
ieºirii din bariera vamalã.

*
Crengile lungi ale palmierilor australieni ventileazã

cu tandreþe clãdirile pe care le protejeazã în alveolele
lor vegetale. La prima întîlnire matinalã cu lumea
pãsãrilor, pe cea dintîi care mi-a venit în preajmã am
ademenit-o cu vorbe duioase, dar ea mi-a privit
contrariatã mîna întinsã care nu-i oferea nimic demn
de interes, a zburat pe marginea terasei ºi s-a aºazet
acolo cu spatele spre mine, în semn de lipsã totalã de
interes. Mi-am început ziua australianã sub sancþiunea
unui dicton nerostit, pe care trebuia sã-l înþeleg. El
privea un lucru esenþial rostit în limba pãsãrilor, despre
care Andrei Pleºu scrisese o carte: ele ºtiu ºi spun,
simplu, ce vor. Paradoxistul en titre din America,
Florentin Smarandache, s-a strãduit ºi el s-o
descifreze, dar ca pe o limbã concretã care ar vehicula
rãspunsuri elaborate, ignorînd adevãrul cã limba lor
constã în rãspunsuri esenþiale la stimuli esenþiali:
avertismente la pericole, satisfacþia aflãrii mîncãrii,
semnale de recunoaºtere. Cam asta îºi transmit ºi nu
altceva, decît doar în viziune paradoxistã, unde totul e
posibil, chiar ºi imposibilul. Dincolo de rãspunsuri
esenþiale la stimuli esenþiali, ele îºi exercitã capacitatea
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datã de concreteþea depãrtãrii ºi inoculatã pe timpul
parcurgerii spaþiului, încît realizezi nu cît mai este, ci
cã la capãt ai parcurs numai jumãtate de distanþã,
rãmînînd nefãcutã aventura reîntoarcerii. Australia
rescrie situaþia azilantului în parametri spaþiali, obiectivi
ºi expliciþi – asta a simþit-o cel care o fãcuse, cu toatã
tenacitatea, pe prima.

Cred cã am conºtientizat aceasta pe cînd zburam
desupra Oceanului Indian, printr-o furtunã care
zguduia avionul ºi a obligat pe pilot sã mai adauge un
kilometru la cei zece ai înãlþimii zborului normal. Era
bariera de corali a aerului, care trebuia depãºitã pentru
a putea mai apoi plonja în imensitatea de luminã
primitoare oferitã cu genuitatea fascinantã a unui nou
început.

Ecuaþia depãrtãrii aratã cã ea este egalã cu pãtratul
vitezei înmulþit cu ardoarea. Cîºtigul net al cãlãtoriei
se adunã într-un precipitat de cuvinte, cum sunt
„notele” de faþã. Oare cînd plecãm, nu o facem ºi cu
speranþa gãsirii unei lumi mai curate ºi mai frumoase,
purgatã de mitocãnie jignitoare ºi mîrlãnie nãmoloasã?
Din nefericire, mã frecasem de mîrlãnia unei pãrþi a
conaþionalilor mei, pentru ca în Germania sã realizez
cã cel mai greu lucru în viaþã este sã ai de a face cu
omul prost. Dar cãlãtorim ºi ca sã scãpãm de urmãrirea
imaginilor biciuitoare. În Australia mã gãsesc prea
departe de apropierile stînjenitoare pe care le
experimentasem fãrã sã fi vrut. Dacã a cãlãtori
înseamnã a muri puþin, nu îngroparea acestor reziduuri
o cãutãm?

*
O deplasare pe coasta de est înseamnã încercarea

capacitãþii de impresionare coloristicã. Formã esteticã
a integrãrii lor naturale, casele ºi-au îmbrãcat
construcþia într-o abundenþã de culori ºi nuanþe,
varietatea lor pastelatã pare nesfîrºitã. Este o
exuberanþã neostentativã, care traduce ceva din firea
plãcut-politicoasã ºi lipsitã de griji a localnicilor. Lipsa
de griji trebuie înþeleasã în specificul locului, care nu
materializeazã performanþe în geometrizarea
ambientului. Grija etalãrii plãcute nu exspereazã, nu
devine rigidã ºi nu defuleazã în imprecaþii
moralizatoare. Acestea sunt strangulate ca suficienþe
ale modului de trai. Plãcerea învecinãrii cu un omenesc
nesofisticat ºi mai ales neimputabil lasã sã se vadã un
hedonism decent. În amãnunte, fireºte cã nu se
înfãþiºeazã totul ca la carte – gunoiul menajer nu este
sortat dupã culoarea sticlelor, pe lîngã garduri se vãd
lucruri aruncate din maºini. Australienii n-au avut vreme
sã înveþe acea rigoare tradiþionalã care sã le dea un
orgoliu deosebitor de obiceiurile mai laxe ale celor
veniþi între timp. Nimeni nu suferã de tenacitatea
demonstrãrii virtuþiilor ancestrale.

Gloria înverºunãrii civilizatorii a englezilor a
ajuns zeflemea în denumiri. La nord de Brisbane, se
întîlneºte frapantul Golf al Decepþiei (Deception Bay),
al cãrui nume perpetueazã dezamãgirea încercatã de
ofiþerul englez Oxley, la începutul celui de al XIX-lea
veac, de a nu fi aflat la capãtul golfului un rîu pe care
sã înainteze spre interiorul continentului, ca sã-l
civilizeze. Faptul se întîmpla cam pe vremea cînd
Napoleon era surghiunit pe insula Sfînta Elena: ca sã

nu se uite, o insulã din faþã poartã chiar aceastã
denumire. Acum, la Deception Bay se vãd nesfîrºite
întinderi de pãmînt nãmolos descoperite de apele în
reflux ale Pacificului. Semnificaþia denumirii pare a se
fi retras în aspecte ale localitãþii care amintesc tenacitãþi
rurale româneºti: case cam dãrãpãnate pe alocuri,
gospodãrii care escaladeazã lipsa gardurilor, animale
domestice amestecate într-un trai nedomestic – o altã
formã de decepþie, actualizatã...

Dar probabil cã înclinaþia australienilor cãtre
expansiunea coloristicã vine din acoperirea unei
deficienþe: cea a pãmîntului roºietic ºi infertil din interior,
pe care-l mai vãzusem pe imensul platou continental
al Spaniei. Ca ºi la scara redusã a Spaniei, vegetaþia
abundentã stã la marginile umectate de ape. Ca o
reparaþie instinctivã a acestei fatalitãþi, ei au exprimat
coloristic efervescenþa sevelor care le lipsea.
Fertilitatea cromaticã izbucneºte în înflorirea zidurilor,
în gineceul pastelat al clãdirilor. Este, în fond, o esteticã
de compensaþie, devenitã fapt natural în sine, fãrã
urme ale conºtiinþei de a corecta natura. Acum doar o
exprimã în limbaje vii, a cãror singurã intenþie este
decorativismul calm ºi vioi.

*
Fiind pe un continent foarte vechi, îmbãtrînirea

rocii australiene ia forme curioase, la fel cum ia
îmbãtrînirea raselor vechi, biblice, care se retrag în
forme zoologice. Roca veche pulverizeazã în nisip,
lãsînd la suprafaþã forme erodate conotate zoologic –
reptile în special sau foci cu capetele ridicate. Crocodilii,
rãspîndiþi în jumãtatea nordicã a continentului, ilustreazã
ºi ei retragerea cãtre rocã, în aceeaºi curioasã
simbiozã a degradãrii pe care o exprimã speciile vechi.
Lanþuri muntoase îmbãtrînite etaleazã impudic
intimitatea dezgolitã a alcãtuirii lor, neprotejatã de
hainele pãdurilor, articulaþiile lor umflate ºi înþepenite.
Apele de la þãrmuri îmbãiazã roci care nu mai simt
nimic, agitaþia lor pare a pregãti un veºnic ritual al
extincþiei. Copaci monstruoºi cresc direct din ape, cu
trunchiuri multiple ºi crengi împletite, care scriu în aer
teamã ºi agresivitate. Vegetaþia umectatã de apele
þãrmurilor creºte într-o devãlmãºie impenetrabilã. Prin
pãduri, trunchiuri calcinate etaleazã rãdãcini
monstruoase ºi periculoase. Înalte podiºuri roºietice
înscriu drumuri pierdute, lungi întinderi balanseazã
între deºert ºi zone vegetale, subliniind astfel o
normalitate irepetabilã. Roci monolitice uriaºe ne dau
un înþeles despre tenacitatea singurãtãþii. Ele par
mulaje dupã animale teribile din poveºti, care biciuiesc
imaginaþia. Nesfîrºite întinderi de nisip încalecã spatele
colosal al continentului. În aer se pãstreazã perdele
roºietice de nisip fin, pe care fantezia poate figura cele
mai terifiante scene, pe cerul cãzut în capcana
deºertului. Falii imense aratã profunzimea solului
roºietic împodobit cu hierografii scrise de vînt pentru
omagierea senectuþii lui. Papagali multicolori stau pe
stînci monocromatice copleºite de vîrstã, aducînd în
scurtimea popasului lor fascinanþe cromatice ºi
indiferente. Cînd se aºeazã mai mulþi pe un copac, îl
ornamenteazã spontan în pom de Crãciun. Trunchiuri
albe, cu descuamãri pergamentoase, încremenesc o
pãdure de stafii. Degete imense de rocã se prelungesc
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întinse ºi roºii par monºtri vechimii împietriþi pe culmi.
Peste alunecãtoarea lor spinare timpul patineazã la
infinit, pe fina lor încreþire vremea se scurge în
indiferenþã ºi eternitate. Numai uºoara ceaþã de pe
creste mai protejeazã misterul. Degete uriaºe de rocã
roºie aratã îmbãtrînirea în aºteptare. Radarul lor este
dezafectat ºi ele au cãzut în propria lor senectute.
Striaþii uriaºe concentrice le mãsoarã împãcarea cu
eternitatea. Rînduri suprapuse alcãtuiesc edificii uriaºe
care comprimã spaþiul ochiurilor de apã ºi acceptã
alãturi pergamentul imaculat al arborilor. Stînci ca niºte
cartofi fenomenali se frig în cuptorul imens al soarelui.
Vãi ºerpuite se pierd într-o caligrafie indescifrabilã, a
cãrei singurã raþiune este ocolirea fortãreþelor
stîncoase.

Pe ciotul unui trunchi de copac, o pasãre pare ºi
ea uimitã de nemãrginire. Sculptatã în stîncã de
hazardul vîntului, o faþã de uriaº umanizeazã
împietrirea. Coºciugul rocii îi fixeazã inflexibilitatea în
prelungiri subacvatice, în tuneluri scufundate prin care
circulã o lume neºtiutã. Contorsionaþi la suprafaþã,
arborii ºi-au definitivat apelul lor la liniºte. E o vrajã ce
se adunã din indescifrabile formaþiuni produse se
eroziunea care macinã piatra.

Deºertul oferã expoziþia permanentã a formelor
rãmase, ele stãruie într-o grandoare agonicã, în riscul
destrucþiei. Din cînd în cînd, crengi cad în ape, iar
copacii aplecaþi par a le cãuta în enigmatica lume
subacvaticã. O santinelã de granit vocifereazã
continuu la intrarea unui golf. Pe plajã au încremenit
balene albe de stînci: Moby Dick se aflã acum în
protecþia parcurilor naþionale. Limburi lungi de pãmînt
se lasã ritmic asaltate de neliniºtea apelor. Dintre douã
stînci construite piramidal, izbucneºte un torent ce se
disimuleazã printre pietre. O incintã circularã de roci
stîncoase izbucneºte din sol. Pe consistenþa unui
arbore devegetalizat, o mulþime de papagali albi
figureazã ninsori vorbitoare. Ferigi uriaºe ascund spaþii
obscure. O orgã imensã de piatrã îºi expune tuburile
stîncoase vîntului flatat ºi inconºtient. Printre
conglomerate de roci se prãbuºesc canioane care
aratã biruinþa eroziunii. Apa se scurge printre stînci ºi
vîntul izvorãºte din veºnica miºcare vegetalã.
Îngrãmãdiri de pietre vorbesc despre destinul involuant
al stîncilor. Eroziunea a lãsat în alveolele lor ouã
megalitice. În rãgazurile unor nesperate spaþii edenice
se oglindesc pe ape pelicani reculeºi. Lumina cade
prin pînze de ape în grote insondabile, frisonate de
curgeri subterane.

ªi totuºi, în contrapartidã, Noosa Heads este
construitã din aliniamente asemãnãtoare celor ale
staþiunilor de pe Coasta de Azur: un ºir de clãdiri care
sunt hoteluri spre plajã ºi magazine/restaurante în
partea care flancheazã strãzile comerciale, animate
de veºnicul interes al vizitatorilor. Pe aceste strãzi
aglomerate am revenit în protecþia Europei, neaflatã
în suveranitatea naturii – de unde se vede cã
obiceiurile ne-au devenit prima naturã.

*
Este normal ca pregnanþa masivitãþii ºi evidenta ei

trecere prin timp sã influenþeze reprezentãrile artistice.
Memento-uri sculpturale orneazã hiperbolic spaþiile,

FI
LE

 D
E

 R
E

P
O

R
TA

Jîn valuri de dune roºietice ºi etaleazã o liniºte
dramaticã. Aerul e pur ºi înalt, norii par agãþaþi de cer,
pãstoºi ºi bine înscriºi pe boltã. Stîncile au generat o
nouã vegetaþie, care se vede la îmbucãturile rocii. Urme
enigmatice înscriu contururi pierdute în imensitatea
nisipoasã a deºerturilor. Peste uriaºele degete de rocã
se preling nori grei ºi impenetrabili. Alte degete de rocã
apar deasupra apei, ca dintr-o imensã palmã
scufundatã. Mari pietre de granit stau într-un echilibru
precar. Amestecate, elementele îºi transmit bucuria
convieþuirii, pînze subþiri de apã se preling pe stînci
implacabile, arbori revãrsaþi îºi privesc frunziºurile în
apa ce stãruie între pietre, deschideri prin tufiºuri duc
la o luminã repetabilã în infinite neprevãzuturi. E o pace
în care strigãtele neîntrerupte ale pãsãrilor – o formã
specificã de „turbulenþã” -  întãresc liniºtea veche a
începuturilor ºi semeþia sfîrºiturilor.

*
De la plaja din Noosa Heads, cu un nisip de o fineþe

untoasã, pînã la înãlþimile de la Montville, se întinde o
imensitate împãduritã, pe deasupra cãreia privirea
alunecã neîmpiedecatã de detalii. Priveliºtea
desfãºuratã îþi dã sentimentul înmulþirii care
subclaseazã amãnuntele. Confortul pe care-l resimþi
vine din imensitãþile care þi se oferã, dezinteresat ºi

dintr-o datã. Totul se adaugã, se miºcã în  progresie
geometricã, totul sporeºte ºi te sporeºte. Depãrtarea
joacã aici rolul unei fascinaþii a apropierii, fiindcã în
concreteþea imediatului descoperi virtutea multiplicãrii
repetatã la nesfîrºit. Sãlbãticia constã în proliferarea
pe spaþii imense, pînã la necuprinsele ape ale
Pacificului, pe care stînci vechi le iscodesc înaintînd
cu semeþie în valuri. Nisipul untos de la Noosa Heads
a distilat în mãcinarea-i finã roºul stîncos al
continentului. Caligrafia naturii este infinit repetabilã,
ce este aici este ºi dincolo ºi este pretutindeni. Scoarþa
zoomorfã a pãmîntului exprimã vechimea încremenitã
în grandoare. Imaginaþia naturii este inepuizabilã în
asamblarea diferitã a aceloraºi elemente. De prea
multã fantezie, verdele vegetal ºi roºul rocii au trecut
în albastrul care planeazã deasupra întregului, ca un
zbor împietrit. Nici valurile nu-ºi rãstoarnã oricum
neodihna pe þãrmuri, ci în dantelãrii care omagiazã
estetic nisipurile primitoare.

Eternitatea pãdurii se vede în indiferenþa lãsãrii în
propria-i grijã. Crengile care cad ºi cele care cresc
pãstreazã echilibrul ciclurilor naturale. Ceea ce nu se
vede se poate bãnui în soarta aceleiaºi multiplicãri.
Lunetele uriaºe ale dunelor de nisip au obosit în a mai
iscodi rãspunsurile întîrziate în cer. Creste stîncoase
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frapînd prin escaladarea dimensiunilor. Într-o vacã
uriaºã, care seamãnã cu simbolul bavarez al ciocolatei
Milka, se ajunge pe o scarã, ca în calul de lemn de la
intrarea în Troia. Modelul unei reptile este terifiant
fiindcã ameninþã cu înãlþimea supradimensionatã. Un
fruct de ananas îºi ridicã solzii circulari mai sus de
înãlþimea unei case. ªahul se joacã pe asfalt cu figuri
masive, mutate pe braþe. O bananã uriaºã închide
latura unui parc. Domul Academiei de ªtiinþe din
Canberra îºi curbeazã de pe pãmînt fastuoasa-i cupolã
de OZN nedezintegrat. Acoperiºul operei din Sydney
îºi orienteazã succesivele sale antene parabolice ca
sã audã tenorii Paradisului.

Gustul australienilor este deschis spre imediatul
hiperbolizat care este asimilat decorativului ºi spre
imediatul funcþional care este asimilat progresului
civilizaþiei. Pragmatismul lor se aratã satisfãcut de
obiectele uºor de recunoscut. Sofisticarea nu-i atrage,
arta pe care o gustã trebuie sã fie simplã ºi sã
rãspundã nevoilor cotidiene. Decorativismul pe care-l
acceptã eliminã abstracþionismul din reprezentãri, deci,
dupã gustul european, ei se mulþumesc cu arta
minimalã, cu cea care frapeazã prin modificarea
dimensiunilor, se aratã uimiþi de macroregistre ºi
realizeazã bucuriile simple ale recunoaºterii modelelor.
Uimirea ia locul febricitãþii artistice, producþia de artã
se realizeazã pe cãi simple care ocolesc comentariul
doct ºi sofisticat, elaborarea complicatã, cazuistica în
sine, abstragerea savantã din realitate. Confortul pe
care ºi-l doreºte australianul trebuie sã fie palpabil ºi
decent, necomplicat ºi funcþional. Amenajãrile au
strãlucirea casnicã a ambientului, în care rigoarea este
mai laxã ºi nu aspirã la performanþe. În biblioteca
personalã, stau cu mîndrie albumele varietãþii
impresionante a continentului, care suplinesc ºi
pretenþiile de artã. Patriotismul australianului stã în
mîndria esteticã pe care i-o procurã întinsa lui þarã.
Contemplarea particularitãþilor naºte dorinþa de a
cãlãtori, pentru cunoaºterea directã ºi folositoare,
pentru achiziþionarea reperelor la faþa locului.
Arhitectura naturalã abuzivã a locurilor devine prilej
de mîndrie în reuniunile familiale. Natura este arta
contemplatã, prin caracterul ei terifiant, prin marea
frecvenþã a locurilor memorabile. Vîntul ºi apa preiau
funcþiile producerii de artã, pe care o fixeazã în spaþiu
ºi-i accentueazã vechimea. Australia întreagã este o
imensã lucrare artisticã strãbãtutã de patos
expresionist, la care omul mai poate doar adãuga micile
corecturi ale confortului ambiental care ajutã actul
contemplaþiei.

Chiar dansurile aborigenilor concentraþi în nord-
vestul continentului (zona Darwin) sunt urmãrite cu o
încîntatã uimire, ca un dar în disoluþie al naturii, intens
achiziþionat fotografic. Decoraþia acestora floralã,
remarcatã de Gauguin în pînzele lui tahitiene,
esenþializeazã în coliere varietatea cromaticii naturale.
Arta rupestrã a aborigenilor reproduce terifianþa unor
forme fantastice, de oameni-animale, cu prelungiri
hazardate pe pereþii de piatrã din Kakadu National
Park. Liniile care înveºmînteazã trupurile dansatorilor
se recunosc în stilizarea geometricã a decoraþiei
definitive din picturile conservate.

Decurgînd din viaþã, apetitul artistic australian se
muleazã pe formele naturale oferite în exces ºi este
uºor de satisfãcut de cãtre opulenta ofertã.

*
Cu toatã imemoriala vechime a rocii care ºi-a ridicat

eroziunea la rang de elaborare artisticã, populaþia albã
a continentului este de o vîrstã recentã, preponderent
de origine englezã, diversificatã mai apoi de emigrãrile
actuale care au adus grupuri compacte de chinezi,
vietnamezi, filipinezi, turci. Construcþia de sine s-a fãcut
prin împrumuturi toponimice. Geografia locului reia
denumiri cunoscute ºi consacrate: Roma, Victoria,
Simpson, Albany, Leonora, Esperance, Darwin, York,
Proserpine, Bayron, Gloucester, Lincoln, Robinson,
Eyre, Texas, Cleveland, Casino, Bega, Ivanhoe,
Buffalo, Denmark, Augusta, Eden etc. Altele
perpetueazã exotismul lingvistic al aborigenilor, realizat
de multe ori prin dublare: Callabonna, Oodnadatta,
Borroloola, Kununurra, Tibooburra, Ulladulla, Kin Kin,
Ban Ban, Gin Gin, Burra Burri º.a. Nenumãrate parcuri
naþionale împînzesc întinderile continentului, marcînd
peste tot spectaculosul naturii, dar ºi imprimînd locurilor
un aer sãrbãtoresc vãdit în dispoziþia pentru
reculegere.

Douã staþiuni maritime învecinate de pe coasta de
vest poartã denumiri de extracþie divergentã: Alexandra
ºi Mooloolaba; mai spre interior, se învecineazã Obi
Obi cu Montville, ºi mai spre interior stau alãturi Ma
Ma ºi Forest Hill; mai spre sud se aflã la cîþiva kilometri
Toowoomba ºi Pittsworth, dupã care urmeazã, în
aceeaºi direcþie, Koorongara ºi Millwood. În aceastã
disparitate toponimicã descifrez mai degrabã regretul
pentru înfrãþirea istoricã dintre albi ºi aborigeni. Oricum,
corecturile istoriei vin întotdeauna tardiv...

În oraºe, locuitorii nu iubesc performanþele
pietonale, mersului pe jos îi preferã deplasarea în
vehicole. Obezitatea este frecventã, mai ales la femei,
chiar tinere. Într-o parte a verandei vecinului meu, altfel
mare ºi confortabilã, se aflã o instalaþie de grãtar, cu
toate dotaþiile aferente, strãlucind de îngrijire, de
mãrimea ºi cu fastul specialist a unei mese de operaþie,
de partea cealaltã stã bicicleta staticã pentru slãbit: se
trece firesc de la una la cealaltã. La rigoarea unei
ocazii, pe terasã se poate fuma.

Peste sãptãmînã, strãzile ºi magazinele sunt puþin
frecventate, trecãtorii rari ºi cumpãrãtorii puþini. Viaþa
se animã începînd de joi dupã-amiazã, cînd toate
magazinele au orar prelungit ºi agitaþia aratã cã se
trece spre week-end. Localnicii urmãresc ca totul sã
se întîmple conform proiectului pe care ºi l-au fãcut
þinînd cont de încãrcãtura obiectivã ºi afectivã a zilelor.
La sfîrºitul sãptãmînii, agitaþia consumatoare
reechilibreazã balanþa restaurantelor. Cele mai
renumite funcþioneazã însã din plin de-a lungul
sãptãmînii, încît reþinerea locurilor trebuie fãcutã
telefonic. A fost cazul „La Ahmet” din Brisbane, vestit
pentru oferta lui culinarã turceascã ºi pentru platourile
generoase pe care serveºte – în fond, sunt farfuriile
mari care se folosec în berãriile din München. Se spune
cã la sfîrºit de sãptãmînã se oferã consumatorilor
languroase ºi unduitoare dansuri anatoliene. N-a fost
cazul sã ne înºelãm apetitul...
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Dumitru Chioaru, în prezent
profesor de literaturã comparatã la
Facultatea de Litere ºi Arte a
Universitãþii “Lucian Blaga” din
Sibiu ºi redactor-ºef al revistei
Euphorion, a avut încã din anii
studenþiei intenþia unei cercetãri
consacrate scriitorilor români
creatori ºi în alte limbi. Volumul
Bilingvismul creator, apãrut în
acest an la editura Limes,
cuprinde, în consecinþã, un studiu
dezvoltat în jurul acestui subiect ºi
are în vedere scriitori care au
adoptat limba francezã ca limbã de
expresie internaþionalã ºi a cãror
evoluþie s-a încheiat pânã la
momentul de faþã. Dumitru Chioaru
înþelege prin bilingvism creator acel
fenomen întâlnit la scriitorii care “ºi-
au scris cãrþile în douã limbi diferite
(...) prima dintre ele fiind limba
maternã, iar a doua o limba
adoptatã din motive biografice/
personale”.

Întrucât aceastã atitudine se
asociazã de obicei cu plecarea în
þara limbii respective pentru o mai
amplã expunere culturalã, autorul
studiului îºi propune, fãrã sã
urmãreascã întreaga evoluþie
biograficã, sã prezinte nouã studii
de caz, interesându-se de
motivaþiile acelui moment cheie de
trecere ºi de repercusiunile
acestuia în actul creator ulterior ºi
în cadrul culturii. Dupã
consideraþiuni introductive de
acest gen, care delimiteazã
conceptual o temã lipsitã
deocamdatã de carierã în literatura
criticã româneascã, volumul
cuprinde câteva articole care
acoperã prin reprezentanþii sãi
perioada literaturii româneºti scrise
de la paºoptism încoace. Astfel,
printre scriitorii acoperiþi figureazã
Dimitrie Bolintineanu, Tristan
Tzara, Emil Cioran ºi Eugen
Ionesco.

Una dintre cele mai interesante
poveºti pare sã o aibã Panait
Istrati, iar articolul despre el este
de-a dreptul palpitant în ton cu

Bilingvismul româno-
francez în istoria literaturii
noastre

viaþa de picaro a prozatorului ºi cu
circumstanþele din al cãror
concurs au rezultat Les récits
d’Adrien Zograffi (1923). Din acest
ciclu de povestiri, “Kyra Kyralina a
fãcut din Panait Istrati, împreunã
cu Oncle Anghel apãrut la câteva
luni diferenþã, un mit publicitar”.
Urmeazã decenii de fervoare a
creaþiei franceze (limbã pe care ºi-
a însuºit-o ca autodidact), tradusã
imediat în alte limbi ºi, concomitent,
rescrierea povestirilor în românã.
Deosebit de interesantã este aici
ºi analiza asupra stilului
povestirilor pe care Dumitru
Chioaru o propune, observând, pe
de o parte, cã aceastã cunoaºtere
relativ parþialã a limbii franceze a
conferit textelor franþuzeºti ale lui
Panait Istrati “impresia de
spontaneitate ºi naturaleþe, (…)
originalitatea stilului”. Prin ceea ce
Monique Jutrin-Klemer, citatã de
autor în cadrul analizei comparate
a textelor româneºti cu cele
franceze, numea “osmoza
lingvisticã”, s-a resimþit o adevãratã
reîmprospãtare a limbii franceze
prin cuvinte româneºti neexistente
traduse literar (“broche,”
“borphache” “rakiou” “tchoban”),
expresii preluate ca atare (“le
codrou frère du Roumain”, “sonder
la profondeur de la mer avec le
doigt” “jusque chez Dieu on peut
être devoré par les saints”).

În încheiere, trebuie spus cã
Bilingvismul creator nu solicitã o
lecturã unilateralã, din prisma
fenomenului, subiectele fiind tratate
în cheia mult mai largã a
contextelor ºi istoriei, cu implicaþii
mai ample decât satisfacerea unei
curiozitãþi pur academice.
Desfãtarea lecturii nu este nici pe
departe exclusã.

Alex. Raþiu

Spaþiul criticii româneºti s-a
îmbogãþit anul trecut cu lucrarea
Cântece dinaintea decadenþei.
A.C. Swinburne ºi declinul
Occidentului a Roxanei Patraº, al
cãrei subiect este încã netratat în
sine de cãtre specialiºtii români.
Critic literar, eseist ºi traducãtor,

A. C. Swinburne ºi
cântecele sale

Roxana Patraº propune publicului
roadele demersului investigativ
desfãºurat de-a lungul anilor de
doctorat în jurul poetului-critic
Algernon Charles Swinburne
(1837-1909), a vastei sale activitãþi
ºi a dinamicii de receptare, pentru
a urmãri cu acest prilej miºcãrile
din interiorul culturii acelei perioade
efervescente care a însemnat
naºterea modernitãþii. Cercetarea
îºi propune acea deconspirare a
mãºtilor apropiate de cãtre o figurã
histrionicã în jocul ei de roluri,
pentru a-l gãsi pe “adevãratul
Swinburne” ºi îºi asumã în acest
sens “rãtãcirea într-un labirint” pe
care o presupune lipsa de centru.

Concretizatã în volumul amintit,
cercetarea nu se intereseazã de
picanterii biografice la modul
gratuit, în pofida ofertei generoase
de astfel de detalii care este
disponibilã atunci când vorbim de
controversatul Swinburne, fãrã sã
se detaºeze, totuºi, complet de
planul faptului concret acolo unde
acesta e relevant. Contextul socio-
cultural victorian ºi trecerea de la
romantism la modernism prin
decadenþã, precum ºi relaþiile
poetului cu literaþii contemporani lui
la nivel de artã constituie câþiva
piloni tari ai cãrþii.

Introducându-ne în subiect
printr-o analizã a tendinþelor
înregistrate în exegeza scrierilor lui
Swinburne de-a lungul unui secol
ºi continuând pentru început cu un
fir biografic al Ariadnei, autoarea
selecteazã lucrãri care se
delimiteazã explicit de acea
receptare “tendenþios-cancanierã”
care ignorã umanitatea excen-
tricului redus la o sumã de
curiozitãþi de genul “a fost sau nu
a fost homosexual?”, “a frecventat
sau nu sanctuarele Sacher-
Masoch?”, pentru a-i plasa toto-
datã opera într-un plan cel puþin
secundar. O astfel de atitudine faþã
de sursele ºi tema unui studiu nu
fac decât sã acorde un plus de
credibilitate care, de altfel, reuºeºte
foarte fericit sã emane din tonul
capitolelor ulterioare, unde
autoarea, dupã ce urmãreºte
evoluþia poetului de la copilãrie,
trecând prin perioada de tinereþe a
legãturilor cu cercul prerafaelit
pânã la activitatea ultimilor ani,
insereazã interesante analize ce
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burghezã la religia artei”), pentru a
asigura cu atât mai mult o mai
transparentã alcãtuire a portretului
urmãrit, creionat ºi cu ajutorul
interacþiunilor, nu lipsite de
tensiune, cu alþi pioni de pe scena
culturalã a acelor vremuri
(Buchanan, Furnivall, Emerson).

În studiul propus, o pondere
considerabilã o are ºi atenþia
acordatã activitãþii de critic literar
a lui Swinburne, care a desfãºurat
de-a lungul vieþii iniþiative foarte
serioase în aceastã direcþie.
Lucrarea Roxanei Patraº rezumã,
de pildã, critica desfãºuratã de
cãtre Swinburne asupra poeþilor
romantici englezi, la care se adaugã
printre altele ºi o vastã analizã a
operei shakespeariene. Remar-
cabilã este acea methodless
method proprie lui Swinburne,
metodã care infuzeazã abordãrilor
sale de ordin critic “dimensiunea
subiectiv-creatoare, puternic
marcatã stilistic” a unei critici cu
“impresia confesiunii”.

Departe de a fi o simplã apo-
logie, studiul Roxanei Patraº
atrage justificat atenþia specia-
liºtilor sau curioºilor în materie de
istoria literaturii ºi a mentalitãþilor,
deconspirând împrejurãrile nu
întotdeauna personale sau
intenþionate care l-au înscris pe
Swinburne în acea dinamicã
secundarã a culturii, în acea zonã
strãbãtutã de curenþi de adâncime,
a cãror forþã ºi valoare sunt perfect
comparabile cu cele ale canonului
prefigurat deasupra.

Alex. Raþiu

Fotballetto este volumul ghiduº
de versuri al lui ªerban Foarþã,
apãrut în 2012 la editura Diacritic.
Subtitlul acestui volum este un
campionat european de fotbal:
(iunie 2008) ºi oferã chiar o serie
de cronici sportive, cu referinþã la
Campionatul European de Fotbal,
þinut în Austria ºi Elveþia. Dacã,
pânã acum, poezia s-a lãsat
vârâtã în niºte curente literare, iatã
cã odatã cu acest volum o putem
regãsi într-un campionat al jocurilor
de cuvinte ºi al atipicitãþilor, care

Poezia în campionat

nu mai pune problema unei istorii a
poeziei, ci a unei istorii a subiectelor
ºi domeniilor cucerite de poezie,
de-a lungul timpului. Permanentele
reorientãri ºi noile mize ale poeziei
au arãtat cã limbajul poetic nu
rãspunde doar unor nevoi instinc-
tive de „spiritualizare”, ci creeazã,
din interiorul lui, nevoi la care nu
se poate rãspunde decât rein-
ventând limbajul.

ªerban Foarþã intuieºte foarte
bine setea de ludic a unei poezii
saturate de romantism, suprarea-
lism, vizionarism, futurism ºi nu
face decât sã gãseascã ecoul
potrivit al unui râs care nu des-
fiinþeazã sau ironizeazã, ci unul
care reintegreazã: Când interesul
superior o cere,/fesul coabiteazã,
însã, cu cravata,/iar jocul morþii e-
o partidã de plãcere. Din nevoia de
a crea muzicalitatea unui râs
demiurgic, cronicile ºi avancroni-
cile apar în rime, care par sã sus-
þinã desfãºurarea alertã a unui
meci de fotbal. Rivalitãþile sportive
ale echipelor þãrilor din campionat
sunt comentate uneori în termenii
unor rivalitãþi culturale, iar alteori
jocul poetic se construieºte prin
intenþionalitatea folosirii unor cliºee
ale comentatorilor sportivi. Fotbalul,
destinat consumului de masã, îºi
gãseºte rezonaþa în poezie tocmai
acolo unde cititorul se regãseºte
nu ca subiectivitate, ci ca membru
indistinct al marii mase: Când îi
merge bine echipei României,
Piþurcã/ este Piþi, iar Lobonþ este
Lobi. Mutu rãmâne Adi/ Chivu –
Cristi, chiar când îi merge rãu./
„Dacã murim, hai sã murim fru-
mos!”. Jocul de fotbal, ca de altfel
orice joc cu reguli, ne face mintea
sã funcþioneze pe o dialecticã a
competiþiei. Pe alocuri, ªerban
Foarþã pare sã ironizeze (dar fãrã
rãutate) însãºi natura umanã,
încercând chiar o identificare a
trãirii poetice cu trãirea unui meci
de fotbal.

Fotballetto este împãrþit în douã
secþiuni: Preludiu plastic ºi Cronici
ºi avancronici. În acest volum,
umorul poetului înscrie un gol, care
ne dã impresia cã opoziþia dintre
spiritualitate ºi trivialitate se
anuleazã iremediabil cu un simplu
râs: în timp ce Luþ (micul Emil
Cioran) jucase, cicã,/ fotbal cu
tigvele exhumate, la Rãºinari, în

vechiul/ þintirim, Hamlet nu cuteza
sã joace, cu craniul lui/ Yoric,
decât rolu-i propriu: acela de
discipol al/ vanitologiei.– La urma
urmei, mingea este, ºi ea,/ un
craniu, numai cã unul fãrã papion.

Ar mai exista microbism dacã
meciurile de fotbal ar fi comentate
de poeþi?

Cãlina Pãrãu

Mariana Gorczyca, jurnalistã,
poetã ºi prozatoare, oferã un nou
roman, apãrut în 2013 la editura
Eikon. Parcurs pare sã anunþe o
înºiruire cronologicã a unor eve-
nimente, ce se înlãnþuie de la un
punct de plecare A spre un punct
de sosire (proiectat) B. Titlul
lanseazã deja, metaforic sau nu,
„bolta”, ideea de traseu nedeter-
minat. Este un start tipic pentru jocul
de golf, unde cea mai depãrtatã
minge de gaurã trebuie jucatã prima
ºi este denumitã away. Acest sport,
de origine aparent scoþianã,
reprezintã unul dintre nucleele
tematice ale romanului Marianei
Gorczyca ºi este, totuºi, un subiect
greu ajustabil literaturii române,
asemenea unui teren de golf, pe
care încerci sã-l încadrezi într-o
grãdinã.

Romanul începe cu o sosire la
un turneu internaþional de golf ºi se
sfârºeºte cu o victorie de pe teren,
situatã într-un timp dilatat. Cartea
în sine pare sã se desfãºoare ca
o minge lovitã de crosã, pe care o
urmãreºti, în traseul ei, apãrându-
te cu mâinile de soarele orbitor,
astfel încât nu ºtii niciodatã, dea-
supra cãrei gãuri se aflã mingea.
Personajul nostru, Issac, este
caddy-ul (cel care îl asistã pe jucã-
tor) campionului naþional la golf ºi,
în acelaºi timp, cronicarul eveni-
mentului de înaintare a trupelor
lui Traian spre Dacia, în 101.
Simultan, el e ºi copilul ai cãrui
pãrinþi sunt plecaþi la muncã în
Italia, în contextul României de
dupã ’89. Timpul, în acest roman,
nu numai cã iese dintr-o logicã
cronologicã, ci, printr-o rearanjare
ce lasã impresia simultaneitãþii,
reuºeºte sã gãseascã continuitãþi
diferite între evenimente ce par

Împãratul Traian ºi crosa
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Într-o gamã diferitã, dar utilizând
în fond un registru tematic similar
cu precedentul volum de poezie
frica circulã prin subteran, George

Mai existã poezie horror?

izolate în timp. De pildã, trecerea
de la seria evenimenþialã a istoriei
despre Traian la planul prezentului
epic se face prin felul în care, pe
terenul de golf, se pronunþã o
sintagmã în latinã. E ca ºi când
timpurile romanului s-ar afla într-o
osmozã, iar acestea sunt între-
þinute de intercomunicabilitatea
care existã între ele, impercep-
tibilã, dar care ne infuenþeazã
structura umanã.

Aºa cum mãrturiseºte ºi Maria-
na Gorczyca, una dintre intenþiile
auctoriale a fost urmãrirea relaþiei
dintre maestru ºi discipol. Dacã, în
planul prezentului epic, acest
raport este surprins în spiritul
colaborãrii, specific sportului, pu-
tem vorbi ºi de o relaþie maestru-
discipol construitã pe funalul
parentalitãþii, în cazul celuilalt
timp, al copilãriei lui Issac. ªi în
planul înaintãrii trupelor romane,
putem sesiza conceptul de mae-
stru, inserat în figura strategului de
rãzboi, sau însãºi istoria în ipos-
taza de maestru al evenimenþiali-
tãþii vieþii. Totuºi, accentul se pune
pe raportul de tip oriental între
maestru ºi discipol, raport în care
maestrul nu poate revela cunoa-
ºterea, ci poate doar stimula dis-
cipolul sã o descopere creând-o.
Existã în roman scene care des-
criu tipul de concentrare necesarã
pentru atingerea obiectivului din
cadrul golfului. De pilã, felul în care
un campion percepe, înainte de
fiecare loviturã cu crosa, spaþiul din
jur ºi necesitatea golirii minþii pentru
a îngãdui dizolvarea propriului eu
în însãºi esenþa evenimentului.
Cred cã se deschide aici o în-
treagã problematizare a ideii de
campion sportiv, cãruia momentul
precis al înscrierii victoriei nu-i
aparþine, deoarece, în acea clipã,
eul lui este aliniat pânã la anulare
în evenimentul care îl conþine.
Romanul Parcurs exploreazã
acea clipã, care conþine în ea toate
timpurile, narative sau istorice.

Cãlina Pãrãu

Chiriac exploateazã tema morþii în
s-a zis cu noi. Apãrutã la Casa
de Pariuri Literare în anul 2012,
cartea propune poeme ce par în
primul rând sã adânceascã
întreaga discuþie culturalã asu-
pra decadentismului poeziei lui
Baudelaire, trecând totul printr-un
filtru de imagini horror à la Poe.
Din aceastã ecuaþie textualã,
dupã cum poetul însuºi declarã pe
coperta a IV-a, rezultã „un per-
sonaj mai machiavelic decât îþi poþi
imagina”. Asistãm la o poezie ur-
matã de o trenã a unui marº fu-
nebru, pe note grave, cu reven-
dicãri imagistice ale horrorului
deja încetãþenit în literatura
românã.

O primã modalitate de operare
cu o astfel de temã este prin
exercitarea unei fascinaþii faþã
de omul decorporalizat, cu nuanþe
fantomatice. Aceste trãsãturi dis-
parate sunt paradoxal accentuate,
conturate, bine punctate: „corpurile
noastre mlãºtinoase/ îmbibate în
lumina rece” (p. 13), „maci roºii vor
rãsãri din pielea ta (...) atunci când
bietul tãu/ cadavru va fi scos din
apã” (p. 19). Pentru George
Chiriac, poezia oferã o posibilitate
de „mântuire neagrã”, de conso-
nanþã cu organicul putred („la doi
metri sub pãmânt vocea ta/
produce vibraþii”).

Aceastã afinitate este dilatatã ºi
prin utilizarea metaforei sângelui.
O opulenþã a cromaticii acestui
lichid determinã o puternicã
apropiere de spectaculosul din
filmele lui Tarantino: „sângele
înseamnã poftã de sex/ sângele
înseamnã petrecere de crãciun”
(p.13). Faþã de naturaleþea cu care
opereazã cu alte categorii ale
visceralului, în folosirea acestui
simbol constatãm o notã de
artificialitate sau pericolul
redundanþei: „sã simþi/ apropierea
de sângele în care locuieºte alt
sânge”(p. 55).

Încercarea de a oferi un cadru
narativ mai larg volumului de
poezie prilejuieºte o deschidere
înspre alte forme de explorare a
textului ºi în acelaºi timp întãreºte
un parcurs de tip film horror. În
aceastã logicã, alãturi de personaj,
cititorul este invitat sã asiste la
„ultima petrecere de crãciun”, prin
explorarea temei subacvaticului, a

oglinzilor, a bunkerelor într-un ritm
tot mai alert, mai tensionat a
spaþiilor-limitã. În acest panopticon
al decadenþei se adaugã desigur
ºi cimitirul, locul ideal al vocii
poetice („mi-ar plãcea/ sã locuiesc
lângã un cimitir vechi (...)/ sã vãd
ultimele înmormântãri” – p. 71).
Recurenþa lupului cu care se
realizeazã cãlãtoria într-un Infern
accentueazã ºi puncteazã din nou
tematica horror. În aceeaºi suitã de
idei, utilizarea referinþei temporale
a serii de Crãciun se încadreazã
în aceastã logicã a macabrului: „e
ultima petrecere de crãciun s-a zis
cu noi” (p. 53). Aceastã mizã a
deriziunii întãreºte o intimitate între
cititor ºi poet. Nu existã o distanþã
de atitudine între emiþãtor ºi
receptor: în permanenþã, prin acest
„noi” utilizat recurent în text, poetul
valorificã ºi viziteazã aºteptãrile
cititorului.

Dezavantajul major al unei astfel
de redactãri tematice a unui volum
de poezie este oboseala, rezultatã
din repetiþii obsesive ºi uneori din
convenþionalitate. Spre finalul
volumului, ºocantul horror se
transformã în banal ºi déjà-vu.

Volumul reuºeºte, totuºi, sã
evite într-o mare mãsurã capcana
de a concepe un imaginar cliºeic
presupus de un scenariu de tip
horror, în care – inevitabil – abundã
monºtri, sânge, decapitãri sau alte
variaþiuni pe aceastã temã.
Imaginile sunt puternice, bine
punctate, iar logica narativitãþii
uºureazã lectura. George Chiriac
ne dovedeºte cã se mai poate
scrie poezie utilizând teme
macabre. Desigur, cu riscul de a
utiliza convenþii culturale pe care,
inerent, aceastã temã le impune.

Adrian Matus
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Sunt încã tânãrã
Sã lãsãm zilelor banalitatea ºi
                         profunzimea lor.
ªi timpului maternitaþii
desãvârºirea ºi imperfecþiunea lui.
ªi tinereþii îndrãzneala ei.
Iar iubirii sã-i lãsãm romantismul
           ºi, poate, puþin aventura.
Cam aºa traduc eu poezia

Denisei Mirena Piºcu din volumul
Sunt încã tânãrã. Reflecþii cuminþi
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hotãrât/sã cruþãm gândacul mic/
galben/. Moartea tatãlui este redatã
la graniþa dintre ironie ºi durere:
Vai, ce greu e!/N-aº fi putut
niciodatã/sã îl miºc singurã!
Acelaºi corp de bãrbat/care
altãdatã/a stat deasupra ei/viguros.

Denisa Mirena Piºcu este la al
treilea volum de poezie, dar îºi
pãstreazã linia confesivã, intimistã.
M-a prins exact acolo unde am
simþit cã exprimã cu uºurinþã ceea
ce este ea, zonele de explorare
intimã, calmã ºi liniºtitã, fãrã multã
vervã, mai mult, fãrã o intenþie
explicitã de captatio benevolentiae
prin excese de limbaj. ªi aceasta
nu pentru cã aº avea o problemã
cu slang-ul, chiar dimpotrivã, ci
pentru cã prefer în primul rând în
poezie sã citesc un sens pe care
poetul îl trãieºte ºi îl simte la modul
efectiv ºi propriu, nestânjenit de
vervã, dacã nu i se potriveºte, sau
concesii fãcute, poate unei mode,
poate unei slãbiciuni sau lipse de
talent.

Andreea Heler-Ivancenko

„Puroi ºi noapte” emanã, în
cuvintele autorului Paul Vinicius,
volumul de poezii Kemada, scris
în 3 pãrþi ºi publicat la editura
Tracus Arte în noiembrie 2012.
Volumul se deschide cu o „ars
poetica” – „exerciþiu de articulare”
– ce reflectã intenþiile volumului
de faþã. Cartea în sine ca obiect,
dezbrãcat de semantica poeticã,
„picurã puroi” iar „kemada” –
dublul obiectului numit mai sus
„carte” – cuprinde în vocea ei
gravã ºi complexã „noaptea”.

O mare parte din poeme au
ieºit ca scântei ale unui simþ al
umorului ce mocneºte lãuntric ºi
izbucneºte des. Ludicul, sarcas-
mul ºi anecdota se împletesc
fantastic în jocuri de cuvinte bine
gândite. Confesiunile fac ºi ele
parte din arsenalul poetului. Re-
ferinþele personale sunt dese ºi au
un rol aparte în lirica lui Vinicius.

Un alt fel de introspecþie se-
rioasã are loc în poezia „creierul
meu este un local de noapte” în
care se realizeazã o reuºitã

Kemada

disecþie asupra propriului spirit.
Analogia cu localul de noapte
trimite la reinterpretarea
contemporanã a infernului
dantesc în care cercurile nu sunt
pãcate ci femei-vicii. Infernul se
susþine ºi prin natura celor ce
sãlãºluiesc în creierul poetului:
„mulþi dintre cei de aici/ am murit
de mult/ însã continuãm sã ne
vedem/ din când în când/ fiindcã
ne-am iubit/ ºi altfel/ nici cã s-ar
putea”. Mitul lui Orfeu ºi al
Euridicei este proiectat asupra
personalitãþilor diferite ce au fost
rãpuse de trecerea timpului,
rãmânând captive într-un infern
în care „se discutã/ se bea/ se
fumeazã nonstop/ ºi nimeni nu
mai pleacã/ vreodatã/ acasã”.

Imaginarul poetic al kemadei
este unul dominat de normalitate,
în mãsura în care normalitatea ºi
realitatea înconjurãtoare sunt
adesea aberante. În acest sens,
autorul schiþeazã cu multã
îndemânare „demonul alcool” ºi
alte vicii ºi neajunsuri ale
societãþii româneºti aºa cum ar
fi ele vãzute la ºtirile de la ora 5
în poezia „doamna sticlã, conu
pãhãruþ ºi subsemnatu’”. A reuºi
sã îmbraci în poezie un buletin
de ºtiri (supra)realist ºi mitic este
unul din atuurile lui Vinicius, prin
aceasta el dovedind nu doar o
stãpânire impecabilã a trusei de
instrumente poetice, ci ºi un scut
defensiv forte. Cu toate acestea
scutul se fisureazã uneori,
eliberând frustrãrile. O altã
evocare, extrem de reuºitã, a
cotidianului ieftin cu iz de mici,
aromã de seminþe ºi o coloanã
sonorã manelistã se realizeazã
în poezia „din mine cresc tot felul
de chestii”, acuarelã realistã a
Bucureºtiului de mahala în plinã
campanie electoralã, un decor din
care nu poþi scãpa decât cu
ajutorul unui „...colt 45/ care nu e
el prea bun la arat/da’ face bine
la tensiune”.

Instrumentele utilizate în
„kemadã” nu sunt izolate, ci se
se anuleazã reciproc sau
convieþuiesc glorios într-un mix
carpato-danubiano-pontic. Orice
metodã de reinterpretare a unei
realitãþi sordide, private sau
colective, din care scapã cine
vrea cu adevãrat, nu cine poate,

printre oglinde. ªi mai puþin cuminþi
pentru cã pe alocuri îndrãzneºte,
deºi îndrãzneala prea mare parcã
nu i-ar sta foarte bine. Puternic
ancoratã în sine, ne oferã o mostrã
de concentrat al propriilor ei esenþe
vitale – iubirea, maternitatea,
moartea. Versurile ei concise ºi
simþul detaliului, al raporturilor între
lucruri, converg spre ceva unitar.
Denisa Mirena Piºcu are o scriiturã
fin-ironicã ºi femininã pentru cã
existã o sursã ºi o concentrare a
tuturor stãrilor într-un centru. Este
cuprinsã în ceea ce simte fãrã
niciun rabat de la propria intimitate.
Dacã sunt câþiva poli între care
gliseazã, aceºtia cu atât mai mult
rãmân fideli unui punct în care se
contopeºte întreaga ei structurã
emoþionalã: am simþit cã trãiesc
viaþa/o singurã datã/ºi meritã sã
încerc sã merg/ca manechinele.
Tempouri inegale, dar fãrã nimic
brutal, Denisa Piºcu îºi filtreazã
estetic experienþele, îºi traduce
semnele sufleteºti prin contragere
ºi reducþie. Pe alocuri, prin propriul
filtru afectiv, redã o viaþã pulsatilã,
timid-haoticã din afarã, din stradã,
dar tot ceea ce se petrece
porneºte dintr-o armonie interioarã,
dintr-o frumuseþe. Scriitura ei
femininã este un mimesis al
frumuseþii (cu sensul de armonios,
senin ºi calm) ºi nu al forþei (în
sensul unei poetici a remarcabilului
ºi poate chiar a diversitãþii, a
variaþiei ºi a raporturilor multiple):
Vreau sã fiu o lupoaicã lãptoasã/
cu tâþe mari, negre ºi supte/întinsã
la soare/frumoasã/liniºtitã. Liniile
converg, maternitatea, iubitul,
moartea tatãlui, eventual, lumea
ale cãrei graniþe sunt foarte înguste
pe ici, pe colo, oraºul cu strãzi,
muncitori, McDonald’s ºi din loc în
loc o idee de naturã romanticã ºi
copilãroasã, cu greieri, ºoricei ºi
frunze care cad. Autoarea izoleazã
propria trãire de cursul haotic al
vieþii pe care-l stãvileºte prin
cuprinderea lui într-un conþinut
afectiv care þâºneºte din chiar
centrul intim sau inima propriei
existenþe: Stau într-o camerã
subteranã/plinã de umezealã/ºi
întuneric/Afarã – o explozie de
luminã/ºi þipãt/de parcã totul/s-ar
cutremura…/. Iubirea este
romanticã, dar are ºi un nerv
aventuros: /…seara în care am
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este de apreciat. Autorul
dovedeºte clar faptul cã vrea sã
scape ºi a gãsit cea mai bunã
metodã, reuºind prin „kemadã”
sã reinstaureze o oarecare
noþiune a echilibrului ºi efectuând
o re-plasare de sine în lumea în
care trãim, cu acurateþea ºi
gesturile unui acrobat cu
experienþã.

Alexandra M. ªchiopu

Editarea conferinþelor marca
Alexandru Zub din cadrul întâlnirilor
anuale de la memorialul din Sighet
(La Sighet, Alezandru Zub, Ed.
Fundaþia Academia Civicã, 2012)
se justificã prin aceastã obsesie
specificã vocilor realmente
traumatizate de cenzurã ºi efectele
ei în perioada comunistã: aceea a
adevãrului, a engramãrii conclu-
dente. Nu de puþine ori desco-
perim, în discurusul autorului,
aceastã nesãþioasã predilecþie
înspre sondarea sensului unor
evenimente/ cuvinte, coerenþa ºi
integritatea memoriei, devenind
elemente solidificatoare în raport
cu un popor doar atunci când sunt
activate la unison, chiar ºi
retrospectiv. În volumul de faþã
citim, de fapt, pledoarii pentru o
minima eticã a atenþiei faþã de
constructul intelectual, emoþional
care devine, în cele din urmã,
memorie personalã, individualitate.

Cenuºiul peisaj al României de
dupã 1946 e impregnat de un
melanj de uluialã ºi teribilã nece-
sitate de salvare. Iniþiala dramã a
micilor cenzuri se va întinde pe
toate nivelele: ostracizarea totalã a
unor voci importante din interiorul
vieþii culturale româneºti, modi-
ficarea abuzivã a istoriografiei
(uniformizarea manualelor în acest
sens) ºi, esenþial pentru aburul
anxios ce începea sã scufunde
poporul, eliminarea monarhiei prin
bruscarea falsificatoare a fiecã-
rui element politic/ social/ cultural
etc.: “Numeroase iniþiative isto-
riografice în diverse þãri indicã un
interes sporit pentru istoria oralã,
ca mijloc de a urgenta aceastã
recuperare, mai ales acolo unde
regimul comunist a suspus

Vibe-ul nou ºi distractiv

memoria colectivã la distorisiuni ºi
falsificãri mai drastice.”(p.24). Un
discurs despre rege nu mai are
niciun impact, cenzura acþioneazã
din ce în ce mai pregnant,
intelectualii români asistând efectiv
la strangularea oricãrei încercãri
de salvare prin minime ºi din greu
elaborate activitãþi de cercetare:
“Lista publicaþiilor interzise,
începutã în martie 1945, a sporit
substanþial, ajungând în 1948 la
peste 8000 de titluri […].” (p.42).
Tranºarea falsificatoare a istoriei
nu aduce cu sine doar un sen-
timent terifiant al pierderii, aceasta
reprezentând, în cele din urmã, o
formã de exterminare tocmai prin
ºarja conceptualã abstractã pe
care o trage cu sine, dirijatã fiind
integral înspre þelul dement al co-
participãrii la crimã (orice politizare
totalitarã are, de fapt acelaºi traiect
ce, în ciuda ambalãrii euforic
extatice în raport cu realitatea,
închide viaþa - concretizarea unei
astfel de acþiuni de eradicare are
loc în Romãnia anilor ’47-’89 prin
permanenta centralizare ºi biro-
cratizare ce a înlesnit orice fel de
trai: legea nationalizãrii, restruc-
turãri, proiectul de -revoluþie cul-
turalã-, eliminarea elitelor politice ºi
spirituale). Se asistã, de fapt, la ridi-
carea unui cult suspiciunii ºi
paranoiei în interiorul populaþiei.
Pentru Zub, a ieºi cu seninãtate din
asta a însemnat activarea unui
centru personal mereu curios, alert,
fidel doar miºcãrii de devenire a
istoriei ºi nu intervenþiilor în ea prin
asumarea unui rol de corectare,
despotic, ideea informãrii constante
a generaþiilor noi fãcând parte din
aceastã formã de însãnãtoºire.

Cosmina Moroºan

Anotimp suspendat
Anul 2013 marcheazã apariþia,

la editura Eikon, al celui de-al
ºaptelea volum de poezie al poetei
ºi jurnalistei Eliza Macadan.
Membrã a Uniunii Scriitorilor din
România, filiala Bucureºti, poeta
activeazã atât în România cât ºi
în Italia. Scriitoare nouãzecistã,
puþin analizatã de criticã, Eliza
Macadan scrie deschis, poeziile
sale au un ritm firesc, iar mesajul

lor pãtrunde în conºtiinþa lectorului
odatã cu mirarea cã mai e posibil
lirismul confesiv. Ciclul de poezii
„Anotimp suspendat” ne propune
o liricã afectivã, dar care nu
exclude conotaþiile ºi semnificaþiile
intelectuale. Textele sunt lipsite
chiar ºi de îngrãdirea titlului, acesta
fiind încadrat ca prim vers al
fiecãrei poezii. Libere de orice
constrângere, ele urmeazã ritmul
firesc al lucrurilor simple; dar a
cãror simplitate este cheia spre
înþelesurile ultime. Tematica
volumului este diversã, subiectele
fiind aproape de sensibilitatea
cititorilor. Sãrãcia, iubirea, natura,
viaþa, absolutul, socialul, trecutul,
moartea, timpul, candoarea sau
durerea sunt tot atâtea motive
pentru poeta care îºi manifestã
sentimentele ºi încearcã a le
împãrtãºi altora prin intermediul
cuvintelor ce aratã ºi ascund, în
acelaºi timp. Lumii aflate în
dezintegrare îi este dãruitã ºansa
reafirmãrii, a recreãrii prin puterea
cuvântului poetului, chiar dacã
aceasta se întâmplã „dupã o erã
ºi ceva”: „absolutul e gestionat/ de
o societate anonimã/ cu capital în
buzunar ºi minciunã/ rãmân în
urmã cuvinte/ din rafinãrii seculare/
ies dogme ºi filozofii pret-à-porter/
în tãcerea poeþilor þipã neantul/ noi
îl auzim dupã o erã ºi ceva”.
Apãsarea lumii atrage dupã sine
angoasa, epuizarea ºi accesul în
„anotimpul suspendat”: „m-am
plictisit sã fiu înþeleaptã/ mã voi
prosti la bãtrâneþe/ cu picioarele
goale/ prin iarba târzie de toamnã/
mã voi îndrepta/ cãtre un anotimp/
suspendat”, locul de deasupra
contingenþei. Un volum care þine
promisiunile fãcute de autoare în
primele cãrþi.

Maria Armanca

Ultima mamã
Frapant în romanul Michelei

Murgia, Accabadora, apãrut de
curând la Editura Humanitas în
colecþia „Raftul Denisei”, este
firescul cu care se încheagã o
poveste pe muchie de cuþit. În micul
sat Soreni din Sardinia (spaþiu cu o
duritate de cremene, dar nu mai
puþin încãrcat de poezie), viaþa ºi
moartea depind de prezenþa mamei
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ºi sunt marcate de tãierea
cordonului ombilical. Nu e o cutumã
reiteratã simbolic, ci parte a unei
realitãþi asumate în tãcere.

Povestea simplã a Mariei, fetiþa
pe care mama ei, sãracã, o dã unei
alte femei sã-i fie copil de suflet, se
transformã într-o naraþiune cu mizã
îndrãzneaþã. Existã o mamã care
dã naºtere, trimiþând copilul în lume.
Poate exista o altã mamã, alãturi
de care creºte un copil. Dar, pe
lângã acestea, apare ºi altcineva,
care îi stã alãturi celui ce nu poate
pleca în lumea de dincolo. Dacã e
fixat pe prag, fãrã sã-l poatã trece,
dacã ancorarea între lumi exclude
posibilitatea de întoarcere la viaþã
ºi implicã, în schimb, îndelunga
suferinþã, are nevoie de cineva care
sã îl ajute. Care sã îi taie cordonul.
E, pentru comunitatea tradiþionalã
din Soreni, gestul suprem de milã.
ªi de iubire. E gestul care îi aparþine
„ultimei mame” pe care unii o vãd -
ultima într-un ºir lung de mame ºi
de taþi pe care orice fiinþã îi are de-a
lungul vieþii. Cãci (este întrebatã
Maria) „nu te-ai nãscut ºi ai crescut
de douã ori datoritã altora, sau eºti
aºa de grozavã cã ai fãcut totul
singurã?”

Tema e, fãrã îndoialã, riscantã.
Poate provoca dezbateri morale
furtunoase, aºa cum poate, la fel
de uºor, sã împingã discursul în
zona pateticului, a didacticismului
ori a studiului antropologic. Oricare
ar fi tipul de societate, viaþa
individualã e o succesiune de
treceri – de la o vârstã la alta, de la
o ocupaþie la alta, de la o stare la
alta. Iar trecerea e însoþitã de acte
speciale, profane sau sacre.  În
romanul Michelei Murgia, evoluþia
Mariei (trecerea ei prin viaþã, de la
copilãrie spre maturitate) se
intersecteazã cu trecerea altora
spre moarte. Singuri sau – dacã
rãtãcesc, chinuiþi, pe prag – ghidaþi
de „ultima mamã”, de accabadora
(în limba sardã, termenul înseamnã
„cea care sfârºeºte”). Pentru
oamenii din Soreni, care merg la
liturghie ºi ascultã cuvintele
preotului, orice trecere de la o stare
la alta a unui inidivid implicã acþiuni
ºi reacþiuni între sacru ºi profan.
Ceremonia de cãsãtorie prin care
trece sora Mariei, dar ºi moartea
tânãrului Nicola includ rituri care au
un scop limpede: trecerea de la o

stare/situaþie determinatã la alta.
Ceea ce societatea tradiþionalã din
Soreni încearcã sã evite (sau
mãcar sã nu prelungeascã) este
tocmai indeterminarea. Orbecãirea
pe pragul dintre etape. Dintre stãri.
Dupã ce se vede mutilat de un
accident (deloc lipsit de semnificaþii
simbolice, pe care cititorul cãrþii le
va descoperi, fãrã îndoialã), Nicola
se frânge lãuntric. Tot ceea ce îl
însufleþea înainte, în clipa trãitã ºi
în viaþa visatã, dispare pentru
totdeauna. Nimic nu poate sã-l
împace cu noua lui stare, nimic
nu-l poate însufleþi. Viu trupeºte,
tânãrul e mort pe dinãuntru. E
chinuit de propria indeterminare,
mai mult decât de mutilare.
Opþiunea lui se îndreaptã, îndârjit,
spre clarificare. Spre trecerea
totalã a pragului. Ceea ce oamenii
din Soreni (mai devreme), inclusiv
fratele lui (mai târziu) înþeleg ºi
respectã.

Tãrâmul pe care se desfãºoarã
povestea nu e unul al tenebrelor.
ªi nici al cruzimii. Alta e prezenþa
care se insinueazã în acest spaþiu
(geografic ºi afectiv, deopotrivã).
Prin lentila narativã a autoarei,
iubirea îºi aflã una dintre expresiile
memorabile. În  Accabadora,
confruntarea e doar o etapã în
evoluþia iubirii. Printr-o suitã de
confruntãri, dintr-un anume fel de
iubire, trece ºi Maria – cu mama ei
naturalã, cu surorile, cu prietenul de
la ºcoalã, cu cei cãrora le va deveni
bonã, dar, mai ales, cu cea care a
crescut-o. De fiecare datã, se
contureazã un alt fel de a înþelege
iubirea. Pânã la iubirea defintivã, cea
care, în împrejurãri-limitã, te poate
îndemna sã bei apa pe care nu
credeai cã o vei bea vreodatã.

Desigur, discuþiile pe aceastã
temã pot fi inflamante. Însã
deocamdatã în prim-plan stã, totuºi,
un roman care ar fi putut eºua în zone
sterile literar. E meritoriu cã Michela
Murgia a ºtiut sã þinã direcþiile de
evoluþie epicã astfel încât acestea
sã se întretaie fãrã sã se prejudicieze
reciproc. Rezultatul e o naraþiune
cursivã, cu limpezimea înºelãtoare
a apelor adânci. Nu-ºi propune sã
explice, nu încearcã sã edifice.
Invitã, pur ºi simplu, sã cunoºti o
lume ºi o poveste. Iar povestea
Mariei e, de fapt, o meditaþie despre
fragilitate ºi putere. Despre viaþã ºi

moarte, iubire, moralã, libertate ºi
destin. Despre inocenþã, conºtiinþã
ºi (in)determinare.

  Pânã la un punct, autoarea se
aflã într-o relaþie simbioticã cu
spiritul spaþiului pe care-l
cartografiazã. Din substanþa lui se
hrãnesc tema ºi naturaleþea
discursivã, din el se altoiesc
radiaþiile magnetice ale unor
personaje cu o vibraþie lãuntricã
întreþinutã nu sub arcanele
introspecþiei, ci prin atitudine ºi
evoluþie. Roman fãrã diluãri epice,
în schimb cu o frazare în care
simplitatea se suprapune dezinvolt
cu subtilitatea, Accabadora
configureazã admirabil o lume
tradiþionalã, cu legile ºi spiritul ei,
dar pune (indirect) în discuþie ºi una
dintre probleme etice ale
contemporaneitãþii.

Nu foarte adesea se întâlnesc
traduceri atât de elegante ca a
Accabadorei. Gabriela Lungu a
izbutit sã citeascã romanul (distins
cu ºapte premii importante ºi
tradus în peste 20 de limbi) nu
numai în litera, ci ºi in spiritul lui.
Iar acest lucru transpare în varianta
româneascã – strãlucitor de vie.
Subliniez acest lucru pentru cã
Accabadora (mai presus de toate,
carte a trecerii) e genul de roman
scris în aºa fel încât, printr-o
traducere nereuºitã, poate muri
fãrã sã treacã (în altã lume, în altã
limbã). Or, Gabriela Lungu s-a
racordat perfect la ritmul ºi la
stilistica trecerii, în sensul ei dublu.
Ceea ce nu denotã doar
cunoºtinþe, ci ºi virtuozitate.

Încântãtor ºi totodatã cu implicaþii
profunde, romanul Michelei Murgia
e o lecturã de neregretat.

Graþiela Benga

clarobscur 12
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Ion Topolog revine azi în Clujul
studenþiei sale, dupã mulþi ani, fãrã
sã fi uitat vreodatã lecþia de înaltã
erudiþie ºi de moralã primitã de la
dascãlii de-odinioarã ai Almei
Mater. Nãscut la sud de Carpaþi,
în judeþul Vâlcea, a venit sã înveþe
filologia – cum se spunea atunci –
la Cluj, pe urmele câtor altor
regãþeni, care au fãurit România
modernã ºi Universitatea; a venit
în oraºul binecuvântat de Sextil
Puºcariu (primul rector), de Lucian
Blaga, de Dumitru Popovici sau de
Agârbiceanu, de Bogdan-Duicã
sau de Mircea Zaciu, dornic sã
strângã o zestre spiritualã cât mai
bogatã, mai deplinã, mai plinã de
sevã.

Aici ºi-a început ºi activitatea
de publicist (jurnalist) la ziarul
”Fãclia”, care, dupã atâtea
avataruri, existã ºi acum. Cariera
ºi-a fãurit-o însã la Braºov, la
curbura Carpaþilor, acolo unde,
poate în numele unui echilibru atât
de râvnit, se întâlnesc cele trei þãri
medievale care aveau sã facã
România. Þara Bârsei ºi Braºovul
în primul rând i-au oferit
profesorului de românã ºi
creatorului Ion Topolog cadrul
cultural necesar afirmãrii: a fost
profesor la Liceul ”ªtefan Octavian
Iosif” din Rupea, apoi secretar de
studii muzicale la Teatrul Muzical
din Braºov ºi, în fine, pentru patru
decenii, profesor de românã ºi de
literaturã universalã la Liceul
(acum Colegiul Naþional) “Andrei
ªaguna”, una dintre cele mai
importante instituþii de învãþãmânt
din România. Bucurându-se de cel
mai mare prestigiu ºi de cea mai
înaltã încredere din partea
colegilor, Ion Topolog a devenit, în
primii ani de democraþie, ºi
directorul liceului. Dupã 1989,
dascãlul ºi scriitorul Ion Topolog a
ajuns – aºa cum s-ar fi cuvenit
demult – ºi profesor universitar, a

Ioan- Aurel Pop

Ion Topolog sau elogiul
dascaliei

fost ºi este director fondator al
Editurii “Dealul Melcilor”, a fost
director al Centrului Cultural
“Reduta” ºi este pânã în prezent
secretar literar al aceluiaºi centru.
A dobândit calitatea de membru al
Uniunii Scriitorilor din 1975, iar din
1994 a fost secretar al Filialei
Braºov a Uniunii Scriitorilor din
România, instituþie pe care o
conduce, în fapt, ºi acum, în

calitate de secretar adjunct. Dupã
cãderea comunismului, Ion
Topolog a îndeplinit funcþii politice
pe linie de culturã în Cetate, fiind
ales de concetãþeni drept consilier
local ºi judeþean vreme de aproape
douã decenii (adicã atât timp cât a
dorit sã candideze).

A publicat cam 20 de cãrþi de
autor (predominant prozã, dar ºi
poeme, cronici) din 1967 încoace,
fiind mereu în prim planul creaþiei
literare. A scris multe (circa 150)
studii ºi articole, prezentãri de cãrþi,
cronici ale unor evenimente,
publicate în periodice de prestigiu,
de la ”România Literarã”, ”Astra”
ºi ”Luceafãrul” la ”Convorbiri
Literare”, ”Contemporanul” ºi
“Tribuna”. A scos ediþii ale operelor
unor scriitori precum Eminescu,
Sadoveanu sau Merejkovski. Cu
alte cuvinte, literatul format la Cluj
s-a împlinit pe tãrâmul creaþiei

intelectuale de specialitate,
devenind deopotrivã un scriitor de
forþã, un om de culturã, un fãuritor
de instituþii culturale.

Dar nu despre asta îmi este dat
mie, istoricului, sã vorbesc! Eu do-
resc sã aduc în atenþie, pe scurt,
dascãlul, dirigintele ºi educatorul
care a fost ºi este profesorul Ion
Topolog. ªtiu cã nu-i place sã fie
lãudat, nici sã se vorbeascã prea
mult despre harul sãu de profesor
de românã ºi de educator. Îi re-
pugnã spiritul calofil din literatu-
rã, respinge sentimentalismele,
lamentaþiile ºi, mai ales, latura
encomiasticã a unor discursuri de
acest fel. Odatã, la una dintre
întâlnirile noastre aniversare de la
Liceu, l-am lãudat noi, absolvenþii
de demult, pentru felul cum ne-a
instruit ºi educat la românã ºi la
lecþiile de viaþã, în general. Ne-a
privit lung, cu uºor reproº, ºi ne-a
spus: ”Nu mi-am fãcut decât datoria
sau meseria pentru care m-am
pregãtit ºi pentru care, în fapt, am
fost plãtit. Aºa cã nu aveþi de ce sã-
mi mulþumiþi!”. Dar câþi dascãli pe
lumea asta nu au fost plãtiþi (rãu, de
altminteri!) ºi nu au fãcut nimic
lãudabil sau chiar au lezat minþile
dornice de cunoaºtere?

De la profesorul Topolog am
învãþat ce este limba ºi literatura,
mai ales literatura, privitã în
diacronia sa organicã, ce
înseamnã creaþia literarã, dupã
teoria literaturii a lui Wellekºi
Warren, ce este marea istorie a
literaturii române dupã George
Cãlinescu, cum s-au scris operele
majore sau cele considerate
minore. Vegheaþi de Domnia Sa,
ne-am exersat mintea, memoria ºi
ne-am împlinit spiritul învãþând pe
de rost mii de versuri, inclusiv
”Luceafãrul”, dar ne-am oprit ºi la
“Doina” lui ªt. O Iosif, la
”Mãgheranii” lui Dimitrie Anghel, la
“Toamna” lui Ion Pillat, la “Ursul
românesc” a lui Beniuc, la “Psalmii”
lui Arghezi  sau la “Balada morþii”
a lui Topârceanu. Aºa am aflat cât
de mari pot fi unii dintre “minori”,
cât de trist ºi profund poate fi
veselul ºi superficialul Topârceanu,
în ce cheie sã citim nuvelele
fantastice ale lui Caragiale, proza
lui Urmuz, nuvelele lui Rebreanu
ºi Pavel Dan. Pe vremea aceea,
nu era olimpiadã de istorie, aºa cã,
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îndemnat sever de profesorul meu,
m-am dus la literatura românã. Era
pe-atunci de pregãtit, la faza finalã,
ºi o comunicare ºtiinþificã. Tema
datã de domnul profesor – din care
nu am înþeles nimic iniþial – a fost
“Locul ºi funcþia simbolicã a
drumurilor în opera lui Ioan Slavici”.
Bine ghidat ºi admonestat
câteodatã, am pãtruns însã în
miezul lucrurilor, în simbolistica
drumului în cultura româneascã ºi
chiar universalã, reuºind sã scriu
câteva pagini rotunde, apreciate
de juriu ºi publicate apoi în revista
literarã a Liceului, intitulatã
”Muguri”. Ce prilej de mândrie?!

Profesorul Ion Topolog nu ne-a
forþat niciodatã sã facem carte, sã
învãþãm literaturã sau sã fim drepþi
ºi corecþi, cu þinutã moralã înaltã.
Avea ºi are ceva însã în felul de a
fi, de a vorbi, de a preda care obliga,
care impunea demnitate. Prin
urmare, ne simþeam cu toþii datori
sã nu-l dezamãgim, iar urmarea
îndemnurilor sale venea cumva de
la sine, ca un fapt firesc. Cum
puteai sã-l dezamãgeºti pe
Profesor? Suna ca o blasfemie ºi,
cel puþin mie, îmi era mare ruºine
s-o fac. La catedrã, oficia parcã un
rit, nu preda simplu. Lecþiile sale
erau adevãrate ceremonii, scene
de viaþã, de erudiþie, de creaþie. Ne
privea ºi ne înþelegea pe toþi la un
loc – fiindcã formam o comunitate
–, dar ne trata individual, diferenþiat,
dupã temperamentul ºi caracterul
fiecãruia. Le modela, fireºte, pe
toate acestea, fãrã sã ºtim, cu
scopul de face din noi Oameni. Eu,
spre deosebire de alþi colegi,
braºoveni de viþã, unii chiar din
ªchei ºi uºor rãsfãþaþi de viaþã,
veneam dintr-o familie de þãrani ºi
preoþi din nordul Transilvaniei –
pripãºitã de nevoi la Braºov. Eram,
de aceea, obsedat de ºcoalã, de
corectitudine ºi de supunere, în
acord cu rânduiala cea veche a
neamului meu de iobagi, umiliþi
secole la rând, nãscuþi parcã sã
se plece mereu, dar dornici de
reuºitã prin carte ºi ascultare de
reguli. Astfel cã învãþam mereu, la
toate materiile, cu o încãpãþânare
demnã ºi de alte scopuri, stârnind
uneori invidii ºi ironii. Dirigintele ºi
profesorul veghea ºi intervenea
discret, îndemnându-mã sã
continui cu studiul, fãrã ostentaþie,

fiindcã orice efort benefic
presupune ºi reacþii adverse. Aºa
am ajuns sã mã bucur, pânã la
urmã, de respectul ºi preþuirea
colegilor (eram ºi ºeful clasei), nu
înainte însã de a participa cu toþii
la farsele specifice vârstei, de la
chiul pânã la broaºte ºi piuneze
puse pe catedrã ori pe scaunul
profesorului.

Aºa, cuminþi ºi rãi în acelaºi
timp – unde s-a pomenit pe lume
copil ori adolescent bun?! – am
ajuns mari  ºi am înþeles ce
academie sau universitate a fost
pentru noi “ªaguna”, cât de
privilegiaþi am fost sã pãºim pe
urmele paºilor lui Blaga, Goga, Titu
Maiorescu, Ciprian Porumbescu,
ªt. O. Iosif, Ioan Lupaº, dar ºi ale
lui Coresi, ale Popii Vasilie, ale
dinastiei de preoþi, dascãli ºi
protopopi Radu Tempea etc. Am
trãit, ghidat de profesorul Ion
Topolog, într-un Braºov în care se
scriseserã ºi se tipãriserã pentru
prima datã atâtea cãrþi în
româneºte, în care funcþionaserã
ºcoli de copiºti, de preoþi ºi de
dascãli încã din Evul Mediu, în
care se predase pentru prima
oarã, încã din secolul al XVI-lea,
în româneºte, în care se formaserã
primele arhive ºi biblioteci din
spaþiul nostru, în jurul marelui focar
de credinþã ºi de culturã care a fost
Biserica Sf. Nicolae, unde se
nãscuse prima comunitate
româneascã cu-adevãrat urbanã,
cu meºteri ºi negustori mândri de

menirea lor, prosperi material ºi
generoºi în plan spiritual.

Am fost, de aceea, un privilegiat
al sorþii, având un astfel de model
cultural în adolescenþa mea. De la
Domnia Sa am înþeles o lecþie de
viaþã unicã – dincolo de lecþiile de
literaturã românã – anume cã,
oameni fiind, este de preferat sã
ne purtãm cu demnitate menirea ºi
sã ne strãduim sã nu ajungem
strãini de nimic din ceea ce este
omenesc. Am învãþat astfel cum
sã trecem frumos prin viaþã ºi cum
sã evitãm marile sale apãsãri,
inclusiv prin apelul la literaturã,
adicã la viaþa recreatã de scriitor.
Domnul profesor a creat din
imaginaþie ºi o astfel de viaþã
paralelã, o altã lume, inspiratã,
natural, din cea realã, dar situatã
pe coordonatele artei literare.
Romanul aflat azi în atenþie – un
roman istoric în fond! – reconstituie
prin imagini artistice o fãrâmã de
altã viaþã, de alte vieþi, ceea ce
aratã faþa scriitorului Ion Topolog.
Dar despre asta este îndrituit sã
vorbeascã specialistul, adicã
istoricul, teoreticianul ºi criticul
literar Mircea Muthu. Eu, în pofida
dorinþei sale, am vrut sã-i fac un
elogiu Profesorului Ion Topolog ºi
sã-l asigur de toatã preþuirea de
care sunt capabil, fiindcã nu ºi-a
fãcut doar datoria, ci mult mai
mult: ne-a dat atâtor generaþii
cunoºtinþe solide, dar mai ales
viaþã din viaþa sa ºi suflet din
sufletul sãu!

clarobscur 5
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De câþiva ani buni, toatã lumea
care citeºte se plânge cã nu se
mai citeºte. De câþiva ani buni,
toatã  lumea care mai scrie se
plânge cã nu se mai scrie bine, de
aceea nu se mai citeºte. De câþiva
ani buni, cei care editeazã cãrþi se
plâng cã nu mai încaseazã de pe
urma cãrþilor difuzate. De câþiva
ani buni, cei care vând cãrþi se plâng
cã nu se mai cumpãrã cartea. De
ani de zile, cei care citesc citesc în
continuare, fãrã sã le pese de
aprecieri ºi  pronosticuri. Iar cei care
nu citesc nu citesc.

Nu ne oprim acum la cei care
nu citesc, pentru simplul fapt cã nu
vor  citi nici mãcar acest articol.
Pentru toþi ceilalþi, vorba reclamei,
s-a fãcut Festivalul de Carte Tran-
silvania, Ediþia I, Cluj-Napoca,
organizat de Editura Eikon – dupã
cinci ediþii ale unui eveniment
similar la Galaþi, douã la Bucureºti
ºi unul la Zalãu, acum împreunã
cu Asociaþia Culturalã Eikon,
Primãria ºi Consiliul Local Cluj-
Napoca.

Cu câteva zile înainte de a
începe, presa scrisã, dar ºi cea
virtualã au prezentat pe larg un
eveniment important, de anver-
gurã naþionalã, pentru iubitorii de
carte. Zeci de site-uri, bloguri, cu
comentarii entuziaste, au pregãtit
publicul pentru o sãrbãtoare a cãrþii

Festivalul de carte
Transilvania
Teodor  Filip

la Cluj, cu participarea conside-
rabilã a editurior din þarã. Nu dau
nume, ca sã nu supãr  pe cineva
prin omitere. Lista ce îi cuprinde  pe
participanþi ºi programul  festiva-
lului poate fi consultatã pe blogul:
festivaldecarte.blogspot.ro ºi pe
www.facebook.com/Festivalul
DeCarteTransilvania. Program
considerat „ambiþios” de unii sus-
þinãtori, þinând cont de suma
alocatã de Consiliul Local într-o
perioadã de crizã ºi anunþatã ºi la
conferinþa de presã. Dar implicarea
generoasã a unor sponsori, cum
se vede pe toate materialele de
promovare  –  afiºe,  bannere, bro-
ºuri, site-uri, bloguri -, alãturi de
organizatori, parteneri, parteneri
media, care au înþeles cã lumea
cãrþilor este cea mai frumoasã
alternativã la viaþã, a transformat
Piaþa Unirii – centrul Clujului,
pentru cinci zile, într-o veritabilã
capitalã culturalã avant la lettre. Au
fost cinci zile  pline de lansãri,
recitaluri de poezie ºi muzicã,
lecturi publice, unde s-au întâlnit
peste o sutã de scriitori din toatã
þara.

De ce festival ºi  nu târg? În
ultimii patru-cinci ani, derapajele
morale, spirituale, culturale ale lu-
mii au încãput într-o singurã
sintagmã – crizã financiarã.
Aparent paradoxal, s-au înmulþit

târgurile, ºi nu doar cele de carte.
Nu cred cã este sãptãmânã de la
Dumnezeu în care sã nu fie câte
un târg sau festival care încearcã
sã-i scoatã pe  oameni din case,
din faþa ecranelor ºi din singurã-
tatea publicã în care trãiesc, în
pofida (sau din cauza?) comuni-
cãrii excesive. La fel s-a întâmplat
ºi cu târgurile de carte – s-au
înmulþit în ultimii ani, încãrcând
substanþial agenda editurilor. Se
poate vorbi chiar de o micã „infla-
þie”. Dar în absenþa unor reþele de
difuzare funcþionale ºi ritmice,
târgurile – nu doar cele de carte –
se justificã ºi financiar, fiind cel mai
rapid mijloc de încasare. Atunci
când se vinde cartea. Trecem
peste faptul cã la marile târguri de
carte, la Paris, Frankfurt sau
Londra, editurile nu merg doar
pentru a vinde, oamenii cãrþii se
întâlnesc, stabilesc relaþii, participã
la sesiuni de autografe, încheie
contracte...

Revenind, proporþional, în
spaþiul  nostru public, Festivalul de
Carte Transilvania a fost o sãr-
bãtoare ºi un prilej de omagiere, în
primul rând, a autorilor, cândva
cinstiþi ºi celebraþi în cetate, azi,
uitaþi, fiecare în vizuina viziunii sale.
Poveºtile autorilor au creat
aceastã industrie a cãrþii, redusã
azi, în mare parte, la dimensiunea
ei  strict materialã ºi  condusã
uneori de negustori de celulozã
semianalfabeþi. Valoarea unei cãrþi
se  confundã de la o vreme cu
vandabilitatea, iar autorii care nu
mai sunt pe gustul publicului de azi
sunt pur ºi simplu uitaþi, atunci când
nu sunt eliminaþi de „concurenþã”.
Creatorii industriei de carte au
ajuns cenuºãrese în aºteptarea
unei baghete magice, care sã-i
aducã pentru o clipã în atenþia
publicului pentru care au scris.
Tocmai aceastã reparaþie moralã
a fãcut Festivalul de Carte
Transilvania, urcând pe scenã
autorii, sã poatã fi admiraþi,
aplaudaþi, apoi abordaþi, sã dea
autografe, sã-ºi cunoascã
cititorii. Iar premiile consistente
ale acestei prime ediþii au fost
oferite exclusiv autorilor,
creatorilor cãrþii, azi, în dizgraþia
celor furaþi de mode(le)le  tiraniei
vizuale, care n-au mai pãstrat
niciun colþiºor de retinã pentru ei.
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Cu un program zilnic de 13 ore,
Festivalul de Carte Transilvania a
reuºit sã-i scoatã pe clujeni din
case chiar ºi pe caniculã –
atmosfera fiind încinsã ºi la propriu.
Cei care n-au avut posibilitatea de
a fi alãturi de sutele de oameni ai
cãrþii  adunaþi la Cluj pentru cinci
zile au putut urmãri evenimentele
preluate  generos de presã ºi
televiziuni. Spicuim câteva eveni-
mente, rugându-i pe cei nemen-
þionaþi sã nu se supere. Debutând
cu lansarea a douã cãrþi dedicate
lui  Eminescu, una aparþinând
academicianului Mihai Cimpoi, alta,
scriitoarei Florina Ilis, prima zi a
Festivalului s-a încheiat cu un
recital  Mircea Tiberian, aflat de
astã datã la Cluj ºi în calitate de
autor de cãrþi, urmat de un concert
de rock simfonic. Tot în prima zi s-
a vernisat expoziþia maestrului în
graficã ºi caricaturi inteligente (nu
e pleonasm, am vãzut destule fãrã

noimã) Octavian Bour, urmatã de
lansarea cãrþii Migrene, scrisã de
Octavian Bour împreunã cu Ovidiu
Pecican. Iar de la ora 18.30,
Editura Tracus Arte a susþinut un
recital poetic incitant, la care au
participat, între alþii, Ion  Mureºan,
Eugen Suciu, Pavel  ªuºarã, Ioan
Cristescu, George Volceanov,
Cosmin Perþa. A doua zi, aceeaºi
editurã a lansat câteva volume de
teatru avându-i ca autori pe Mihai
Ignat, ªtefan Caraman, Ion
Sapdaru ºi un scenariu de
Mircea Mãluþ. Lectura. Prefesiu-
ne ºi delectare, de Constantin
Cubleºan, a pregãtit publicul

pentru O Românie interioarã, în
viziunea lui Vasile Sebastian
Dâncu ºi un moment Limes cu
douã cãrþi de prozã, de Ana
Luduºan ºi Dumitru Hurubã, în
proximitatea altor... Proximitãþi ºi
mãrturisiri fãcute de Ioan Pintea ºi
comentate de Mihaela Ursa,
ªtefan Baghiu ºi Paul Siladi. De la
ora 17.00, elevii de azi au putut
savura Amintirile unui ºcolar de
altãdatã, de Operele lui Pavel Dan,
în prezenþa ºi prezentarea unor
ºcolari de altã datã... mai recentã,
azi scriitori, Constantin Cubleºan,
Ioan Pintea, Aurel Podaru, Andrei
Moldovan, Sergiu Pavel Dan...

Poeþii Editurii Charmides au
pregãtit seara pentru un regal Ion
Mureºan,  care  a  mai  rãcorit
atmosfera cu Cartea de iarnã,
ediþia a doua, dar a încins-o la loc
cu Cartea Alcool, de astã datã
recitatã de autor ºi cântatã de Ada
Milea, publicului, care a rãmas sã

vadã ºi  spectacolul de operã,
teatru ºi dans al trupei Syncreto –
Parcul uman.

Vineri, 21 iunie, de dimineaþã,
Ioan Aurel Pop ºi Ioan Bolovan au
lansat Istoria Transilvaniei, alãturi
de invitaþii Vasile Sebastian Dâncu
ºi Vasile Puºcaº. Iar conferinþa de
la Uniunea Scriitorilor, Gastronomie
ºi istorie în Transilvania sec. XV-
XVI, ne-a amintit cã ºi literatura
trece prin stomac, chiar dacã, la fel
ca vinul bun, cãrþile bune ni se urcã
tot la cap.

Publicistica Mitropolitului
Nicolae Colan a fost lansatã în
prezenþa Mitropolitului Andrei

Adreicuþ, alãturi de Horia Colan,
Elena Abrudan ºi Constantin
Cubleºan. Iar Editura Cetatea de
Scaun ºi-a prezentat trei noutãþi:
Partidul-stat. Structuri politice
(1948 – 1965), Lungul drum spre
nicãieri. Germanii din România
deportaþi în URSS ºi o monografie,
Ion Fluieraº (1882 – 1953). Social-
democraþie ºi sindicalism, la care
au participat Sorin Radu, Valentin
Orga ºi editorul, Dan Mãrgãrit.

Editura Caiete Silvane a
Centrului de Culturã ºi Artã al
Judeþului Sãlaj a urcat pe scena
Festivalului de Carte Transilvania
cu  o serie interesantã de cãrþi,
Jurnal  din vremuri de rãzboi, de
Corneliu  Coposu, Cronicar pe
„Frontiera Poesis”, de George
Vulturescu, alãturi de Colecþia
de cãlimãri 1 ºi 2, ale talentatului
discret poet Viorel Mureºan ºi
Brâncuºi dupã Brâncuºi, de Ioan-
Viorel Bãdicã, evocat de Vasile
Muscã, Constantin Zãrnescu ºi
Daniel Sãuca. Au mai urcat pe
scenã, alãturi de autorii George
Vulturescu ºi Viorel Mureºan, ºi
îngrijitorul de ediþie Marin Pop –
Mircea Muthu, Valentin Orga,
Ottmar Traºcã, Claudiu Groza.

Autorul cãrþii Inteligenþa Ma-
teriei, premiat la acest Festival,
medicul  neurolog ºi  psihiatru
Dumitru Constantin-Dulcan, ºi-a
lansat noua carte,  Mintea de
dincolo, o sintezã a experienþelor
morþii clinice, care, cu mijloacele
ºtiinþei de azi, confirmã cãutãrile ºi
adevãrul religiei, oferind posibili-
tatea de a cerceta ºi a crede în
acelaºi  timp, alãturi de invitaþii sãi,
Aurel Sasu, Vasile Sebastian Dâncu,
Stela-Maria Ivaneº, Constantin
Ivaneº,  autori  ai volumului Cãtre
noi înºine 2 – dialoguri-ºoc cu 6
înþelepþi: Ioan Aurel Pop, Aurel
Codoban, Dorel Viºan,  Virgil  Ciomoº,
Vasile Sebastian Dâncu, Dumitru
Constantin-Dulcan.

Teodora Purja ºi Lenuþa Purja
ne-au încântat cu folclor autentic
venit din vremi apuse. Dinu
Olãraºu, un alt talentat poet ºi
cantautor discret, a fermecat
seara, pânã la venirea nopþii, când
Asociaþia Identitate Culturalã
Contemporanã (AICC) a oferit
celor prezenþi o proiecþie video la
1900 de ani de la inaugurarea
Columnei lui Traian, trezind la viaþã
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ºi vestigiile din Piaþa Unirii. Sâm-
bãtã, dupã un recital poetic
îndelung, susþinut de Eliza
Macadan, Iulian Dãmãcuº,  Flore
Pop, Ion Cristofor, Adrian
Popescu, Aurel Pantea, Mircea
Petean, despre care au vorbit Irina
Petraº, Letiþia Ilea, Ioan Pavel
Azap, Al. Cistelecan, Mircea
Muthu, ªtefan Borbély, s-a lansat
cartea Fratele fiului risipitor, de
Aurel Cioran, în prezenþa
îngrijitorilor ediþiei, Anca Sîrghie ºi
Marin Diaconu, prezentatã de
Vasile Gogea, ºi Întemeierea
metafizicii moravurilor, critica
raþiunii practice, de Immanuel Kant,
evocat de cunoscutul profesor de
filosofie, Vasile Muscã.

Dupã aceste lansãri, cerul a
lãcrimat puþin, cât sã ne adune mai
aproape unii de alþii, sub umbrele,

iar dupã festivitatea de premiere,
o ploaie de varã în toatã
splendoarea, prin care Silvan
Stâncel concura tunetele cu a sa
chitarã, ne-a fãcut sã  amânãm
bucuria  lansãrii antologiei „Clujul
Poeþilor”, alcãtuitã de Horia
Bãdescu, câºtigãtorul marelui
premiu al Festivalului de Carte
Transilvania, lansare care ar fi
trebuit sã fie urmatã de un recital
poetic de excepþie – regalul acestei
ediþii. Ne-am mângâiat cu gândul
cã orice iniþiativã bunã are nevoie
de un botez al cerului.

Duminicã, dupã ce clopotele au
legãnat aerul Clujului cu tot cu
pãsãri, de la 12.30, Bãtrânul
Humuleºtean, veºnic tânãr,
actual(izat) ºi în bandã desenatã
de  ªerban  Andreescu, dupã un
scenariu de Liviu Antonesei ºi

Adriana Nazarciuc, prezentat de
Ruxandra Cesereanu, Adrian
Barbu ºi Ovidiu Pecican, a fãcut
deliciul publicului format în mare
parte din copii, pregãtindu-i pentru
spectacolul Croitoraºul cel isteþ,
oferit de actorii Teatrului de pãpuºi
Puck, Florin Suciu-Buh ºi Laura
Corpodean, prin amabilitatea
directorului Emanuel Petran.

Citeºte-ne ce-þi place s-a numit
invitaþia-provocare la lecturã publi-
cã din cartea preferatã, de la 14.30.
Cititori de toate vârstele au venit
cu cartea preferatã sub braþ ºi, de
pe scenã, au încercat, prin frag-
mentul  ales  sã  (re)trezeascã
apetitul pentru  lecturã al celor
prezenþi. Îmi place sã cred cã au
reuºit, deºi se ºtie cã pe cei care se
prefac cã dorm e  greu sã-i trezeºti...

Cei care au urcat cu cãrþile pe
scenã au fost surprinºi ºi incluºi
de  fotograful Marta Popescu în
proiectul „Iubesc cartea.”

În fine, la ora 19.00, Festivalul
de Carte Transilvania ºi-a închis
porþile pentru vizitatori, deschi-
zându-le, în schimb,uºile  Cinema-
tografului Victoria, unde au putut
viziona, dupã lansarea cãrþii
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury,
reeditatã în ele- gante condiþii
grafice la Editura Art, ecranizarea
realizatã de François Truffaut. Sã
sperãm cã „profeþia” filmului nu se
va împlini ºi vom avea, ºi de acum
încolo, mai mulþi oameni ai cãrþii,
nu oameni-cãrþi. Castelul din
cuvinte s-a risipit dupã cinci zile cu
fiecare vizitator, îi aºteptãm sã-l
refacem la anul ºi la mulþi ani!
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În aceastã lunã mai, viaþa
muzicalã clujeanã  a avut în prim
plan compozitori ºi interpreþi
autohtoni. A fost celebrat Cen-
tenarul Constantin Silvestri,
Academia de Muzicã a gãzduit
Festivalul Internaþional „Sigismund
Toduþã”, iar Filarmonica de Stat
Transilvania a dedicat concertul
din data de 24 mai memoriei lui
Erich Bergel, de la moartea cãruia
se împlinesc 15 ani.

Constantin Silvestri, nãscut la
Bucureºti pe 13 mai 1913, a fost
unul dintre cei mai importanþi
muzicieni români ai secolului XX,
fãcând parte dintre aceia care au
reuºit sã-ºi manifeste talentul ºi sã
devinã cunoscuþi înafara graniþelor
þãrii. ªi-a început cariera ca pianist,
a studiat compoziþia ºi pianul la
Bucureºti cu George Enescu,
Mihail Jora ºi Florica Musicescu,
însã a devenit celebru în calitate
de dirijor. Înregistrãrile sale în
colaborare cu casa de discuri EMI
l-au transformat într-o legendã.
Dintre toate, probabil cea mai
impresionantã rãmâne uvertura lui
Elgar, In the South, a cãrei
interpretare romanticã, plinã de
patos, a cucerit publicul englez.
Compoziþiile sale, deºi destul de
numeroase, continuã sã rãmânã
în umbrã. În mod cert, nu toate pot
fi situate pe acelaºi nivel calitativ,
însã existã lucrãri care ar merita
mai multã atenþie din partea
interpreþilor. La iniþiativa pianistei
Octavia Rãceu Marc, între 8 ºi 10
mai, Academia de Muzicã a gãzduit
un concert ºi un simpozion,
ambele dedicate creaþiei lui
Silvestri, iar la Liceul de Muzicã,
pianista Anda Anastasescu, pre-
ºedinta Fundaþiei Internaþionale
Constantin Silvestri, a susþinut un
workshop pentru elevii liceului.
Concertul din data de 9 mai a adus
în atenþia publicului compoziþii pen-
tru pian solo, pentru pian la 4 mâini,
pentru vioarã ºi pian sau pentru

oboi ºi pian, în interpretarea instru-
mentiºtilorAnda Anastasescu,
Octavia Rãceu Marc, Georgiana
Fodor, Constantin Ionescu-Vovu,
Aurel Marc ºi Vlad Rãceu. În mod
evident, prezenþa mea pe scenã mã
împiedicã sã îmi asum rolul de
cronicar, însã pot comenta asupra
responsabilitãþii pe care orga-
nizatorii ºi-au asumat-o în acest
demers. O astfel de iniþiativã poate
fi riscantã prin însãºi dorinþa de a
face cunoscute cât mai multe
lucrãri. Publicul reacþioneazã
prudent în faþa necunoscutului, mai
ales în cazul muzicii moderne. Pus
în faþa unui program de douã ore,
alcãtuit în mare parte din prime
audiþii sau prime audiþii absolute,
prudenþa se poate transforma în
respingere. Din fericire, nu a fost
cazul, însã mã întreb dacã nu
cumva succesul s-a datorat ºi ni-
velului de înþelegere al publicului,
format în mare parte din muzicieni.
În opinia mea, o strategie mult mai
bunã de rãspândire a acestei crea-
þii, valoroasã în mod indiscutabil, ar
fi integrarea ei în recitaluri ºi con-
certe cu programe variate din
punct de vedere stilistic.

Ediþia din acest an a Festivalului
Internaþional „Sigismund Toduþã” a
fost ºi cea dintâi. Marele compo-
zitor clujean a fost omagiat de-a
lungul timpului în simpozioane ºi
concerte, organizate de fundaþia
care îi poartã numele, însã pre-
zentul festival reprezintã, dupã
cum o spune ºi prof.univ.dr. Gabriel
Banciu, „fireasca ºi necesara
continuare a acestor manifestãri,
amplificatã la nivel internaþional, în
acord cu anvergura personalitãþii
sale creatoare”. Ne-am putut bu-
cura de cursuri de mãiestrie sus-
þinute de muzicieni din România,
Olanda, Germania, Italia, Polonia,
Bolivia, Slovacia ºi Austria, de o
conferinþã internaþionalã ºi de
concerte dedicate muzicii româ-
neºti ºi în special ºcolii de com-

poziþie iniþiate de maestrul Toduþã.
Din nou, calitatea mea de solist  în
cadrul concertului de închidere a
festivalului, devine incompatibilã cu
cea de cronicar. Nu puteam totuºi
trece cu vederea un asemenea
eveniment, a cãrui importanþã nu
mai trebuie sã o accentuez.

Mã  vo i  concen t ra  în
consecinþã  asupra concertului
Filarmonicii Transilvania, In
memoriam Erich Bergel.  Pro-
gramul propus, dirijat de italianul
David Crescenzi, a fost Concertul
nr.3 pentru pian ºi orchestrã de
Ludwig van Beethoven, în
interpretarea pianistului Csiky
Boldizsár (conf.univ.dr. la Aca-
demia de Muzicã din Cluj) ºi, în
partea a doua, monumentala lu-
crare vocal-simfonicã Belshazzar’s
Feast de William Walton, care l-a
avut ca solist pe baritonul Marian
Pop ºi la care a participat ºi
ansamblul „Southern Chorale” de
la Universitatea din Mississippi.

Cel de-al treilea concert al lui
Beethoven, în do minor, a fost
publicat în anul 1804 ºi compus,
cel mai probabil, între 1800 ºi 1803.
În acea perioadã, Beethoven
atinsese apogeul carierei sale
pianistice, iar viziunea sa muzi-
calã începea sã depãºeascã
limitele cunoscute. Concertul
se situeazã deci în pragul celei
de-a doua etape creatoare ºi, din
acest motiv, nu este uºor de
interpretat. Conþinutul foarte
puternic se lasã greu modelat
de principiile unei construcþii
clasice,care trebuie însã pãs-
trate. Csiky Boldizsár a surprins
întocmai aceste caracteristici,
îmbinând profunzimea, sensibi-
litatea ºi elanul beethovenian ce
prefigureazã deja sonata op.111,
cu echilibrul pe care structura îl
impune. Interpretarea sa a convins
încã de la prima apariþie solisticã,
dupã lunga introducere orches-
tralã. Desenul frazelor a fost
extrem de subtil ºi, îmbinat cu un
tuºeu rafinat, a devenit expresia
autenticã a stilului beethovenian.
Am remarcat de asemenea varie-
tatea în articulaþie, sonoritate ºi
timbru în momente precum
tranziþia înspre tema a doua, care
în general este tratatã destul de
banal ºi care, printr-o abordare
orchestralã a pianului, ºi-a regãsit
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sensul deplin. Deºi pianul este
instrumentul solist al acestui
concert, existã porþiuni în care el
devine parte integrantã a
orchestrei, iar dacã acest lucru nu
este înþeles, existã riscul ca
scriitura sã parã simplistã. În
tratarea pãrþii întâi, de exemplu, în
secþiunea medianã a pãrþii a doua,
în câteva momente din partea a
treia, Csiky Boldizsár a gãsit
echilibrul sonor perfect, care sã
serveascã în mod ideal mesajul
compozitorului. Celebrul solo
introductiv al pãrþii a doua, aºteptat
mereu cu nerãbdare, a fost o
încântare. Am considerat mereu
fascinant modul în care marii artiºti
reuºesc sã aducã o salã întreagã
într-o stare de încremenire printr-
un singur sunet sau un singur
acord. Acel prim acord de Mi major,
prin rezonanþa sa deosebitã, a
transmis mai multã emoþie decât
sute de cuvinte. Am admirat
maniera în care a fost adus
sforzando-ul din mãsura 11, nu
printr-un crescendo, cum se
întâmplã adesea, ci dimpotrivã,
brusc, în maniera tipicã lui
Beethoven, care utilizeazã
frecvent fie aceste efecte de
sforzando, fie efecte de piano
subito în urma unui crescendo.
Toate momentele cadenþiale din
pãrþile a doua ºi a treia au fost
abordate cu multã fantezie.
Cadenþa pãrþii întâi a fost o
surprizã, fiindcã în general pianiºtii
aleg sã o interpreteze pe cea a
compozitorului. Csiky Boldizsár ºi-
a demonstrat virtuozitatea în
cadenþa scrisã de tatãl sãu
(compozitorul Csiky Boldizsár
senior). Temele au fost prelucrate
cu multã mãiestrie, într-o manierã
monumentalã care a pus în valoare
posibilitãþile instrumentului.

Din pãcate, acompaniamentul
orchestral nu a fost deloc la înãlþi-
mea solistului, deºi lucrarea s-a
aflat pe afiº de atâtea ori. Aº putea
afirma acelaºi lucru despre dirijor.
Au existat prea multe momente
imprecise în acompaniament, in-
trãri greºite, note false. O orches-
trã de nivelul celei din Cluj nu ar
trebui sã facã astfel de greºeli, mai
ales într-o lucrare bine rodatã.

A doua parte a serii a adus în
atenþia publicului una dintre cele
mai importante lucrãri ale lui William

Programul concertului Filar-
monicii Transilvania din data de 21
iunie a stârnit mult entuziasm în
rândul publicului. Eu însãmi, la
vederea afiºului care anunþa o
searã Ludwig van Beethoven, mi-
am amintit de  o mãrturisire a
maestrului german, care mi-a
provocat mereu o adâncã emoþie:
„Mã veþi întreba de unde îmi vin
ideile. Nu pot sã vã spun asta cu
certitudine; ele apar nechemate,
direct, indirect; le-aº putea prinde
în mâini, afarã, în aer liber; în
pãduri, în liniºtea nopþii, dimineaþa
devreme; provocate de stãri, care
sunt traduse de poet în cuvinte, de
mine în sunete care vibreazã ºi
vuiesc ºi se zbat în fiinþa mea
pânã când reuºesc sã le transpun
în note”.

Într-adevãr, câtã poezie ºi câtã
pasiune în Uvertura Coriolan, în
Concertul pentru pian ºi orchestrã
„Imperialul” sau în Simfonia a 5-a,
„Simfonia destinului”!

La pupitrul orchestrei s-a aflat
un dirijor tânãr, plin de energie,
Oliver Diaz, care desfãºoarã în
paralel douã cariere, cea de pianist
concertist ºi cea de dirijor. Solistul
concertului pentru pian a fost
Viniciu Moroianu, a cãrui carte de
vizitã o cunoaºtem prea bine.

De la acordurile zbuciumate din
introducere ºi pânã la cadenþa
finalã, Uvertura Coriolan a fost
interpretatã admirabil. Scrisã
pentru tragedia Coriolan a lui

Heinrich Joseph von Collin, a cãrei
figurã centralã este liderul roman
Gaius Marcius Coriolanus,
lucrarea prezintã douã teme
contrastante, în do minor ºi Mi
bemol major. Prima temã ilustreazã
determinarea rãzboincã a eroului,
iar cea de-a doua, rugãminþile
mamei sale, care îl implorã sã
renunþe la planul de a invada
Roma. Spre deosebire de finalul
piesei omonime shakespieriene, în
care Coriolan este ucis, tragedia
lui von Collin se încheie cu
sinuciderea dramaticã a acestuia.
Orchestra a surprins foarte bine
caracterul fiecãrei teme,
reacþionând prompt la indicaþiile
dirijorului. Oliver Diaz a prezentat
publicului o variantã extrem de vie
a acestei lucrãri pline de patos,
reliefând în mod inteligent intenþiile
expresive ale compozitorului.

Concertul nr. 5 în Mi bemol
major, denumit pentru prima oarã
“Imperialul” de cãtre editorul englez
Johann Baptist Cramer, este una
dintre cele mai importante lucrãri
concertistice dedicate pianului,
deoarece deschide calea înspre
marile concerte de virtuozitate din
romantism. Solistul îºi etaleazã din
ce în ce mai mult abilitãþile tehnice
ºi rolul sãu dominator devine tot
mai pregnant. Una din marile
dificultãþi cu care se confruntã
interpreþii acestui opus este
construcþia monumentalã a pãrþii

(continuare în pag. 84)

Walton. Cantata Belshazzar’s
Feast are la bazã texte din Vechiul
Testament, descriind momentul
eliberãrii evreilor dupã exilul din
Babilon. Muzica este foarte ritmicã
ºi bogat orchestratã, armoniile ºi
combinaþiile ritmice reflectând
interesul lui Walton pentru jazz. În
ciuda stridenþelor, scriitura este în
esenþã convenþionalã din punct de
vedere tonal. Scurta intervenþie
solisticã a baritonului Marian Pop
a fost de cea mai mare calitate,
însã, din nou, în uºoarã discor-
danþã cu orchestra, adesea mult
prea stridentã.  Prestaþia corului a
fost, dupã cum ne-am obiºnuit, una
deosebitã. Am remarcat în mod

special dicþia, care în cazul unui
text scris în engleza veche este
foarte dificilã.

Sunt de pãrere cã memoria
inegalabilului Erich Bergel ar
fi trebuit sã inspire poate alege-
rea unei alte lucrãri decât aceas-
tã cantatã, ca o continuare fireascã
a profunzimii concertului de
Beethoven. Cu gândul la marele di-
rijor clujean rememorez cuvintele
lui Platon despre eterna muzicã:
„Muzica este o lege moralã. Ea dã
suflet universului, aripi gândirii, avânt
închipuirii, farmec tinereþii, viaþã ºi
veselie tuturor lucrurilor. Ea este
esenþa ordinii, înãlþând sufletul cãtre
tot ce este bun, drept ºi frumos”.

   Imperialul   Beethoven,, ,,
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Primãvara anului 2013 ne-a
adus o frumoasã surprizã: debu-
tul lui Lucian Ban la una dintre
casele de discuri fãuritoare de
istorie în jazzul ultimei jumãtãþi de
secol - ECM (în clar, Edition of
Contemporary Music). Cum se
ºtie, firma e condusã (de la
München, însã cu anvergurã
globalizantã) de cãtre idiosin-
craticul producãtor Manfred
Eicher. Acesta a reuºit sã-ºi
impunã gusturile exclusiviste,
mereu la liziera dintre jazz ºi
muzica eruditã contemporanã, prin
intermediul unor interpreþi-creatori
aleºi cu maximã exigenþã. Intrarea
lui Ban în acest select club nu e
doar o victorie personalã, ci ºi un
cadou fãcut de el muzicii române,
în sânul cãreia s’a format ºi a
crescut. Pentru jazzul nostru
albumul ECM Transylvanian
Concert, semnat de Lucian Ban &
Mat Maneri, are o importanþã
istoricã, marcând prima prezenþã
româneascã din catalogul
faimoasei firme. Probabil cã unicul
moment similar, ca semnificaþii ºi
impact, e cel petrecut la începutul
deceniului 1980, atunci când au
apãrut întâile albume de avan-
gardã jazzisticã româneascã
în Occident: Horizons ºi Transyl-
vanian Suite ale grupului Creativ,
centrat pe tandemul Harry Tavitian/
Corneliu Stroe. Profit  de ocazie,
spre a (re)aminti cã ele au fost
editate la casa londonezã Leo
Records, din iniþiativa (plus
prezentãrile de pe copertã ale)
subsemnatului ºi cu generosul
concurs al producãtorului Leo
Feigin.

Colaborarea dintre Ban ºi
Maneri s’a lansat prin proiectul
Enescu Re-Imagined. Albumul
respectiv fusese realizat în formulã
de octet, însã cei doi artiºti au
conºtientizat rapid empatia ºi
compatibilitãþile muzicale ce-i
animau, aºa încât au decis sã

Virgil  Mihaiu
activeze ulterior ca duo, sub
denumirea Deco Heart. Maneri
este actualmente unul dintre cei
mai titraþi reprezentanþi ai violei pe
scena muzicii contemporane.
Nãscut în 1969 (anul înfiinþãrii
casei ECM de cãtre Manfred
Eicher!), el are la activ colaborãri
cu muzicieni de calibrul unor Paul
Bley, Cecil Taylor, Matthew Shipp,
Borah Bergman, Barre Phillips,
William Parker, Cecil McBee, John
Medeski, Tim Berne, Franz
Koglmann, Mark Dresser...

Transylvanian Concert repre-
zintã transpunerea discograficã a
unui concert susþinut de duo-ul
Deco Heart în frumosul edificiu art
nouveau al Palatului Culturii din
Târgu Mureº în 2011. Atmosfera
e una de reculegere, în vãdit
contrast cu aceea oarecum
euforicã din albumul sãu prezentat
în numãrul anterior al Stelei -
Mystery. La drept vorbind, ter-
menii-cheie uzitaþi acolo - mister ºi
înãlþare - îmi par mai adecvaþi întru
caracterizarea muzicii de pe
înregistrarea târgumureºeanã,
decât a celei newyorkeze. Din
punctul meu de vedere (cel puþin
la fel de transilvãnean precum cel
al lui Lucian), titlul optim mi s’ar fi
pãrut Transylvanian Mystery.
Acesta ar fi sintetizat însãºi
semnificaþia creaþiilor puse în lucru
aici de cei doi protagoniºti:
introspecþia sonorã a inefabilei
poesii a acestui tãrâm. Un teritoriu
în care ecourile unui negro spiritual
originar din extremitatea
occidentalã a sferei culturale afro-
americane (Nobody Knows the
Troubles I’ve Seen, intonat la violã
solo de Mat Maneri) se pot
îngemãna cu rafinamentul, dar ºi
cu aromele tari ale fertilului spaþiu
intercultural central-european din
zona Daciei Felix (magicul „tãrâm
de dincolo de pãduri”, integrat
civilizaþiei romano-mediteraneene
cu douã milenii în urmã). Fuziunea

e sugeratã, în alte pasaje, prin
melismele cu trimiteri la  folclorul
est-european ornamentând liniile
trasate de arcuºul lui Maneri, de
conivenþã cu acordurile/dezacor-
durile generate pianistic de Ban.
Chiar dacã titlul fascinantei piesei
de început, Not That Kind of Blues,
indicã tendinþa quasi-programaticã
a celor doi... dizidenþi de a se sus-
trage oricãror canoane, raportãrile
la blues, fie ele oricât de eterice,
rãmân vitale pentru muzica pe
care ei o creeazã.

Starea poeticã predominantã în
Transylvanian Concert se naºte nu
doar din aserþiunile melodice ºi din
sofisticatele intercalãri ale celor
douã voci instrumentale, ci mai
ales dintr’o multitudine de
procedee de tip evaziv-euristic,
utilizate ad libitum: elipse, aluzii,
melodii ºi acorduri abia sugerate,
consonanþe ºi disonanþe, conglo-
merate armonice oscilând între
structurare ºi dezintegrare, frazãri
de tip rubato, modulaþii ingenios
inserate în curgerea quasi-
atemporalã a muzicii, o atmosferã
melancolic-înceþoºatã evocând pe
alocuri versurile lui Blaga - „Atâta
liniºte-i în jur de-mi pare cã aud /
cum se izbesc de geamuri razele
de lunã...” (în prezentarea lansãrii
discului la Rubin Museum of Art din
New York existã urmãtoarele
remarci referitoare la înregistrarea
de la Târgu Mureº: „Un public
numeros ºi extrem de atent îi
urmãreºte pe Ban ºi Maneri de-a
lungul unui program de compoziþii
proprii - balade, blues-uri, imnuri ºi
improvizaþii abstracte <...> - toate
nutrite din tradiþiile gemene ale
jazzului ºi muzicii de camerã
europene. Ploaia, ropotind pe
ferestrele cu vitralii ale Palatului
Culturii, oferã ocazional câte-un
comentariu melancolic.”) De altfel,
întregul album se integreazã de
minune sloganului ECM, prin care
firma îºi definea orgoliul de a
promova cel mai frumos sunet
alãturi de tãcere.

Cu adevãrat, tãcerea are un rol
definitoriu în estetica duo-ului
Lucian Ban/Mat Maneri. Multe
dintre secvenþele pianistice sunt
schiþate sub benefica influenþã a lui
Paul Bley (unul dintre titanii încã
subevaluaþi ai jazzului). Dar, fãrã
a-ºi venera pânã la abnegaþie

Lucian Ban accesand elita
discografica a jazzului (II)
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precursorul, Lucian Ban reuºeºte
sã îºi clarifice propriile meditaþii ºi
propriul limbaj. Investigaþia de ordin
afectiv e dublatã de aceea în
sonoritatea intrinsecã a instru-
mentului, la fel cum procedeazã ºi
partenerul sãu. Pe parcursul
sinuosului demers poetic al celor
doi, Mat Maneri extrage din violã

irizãri timbrale cu inflexiuni vã-
tuite, ajungând uneori pânã la
suspin...

Într’o epocã dominatã de haos,
meandrele lirice ale muzicii
improvizatorice create de duetul
Ban / Maneri învedereazã virtuþi
consolatoare, definitorii pentru arta
autenticã.

Reîntâlnire cu Adrian
Enescu pe album A&A

Promotorul ºi producãtorul Alex
ªipa, secondat de Andi Enache,
ºi casa de discuri A&A Records
meritã felicitãrile ºi gratitudinea
noastrã pentru readucerea în prim-
plan a unui muzician român de talie
mondialã: Adrian Enescu. Graþie
lor avem speranþe cã, în curând,
vom putea savura un album
semnat de cel pe care îl
admirasem într’un memorabil
recital, atunci când am asistat
pentru întâia datã la un festival de
Jazz de la Sibiu, în 1977. Pentru
broºura însoþitoare a CD-ului,
protagonistul a conceput
urmãtoarea mãrturisire de credinþã:

„Timpul nu e o linie dreaptã. Nu are
nicio formã. Noi nu putem sã ne
imaginãm ceva fãrã formã. Muzica
are formã ºi timp. Se descoperã,
se decodificã, se deschide ca o
floare. Muzica pe care am scris-o
ºi pe care o scriu mã «povesteºte»
foarte bine. Întotdeauna mi-au
plãcut poveºtile care nu se terminã.
Nu îmi place sã citesc morala
fabulei. Vreau sã fiu eu acela care
o aflã. Desluºirea ei înseamnã ºi

ºoc. Mã pot redresa. Ce se va
întâmpla cu muzica mea peste o
sutã de ani? Mulþi oameni compun

muzicã.Mulþi au nevoie de acest tip
de exprimare. Experienþa în a ºlefui
sunete nu se poate povesti.”

Opera componisticã a lui Adrian

Enescu e un tezaur quasi-ascuns,
integrat tezaurului (încã insuficient
cunoscut) al jazzului românesc.
Spirit inovativ ºi creativ prin
excelenþã, A.E. emanã în peisajul
muzical-improvizatoric autohton
o energie aparte, capabilã sã
adapteze imperativele miºcãrii
third stream la estetica globalizant-
postmodernã a începutului de
secol XXI. În contrasens faþã de
zgomotul ºi furia erei internet-ului,
muzicianul nostru ºi-a edificat
lucrãrile cu discreþie ºi maximã
exigenþã profesionalã. Rãmânând
în spaþiul ludic al cifrei 4 (omofonã
cuvântului englez for = pentru),
îndrãznesc sã afirm cã Adrian
Enescu a reuºit sã configureze un
4th stream sui generis, la fel cum
Brancuºi, titanul sculpturii secolului
XX, ºi-a cizelat pãsãrile integrân-
du-ºi viziunea identitarã în univer-
salitate. Ca atare, titlul autentic al
acestui binevenit album va fi
necesarmente bilingv: Pasãre în
spaþiu / Bird in Space.

Alex ªipa

 Virgil Mihaiu
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De fapt, douã interese artistice
divergente iradiazã din alegerea lui
Petru Lucaci intenþionat relativ
formulatã “Black-Based Cocktail”:
negrul, înþeles ca o esenþã
conþinutã, irelevantã optic, dar
bãnuitã, ascunsã, aflatã în spatele
“ambalajului” cromatic (care
conþine, totuºi, toate culorile) ºi
albul, o “altera pars” a negrului,
“topit” în luminã, prilej excelent de
a jongla cu simbolistica lui.
Surprinzãtor de multe lucruri poate
conþine negrul: de la “gãurile negre”
ale universului, magia neagrã,
camera obscurã, rasa neagrã, la “
violenþã, putere, autoritate,
solemnitate, panicã, angoasã,
suferinþã” etc. “Cocktailul”
provoacã evidenþe caracteriale
într-o enumerare pe cât de
torenþialã, de fluidã, pe atât de
surprinzãtoare - o succesiune fãrã
sfârºit de poziþionãri stilistice: “clar-
obscur, monocromie, griuri,
umbre, graficã, fotografii, obiecte”
- diverse “mediumuri” tehnice ale
artei, prilejuri cãutate ºi prodigios
inventariate.

Maniheism? Nu! O construcþie
“ciclopicã” în care “profetul Mani”
induce stâlpii unei rezistenþe
arhitecturale pe reþeaua a douã
dimensiuni opoziþioniste, o canava
fãrã margini a unei expresivitãþi
artiste. Suprematism? Nici atât! De
la “pãtrat alb pe fond alb” al lui
Kasimir Malevici, redundanþa
aceasta opoziþionistã n-a mai fost
practicatã drept o “coincidenþia
opositorum”, fiind înþeleasã ca
“sumã” a unui întreg. Întregul fãrã…
subiect! Nimeni n-a pretins, la noi,
în artã, asemenea exclusivisme,
de la “perioada albã” a lui
Grigorescu (în fapt, o degradare
progresivã a calitãþii vãzului), la
invazia “toxicã” a negrului la
Petraºcu (aºa cum bãnuia “din
invidie”, Camil Ressu). Pentru a

continua ºirul coincidenþelor, boii
negri ai lui Luchian “sculptaþi” cu
radiera nu erau decât un mod de a
alinia la noile exigenþe ale fluiditãþii
picturale tezele unei arte naþionale.
De altfel, lucru deja stabilit de
costumul popular sãliºtenesc

(Mãrginimea Sibiului), încã mult
înainte, care a fãcut din broderia
negrului pe fondul alb al cãmãºii un
prilej exuberant de a stimula
exegetica peisajului simbolic:
“râuri” care curg pe umeri ºi pe
mâneci, maluri brodate cu flori ºi
copaci printr-o cripticã geometrie
a negrului.

De la fragila creangã carbonizatã,
capabilã sã învedereze haºura (linia)
ºi, prin aceasta, interstiþiile unei
suprafeþe care “se modeleazã” dupã
tainicele reliefuri ale pãmântului,
Petru Lucaci dezvoltã o sistematicã
a expresivitãþii care nu lasã în afara
sa nici corpul uman, nici ara-
bescurile sufletului. O face cu

acribie enciclopedicã, grãbit parcã
sã nu se termine lumea înaintea
solemnelor sale “treceri în revistã”.
Se poate bãnui “profesorul”
aranjând doctoral discursul sãu
estetic, stând cu mâna pe umãrul
“artistului”, gata sã-i atragã atenþia
ori de câte ori acesta cade în
frenezia “bombasticã” a muncii sale.

N-am mai întâlnit la artiºtii de
azi atâta subtilitate comparatistã,
atâta logicã descriptivistã, atâta
savuroasã ºi explicitã jubila-
þie creatoare în culegerea
analogiilor pentru a explora
întregul câmp al experienþelor
senzoriale (ºi, nu numai) care îi
stau la îndemânã. Ce reuºeºte
este sã recompunã puzzle-ul

unei universalitãþi, pe care, poate,
în altã formã, nu l-au mai atins
decât autorii Capelei Sixtine. Atât
de “coloratã”, deºi nu se
descoperise încã... prisma
cromaticã. Curajul acestui artist
de a aborda lumea radiaþiilor
luminoase abia de acolo de unde
se terminã perceptibilitatea lor
aratã via sa inteligenþã creatoare
ºi aspiraþia sa spre universa-
litate. Sã ne apropiem oare, pe
nesimþite, de o nouã resurecþie a
concepþiei Academismului îm-
brãcatã în haina nouã a celei mai
recente post-modernitãþi?

Petru Lucaci: Black – Based
cocktail
Vasile  Radu

Expoziþie deschisã la Muzeul de Artã Cluj, mai-iunie, 2013
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La Muzeul Naþional de Istorie a
României s-a deschis, la 30 aprilie
2013, în prezenþa primului ministru
al Guvernului român ºi a altor înalþi
demnitari din executiv, una dintre
cele mai importante expoziþii de
arheologie cu exponate vechi ºi de
4.000 de ani din China. Vernisajul
mi-a amintit prin organizare ºi
splendoarea prezentãrii expo-
natelor de o seamã de acþiuni
similare, care mi-au fost dat sã le
vãd în ultimele decenii la Paris,
Madrid, Varºovia sau Praga.
Publicului bucureºtean îi este dat
sã vadã în premierã europeanã o
expoziþie insolitã, lucru care se
petrece, fãrã nici o exagerare, o
datã la un secol.

Printre piesele aduse de partea
chinezã, pentru prima datã în
Europa,  figureazã ºi patru din
vestiþii militari chinezi de teracotã
împreunã cu  un cal, alãturi de
101 de alte exponate din
colecþiile cele mai prestigioase
ale Chinei. Amintim  cã soldaþii
de teracotã au fost scoºi la
ivealã de doi þãrani chinezi, în
timp ce sãpau un puþ, în 1974;
descoperirea lor a fost  apreciatã
drept una dintre cele mai mari din
secolul trecut.

Suflete de mare nobleþe ºi
verticalitate

Eminentul sinolog român, Anna
Eva Budura, prefaþând expoziþia,
în “Magazin istoric”, sublinia cã,
bravii generali sunt “mesagerii
sufletului din Huaxia”. Vãzându-i
pentru prima datã putem sublinia
cã întâlnim în holul Muzeului
Naþional de Istorie a României, în
mod special amenajat,  suflete de
mare ºi verticalã nobleþe, veritabile
comori de artã culturale ºi spirituale
ale marelui continent eurasiatic. În
ansamblul lor,  operele de artã
expuse ne poartã din neolitic pânã
la dinastia Qing (1644-1911), pe un

Nicolae Milescu, primul scriitor ºi
diplomat european care a vãzut
la faþa locului multe din minunile
Chinei ºi care a înþeles, dar a ºi
descris ca nimeni altul comorile
culturale milenare ale Chinei,
faima nu numai a împãratului Qin
dar ºi a culturii chineze în an-
samblul ei.

Nu întâmplãtor, organizatorii
expoziþiei au expus cu acest
prilej ºi scrierea lui Milescu,
operã în care diplomatul, printre
primii europeni, spunea, despre
Marele Zid Chinez, printre altele,
cã el - “Începe la Marea de
rãsãrit ºi înconjoarã toate
ulusurile (satele) imperiului
chinez pe o lugime de 1500 de
verste (1000 de mile ). El urcã
peste stânci ºi munþi înalþi ºi
coboarã prin vãi adânci ºi
înguste. Zidul este clãdit la
temelie din bolovani mari de
granit necioplit, deasupra cãruia
s-a zidit cãrãmidã. Când chinezii
vorbesc despre el, spun cã
atunci când a fost clãdit, în munþi
n-a mai rãmas piatrã, în pustiuri
n-a mai rãmas nisip, în mãri apã,
iar în pãduri copaci...”

Sã nu uitãm cât de mult a
impresionat timp de câteva secole
descrierea românului pe
contemporanii ºi urmaºii sãi de
pretutindeni.Ca orice expoziþie de
o asemenea anvergurã, scenariul
pregãtit a avut la bazã expunerea a
patru  teme (axe) esenþiale:
“Naºterea Chinei”, cu  obiecte din
neolitic ºi epoca bronzului;
“Unificarea Chinei” – la loc central
expuºi  fiind soldaþii  ºi calul de
teracotã despre care am amintit;
“Drumul Mãtãsii”, în care s-a
relevat importanþa  majorã  avutã
de acesta  pentru spaþiul românesc
ºi nu numai. Impresionant se
prezintã “Chinã Imperialã” – cu
sculpturile unice din jad, în diferite
culori, dar ºi  strãlucitoare insolitã,

Nicolae  Mareº

spaþiu de mare cuprindere geo-
politicã, circumscrisã fiind
expunerea renumitului Drum al
Mãtãsii. Totul pleacã din
îndepãrtatul Xi’an, trecând ºi prin
Moldova noastrã, iar prin Lemberg
ajunge la Marea Balticã, la
Gdansk. Nu întâmplãtor expoziþia
va pleca de la Bucureºti ºi la
Varºovia, unde va fi itineratã în
toamnã.

Menþionãm cã unele din
exponatele prezentate au fost
realizate de artiºti de la curtea
împãratului Qin Shin Huang, în-
temeietorul imperiului chinez, la a
cãrui moarte, supusii i-au pus în
semn de preþuire, în mormânt,

“Armata de teracotã”:  peste 8.000
de soldati, 130 de care de luptã,
520 de cai si 130 de cãlãreþi,
armata în întregul ei având
menirea de a-l pãzi pentru
totdeauna de orice primejdie pe
bravul suveran. Patru dintre
militari ajunºi la Bucureºti, însoþiþi
de un cal, aduc  în Þara Spãtarului

Expozitie eveniment la
Bucuresti



84

alãturi de diverse obiecte din bronz
ca ºi unicele oglinzi din acelaºi

metal, ceasuri ºi diverse alte
obiecte de valoare recunoscutã  din
colecþiile imperiale, inclusiv din
Oraºul Interzis.

Întruchipare a talentului ºi
mãestriei artistice chinezeºti

Revenind la punctul central al
expoziþiei se cuvine a fi subliniat
faptul cã armata rãzboinicilor de
teracotã a fost comandatã de ctitorul
unitãþii statului chinez, Qin Shi
Huang (221-207 î.H), cel care s-a
identificat nu numai cu înãlþarea
zidului de apãrare din nordul
imperiului, dar ºi a unui palat
impunãtor pentru el ºi urmaºii sãi,
ca ºi a unui mauzoleu - obiectiv
menit “sã îi eternizeze numele ºi
faptele” .

Împãratul Qin personal s-a
implicat în proiectarea ºi construcþia
Mauzoleului. La acesta au lucrat,
timp de 14 ani, peste 700.000 de
supuºi. Ei au sãpat în adâncimea
muntelui Li spaþiul de amplasament
al armatei, au deviat apa a douã
râuri, ºi au executat cele peste 8.000
de statui, azi mai scumpe decât
aurul,  amplasate în trei fose (grote).

“La moartea sa, survenitã subit,
împãratul  a fost depus în camera
mortuarã a mauzoleului, într-un
triplu coºciug, din care cel exterior
a fost  turnat în plumb. Constelaþiile
de pe plafonul camerei mortuare,
elementele caracteristice de pe
harta Chinei au fost realizate  din
pietre preþioase, iar râurile din
mercur. Întregul mausoleu as-
cunde  comori inimaginabile. Sin-
gurul compartiment al acestuia
care, dupã descoperirea din 1974,
este accesibil cercetãrii ºtiinþifice
ºi vizitatorilor, se constituie din
cele trei fose, cu o suprafaþã totalã
de 20.000 m.p. Aici stau de
veghe, în formaþiune de luptã,
8.000 de ostaºi de-ai sãi de
teracotã, mãrturie a mãreþiei sale
ºi a scurtei dinastii Qin, a nivelului
politic, militar ºi artistic de
dezvoltare atins de societatea
chinezã, întruchipare a
înþelepciunii ºi talentului chinezilor
din Antichitate”.

Unicã ocazie de a-i  vedea ºi
admira lângã dacii de pe Columna
lui Traian, lângã soldaþii împãratului
roman, aduºi ºi ei cu decenii în
urmã de la Roma.

(urmare din pag.79)

întâi, care necesitã o cuprindere ºi
o respiraþie cât mai amplã.
Viziunea lui Viniciu Moroianu s-a
bazat, în mod evident, pe o
impecabilã analizã formalã ºi
armonicã. Nici un pasaj de
virtuozitate nu a vizat doar efectul,
ci a fost integrat în arhitectura
muzicii, cãpãtând astfel un sens
clar. Sonoritãþile contrastante ale
temelor formei de sonatã au trimis
cu gândul la interpretãrile
maeºtrilor germani ai primei
jumãtãþi de secol XX, precum
Backhaus sau Kempff. Am
considerat remarcabilã tehnica
rafinatã pedalei, cu ajutorul cãreia
domnul Moroianu a obþinut
rezonanþe generoase, însã nu
încãrcate excesiv. În celebra
parte a doua, tuºeul a fost
deosebit de expresiv ºi luminos,
iar frazele au fost conduse cu
naturaleþe, urmând parcã res-
piraþiile unei voci umane. Pianul
a devenit ºi un subtil acom-

paniator în secþiunea concluzivã
a acestei pãrþi, când tema este
preluatã de orchestrã, pregãtind
trecerea înspre partea a treia.
Rondo-ul final a fost plin de forþã
ºi de energie, reflectând  o bunã
colaborare între solist, dirijor ºi
orchestrã. Singurul reproº care
i-ar putea fi adus lui Viniciu
Moroianu ar fi legat de anumite
imperfecþiuni tehnice, care însã,
în cazul unui pianist de talia
domniei sale, trec aproape ne-
observate.

Simfonia nr.5 în do minor a
mai fost cântatã în stagiunea
2012-2013, la sfârºitul anului
trecut. Deºi succesul în faþa
publicului a fost la fel de mare,
calitatea execuþiei a fost de
aceastã datã inferioarã. Mã
refer în special la imprecizia
ritmicã a celulei generatoare din
partea întâi, care, din pãcate, a
destabilizat construcþia în mai
multe momente. De asemenea,
tempo-ul pãrþii a treia mi s-a
pãrut uºor prea ridicat în raport

cu posibilitãþile corzilor grave.
Dirijorul a avut însã meritul de a
fi surprins întocmai caracterul
alert ºi clocotul neîntrerupt al
acestei lucrãri de referinþã, in-
suflând orchestrei o vitalitate
deosebitã.

Dupã cum probabil aþi
remarcat deja, acest program a
fost foarte unitar, atât din punct de
vedere cronologic (conþinând trei
lucrãri emblematice pentru a doua
etapã creatoare a lui Beethoven),
cât ºi din punct de vedere al
planului tonal: Coriolan – do minor,
Imperialul – Mi bemol major
(relativa majorã a lui do minor) ºi
Simfonia a 5-a – do minor. Oare a
preferat Beethoven aceste
tonalitãþi pentru încãrcãtura lor
emoþionalã?.. Simfonia Eroica –
Mi bemol major…Sonata „Les
adieux” – Mi bemol major, Sonata
op.111- do minor…
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Volumul de dialoguri semnat de
Stela-Maria Ivaneº ºi Constantin
Ivaneº, Cãtre noi înºine 2, este în
sine o performanþã. Ele adunã între
coperþile sale, ºase personalitãþi
ale istoriei, filosofiei, politicii, artei
ºi ºtiinþei, oferindu-le ºansa sã ne
spunã cât de adâncã e lumea,
vorba lui Nietzsche.Stela–Maria ºi
Constantin Ivaneº, autorii
interviurilor, sunt recunoscuþi
profesioniºti ai dialogului radiofonic.

Primul, în ordinea cuprinsului:
rectorul Universitãþii „Babeº-
Bolyai”, istoricul Ioan Aurel Pop, cu
un discurs cald, învãluitor, liric
chiar, cuceritor prin sugestia de
echilibru ºi de înþelepciune
comunitarã. El ne spune cã mai
teribilã decât suferinþa din 1989 este
inabilitatea contemporanilor de a
folosi în scopuri nobile ideea de
libertate. Ne avertizeazã asupra
exacerbãrii spiritului imitativ în
lumea postmodernã. Aceleaºi
McDonald’s, acelaºi KFC, acelaºi
Kebab, de la o emisferã la alta.
Newyorkezii au un Kloster,
complex mãnãstiresc construit din
ruinele creºtine ale Europei, chinejii
copiazã oraºe întregi europene ºi
le transplanteazã artificial în
peisajul lor asiatic (Veneþia
inclusiv). A devenit identitatea o
utopie? Trecutul te ajutã sã eviþi
cliºeele prezentului, prezentul te
ajutã sã înþelegi iluziile trecutului.

Al doilea interlocutor este
profesorul de  filosofie Aurel
Codoban, cu un discurs subtil
teologic ºi o neaºteptatã sfioºenie
a ideilor mari. O sursã a acestor
idei, zice domnia-sa, pe urmele
Sfinþilor Pãrinþi, este iubirea ca
plinire a legii. Paradoxal, cumva,
iubirea ca plinire a iubirii. Plinãtatea
cunoaºterii. Totul, care nu este
pluralitate, ci plenitudine.  Vechea
dilemã paulinã: de ce facem rãul
pe care nu-l voim ºi nu binele pe

care-l dorim. De ce?  Fiindcã sursa
eºecurilor noastre, drama noastrã
stã în absenþa atitudinii în filosofie,
politicã ºi literaturã. A se vedea
beþia de cuvinte a talk-show-urilor
contemporane. De unde oful
neaºezãrii noastre culturale ºi
istorice, obsesia neisprãvirii
noastre.

Ca paradigmã culturalã, zice
Aurel Codoban, suntem în faza
trecerii de la iubirea pasiune la
comunicarea corporalã a
dragostei.  Dilemã veche în cultura
noastrã, începând cu Agârbiceanu
( Legea trupului ºi Legea minþii) sau
D. V. Barnoschi (Mãrturisirea
trupului). BOR însãºi a fost
implicatã în procese celebre pe
aceastã temã. Rãmâne întrebarea:
poate dezordinea amoroasã de azi
sã fie un semn al muririi lumii de
mâine?

Al treilea interlocutor este
actorul ºi poetul Dorel Viºan.
Când vorbeºti cu el, parcã te-ai afla
în faþa lui Falstaff din Henric al IV-
lea: pomul se cunoaºte dupã
roade, dar ºi roadele dupã pom.

Câteodatã, din amvon, fostul
Mitropolit Bartolomeu striga la
credincioºii sãi: nu vã amãgiþi,
singura certitudine a vieþii este
moartea. Dorel Viºan zâmbeºte cu
subînþeles ºi ne vorbeºte despre
a doua parte a adevãrului: în fapt,
totul curge dinspre moarte spre
viaþã, nu dinspre viaþã spre moarte.
Moartea este o garanþie ºi o
victimã a vieþii.  Orice mare actor
face din rol un destin ºi orice astfel
de destin consacrã un mare actor.

Al patrulea interlocutor este
filosoful Virgil Ciomoº, cel care l-a
vãzut pe monahul Nicolae
(Steinhardt) cântând în stranã.
Este incredibilã scena în care, la
o miezonopticã, Virgil Ciomoº îl
vede pe cel singur, singur în faþa
lui Dumnezeu. Sã priveºti ºi sã
descoperi la întâlnirea cu un om
„acel ceva care te depãºeºte ºi
pe care te temi sã-l numeºti
admiraþie”. Fiindcã astãzi, ne
atrage luarea aminte filosoful,
gravã este identitatea prefabricatã

a omului, idolatria imaginilor, a
modelelor preambalate, încor-
porate ideii de schimbare decisã
dincolo de tine. Cum sã-l interi-
orizezi pe celãlalt ca alteritate, cum
sã te accepþi pe tine ca ranã ºi ca
lucrãtor al plânsului, vorba lui Ioan
Scãrarul. Cum sã depãºeºti un
anume triumfalism al credinþei,
înþelegând cã existã o angoasã de
creºtere înspre Dumnezeu.

Al cincilea interlocutor este pro-
fesorul Vasile Sebastian Dâncu,
unul dintre cei mai subtili, lucizi ºi
imaginativ autori de publicisticã
politicã româneascã. Pedepsele
cele mai mari, zicea Eminescu,  se
cuvin date pentru abuzul de pute-
rea cuvintelor.Vasile Sebastian
Dâncu este cel mai eminescian
publicist român contemporan, prin
ochiul care vede în adânc, prin
perseverenþã, prin deschiderea
spre o geografie a curajului
personal ºi prin înþelegerea ca
datorie a scrisului.

În sfârºit, profesorul Dumitru
Constantin Dulcan, omul distincþiei
culturale ºi al certitudinilor cu iz de
provocare. Un jovial în þinutã
academicã. Domnia-sa, o somitate
în domeniul neuropsihiatriei
contemporane, este aureolat ºi de
disidenþa anilor 80, pentru ideile
iconoclaste privind materia,
universul, proximitatea spiritualã,
noþiunea de civilizaþie, cosmo-
centricitatea omului etc.

Ideea fundamentalã: descifrãm
universul, cunoscându-ne pe noi,
pornind de la condiþia umanã
extrapolatã la Cosmos. Universul
capãtã un sens numai întrucât se
presupune existenþa unei surse
inteligente ºi a unei conºtiinþe
cosmice. ªtiinþa cuanticã, bionicã
sau bossonicã nu face decât sã
confirme cã sensul Universului
este viaþa ºi cã suntem cu toþii
prinºi în câmpurile de energie
necreatã a divinitãþii. De aceea,
poetic, putem fi uneori însinguraþi,
singuri niciodatã. Fiindcã nu
sufletul ne aparþine ci noi aparþinem
sufletului. Iar sufletul rãmâne în
rãdãcinã. Profesorul Dulcan
mizeazã pe trezirea interioarã a
fiecãruia dintre noi.*Cãtre noi înºine 2. Dialoguri-ºoc

cu ºase înþelepþi de Stela-Maria Ivaneº
ºi Constantin Ivaneº (Editura Eikon,
2013). Lansarea volumului a avut loc
la “Festivalul de carte Transilvania”,
Cluj-Napoca (21 iunie 2013).

fiecãruia dintre noi.

Aurel  Sasu

O intalnire cu noi insine

ª
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Cu puþin înainte de a-mi lua
zborul, la propriu, spre Cannes, s-
a nimerit sã vãd un film intitulat
Panicã la Hollywood în care Robert
de Niro avea rolul unui producator
din industria cinematograficã. ªi
acest mare patron îºi convoca
echipa cu o veste mare: „Pregatiþi-
vã smockingurile, puneþi în valize
þinuta estivalã, cã… gata! Suntem
invitaþi la Cannes...”

Pentru noi, jurnaliºtii acreditaþi,
pregãtirile au fost cu atât mai
simple cu cât în acest an, dupã un
deceniu nevisat de generos,
România n-a mai avut probleme
cu covorul roºu. Noi ne-am pregãtit
carneþelele, ne-am verificat pixurile,
ne-am strunit caii spre Otopeni, ºi...
gata! Am gãsit Coasta de Azur
plouatã cu galeata… Le-am plâns
pe bietele actriþe înfrigurate de
decolteurile adânci pregatite din
timp. Cum de vãzut nu mai era
ceva, decât pe ecrane, ne-am
strâns ciotcã în sãlile de proiecþie.

Nicholas Winding Refn,
aventura unei vieþi

Anul trecut, la Cannes se
întâmplase un lucru nu prea
obiºnuit. Zeci de privilegiaþi ai
bulevardului Croazetei au fost
convocaþi într-o micã salã de
proiecþie, pentru a privi doar câteva
secvenþe dezlânate de film în
proiect, din care nu se putea
înþelege mai nimic ºi un singur
lucru: cã autorul þinea sã
dovedeascã faptul cã e original.
Numele lui era Nicolas Winding
Refn ºi legitimarea talentului sãu
se fãcuse încã în 2011, când
fusese unul dintre conducãtorii
plutonului competiþiei, primind
pentru osteneala sa creanga de
palmier a celei mai bune regii.

Danez de origine, acest cineast
considerat, la Cannes, pe drept, o
descoperire, începuse prin a
studia la New York cursuri de artã
dramaticã, dar nici nu pornise bine
anul academic cã a ºi fost eliminat
disciplinar din ºcoalã. S-a întors la
Copenhaga pocãit, unde a urmat

Jurnal de Cannes 2013
Tudor  Caranfil

cursuri de cinema vreo lunã,
abandonate apoi ºi ele. Un
producãtor îi propusese sã facã un
lung metraj pe un subiect scris
rapid, realizat ºi interpretat de
cineast. Ciudatul film apare în
1996, se numeºte Pusherl, ºi
cineastul de 26 de ani impresio-
neazã în aºa mãsurã prin stilul
sãu vizual percutant (cu camera,
vibrând parcã, pe umeri) încât
testul va mai cunoaºte alte douã
episoade.

Întors la Hollywood, Refn
comisese, în 1999, un film „de
acþiune” care spãrsese piaþa,
Blender, apoi înregistra un alt
debut, în limba englezã, cu Inside
Job, la care John Turturro
aceptase rolul principal. Filmul n-a
fost chiar „o afacere”, devreme ce
a cunoscut un asemenea eºec
financiar, încât tânãrul danez a fost
constrâns sã se întoarcã din nou
în ospitaliera sa þarã. În 2006 se
lansa într-un proiect ambiþios,
Valhalla Rising, operã de explorare
inþiaticã a existenþei vikingilor,
subiect care-l pasiona. Dar lipsa
banilor ºi dificultãþile dramaturgiei
pe care o tot refacuse de mai multe
ori au dus la suspendarea muncii
de platou ºi l-au silit sã accepte un
alt proiect intitulat Bronson, care
transfigura viaþa unui prizonier
periculos din Anglia. Salutat nu
numai în festivaluri dar ºi în sãli,
succesul noului film îi dã posibilitatea
sã se întoarcã la proiectul sãu cel
mai drag, Valhala Rising, dus de
astã datã la capãt. El a þinut afiºul
parizian toatã primãvara lui 2011 ºi
a strâns o cununã de aprecieri
superlative, între care „Adevãrata
reinventare a genului reconstituirii
istorice”, cum îl cota Positif. În ediþia
Cannes 2011, Refn a fost prezent
cu un film intitulat Drive în care
fascinaþia regizorului pentru estetica
violenþei pãrea insaþiabilã.
Impresionat, juriul i-a acordat, cum
spuneam, Premiul de Regie.

Ceea ce se zvonea cã promite
ºi Only God Forgives. „Dacã toate
filmele ar degaja atâta energie,
piaþa cocainei s-ar prãbuºi…”, a

scris excesiv revista Excessif
despre acest thriller al traficului de
droguri. Acum, dupã ce filmul a fost
vãzut în întregime, perspectiva
aprecierilor s-a modificat dramatic.
Refn dorise sã ne punã în faþa unei
înfruntãri de arte marþiale cu aer de
tragedie greacã, dar n-a reuºit
decât o poveste dezlânatã ºi chiar
ridicolã, dacã n-ar fi atroce.

Întreaga dramã e dominatã de
o mamã venitã de departe sã-ºi
rãzbune fiul asasinat. Fiul nu e
chiar un înger, din moment ce a
violat ºi a ucis o feticã de 12 ani.
Dar, în rolul de slabã credibilitate al
mamei, Kristin Scott Thomas este
mai tot ce se poate recupera pentru
memoria noastrã. În rest avem în
faþã studii fotografice de un sadism
sofisticat, în care actorii expun
miºcãrile ralentizate ale unor
personaje fantomatice care mai ºi
încremenesc din când în când într-
o stilizare somnolentã. Mai viu este
un ºef de poliþie care, dupã ce a
scos cei doi ochi ai unui infractor ºi
i-a dezghiocat ºi o ureche cu un
cuþit de fructe, mai înºfacã, culmea
ferocitãþii, ºi un microfon la care
intoneazã un ºlagãr karaockez.
Totul, în acest „musical” sângeros
este atât de arbitrar, încât îl
proiecteazã, din nou, pe
vundekindul danez, într-o zonã
obscurã în care cine ºtie cât va
mai face anticamerã, pentru un nou
prilej ca sã-ºi dea mãsura. Asta nu
mai e destin, e scrânciob curat!

Rãzboiul sexelor pe Croazetã

Nu trecuse nicio sãptãmânã de
la deschidere, cã festivalul a
început sã fie traversat de curenþii
reci ai contestãrii. De astã datã a
stârnit dubii selecþia filmelor din
concurs. Amatorii (sau amatoarele)
de statistici au sezizat cã dintre cele
20 de filme care-ºi disputau ramura
de palmier, doar unul aparþinea unei
regizoare. „Da?” - s-a mirat Sophia
Coppola, care, deºi a avut onoarea
sã deschidã prestigioasa secþiune
Un certain regard cu The Bling
Ring, pãstra fireºte un dinte
împotriva celor care au împiedicat-
o sã-ºi joace ºansa în competiþia
oficialã. „Doar unul din 20? - repeta
ea. Îmi ºi imaginez o comisie de
selecþie în care au fost doar
bãrbaþi!!” „Fals! - a precizat
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festivalul. Membrii selecþiei au fost
trei la numãr, doi bãrbaþi ºi o femeie.”
Câteva înverºunate ziariste
continuau sã acuze, totuºi,
discriminarea, pretinzând satisfacþii
ºi prioritãþi pentru viitor.

Luat la întrebãri de ministrul
pentru drepturile femeilor (În Franþa
existã ºi aºa ceva!), delegatul
general al festivalului de la Cannes,
Thiery Fremaud, a ieºit din rezerva-
i iniþialã printr-o remarcã abilã: „Nu
cred cã o asemenea prioritate ar
servi femeilor din industria noastrã.
Mai degrabã, în loc sã fie apreciatã
valoarea operei s-ar spune cã filmul
i-ar fi fost selecþionat nu pentru
calitãþile intrinsece, ci fiindcã
aparþinea unei regizoare!”

În ce mã priveºte, ca martor al
acestei dispute care poate lua
amploare, pe viitor, sunt gata sã
apreciez cã, în comparaþie cu
deschiderea competiþiei oficiale
prin Marele Gatsby de cãtre
australianul Baz Luhrman, Bling
Ringul tinerei Coppola, inspirat
de un fapt divers, despre
isprãvile unui grup de adoles-
cente care decavau vilele
vedetelor hollywoodiene, ar fi fost
o alegere, în orice caz mai fericitã…
Frumoasa Sofia a descifrat în acest
fenomen (printre ale cãrui victime
s-au aflat Paris Hilton, Orlando
Bloom, Rachel Bilson ºi alte nume
sonore) o expresie clarã a goanei
noii generaþii dupã o ascensiu-
ne socialã mai rapidã ºi mai
confortabilã.

Prostituatã din vocaþie...

Ce înseamnã sã ai 17 ani ºi sã
percepi timpul, din ce în ce mai
ascuþit, sub presiunea transfor-
mãrilor intime, chinuitoare deºi
dorite? Isabelle ajunge sã-ºi
scoatã la mezat trupul nu din
nevoia de bani, nu pentru a
supravieþui sau a-ºi plãti mãcar
taxele la facultate, ci dintr-o vagã
ºi visceralã necesitate, aºa cum
alþii devin dependenþi de droguri.
Esenþialul e ca fructul, cerut
instinctual, sã fie interzis. Acest
Belle de jour al lui Francois Ozon
(14 lungmetraje la 46 de ani) nu
înfãþiºeazã o perversiune, ci o
experienþã adolescentinã, un joc
primejdios de-a viaþa. Într-o zi un
client mai vârstnic îi moare pur ºi
simplu în pat. End! De-aici intrã în

miºcare poliþia ºi familia…
Premiza e captivantã, dar filmul

e repetitiv, nu creºte, se menþine la
temperatura camerei. ªi „camera”,
în sensul uneltei de luat vederi care
dã aripi oricãrui platou de filmare, e
cel mult elegantã. Portretul unei fete
de 17 ani în patru sezoane ºi patru
cânturi, cum ºi l-a intitulat Ozon
este totuºi o trambulinã de vis
pentru protagonista Marine Vacth.
La conferinþa de presã am întâlnit-
o timidã, cu privirea pierdutã, poate
chiar speriatã, cu totul la antipod
decât personajul ei din film. Are 23
de ani ºi probabil cã ºi-a retrãit
adolescenþa încã din proaspãta ei
amintire. Frumoasa a crescut în
familia unui ºofer de autotren, dar a
fost descoperitã, la 15 ani, de un
fotograf de modã, surprins de
ºarmul ei misterios, într-un mare
magazin. Saltul de la publicitate la
marele ecran l-a trãit nu ca pe o
tranziþie, ci ca pe o experienþã. „Am
citit scenariul ºi personajul m-a
intrigat, am simþit nevoia sã-i înþeleg,
sã-i pãtrund motivaþiile. Chiar dacã
nu le-am înþeles pe toate, am avut
încredere în Francois ºi am mers
pe mâna lui…” - mãrturiseºte senin
noua vedetã a lui Francois Ozon,
în aºteptarea unei noi experienþe de
platou...

Acea pisicã „blestematã”...

Inside Llewin Davis, musicalul
fraþilor Coen distins cu Marele
Premiu de cãtre juriul lui Steven
Spielberg, despre viaþa folkistului
Lewin Devis, are o minune de
început, douãzeci de minute de
încântare. În centrul atenþiei stau
însã nu numai muzica ci ºi o
minune de pisoi care traverseazã
mereu ecranul când nu te aºtepþi.
Ar trebui ca Adrian Sitaru, tânãrul

autor al filmului Domestic, sã-l vadã
ca sã înþeleagã ce înseamnã sã
pui în valoare un patruped ofertant.
ªi când scenariul cere ca falnica
felinã sã fie din nou pierdutã, ºi
dispare definitiv, voioºia publicului
se duce ºi ea. Ultima oarã, vedeta
pisiceascã apare pe la jumãtatea
comediei, izbitã accidental, pe
autostradã, de o maºinã. Atât de
profund a fost golul lãsat încât, cu
prilejul decernarii premiului, Oscar
Isaac, protagonistul filmului, a þinut
sã liniºteascã spiritele, pecizând
cã „în tot timpul turnajului, pisica
n-a pãþit nimic”!

7500 de euro ºi un pahar de
ºampanie...

Existã la Cannes o instituþie
despre care ºtiu mai mult studenþii,
fiindcã lor le e adresatã, ºi care se
cheama Cinefodation. În fiecare
ediþie a marelui festival, existã un
concurs paralel al atelierelor
studenþeºti din care sunt selectaþi
concurenþii. Anul acesta din
selecþie au fãcut parte 18
asemenea filme, culese din
vizionarea a 1550 de titluri,
propuse de 277 de ºcoli din
întreaga lume. Un juriu format din
profesioniºti de prima mânã,
având-o ca preºedinte pe Jane
Campion, a decernat trei premii, cu
acoperire serioasã în euro, pentru
finanþarea proiectelor viitoare.
Primele douã premii au mers, în
2013, cãtre cineaºtii din SUA ºi
Belgia, premiul 3 (7500 euro)
revenind tânãrului cineast român
Tudor Cristian Jurgiu (rãsplãtind
scurt-metrajul În acvariu, ex aequo
cu un film ceh). T.C. Jurgiu nu va
uita niciodatã aroma primului pahar
de ºampanie franþuzeascã des-
chisã, ºi în onoarea lui, la Cannes.

Palimpsest 7
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Domniºoara Cristina
Premiera absolutã a ultimului

film regizat de Alexandru Maftei,
Domniºoara Christina, a fost o
surprizã plãcutã, dincolo de faptul
cã am aºteptat mai bine de o orã
la coada de bilete ºi dincolo chiar
ºi de faptul cã noile piese de
mobilier ale cinematografului
Florin Piersic (fostul cinema
Republica) sunt extrem de
inconfortabile. Adaptare a
celebrei nuvele (cu acelaºi
nume) scrisã de Mircea Eliade,
ecranizarea reprezintã o
prezenþã singularã în spaþiul
cinematografic românesc ºi nu
numai. Anul trecut apãrea încã o
asemenea adaptare (un musical,
mai exact) – Mizerabilii de Victor
Hugo – avându-i pe Hugh
Jackmann ºi Russell Crowe în
rolurile principale (alegeri destul
de bizare pentru un astfel de
film). Sigur, contextul e altul, deºi
comparaþia poate fi fãcutã,
fiindcã Maftei (ºi întreagã echipã

TIFF 2013 * TIFF 2013 * TIFF 2013 * TIFF 2013 * TIFF 2013

de producþie ºi post-producþie)
au realizat o muncã de excepþie.
Mi-e ºi teamã sã afirm asta, dar
cred cã e primul film românesc
în care vãd CGI-uri bine
realizate. În acest sens, am
revãzut, nu de mult, o altã
ecranizare a unei alte nuvele de
Mircea Eliade, Youth without
youth, film regizat nu de oricine,
ci chiar de cãtre marele Francis
Ford Coppola, avându-l, în rolul
personajului principal, pe nimeni
altul decât doctorul Lightman –
Tim Roth (Ringo din Pulp Fiction).
Filmul cu pricina e un dezastru,
atât sub aspect vizual, cât ºi sub
aspect narativ.

N-ai cum sã nu te bucuri când
vezi asemenea filme. Chiar din
primele secvenþe – realizate
parcã de un Tarkovsky
holllywoodian – filmul îþi imprimã
senzaþia cã te afli în faþa unui tip
de cinematografie ce are în spate
o lungã tradiþie. Apropo de
aceastã secvenþã, e limpede cã
regizorul  a avut în vedere o

construcþie simetricã – în scena
de final vedem aceeaºi casã,
doar cã, dacã în prima scenã
ningea, aici plouã. Filmul începe
cu un fast-forward sau, privit
altfel, filmul încep din prezentul în
care Egor deseneazã obsesiv,
nevrotic pentru a reface portretul
domniºoarei Christina – mandale
antropomorfizate – pentru a face
un salt în trecut, e limpede, în
vederea explicãrii a ceea ce s-a
petrecut acolo. Egor se încãlzea
(lângã un foc rahatic) cu imaginea
ei, încercând sã o aducã înapoi.
Din aceste considerente, filmul
trebuie privit nu doar ca o
poveste, ci ca o reprezentare –
o povestire a unei poveºti. De aici
ºi gradul ridicat de subiectivitate,
de aici ºi ambiguitãþile, de aici ºi
micile scene umoristice. Filmul
se înscrie, aºadar, într-o tradiþie
a filmelor expresioniste, anti-
realiste. Montajul analitic e aici ca
la el acasã. Filmul se bazeazã nu
doar pe simetrii, ci ºi pe iluzii –
pe puneri în abis sau frânturi de

Deºi desfãºuratã sub semnul crizei financiare –
bugetul a fost cu aproximativ 400.000 de euro mai mic
decât anul trecut – cea de a 12-a ediþie a Festivalului
Internaþional de Film Transilvania (31 mai – 9 iunie) nu
a fost deloc una... de duzinã. Cele aproape 200 de filme,
scurt- ºi lungmetraje, au acoperit toate genurile,
gusturile ºi preferinþele unui public exigent. Dupã cum
exigentã a fost ºi selecþia lui Mihai Chirilov pentru
secþiunea competitivã a fetivalului, cele 12 titluri
propuse fiind apropiate valoric, deºi diferite stilistic,
astfel încât premiile nu au stârnit controverse, aproate
fiecare film meritând sã fie premiat. Pentru semnatarul
acestor rânduri, douã au fost momentele de vârf ale
acestei ediþii: proiecþia specialã a filmului Pãmânt

(Zemlia, U.R.S.S., 1930) de Alexandr Dovjenko, uluitor
exemplu al metamorfozãrii comenzii sociale ºi a
politicului în artã purã, nesubordonatã ideologic, ºi
întâlnirea cu Jiri Menzel, monstru sacru al
cinematografiei mondiale rãsplãtit la Cluj cu Premiul
pentru întreaga carierã. ªi prin aceastã ediþie, repet:
de crizã, TIFF-ul a demonstrat cã este un festival de
þinutã, care se respectã ºi îºi respectã în egalã mãsurã
publicul. (Ioan-Pavel Azap)

În cele ce urmeazã, revista Steaua propune o
suitã de cronici despre filmele (din varii secþiuni)
de la TIFF, astfel încât oricine sã guste anvergura
festivalului intenaþional ºi clujean, în acelaºi timp.
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ekphrasis. Proza fantasticã se
transformã aici în film fantastic.

Scenografii au fãcut ºi ei o
muncã impecabilã: decoruri,
costumaþii etc. De pildã, la un
moment dat, Egor citeºte un ziar
– se vede, de la o poºtã, cã e
vorba de România literarã, deºi
titulatura apãrea undeva în
interior, pe pagina din partea
dreaptã. Aceste mici erori „din
Matrix” au ºi ele farmecul lor, la
fel cum, în Poziþia copilului, în
scena în care mama discutã cu
Carmen, scrumiera este mutatã
(„compulsiv-obsesiv”) de pe
masã pe prosop de cel puþin trei
ori. Filmul e plin de simboluri.
Dupã cum a mãrturisit ºi M.
Morgenstern, au încercat sã
descifreze, cu de-amãnuntul,
toate sensurile, toate simbolurile
prezente în nuvela lui Eliade,
pentru a reda diferite nuanþe care,
în lipsa unei lecturi atente, ar fi
pierdute. De pildã, crucea e un
simbol omniprezent. Printre altele
menþionãm Dunãrea, tabloul,
luna, focul etc. La nivel ideatic
sau psihanalitic, personajele sunt
extrem de transparente: strigoiul,
femeia-vampã care suge viaþa
tuturor (în special a bãrbaþilor),
vânãtorul fricos, bãrbatul care îºi
face datoria fãrã sã fie
îndrãgostit; onoarea, eroismul,
datoria ºi nu iubirea fiind lucrurile
care îl determinã sã lupte pentru
logodnica lui (logodnã realizatã,
aº zice, în stil ad-hoc). Existã
pânã ºi un vizitiu, un Caron
interbelic. Dacã femeia nebunã
stã în pod, atunci „vampirul” se
odihneºte în pivniþele conacului.
Structurã de basm, filmul face
trimiteri ºi la alte portrete celebre,
precum cel al lui Dorian Gray.

Dacã reuºeºti sã ignori stilul
extrem de dramatic, de teatral al
actorilor, filmul nu are decât lu-
cruri bune de oferit. Aº menþiona,
totuºi, cã Simina este, alãturi de
profesorul universitar, unul dintre
cele mai bine conturate per-
sonaje. Imaginile halucinante,
conversaþiile patetice, momen-
tele de pseudo-groazã vin sã
întemeieze, îndrãznesc sã spun,
un nou moment în istoria cine-
matografiei româneºti – naº-
terea unui gen.

Alex Ciorogar

Alexandru Maftei, Mircea
Eliade ºi CG

Adaptarea nuvelei eliadeºti
Domniºoara Cristina a reprezen-
tat o posibilitate interesantã în
domeniul reimaginãrii literaturii
fantasy ºi al tentativei de a crea
cinematografie postmodernã,
accessibilã unei audienþe
diversificate. Regizorul ºi-a
propus, vizibil, o urmãrire
apropiatã a textului original,
încercând sã pãstreze atmosfera
nuvelei în cadrul filmului. În mod
regretabil, excesul de zel în
redarea materialului original este
primul ºi cel mai vizibil punct slab
al lucrãrii cinematografice. Maftei
pare sã fi preluat structura de
bazã a poveºtii, scheletul narativ,
ignorând majoritatea structurii
mistice ºi tentativa de realism
mitologic din spatele lucrãrii lui
Eliade.

Filmul este accesibil ºi
atrãgãtor, însã deranjant de
superficial pentru opera de origi-
ne. Lipsa devine cu atât mai
sesizabilã cu cât efortul interpre-
tativ al constructelor mitologice din
nuvela lui Eliade este o practicã
uzualã pentru elevii de liceu,
plasând spectatorul de rând în
ipostaza de iniþiat.

Dacã nuvela construieºte un
spaþiu feminin în cadrul unei case
bântuite, în care magia este o
putere cvasi-maternã ºi Cristina
devine manifestare a frustrãrilor
feminine, Maftei vede o vilã
superbã, populatã cu femei
posedate sau vrãjitoare. Unde
Eliade descrie un strigoi prins
între moarte ºi mit, construit pe
identitatea imposibil de definit a
unei femei mai mult imaginatã
decât amintitã, dar urâtã într-un
context voit misogin ºi
condamnatã pentru libertatea
sexualã, în stil de proces
inchizitorial, Maftei vede, în mod
ironic, o vampiriþã hipersexualã,
pofticioasã ºi geloasã pe cei vii. La
fel, portretele þãranilor din film trec
printr-o gamã de cliºee su-
pãrãtoare, de la tânerii vlãjgani la
bãtrânul înþelept, cu mustaþã
ridicolã, ºi la descântãtoarea
satului. Prezentarea stilizatã a lumii

rurale din nuvela lui Eliade prinde,
aici, dimensiuni de parodie.

La nivel estetic, filmul este, în
mare parte, plãcut prin imaginile
interiorului unei case boiereºti din
perioada interbelicã. De ase-
menea, costumele personajelor
impresioneazã prin detalii, deºi,
uneori, par lipsite de acurateþe.
Cãmaºa de noapte din satin a
Sandei pare improbabil de
decoltatã, semãnând, eventual, a
lenjerie de corp.

Apariþia elementelor CG nu
este imediat explicabilã, însã.
Spectatorul este asigurat, în
primele minute ale filmului, cã are
de-a face cu o lucrare fantasy,

prin insistenþa asupra prezenþei
supranaturale resimþite de
bãrbaþi, pânã la punctul în care
aceºtia aprind suspiciunea
angajãrii în folie à deux, cu
deznodãmânt într-o vânãtoare
de vrãjitoare. Ideea este imediat
anulatã prin manifestarea vio-
lentã a parfumului domniºoarei
Cristina. Efortul CG nu are alt rol
decât sã-i confirme spectatorului
cã strigoiul nu este o isterie de
grup a locuitorilor casei. În
continuare, interpretarea super-
ficialã, chiar dacã aptã, a operei
inspirã nostalgia renunþãrii la
planul apropiat al unei þigãri care
arde cu flãcãri CG, pentru a
deraia fondurile investite în
consultaþii cu un hermeneut
specializat pe Mircea Eliade.

Domniºoara Cristina nu este
un film nereuºit în sine, dar apare,
regretabil, ca o nouã ecranizare
incapabilã sã surprindã atmosfera
complexã a nuvelei pe care-ºi
propune sã o repovesteascã.

Andreea  Pop
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Poziþia copilului
Nu e un film dedicat (în mod

necesar) cunoscãtorilor sau
iniþiaþilor chiar dacã, dupã cum se
ºtie, a câºtigat Ursul de Aur la
Berlin. În ciuda faptului cã filmul
ruleazã deja în cinematografele
româneºti de aproape trei luni,
drama încã „face valuri”. De altfel,
se ºtie cã, pe lângã premiul deja
amintit, filmul regizat de Cãlin Peter
Netzer (Ada Solomon – producãtor;
Rãzvan Rãdulescu, Cãlin Peter
Netzer – scenariºti; Andrei Buticã
– cinematografie) a primit ºi un
„people’s choice award” adunând
peste 100.000 de spectatori.

Nu voi insista asupra unor detalii
mai „tehnice” (a se citi ºi teoretice),

fiindcã e clar cã avem de-a face cu
un film al NCR-ului. Poate cel mai
bun. Nu e o chestiune de
competiþie, ci de valorizare. Cadre
lungi, un „hand-handled camera”,
discuþii colocviale, detalii intime,
irelevante – nu e un realism pur-
sânge (în sens bazinian), fiindcã
tensiunea dramaticã, povestea
creºte, ia amploare ºi prin alte
mijloace de reprezentare, sã zicem,
anti-realiste (montaj, focus pe detalii
etc.). Sã reluam, deci, foarte pe
scurt povestea: o familie (în care
capul familiei e mama, nu tata) mai
mult sau mai puþin disfuncþionalã
(pãrinþi divorþaþi), se confruntã cu un
accident tragic – fiul, Barbu (un
ipohondru retras), omoarã, din
neglijenþã, un copil de 14 ani
(Mihãiþã). Filmul îþi aratã ceea ce se
întâmplã dupã acest accident. Aº
zice cã, la limitã, lumea de pe ecran
e aceeaºi lume româneascã pe
care o descria Cioran în Schim-
barea la faþã a României. Zic asta
ºi pentru cã, puºi în faþa mizeriilor

ºi tertipurilor specifice societãþii
româneºti, reacþia spectatorilor e,
aproape instantaneu, una de
bagatelizare a propriei condiþii, a
autohtonitãþii: „numai în România
se poate aºa ceva” etc. În sensul
acesta, Netzer e ºi un Caragiale al
timpurilor noastre. Pânã la urmã ai
senzaþia cã nu e absolut nicio
diferenþã, nicio discrepanþã între
lumea de pe ecran ºi lumea din
spatele (sau din faþa) ecranului.
Sentimentul e într-o oarecare
mãsurã neliniºtitor, iar dincolo de
aceste aspecte, un alt filon (poate
cel mai important) al filmului e
conturarea cât mai brutalã a
conflictului dintre generaþii,
persistent chiar ºi în proximitatea
unei tragedii.

Poziþia copilului se remarcã,
însã, ºi prin alte ciudãþenii sau
idiosincrazii, precum inserþia unor
referinþe – „Ciomu”, „Herta Muller”,
„Orhan Pamuk”, „Bach”, „Mircea
Cãrtãrescu” (deºi nenumit) –, dar
ºi a unor embleme iconice cu rolul
nu doar de a surprinde caracterul
de „metis” al României balcanice,
pe de o parte, ºi democratizate
(globalizate), pe de alta – Massimo
Dutti, cãruþe, BMW, uliþe, telefoane,
Audi, biciclete etc. –, ci ºi de a ridica
filmul însuºi la statutul de Icon.
Netzer ne aratã specificul: in-
competenþa, mizeria, mafia, mita ºi
interesul personal. O altã tacticã
prin care filmul e construit ar fi cea
a demonizãrii alteritãþii ºi, în
contrapartidã, de angelizare a
identitãþii – celãlalt e tot timpul de
vinã, sau, mai rãu, nu e nimeni de
vinã, cum spune, cu lacrimi în ochi,
într-una din scenele finale, mama
victimei: „Aºa a vrut Dumnezeu”. În
ceea ce priveºte simbolurile folosite,
Netzer preferã sã nu le þinã la
vedere, rezervându-le, în schimb,
planul secund. Printre altele, unul
dintre cele mai evidente simboluri e
cel al „gardului roºu” aparþinând
familiei îndoliate – roºu, sângele
sacrificial. De ce sacrificial? Fiindcã
a fost nevoie de moartea unui fiu
dintr-o familie relativ normalã,
funcþionalã, pentru ca un altul sã se
desprindã de sub aripa supra-
protectoare a mamei. Realizarea
prin copii a pãrinþilor, problemele de
cuplu (Cornelia ºi Relu; Barbu ºi
Carmen), ridicolul sau absurdul
ritualurilor creºtine – toate acestea

(ºi altele) constituie subiecte de
investigaþie în Poziþia copilului.
Menþionez, în treacãt, faptul cã
interpretarea actorilor a fost absolut
formidabilã.

Pe fundalul unei lumi în care totul
se rezolvã prin pile ºi relaþii, o lume
în care banii sunt rãspunsul oricãrei
probleme, Netzer vine ºi prezintã,
pas cu pas, nu doar publicului
românesc, un excelent (adicã
autentic) ghid psihologic ce poate fi
folosit cu succes în majoritatea
cazurilor similare. Extremismul,
forþa ºi curajul mamei faciliteazã o
mai limpede etapizare a procesului
prin care trebuie sã treacã fiecare
atunci când sunt puºi în faþa unor
scenarii asemãnãtoare: respingere,
protecþie, fortificare ºi compasiune.

Alex Ciorogar

USKYLD – „Tot ce
conteazã a trecut“

Filmul Uskyld, al regizoarei de
origine norvegianã Sara Johnsen,
prezentat la TIFF 2013 în cadrul
secþiunii „Umbre” dezvoltã într-o
manierã ineditã ºi totodatã
caracteristicã cinematografiei
scandinave o serie de motive
veterotestamentare inserate în
povestea cutremurãtoare a unui
triunghi bolnãvicios.

Dramã ºi thriller psihologic
deopotrivã, filmul reconstruieºte
povestea sincopatã a doi fraþi
William ºi Ruud, de origine
suedezã, ºi a femeii de care
amândoi s-au îndrãgostit, Janne.
Filmul începe cu reconstruirea
primei crime din Biblie, dintre Cain
ºi Abel, deºi nu ne este clar care
din cei doi fraþi este Cain ºi care
este Abel. Acþiunea are loc într-o
Norvegie ilustratã prin peisaje
edenice, indiferent cã prezintã
pãduri luxuriante sau pãmânturi
fertile cu lanuri de grâu copt, ºi râuri
pe care sunt puºi în coºuri
plutitoare bebeluºi, în care o fetiþã
blondã ºi ciudatã, ce trãieºte într-o
lume a ei, într-o casã a ei, la
marginea unei pãduri cunoaºte doi
fraþi ce tocmai s-au mutat din
Suedia. Naratorul poveºtii este
aparent poliþista care se ocupã de
investigarea crimei din pãdure.
Aceasta a gãsit cadavrele celor doi
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fraþi ºi pe Janne foarte slãbitã lângã
ei. Pe mãsurã ce acþiunea se
desfãºoarã, cu lungi episoade
amintite, descoperim cã William ºi
Janne au avut parte de ceea ce s-
ar numi dragoste la prima vedere,
încã din copilãrie, tulburatã însã de
alegerea greºitã a Jannei de a se
culca Ruud, dintr-un capriciu
bolnãvicios adolescentin. Refe-
rinþele biblice sunt plasate cu grijã
în cadrul naraþiunii ºi li se acordã o
atenþie aparte din punct de vedere
vizual. Din acest punct de vedere
Janna ºi William reprezintã cuplul
edenic, a cãror iubire sincerã,
profundã ºi curatã este redatã cu o
atenþie aparte pentru detalii ºi prin
intermediul unui stil caracteristic de
filmare. Despãrþiþi însã de o vreme
bunã, în urma pierderii unicului copil,

ei se reîntelesc ºi iau hotãrârea sã
retrãiascã iubirea pe care au simþit-
o când erau copii.

Personajele sunt bine conturate
iar jocul actoricesc de excepþie.
William ºi Ruud deºi întruchipeazã
în mod cert pe Cain ºi Abel,
schimbã des acest rol între ei.
Abia spre final ni s-ar putea
confirma faptul cã Ruud ar fi Abel,
întrucât creºte capre, nu oi, iar
William ar fi Cain, din cauza relaþiei
speciale pe care o dovedeºte în
relaþia cu natura ºi pãmântul.
Edificatoare în acest sens ar putea
fi urmãtoarele douã scene: furtuna
în care Ruud doarme pe câmp
îmbrãþiºând un ied ºi scena în care
William încãlzeºte cu cãrbuni „the
ground beneath her feet”. Ruud dã
dovadã încã din copilãrie de un
sadism pronunþat dar ºi de o
sensibilitate acutã, poate ca revers
al primei trãsãturi. William, copil, e
rãutãcios dar nu mai rãutãcios
decât ar putea fi orice copil la 10
ani însã dezvoltã o afinitate aparte

pentru Janne cu care ajunge sã îºi
petreacã mai tot timpul. Nu ne este
cert faptul cã gelozia lui Ruud, ce
denatureazã pe mãsurã ce acesta
creºte într-un soi de afecþiune
mentalã, este canalizatã ºi con-
struitã din cauza fratelui sãu din
cauza iubitei fratelui sãu.

Filmul emanã din toate
ungherele formaþia excepþionalã a
regizoarei, Sara Johnsen, care
studiat literatura, fotografia ºi media
înainte sã studieze regia în prima
generaþie a ºcolii norvegiene de film.
Literatura este introdusã ca leit-
motiv sub pretextul profesiei Jannei,
care este surprinsã în scena când
William vine sã o regãseascã
discutând cu elevii sãi poemul, ales
deloc întâmplãtor, „Do not go gentle
in that good night” al lui Dylan
Thomas. Menþionez, deºi este
evident faptul, cã poemul trateazã
unul din cele mai importante motive
ale filmului: moartea.

Stãpânirea fotografiei se resimte
în atenþia pe care o acordã
imaginilor, gândite armonios de la
compoziþie ºi construcþie pânã la
nuanþarea celor mai subtile detalii.
Mã gândesc acum la trecerea de
la pãrul blond al Jaanei copilã la
lanurile de grâu aurii. Tot aici ar
trebui menþionat ºi felul în care
regizoarea reuºeºte sã ofere
aceeaºi importanþã din punct de
vedere vizual scenelor din interior
dar ºi celor din exterior, cu toate cã
ultimele prevaleazã. Prin stãpâni-
rea tehnicii fotografice se explicã
ºi close-up-urile geniale din sãl-
bãtãcie, cu animale, insecte sau
vegetaþie, dar ºi realizarea scenelor
de amor dintre personaje care au
un farmec aparte. De asemenea,
gândite ºi foarte bine realizate mi s-
au pãrut ºi lumina ºi culoarea în
fiecare scenã. Imaginile ºocante
(fratricidul, câteva scene sexuale,
tãierea caprei, apariþia capului
caprei, naºterea copilului ºi
moartea acestuia) inserate pe
parcursul naraþiunii reuºesc sã
balanseze din punct de vedere
estetic filmul.

Dincolo de realizarea ex-
cepþionalã din punct de vedere
vizual a filmului, am vãzut în Tot ce
conteazã a trecut un reminder
alegoric puþin sinistru ºi destul de
bolnãvicios al faptului cã poþi pierde
fericirea paradisiacã în acelaºi mod

Nordvest
 Nordvest (2013) este un thriller

danez, în regia lui Michael Noer,
scenariºti Rasmus Heisterberg ºi
Michael Noer, actori Gustav
Dyekjær Giese, Oscar Dyekjær
Giese ºi Lene Maria Christensen.

A participat la festivalurile de la
Göteborg, Rotterdam ºi Tribeca ,
unde a primit premiul FIPRESCI ºi
se anunþã ca fiind o întoarcere a
regizorului, din lumea fictivã a filmului
sãu despre puºcãrie R, de acestã
datã Noer îndreptându-se spre
tipologia unui thriller ultra-realist.

Astfel ºi motiveazã pânã ºi alegerea
protagoniºtilor , actori fãrã pregãtire
profesionalã, care sunt fraþi ºi în
realitate, nu numai în cadrul filmului
sãu, totul dorindu-se a culmina cu o
realitate care ºocheazã, a doi fraþi
care, în lupta lor pentru supravieþuire,
încearcã sã-ºi dobândeascã
propriile identitãþi.

Nordvest vorbeºte despre
specificul unei zone sãrace din
regiunea Copenhagen, purtându-ne
prin evenimentele la care Casper,
protagonistul nostru, þine piept.
Provenind dintr-o familie sãracã, se
zbate zi de zi pentru a scãpa de
problema banilor, pentru a oferi
mamei sale suportul de care
aceasta are nevoie ºi, mai ales,
pentru a-ºi face surioara cea mai
micã fericitã, pentru care joacã rolul
tatãlui care este absent din viaþa
familialã. Totul devine din ce în ce
mai greu pe mãsurã ce crima
organizatã împânzeºte zona,
moment în care Casper este nevoit
sã aleagã una dintre tabere, altfel

rapid în care ai dat de ea, de mai
multe ori.

Alexandra M. ªchiopu
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Waste
Povestea din spatele Waste

(regizor Anton Groves) este una
simpluþã ºi deloc convingãtoare.
În primã fazã ne este prezentat
Dan, un tip pe la vreo treizeci de
ani care refuzã sã se maturizeze,
trãieºte dupã reþeta adolescenþei
ºi rateazã la greu. Dan e un
„modern waster”, nu are niciodatã
bani, mereu întârzie, mãnâncã
junk food, nu ºtie sã se
gospodãreascã etc. Naratoarea,
care pare sã pluteascã mereu
deasupra personajului, ajunge sã
îl îndrãgeascã tocmai pentru cã

riscând sã fie eradicat de cãtre
gangsterii comunitãþii. Imaginea
fratelui apare mereu în umbra lui
Casper, acesta din urmã fiind mereu
împins de la spate sau protejat de
cãtre fratele mai mare. Totul pânã
la un punct, bineînþeles, în care
ajung sã fie separaþi unul de celãlalt,
moment în care Casper ajunge sã
se sacrifice pentru viaþa fratelui sãu.

Actorii principali, Gustav ºi
Oscar Dyekær sunt foarte
convingãtori pe întreg parcursul
poveºtii, dând dovadã de o
apropriere de naturã instinctivã, fapt
care este evidenþiat mai ales în
scenele de intimitate dintre cei doi.

Tehnica utilizatã de cãtre regizor
a fost declaratã ca fiind filmarea
manualã, pentru întreaga peliculã,
în stilul Dogma 95 a lui Trier ºi
Vinterberg, regizorul implicându-ºi
astfel  publicul într-un mod mult mai
direct în tot ceea ce înseamnã
violenþa de stradã ºi crima
organizatã.

În ciuda temei-cliºeu pe care
filmul o prezintã, care nu a reuºit
decât sã stârneascã râsul unor
spectatori din salã în anumite
momente haioase, cu glume
referitoare la prostituþie ºi toatã
cultura rap promovatã în America,
Michael Noer schiþeazã aceastã
lume danezã plinã de corupþie, de
familii destrãmate ºi de identitãþi
pierdute, totul prin prisma unei analize
asupra evoluþiei pe care umanitatea
a suferit-o de-a lungul anilor. Finalul a
fost unul neaºteptat, lãsând publicul
în suspansul oferit de sunetele unui
pistol ºi de lipsa imaginilor.

 Diana Nechita

acesta îºi duce viaþa fãrã sã ºtie
ce ºi cum se pierde la mijloc, iar
asta, în opinia ei, îl dezvinovãþeºte
complet. Pentru a ilustra aceastã
risipã, scenariul face uz de
monºtri de hârtie, pe principiul
everyone has its monsters, care
se deschid asemenea celor din
cãrþile cu pop-up-uri (oriunde se
iroseºte ceva, fie cã e vorba de
kw, metri cubi de apã sau timp).

Naratoare se dovedeºte a fi o
colegã de muncã a lui Dan care îl
agaþã la un party. Urmãtoarea
scenã îi trezeºte pe amândoi în
apartamentul protagonistei. Per-
sonajul Anei Ularu este convins
cã ceva s-a schimbat în Dan pe
parcursul nopþii ºi al acelor câteva

minute de trezie. Finalul, destul de
reuºit dealtfel, ne repetã cã
everyone has its monsters ºi dacã
în cazul lui Dan era vorba de
absenteismul lui care cauza
probleme, în situaþia ei este un act
conºtient, complet asumat.

O uºã se deschide, ea pãºeºte
în interior prin gura unui monstru
uriaº de hârtie, într-un budoar plin
ochi cu accesorii si þinute.

La o primã vedere scurtmetrajul
încearcã sã transmitã ceva, vrea
sã ne facã aware, dar rateazã ºi se
pierde pe parcurs. Întreaga poveste
pare sã se scuze, e indulgentã cu
personajele ºi nu te face conºtient
de absolut nimic, decât de înþe-
legerea ce o poartã personajului
Anei Ularu/naratoarea lui Dan, o
înþelegere nesincerã în fond. Îi
lipseºte morala care sã împingã
privitorul spre ºirul de întrebãri ce
ar trebui în mod normal sã aparã în
cazul unei astfel de pelicule, acel
extra, pentru cã filmul conþine în fond
un mesaj anti-consumerist.

Tot ce se spune la început
despre stilul de viaþã al lui Dan,
declarat greºit, pare sã se scuze
mai târziu prin discursul naratoa-
rei, care nu vrea sã îl schimbe pe
protagonist, vrea doar sã îi arate the
other side. ªi nici nu vrea sã facã
asta cu prea multã duritate pentru
cã si ea la rândul ei are monºtrii ei
din dulap – e un fel de fashion victim.

Un lucru nu îmi este foarte clar,
de ce e pelicula bilingvã, naraþiunea
e în englezã, replicile actorilor în
românã, iar naratoarea se identificã
la un punct cu personajul feminin.
Singura explicaþie pe care o gãsesc
e cã regizorul (pe jumãtate român,
pe jumãtate englez) a dorit sã
dedice lucrarea unui public mai larg,
poate a vrut sã fie doar cool, totuºi
în felul asta filmul îºi pierde din
coerenþã, vocea Anei Ularu se aude
dintr-un capãt la celãlat al
scurtmetrajului, fãrã nicio mizã
(oricum nu una justificabilã artistic),
limba putea la fel de bine sã fie doar
româna, sau doar engleza.

Luatã strict ca mijloc de enter-
tainment povestea e mult prea
slabã ca sã spunã ceva, ca unealtã
de propovãduire anti-consumerism
spune ºi mai puþine. E adevãrat,
pentru cinematograful românesc
este remarcabil decorul, chiar ºi
analogia cu monºtri de hârtie este
una reuºitã, de fapt întreaga punere
în scenã convinge ºi impresioneazã
din punctul ãsta de vedere, dar
putea fi mai mult.

Mihai Macovei

Paradise – Love and Hope
Fidel unei estetici aproape na-

turaliste, Ulrich Seidl nu se opreºte
la punctarea complexitãþii relaþiilor
umane din interiorul unei poveºti
gândite ºi regizate în acord cu un
regim stilistic liniar, conform oare-
cum demarcaþiei ficþionalitate/real,
marºând, de fapt, pe o redare cât
mai aproape zonelor de realitate
explorate, reîmprospãtându-ºi,
odatã cu asta, propriile moduri de
a spune o poveste. Unul dintre cele
mai tulburãtoare producþii, în acest
sens, este tripticul Paradise (Love,
Faith, Hope), care a rulat în 2013
la Tiff.

Duios-ironic intitulat Paradise –
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Love, primul film al seriei debu-
teazã, în mod paradoxal, aproape
calofil, cu imagini ale unei plaje
kenyene unde tineri de culoare îºi
aºteaptã clientele (se sugereazã)
majoritatea europene. O analizã
documentarist estetizatã despre
turismul sexual din Kenya, despre
drama ºi expectanþele mãcelãrite
ale Teresei care, oarecum specialã
în raport cu proaspetele prietene
ce îi dau (la) rece sfaturi pentru o
astfel de interacþiune (ea dorind
ceea ce s-ar numi o relaþie de iu-
bire, cu limbajul total pe care asta
l-ar implica, încercând, la un
moment dat, o pedagogie în acest
sens cu unul dintre parteneri, pe
care, acesta, o ºi pune în practicã,
pãrãsind-o, în cele din urmã, sub
aceleaºi condiþii crude – el sperând
doar bani, ea dibuind dupã afec-
þiune), o autenticã construcþie
compãtimitoare, însã crudã în
surprinderea unor elemente ce
dau seama de o dinamicã total
diferitã – liniile filmului se întâl-
nesc fericit tocmai în acest melanj
de optici neorientate înspre
declamãri concluzive la adresa
unui anumit mod de discriminare
(gândindu-ne aici la situaþia tinerilor
de culoare de acolo care, dincolo
de privirea scrutãtoare a figurilor
feminine ce îi vor cumpãra pentru
sine, reuºesc sã-ºi construiascã
familii, sã funcþioneze într-o struc-
turã de susþinere/ întreþinere a
vieþii – ne amintim de scena în care
Teresa e dusã la ºcoalã ºi i se cere
insistent ºi îngrijorat cumva o
contribuþie). Nici mãcar o tramã
evaluativã, justiþiarã nu avem aici
– atât cruzimea dialo-gurilor dintre
femei la adresa barmanului care
nu ar fi înþeles ce vorbesc, cât ºi
propriile lor anxietãþi intrã în
aceastã progresie, uimitoare pe
de-o parte, a unui mod de a puncta,
orbecãi dupã bucurie. Revenind la
povestea Teresei, în jurul cãreia se
dezvoltã întreaga reþea de con-
figuraþii/ tipologii sociale, pânã la
urmã (poate cea mai delicat-
umanã scena este aceea în care
unul dintre tinerii care se pros-
tituase pentru ea, cel mai empatic
dezideratelor acesteia, dupã ce o
pãrãseºte, e descoperit tocmai
împreunã cu familia sa, cu care se
plimba, dedicat ºi protectiv),
observãm ºi aici o trecere, o

devenire a privirii care, cu fiecare
încercare eºuatã de apropiere,
devine tot mai radicalã, însã tot mai
disperatã în distanþele pe care le
traverseazã, observã, interiori-
zeazã (neputiinþa efectivã de a
stabili o legãturã ce nu ar mai avea
de-a face cu vreun troc, singurã-
tatea intensificatã odatã cu ab-
senþa permanentã a fiicei sale,
atunci când încearcã sã o prindã
la telefon etc.) ºi, totodatã, poate
mai distanþatã de asta. Refuzul
ultimului partener de a face sex oral
puncteazã ºi balanseazã peisajul
excesiv de cinic ºi neimplicat din
ambele tabere (ne amintim de
scena orgiei în care tânãrul negru
e folosit exclusiv de femei ca

obiect/ element aferent plãcerii).
Ultima parte a trilogiei cadreazã

povestea mai puþin hard poate a
unei semi-rezervaþii ºi a disciplinei
autoritare pe care acest tip de
organizare o atrage dupã sine.
Mizând pe aceleaºi metode de
creere a unui spaþiu/ dialoguri cât
mai autentice, regizorul (aflãm din
dialogurile extrem de fertile cu
operatorul filmului – invitat la finalul
fiecãrei proiecþii) foloseºte foarte
puþini actori propriu-ziºi, preferând,
în acelaºi timp, mai degrabã dia-
logul improvizat, total nedirijat
dintre oameni obiºnuiþi, care sã îºi
creeze total spontan, singular
spaþiul de interacþiune (eliminarea
scenariului).  Nu întâmplãtor va fi
astfel efectul de candoare ºi
surprizã din Paradise-Hope, în
care un grup de copii semi-obezi
sunt nevoiþi (ni se sugereaza aici
ºi prezenþa, pe fundal, a unor figuri
autoritare ºi indiferente, în acelaºi
timp, în detrimentul unei atitudini
protective/ atente, implicite în cazul
relaþiei pãrinþilor cu copiii) sã-ºi

petreacã vara într-o tabãra care i-ar
putea ajuta sã-ºi rezolve problema.
Ca ºi cum acest tip de ostracizare,
de încadrare minoritarã, trasarea
unei zone exclusiv a  celor care nu
dau bine în trama socialã, ar pro-
blematiza mult mai radical, deci
fericit, situaþia fiecãruia. Cu mult
mai puþin cinism ºi mai mult umor
decât în filmul precedent, Ulrich
construieºte în jurul poveºtii ado-
lescentei Melanie, aflatã pentru
prima datã în tabãrã (unii vin acolo
de mai bine de trei ani), împrie-
tenindu-se rapid cu o colegã de
camerã, eveniment ce deschide
seria unor dialoguri vag personale
despre sex, boyfriends, gelozie,
diverse planuri de distracþie ºi
evadare (una chiar ieºindu-le) etc.
Cele mai puternice scene urmã-
resc tocmai aceasta libertate ºi
directeþe a unor voci proaspete –
în orice subiect ar intra. Existã ºi o
ambiguã poveste de iubire între
Melanie ºi doctorul taberei,
rezultatul, poate, a unei puternice
autosugestionãri a deja foarte
femininei adolescente. Un mai
puternic estet devine Ulrich aici,
oferind cadre diafan tãioase, a
suprapunerii dintre o naturã
impozantã ºi ritualica militarã în
care elevii sunt nevoii sã-ºi des-
fãºoare. Tocmai versatilitatea încã
nu foarte dirijatã, poziþia permanent
coloratã de dorinþa de a scãpa/ a
se juca/ a petrece a adolescenþilor
motiveazã întru totul alegerea
acestui din urmã titlu (Hope).  Mult
mai aproape de privirea pervers-
uimitã a acestei vârste va fi ºi
tehnica regizoralã: a o sfârºi cu
lumina artificialã, orice artificiu,
poveºti/ personaje ante-gândite,
deschizând o infinitudine de spaþii
de repliere a poveºtilor.

Cosmina Moroºan

Azi pe cine-ai omorât?
ABC-ul morþii e filmul la care

mergi sã te uiþi fiindcã eºti genul
de om care ucide pe cineva cu
ranga ºi pleacã de langã cadavru
cu ea în mânã. Dacã iei în con-
siderare ºi cã vei merge patru staþii
cu autobuzul cãrând aceeaºi
rangã înainte de a suna la poartã
ca sã te lase pãrinþii în casã, eºti
pe aceeaºi frecvenþã cu acest film.
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Dacã mai ºi alegi sã-þi agãþi tricoul
însângerat deasupra patului în
timp ce-þi cântã John Cage
înseamnã cã eºti din ABC-ul morþii.

Filmul realizat de – cel mai mic
numãr natural divizibil cu 13 care
nu este el însuºi – regizori este
exact din acelaºi anturaj cu ideea
pe care am dezvoltat-o eu mai sus
într-un minut ºi de ce nu? Pânã la
urmã e un film despre moartea din
film ºi nu despre lucrul în sine, aºa
cã e bine sã vrei sã vizionezi scurt-
metraje cu actori ale cãror nume
oficiale sunt M@tch ºi Je$$ica,
n-are cum sã te supere frivolitatea
punerii în scenã a fenomenului
care n-are importanþã dacã nu
urmeazã unei perioade de minim
5 luni. Cum de altfel este pusã
problema de un regizor într-unul
dintre scurt-metraje, ce te faci cu
5 miare dacã pe deasupra te-ai
pricopsit ºi cu litera Q (am spus
cã fiecare regizor a primit o literã a
alfabetului de regizat?)? Dupã ce

bei douã treimi din bani îþi va veni
ideea lui Q is for Quack.

În ceea ce priveºte estetica
filmelor, sunt sigur cã fiecare
regizor mi-ar ocupa jumãtate de an
explicându-mi particularitãþile lui
stilistice, dar voi îndrãzni sã le
remarc punctul comun în aceastã
haitã a genului horror. Pe de o
parte avem curãþenia absolutã a
imaginii în materie de prelucrare
modernã pe care orice pretenþie
cinematograficã trebuie s-o înde-
plineascã, faþadele-s perfecte ca
exteriorul unui zgârie-nori din
sticlã. Pe de altã parte avem
abominabilul târât peste toatã
aceastã vopsea a iluziei, înjun-
ghierile îºi continuã tradiþia de
terapii vizuale, manierismele ima-
gistice nu-ºi încap în piele (sau în
versiunea jupuitã a acesteia).

Pieta
Al optsprezecelea film al lui

Kim Ki-duk, Pieta, prezintã redo-
bândirea copilãriei a unui cãmãtar
lipsit de scrupule, prin intermediul
unei femei care susþine cã este
mama lui care l-a pãrãsit la naºtere.
Însã pe mãsurã ce Lee Kang-do
se sensibilizeazã, povestea
devine din ce în ce mai crudã,
sfârºind la fel cum a început, cu o
moarte.

Lee Kang-do se ocupã cu
recuperarea banilor împrumutaþi
locuitorilor sãraci ai unui cartier de
mici industriaºi, mutilându-ºi clienþii

În final sunt douã concluzii care
vor succeda inevitabil vederea
filmului: o sã-þi aduci aminte cã pe
undeva Michel Houellebecq
spunea cã efectele speciale ale
brutalitãþii corporale sunt cele
mai ieftine de achiziþionat în
cinematografie ºi pe de altã parte,
bursa pieþei de labradori se va
prãbuºi fiindcã lumea va realiza
violenþa incontrolabilã a aceste
specii viciate.

Bogdan Bãrbieru

Trei exerciþii de
interpretare

Filmul  lui Cristi Puiu conþine un
avertisment: Dacã nu v-a plãcut
cartea Trei exerciþii a lui V. Soloviov
sau regizorul Cristi Puiu, evitaþi sã
vizionaþi acest film. E adevãrat cã
a fost scris de mine, însã ca individ

care îndeplineºte toate (cele douã)
criteriile menþionate nu pot permite
altora propriile greºeli.

Îmbunãtãþind seriozitatea
tonului trebuie spus cã filmul este
foarte foarte foarte foarte (x3)
simplu: patru personaje discutã la
o masã în prima parte, aceleaºi
patru personaje (interpretate de alþi
actori ºi având nume diferite)
discutã vag aceleaºi lucruri la o altã
masã plus, de aceasta datã, o
canapea, iar în ultimul segment
aceleaºi patru personaje dar cu
nume ºi sexe diferite poartã
acelaºi dialog avut în primul capitol
înainte ca toate cele 3 entitãþi de
patru-personaje-identice-dar-cu-
nume-diferite sã se întâlneascã la
o ºedinþã de spiritism.

Discuþia are douã teme
preferate (socialã ºi apocalipticã,

ar putea exista ºi o a treia) ºi te
face sã-þi augmentezi (ne)plãcerea
faþã de afectãrile academice (gen
orgoliul gãsirii unei expresii lexical
neexploratã) iar faptul cã filmul a
ales spaþiul francez pentru a-ºi
purta acest dialog adaugã o notã
de ironie. Titlul scuzã într-un anumit
procentaj scenariul, încercând sã
ne îndrepte cu mâinile atenþia cãtre
jocul actorilor ºi explorãrile
regizorului în mediul de inferenþã
al cinema-ului. Astfel cã, dacã
ulterior filmului, ai ºansa sã auzi
laude aduse cadrelor în care un zid
împarte imaginea în douã spaþii
între care acþioneazã personajele
sau chiar eºti destul de norocos
sã înveþi cã regizorul a urmat
artele plastice, lucru evidenþiat de
efectul obþinut prin culoarea mesei
de exemplu, vei putea ajunge sã
apreciezi filmul în ciuda chinului de
douã ore. Alternativ, te vei gândi
cã lumina naturalã ºi poziþionarea
pictural-artisticã a decorului þin de
amenajãrile interioare.

Pelicula reprezintã un salt în
suita regizoralã a lui Cristi Puiu
fiindcã trateazã realitatea
intelectualã contemporanã
înãbuºitã de subiecte care sunt
inadecvate discursului ºi invers.
Acest salt vine însã în interiorul unei
coregrafii confuze ºi împotmolitã
într-un numãr limitat de miºcãri ºi
semi-piruete. În plus, Trei exerciþii
de interpretare este singurul loc,
exceptând Biserica, în care vei
auzi Pilda lucrãtorilor viei de cel
puþin douã ori în 120 de minute.

Bogdan Bãrbieru
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Samsara
Filmul lui  din 2011, Samsara,

este un documentar care încearcã
sã surprindã varietatea atât a lumii
naturale, cât ºi a celei umane.
Samsara a fost filmat timp de cinci
ani, pe teritoriul a cinci continente,
cãutând o diversitate cât mai mare
a peisajelor ºi a personajelor.
Astfel, spectatorului îi sunt
prezentate imagini din deºertul
african, din palatul de la Versailles,
din pãdurile ºi templele din orientul
îndepãrtat, dintr-un penitenciar din
insulele Filipine,  din zonele afectate
de uraganul Katrina, acestea fiind
mereu puse în contrapunct cu
portrete ale locuitorilor acestor
zone, filmul oscilând mereu între
panoramã ºi prim-plan.

La nivel de tehnicã, filmul se
remarcã prin calitatea extraor-
dinarã a imaginilor naturale, a
cromaticii vii ºi luxuriante regizorul

folosindu-se în principal de mediul
vizual pentru a-ºi transmite
mesajul. Filmul nu are dialog,
atmosfera ºi sensul fiind construite
doar din imaginile vizuale, montaj
ºi coloana sonorã ambientalã.
Filmul se doreºte o meditaþie
asupra efectelor civilizaþiei ºi
consumerismului, însã încearcã
într-un mod prea grandios sã
surprindã întreaga lume. Imaginile
de început fixeazã cadrul mistic
anunþat din titlu, iar toate imaginile,
de la gropi de gunoi ºi mine de sulf,
pânã la abatoare ºi universitãþi, par
pãtrunse de acelaºi tip de
sacralitate. Mesajul ecologist este
uºor de descifrat însã pe alocuri
conexiunile sunt prea evidente,
vezi imaginile cu fabricile de
armament urmate de portretul unui
veteran mutilat. De asemenea,

Like Someone in Love
Like Someone in Love este cel

mai recent film al renumitului regizor
iranian Abbas Kiarostami, pentru
care acesta a fost nominalizat la
douã categorii ale Festivalului de
la Cannes din 2012, precum ºi la
ediþia din 2013 a Asian Film
Awards. În distribuþia filmului, a
cãrui scenarist este însuºi
Kiarostami intrã Rin Takanashi,
Tadashi Okuno ºi Ryô Kase.

Pelicula redã povestea lui Akiko
(Rin Takanashi), o studentã la
sociologie din Tokyo care intrã în
lumea prostituþiei în ciuda unei
oarecare perseverenþe de a-ºi
continua studiile ºi de a rãmâne
într-o relaþie stabilã cu Noriaki (Ryô
Kase), iubitul sãu, un tânãr
suspicios cu ieºiri violente. Într-o
searã, proxenetul care se ocupã
de ea o trimite acasã la un client,
promiþându-i cã îi va fi simpatic.
Fata ajunge la adresa stabilitã ºi îl
cunoaºte pe Takashi (Tadashi
Okuno), un bãtrân traducãtor ºi
scriitor despre care vom afla cã a
fost profesor de sociologie la
facultatea la care aceasta
studiazã. Evident stânjenit,
Takashi o primeºte pe Akiko cu
cina pregãtitã dorindu-ºi mai
degrabã compania unei prezenþe
feminine, însã tânãra nu pare sã îi

pentru a încasa poliþele de
asigurare de invaliditate. Scenele
de cruzime sunt rareori prezentate
direct de Ki-duk, acestea fiind mai
des sugerate, prefigurate, ca mai
apoi ele sã se petreacã în absenþa
publicului. Viaþa lui Kang-do se
schimbã însã când o femeie îl
urmãreºte mai multe zile la rând în
timp ce îºi face meseria, ºi se
prezintã mai apoi ca fiind mama lui.
Prima jumãtate a filmului prezintã
încercãrile mamei de a-ºi
redobândi fiul abandonat, însã
motivele sale sunt descoperite
progresiv, relevând o cruzime
nãscutã dintr-o suferinþã greu de
imaginat.

La nivel de imagine, filmul se
bazeazã pe cadre brute, pe o
cromaticã cenuºie, în ton cu
sãrãcia, mizeria ºi suferinþa
locuitorilor cartierului în care se
întâmplã acþiunea. Cei doi actori
principali, Lee Jung-jin ºi Jo Min-
su, reuºesc în mod excelent sã

redea sensibilitatea dublatã de
cruzime a relaþiei de mamã-fiu
dintre cele douã personaje.

Presãrat  cu motive oedipiene,
sugestii biblice ºi imagini ºocante,
Pieta al lui Kim Ki-duk nu este un
film uºor de digerat, însã a cãrui
violenþã ºi cruzime meritã
suportate, drama maternã centralã
fiind ilustratã cu o forþã imensã.
Motivele religioase anunþate încã
din titlu sunt destul de numeroase,
însã nu suficiente pentru a distrage
atenþia ºi a deturna filmul spre o
tematicã strict biblicã. Aºteptãrile
publicului sunt mereu depãºite, firul
narativ necãzând în niciun moment
în previzibil, brutalitatea ºocantã
transformându-se progresiv într-un
sensibil joc psihologic între mamã
ºi fiu.

Andrei Cucu

prezentarea unor ritualuri
religioase aparþinând mai multor
religii sugereazã o toleranþã
binevenitã, însã, încercând sã
atribuie o forþã cât de mare
imaginilor, prinde o uºoarã nuanþã
pateticã.

Contrastând peisaje sublime
filmate într-o calitate vizualã
excepþionalã cu imagini ºocante de
industrializare extremã ºi de
cruzime, filmul lui Ron Fricke
atrage atenþia asupra unor
probleme civice mondiale,
accentuând universalitatea
acestora ºi nevoia de unitate ºi
toleranþã în depãºirea lor, însã
mãreþia ºi militantismul asumat îi
induc o nuanþã poate puþin prea
dramaticã. Însã pentru simpla
delectare în observarea unor
peisaje minunate, patetismul
mesajului poate fi trecut cu
vederea.

Andrei Cucu
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înþeleagã intenþiile. Seara se
dovedeºte a fi un eºec, bãtrânul o
conduce pe fatã la facultate în
dimineaþa urmãtoare ºi ajunge sã
îl cunoascã din în-tâmplare ºi pe
Noriaki. Lucrurile se complicã în
momentul în care Takashi este
nevoit sã se confrunte cu iubitul
gelos, iar soluþia pe care o gãseºte
este cel puþin intrigantã: se dã drept
bunicul fetei. De aici, relaþia dintre

bãtrân ºi Akiko se dezvoltã într-un
fel cu totul nou, filmul terminându-
se într-un mod neaºteptat.

Like Someone in Love
foloseºte cadre lungi, iar dialogurile
laconice reuºesc sã creeze o
atmosferã staticã, dar sugestivã.
Miza filmului regizat de Kiarostami
nu este aceea de a antrena
spectatorul într-o poveste, ci mai
degrabã de a transmite o stare de
spirit printr-un decor minimalist, o
acþiune simplã ºi trei personaje
oarecum tipice, însã suficiente
pentru a susþine ideea din spatele
peliculei.

Filmul meritã vãzut pentru
sinceritatea cadrelor, prestaþia
convingãtoare a actorilor ºi reuºita
regizorului de a crea o imagine
credibilã a unui Tokyo contem-
poran. Acesta nu este în niciun caz
o revelaþie cinematograficã, însã
nici nu pare sã aibã astfel de
pretenþii. Poate tocmai acest lucru
face din Like Someone in Love un
film agreabil ºi onest.

Alexandra Vescan

Uºa
Film difuzat în cadrul secþiunii

Ziua Maghiarã a festivalului TIFF,
este o dramã din 2012 regizatã de
István Szabó. Pelicula este
inspiratã din romanul cu acelaºi

nume de Magda Szabó ºi îi are ca
actori principali pe Helen Mirren,
Martina Gedeck ºi Károly Eperjes,
iar ca scenariºti pe István Szabó
ºi Andrea Vészits.

Acþiunea filmului se petrece în
1960 într-un cartier din Budapesta
în care o scriitoare pe nume Magda
(Martina Gedeck) se stabileºte
împreunã cu soþul sãu Tibor
(Károly Eperjes). Odatã mutaþi în

imensa casã moºtenitã de Magda,
cei doi intelectuali se vãd nevoiþi
sã gãseascã o menajerã pentru a
putea face faþã unei vieþi agitate ºi
ajung sã o angajeze pe Emerence
(Helen Mirren), o femeie în vârstã,
renumitã în zona rezidenþialã ca
fiind foarte muncitoare, însã ºi
foarte capricioasã. Încã de la
început se stabileºte o relaþie
deosebitã între cele douã femei, cu
toate cã Emerence încearcã sã îºi
impunã punctul de vedere cu
puþinã delicateþe. Magda devine o
scriitoare de succes, iar menajera
încearcã sã intre tot mai adânc în
viaþa celor doi intelectuali. Totuºi,
existã anumite tensiuni legate de
viaþa misterioasã pe care
Emerence o are, cu atât mai mult
cu cât femeia refuzã sã primeascã
oaspeþi în propria sa casã ºi
începe sã aibã ieºiri inexplicabile.
Pe mãsurã ce relaþia de prietenie
cu Magda evolueazã, ni se
dezvãluie treptat detalii din viaþa
menajerei ºi aflãm cã în copilãrie
a asistat la moartea surorilor ei,
douã gemene, ºi a mamei sale care
s-a sinucis. De asemenea, în
tinereþe, Emerence a primit bani
pentru a avea grijã pe timpul
rãzboiului de fiica unor evrei bogaþi
susþinând faptul cã aceasta ar fi
propriul sãu copil. Pe fondul
acestor detalii tulburãtoare, Magda
ºi Emerence devin din ce în ce mai

apropiate, însã relaþia se complicã
în momentul în care scriitoarea
ajunge faimoasã ºi decide sã
ignore ultimele dorinþe ale bãtrânei,
deºi are cele mai bune intenþii.

Filmul are într-adevãr o poveste
intrigantã ºi meritã vãzut pentru
prestaþia faimoasei Helen Mirren
pe care suntem obiºnuiþi sã o vedem
în roluri complet diferite. Nici reuºitele
Martinei Gedeck de a-ºi intra în rol
nu sunt de ignorat, însã filmul nu oferã
nimic spectaculos la capitolul filmare,
iar scenariul este oarecum insipid ºi
lipsit de personalitate. De asemenea,
alegerea limbii engleze pare puþin
forþatã în contextul în care acþiunea
se petrece în Budapesta anilor ’60,
iar coloana sonorã este repetitivã ºi
inexpresivã.

Alexandra Vescan

Pãsãri, orfani ºi nebuni
Interzis timp de douãzeci de

ani (1969-1989), Pãsãri, orfani ºi
nebuni al lui Juraj Jakubisko  este
un film despre extreme, des-
pre joc ºi nebunie ca tehnici de
evadare dintr-o realitate opre-
sivã, constrângãtoare, imposi-
bilã, o celebrare anarhicã ºi ab-
surdã a libertãþii.

Trei personaje zãpãcite, tineri
orfani – Yorik (Jiøí Sýkora), Andrej
(Philippe Avron) ºi Marta (Magda
Vášáryová) – trãiesc în spaþiul
suprarealist ºi infuzat cu elemente
simbolice al unei biserici
bombardate ºi dãrãpãnate, alãturi
de pãsãrile care ºi-au fãcut cuiburi
printre ruine. Aceºtia adoptã un stil
de viaþã nonconformist, fãrã
tabuuri, delirant ºi haotic, în care
singurele reguli le reprezintã jocul,
veselia ºi fabulaþia. Atunci când,
instinctiv, încep sã-ºi recreeze un
context protectiv familial, nebunia
copilãreascã se risipeºte iar
dragostea ºi râsul se transformã
în urã ºi dezamãgire profundã.
Lumea care fusese suspendatã în
fantezie se adânceºte în
concreteþea realului ºi-ºi pierde
magia. Filmul se metamorfozeazã
într-o tragedie: Yorik o omoarã pe
Marta – însãrcinatã cu copilul lui
Andrej – iar imposibilitatea libertãþii
devine evidentã.  De altfel, aceasta
era ºi miza fãþiºã a filmului, expusã
chiar de vocea naratorului în incipit.
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Povestea delirului e încadratã
în perioada dintre Primãvara de la
Praga ºi invazia sovieticã din
1968 în Cehoslovacia. Turbulenþa
acestei naraþiuni ºi a eve-
nimentelor istorice la care face
referire e redatã ºi la nivel tehnic
prin imaginile deformate create cu
ajutorul lentilelor de distorsiune, prin
tipul de filmare agitat ºi scenele
surprinse în diferite mãrimi ºi

nuanþe. Filmul lui Jakubisko e bizar
ºi avangardist, problematizând
chiar statutul cinematografiei ºi
curentul New Wave din care regi-
zorul face parte, exemplarã în
acest sens fiind scena incendierii
rolelor de film.Pãsãri, orfani ºi
nebuni convinge ºi prin latura sa
expresivã – cruda poeticã a ima-
ginarului ºi lirismul profund al
replicilor, dar ºi prin subiectele pe
care le propune spre discuþie - urã/
iubire, smintealã/nebunie ade-
vãratã, fericire/nefericire, libertate/
încarcerare – ºi maniera în care le
abordeazã.

Tragi-comedia lui Jakubisko e
o ilustraþie a depravãrii umane.
Omul care ºi-a întrecut limitele
încearcã sã reziste nebuniei rea-
litãþii prin fabricarea unei nebunii
de tip artefact, care însã nu-l va
putea salva, ci îl va transforma
doar într-un personaj tragic,
întrucât jocul sãu e mult prea mic
pentru a concura cu jocul pãpu-
ºãresc iniþiat de istorie, sau chiar
de transcendenþã.

Sorina Adam

The Act of Killing
Filmul lui Joshua Oppenheimer,

The Act of Killing, fãcuse deja furori
la Festivalul de Film de la Toronto

(prescurtat tot Tiff!), înainte sã
soseascã la Tiff-ul clujean, fiind
considerat cel mai bun, ºi totodata
cel mai înfricoºãtor film al
festivalului. Avem de-a face cu un
film despre genocidul din
Indochina, din anii ’60, când
aproape un milion de comuniºti
sunt torturaþi ºi uciºi de forþe
paramilitare formate din gangsteri
ºi criminali. Filmul îi urmãreºte pe

doi dintre aceºtia,  Anwar Congo
ºi Adi Zulkadri, dându-le ºansa sã
se prezinte ºi sã îºi spunã
povestea.

Genialitatea lui Oppenheimer,
care este Senior Researcher la UK
Arts and Humanities Research
Council’s Genocide and Genre Project,
este construcþia unei trame a filmului
în film: practic el îi filmeazã pe cei
doi foºti torþionari filmându-ºi
propria lor viziune triumfalistã,
bombasticã, cu puternice accente
de tip wes-tern, a celor întâmplate
din anii ’60 încoace. Având rãbdare
sã lase acest joc sã de desfãºoare,
Oppenheimer este în poziþia de
participant la o psihodramã dintre
cele mai repercutante: jucând într-o
scenã rolul uneia dintre victimele
sale, ºi urmãrind apoi filmãrile,
Anwar ajunge sã conºtientizeze ºi
sã simtã exact ce simþeau victimele
sale, o realitate pe care pânã atunci
reuºise sã o alunge, mai mult sau
mai puþin, cu marijuana, ecstasy,
alcool ºi prin dans. Scena aceasta,
care apare cu douã minute înainte
de sfârºitul filmului ce dureazã
douã ore, meritã toatã aºteptarea.
Dacã pânã atunci am fost purtaþi
printr-un vertij halucinant de emoþii,
stârnite de absurdul, grotescul, ºi
suprarealismul unei lumi în care
niºte criminali în masã au ajuns
acum sã facã legea ºi sã fie
sãrbãtoriþi drept eroi, aceastã scenã

dinspre final, în care, totuºi, toate
mãºtile cad, cel puþin pentru unul
dintre fãptaºii crimelor, este
catharticã. Ea reafirmã, dincolo de
cuvinte, ceea ce stã în firea lucrurilor,
a balanþei universului, acolo unde
absurdul ºi maleficul par sã se fi
întronat pe vecie.

Nicoleta Marinescu

Amanþii pasageri
Dupã o serie de melodrame

precum Pielea în care trãiesc
(La piel que habito, 2001),
Îmbrãþiºãri frânte (Los Abraszos
rotos, 2009) sau Întunecare
(Volver, 2006), marele regizor
spaniol Pedro Almodòvar ne
propune de aceastã datã, în
premierã la cea de-a
douãsprãzecea ediþie a
Festivalului Internaþional de
Film din Transilvania, ceva cu
totul nou, printr-o comedie
„moralã, oralã ºi irealã”, aºa cum
o descrie însuºi regizorul –
Amanþii pasageri (Los amantes
pasajeros). Vom vedea însã pe
parcurs cã titlul ales de
Almodòvar nu este decât un
pretext, un element cu ajutorul
cãruia acesta îºi poate croi drum
în tematica iubirii, pe care
ajunge sã o demitizeze cu
propriile-i arme. Astfel, întregul
conglomerat de personaje care
îºi petrec câteva ore în acelaºi
spaþiu (avionul Peninsula)
ajung a se defini în raport cu
acest element.

Mai întâi, sunt prezentaþi, pe
rând, dar totodatã completându-
se reciproc, angajaþii care le
dau indicaþii celorlalte personaje
aflate la bordul avionului.
Precum niºte actori de circ, ce
îºi plaseazã rolul unul altuia,
dar fiind în acelaºi timp
complementari, aceºtia îºi
creeazã un fel de imagine în
oglindã, constituind nucleul
filmului. De altfel, cele trei
personaje apar în mai toate
scenele (de pildã, imaginea
acestora este surprinsã chiar ºi
atunci când unul dintre pasageri
menþine o discuþie telefonicã
delicatã, cu unul dintre membrii
familiei), intervenind pânã ºi în
replicile celorlalte personaje
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lesbiene, unul în care el este
cãsãtorit iar ea a fost implicatã într-
o relaþie cu unul dintre traineri ºi o
soþie de parlamentar cu probleme
grave de comunicare – a venit
singurã. În rest, fiecare cuplu reia
probleme cliºeice: banii, adulterul,
copilul, sexul etc.

Scenele sunt pline de viaþã,
fundalul sonor întreþine acþiunea
specificã a filmului. Înclinaþia spre
comedie este evidentã într-o serie
de scene, dar noþiunea de dragoste
nu e bine definitã, fiind amestecatã
cu aspecte pragmatice de multe
ori. Prestanþa actorilor este relativ
bunã, însã subiectul lasã de dorit.
Pe lângã faptul cã se aseamãnã
cu un film american de consum,
miza nu este bine definitã pânã la
final. Se doreºte demonstrarea
faptului cã practic nu e viabil
scenariul clasic ,,…ºi au trãit fericiþi
pânã la adânci bãtrâneþi”, dar,
totuºi, relaþiile pot fi reparate.
Aceasta e de înþeles. În ce mãsurã
filmul îºi demonstreazã miza, asta
aceasta rãmâne de dorit. Pot
aceste cupluri sã îºi rezolve
problemele în ºapte zile? Poate da,
poate nu; vor rãmâne probabil în
rutina de cuplu specificã înaintea
venirii lor la rezervaþie. Finalul nu
este reuºit sau miza nu a fost bine
punctatã. Rãmâne un gol de sens
dupã vizionarea filmului.

În concluzie, avem de-a face
cu un film mediocru (mult spus),
de consum, care va fi gustat de
spectatorul simplu în cãutare de
subiecte comerciale aflate în uz.
Scene comice, iubiri, gelozii,
bãtãi, împãcãri ºi amintiri: love
building.

Alexandra Cadar

Love building
A rulat în premierã la TIFF,

provocând reacþii spectaculoase

din partea publicului, cinemato-
graful Florin Piersic fiind plin pânã
la refuz. Filmul este un soi de
comedie romanticã, adunând în
regia Iuliei Ruginã actori ca Dragoº
Bucur, Alexandru Papadopol,
Dorian Boguþã precum ºi 30 de
absolvenþi ai ºcolii Actorie de film.

Filmul are un subiect comercial.
14 cupluri cu probleme consimt sã
vinã într-o rezervaþie, unde trei
specialiºti în probleme de cuplu vor
încerca sã le rezolve problemele.
Aflãm povestea fiecãrui cuplu, sce-
nele fiind surprinse de o angajatã a
organizaþiei care realizeazã un soi
de documentar despre evoluþia ºi
impresiile fiecãrui cuplu. Din acest
punct de vedere, filmul are aspect
de mozaic. Existã douã cupluri de
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3 (cel mai elocvent exemplu fiind
acela în care unul dintre
însoþitorii de zbor intervine în
discuþia pe care Bruna (Lola
Daenas) o are cu aviatorul,
caracterizându-l într-un mod
aproape hiperbolizant din punct
de vedere sexual. Aceastã si-
tuaþie se realizeazã însã într-un
mod cât se poate de natural,
poate datoritã ºi statutului pe
care îl au cele trei personaje-
nucleu precum ºi datoritã spa-
þiului limitat al avionului, sau
lipsei de reacþie a celorlalte
personaje, (acestea sunt obli-
gate sã adopte o poziþie
corespunzãtoare unui pasager
aeronautic), lumea care îi cu-
prinde pe toþi aceºti indivizi fiind
disecatã parcã de lumea realã,
în care are loc o tentativã de sui-
cid, o internare ºi o altercaþie
conjugalã. Totodatã, prin carac-
teristicile celor trei personaje –
bufoni, care se vor un soi de
„The Pointer Sisters“ în variantã
postmodernã parodiatã, avem

acces la o lume simplificatã la
doar douã elemente: sex ºi
moarte, o lume care poate sã
scape de aceastã spaimã de
neant doar prin asumarea
propriului ridicol, enunþã un
personaj.

Bineînþeles cã acest context
este favorizat ºi de cadrele
statice, în care se îmbinã
armonios puternic cromatitate,
camera aºezându-se minute în
ºir asupra unei imagini, tocmai
pentru a ne da timp sã pã-
trundem dincolo de suprafaþã,
iar alãturi de personajele alese
cu grijã de regizor, sã reuºim a
sparge normele clasice, trecând
dincolo de orice tabuuri. Com-
plementaritatea îºi face loc ºi în

ceea ce priveºte distribuirea
haosului (un haos care ajunge
în final sã atingã cote maxime),
sau cromatica imaginilor ce se
gãsesc atât la început (com-
binaþia de galben ºi negru) , cât
ºi în final (aceeaºi combinaþie
de culori se gãseºte pe cas-
cheta comandantului). Prin
toate acestea, câºtigãtorul a
douã premii Oscar reuºeºte sã
facã un film care sã binedis-
punã, însã nicidecum unul
excepþional, cu toate cã modul
de a trata cu ironie ºi sarcasm
normele învechite, în ideea de
a le submina, pare unul foarte
interesant. Interesant, însã nu
îndeajuns pentru a trece
dincolo de sfera comer-
cialului.

Cosmina Cosma

În regia lui Joachim Rønning,
Espen Sandberg, cu Anders
Baasmo Christiansen, Gustaf
Skarsgård, Pål Sverre Valheim
Hagen, Kon-Tiki nareazã filmic
expediþia întreprinsã de Thor
Heyerdahl, explorator norvegian,
în 1947, când acesta traverseazã
Oceanul Pacific împreunã cu un
echipaj de cinci oameni pe o plutã
din lemn de balsa încropitã chiar
de ei, pentru a demonstra
comunitãþii ºtiinþifice sceptice la

Kon-Tiki
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Corabia lui Tezeu
Filmul indian Corabia lui Tezeu

regizat de Anand Gandhi a câº-
tigat la TIFF 2013 cu Trofeul
Transilvania ºi Premiul pentru Cea
mai bunã imagine, Gandhi reuºind
sã se transforme într-un port-drapel
al tinerilor regizori din Mumbai,
care desfid legile Hollywood-ului
ºi, creeazã un cinema perso-
nal, deloc tributar reþetelor sau
presiunilor comerciale.

Povestea unei fotografe care se
luptã cu pierderea geniului ei in-
tuitiv, ca urmare a unei operaþii
chirurgicale, a unui cãlugãr care se
confruntã cu o dilemã eticã atunci
când trebuie sã aleagã între
principii ºi moarte ºi a unui tânãr
dealer care învaþã cât de com-
plicatã poate fi moralitatea ,luând
urma unui rinichi furat se între-
pãtrund în filmul lui Gandhi ºi
converg inspirat la final, vorbind
despre principii de viaþã, credin-
þã, ºi interogaþii,care trec de
graniþele culturale ale Indiei, în-
scriindu-se în universalitate.

Urmând traiectoriile separate
ale acestor trei cãlãtorii filozofice
ºi inevitabila lor convergenþã, Ship
of Theseus exploreazã probleme
de identitate, justiþie, frumuseþe,
sens ºi moarte.

Gandhi filmeazã creând im-
presia cã aparatul sãu se aflã doar
arbitrar în preajma personajelor,
oferind filmului o notã extraordi-
narã de sinceritate, determinând
spectatorul sã se simtã mai de-
grabã implicat ºi nu privitor de la
distanþã la ceea ce se întamplã pe
ecran.

Cel mai reuºit episod  este cel
al fotografei Aliya, interpretatã de

egipteancã Aida El-Kashef-deºi
transplantul de cornee a fost un
succes, nu mai reuºeºte sã facã
fotografii atât de bune ca înainte.
Paradoxal, cât timp a fost oarbã,
aparatul era “ochiul” care vedea,
într-o relaþie secretã cu simþurile
fotografului, pentru care “a vedea”
înseamnã de fapt “a simþi”. Dupã
recãpãtarea vederii, realitatea dã
buzna în ochii fetei, cu o ofertã de
imagine complet dezordonatã, în
care simþul uman, interior, e de-
pãºit de cel fizic, vizual. Drama
acestui neajuns e estompatã însã,
de firea de oþel a fetei care atinge
performanþa de a avea, înainte ºi
dupã operaþie, aceeaºi atitudine
raþionalã, atitudinea omului care
merge direct la esenþe.

Al doilea episod e povestea
unui indian care suferã de cirozã
ºi primeºte un ficat nou. Fiind
cãlugãr sadhu, refuzã pânã în
ultima clipã ideea de sacrificare a
altuia astfel încât viaþa lui sã
continue. Respectul pentru fiinþa
vie e atât de mare, încât vede în

agonia sa o binecuvântare.
Sfinþenia vine din sacrificiul primit
cu zâmbetul pe buze, iar drama
prin care trece cãlugãrul desculþ e,
de fapt, icoana bogãþiei spirituale.

Al treilea nucleu epic e pove-
stea unui broker la bursã care a
primit un rinichi, dar e afectat de
ºtirea cã acesta provine de la un
bãrbat sãrman, victimã a traficului
de organe. Ficatul fusese furat de
la un sãrac, în timpul unei operaþii,
ceea ce-l determinã pe tãnãr sã-i
caute pe vinovaþi ºi sã-l salveze pe
bietul om. Ignoranþa ºi lenea care
pãreau sa-l defineascã pe tânar
s-au transformat în principialitate ºi
iubire de semeni.

Personajul central din fiecare
poveste trece prin trauma unei

vremea aceea, cã Polinezia a fost
locuitã de sud-americani ce au
navigat pe Oceanul Pacific de la
est la vest. Periplul celor ºase
aventurieri a durat 101 de zile, timp
în care au parcurs 8000 de
kilometri, sub protecþia lui Kon-Tiki,
sau Virocha, pe care incaºii îl
venerau ca zeu al soarelui.

Filmul îmbinã elemente de
documentar (pelicula expediþiei
originale a fost premiatã ca
documentar în 1951) cu elemente
hollywoodiene – nu duce deloc
lipsã de scene cu rechini, sânge,
care aduc o notã dramaticã
expediþiei. Imaginile sunt de o
frumuseþe cuceritoare, replicile
dintre protagoniºti sunt pline de
umor, atmosfera este una
temperatã – deºi spune povestea
unui act de curaj incontestabil,
filmul nu o face într-o manierã
solemnã, sau pompoasã. Pânã la
urmã, adevarul celor susþinute de
Heyerdahl rãmâne disputat în ziua
de azi, dovezile ºtiinþifice fiind mai
degrabã împotriva lui, un aspect

pe care filmul nu îl abordeazã sub
nici un chip.

Versiunea lui Kon-Tiki proiectatã
la TIFF este cea în englezã, însã
trebuie ºtiut cã el a fost filmat
concomitent în englezã ºi în nor-
vegianã, o practicã excepþionalã în
zilele noastre. Asta pentru cã o
mare parte dintre cei care au
sponsorizat filmul au þinut ca acesta
sã fie filmat în nor-vegianã, iar, pe
de altã parte, Heyerdahl însuºi,
care a murit la vârsta de 87 de ani
în 2002, a insistat în timpul vieþii
ca toate noile portretizãri ale
descoperirilor sale sã fie disponibile
ºi în limba englezã. Celor doi
regizori ai filmului nu le-a fost deloc
uºor sã filmeze de douã ori în
acelaºi timp, dar au descoperit cã,

în varianta norvegianã o anumitã
scenã are un gen de vibraþie, pe
când varianta englezã are o cu totul
alta. Au fost situaþii în care scenele
filmate în englezã i-au fãcut pe
regizori sã descopere aspecte noi,
pe care nu le-au sesizat la filmãrile
în norvegianã, aºa cã au refãcut
aceste scene. Oricum, experienþa
s-a dovedit a fi una complexã ºi
copleºitoare. E ca ºi cum ai vrea
sã prinzi fulgerul în sticlã, de douã
ori la rând.

Nicoleta Marinescu
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operaþii, echivalând cu traversarea
unei experienþe zguduitoare.

“Fiecare avem o pãrticicã din
celãlalt” se spune, la un moment
dat în film. Ideea transplantului
devine astfel motiv de relaþie
involuntarã între doi oameni, a
cãrei intimitate (fiind vorba de
viaþã ºi moarte) e absolutã.

(Corabia lui Tezeu prin titlul care
trimite la paradoxul lui Plutarh:
“un obiect rãmâne sau nu acelaºi
dacã elementele lui au fost înlo/
cuite?”) este un comentariu asupra
integritãþii umane, care nu þine cont
de epocã ºi de þarã.

     Claudia Anderco

El Limpiador
Construit în cea mai mare parte

din jocul subtil al mimicii ºi al ges-
turilor, El Limpiador (Peru 2012)
este genul de film care este
imposibil sã nu îþi declanºeze re-
sorturile cele mai sensibile. Acest
efect este atins ºi datoritã dia-
logului, redus la minim, folosit mai
degrabã ca mijloc de a accentua
ideile transmise prin limbajul non-
verbal.

Filmul, în regia lui Adrian Saba,
urmãreºte povestea prieteniei care
se formeazã între un adult ºi un
copil în contextul unei molime
îngrozitoare care atacã populaþia
adultã a capitalei peruane. Unul
lucreazã ca agent de curãþenie
având sarcina sã igienizeze locul
în care cineva îºi gãseºte sfârºitul.
Cel de-al doilea este un copil de
vreo opt ani a cãrui mamã moare
din cauza bolii misterioase
lãsându-l singur. Cei doi se
descoperã unul pe altul în
momentul în care Eusebio tocmai
se ocupa de curãþarea casei lui
Joaquin, copilul. Omul îl gãseºte
pe copil ascuns într-un ºifonier de
unde îl ia pentru a încerca sã-i
gãseascã rudele.

Dureazã o vreme pânã când
Eusebio reuºeºte sã-l gãseascã
pe tatãl copilului, care nu este însã
„disponibil” sã-ºi creascã bãiatul
aºa cã îi sugereazã binefãcãtorului
acestuia sã o caute pe o mãtuºã a
copilului, despre care crede cã ar
fi probabil dispusã sã facã acest
lucru. Finalul este unul intens, care
ni-i înfãþiºeazã pe cei doi prieteni

aºteptând. Copilul face baie pentru
a-ºi aºtepta mãtuºa aranjat aºa
cum se cuvine, iar Eusebio, atacat
ºi el de boala cea necunoscutã, se
aºeazã comod pe canapea pentru
a-ºi aºtepta liniºtit sfârºitul.

Întreaga acþiune a filmului gra-
viteazã în jurul relaþiei care se
dezvoltã între cei doi prieteni, care
pare cu atât mai improbabilã cu cât
Eusebio, curãþãtorul, în toatã viaþa
lui de pânã atunci, nu prea interac-
þionase în acest fel cu vreo altã
fiinþã omeneascã. ªi acest lucru
se vede din gesturile sale imediat
dupã ce-l gãseºte pe copil.

 O scenã sugestivã pentru difi-
cultatea cu care cei doi se apropie
sufleteºte unul de celãlalt este
aceea în care Eusebio ºi Joaquin
iau cina împreunã ºi totuºi sepa-
rat. Bãrbatul este la masa din
bucãtãrie, iar copilul stã pitit dupã

uºa de la debara, uºã care este
deschisã, imagine ce sugereazã
viitoarea lor prietenie.

Venind vorba despre debara,
alt element surprinzãtor al filmului
este ºi acela cã bãiatul se
ascunde, în casa binefãcãtorului
sãu, chiar în acest spaþiu unde
lumea depoziteazã acele obiecte
care nu-ºi gãsesc alt loc într-o
casã. Se poate discuta despre
motivele care-l fac sã adopte o
astfel de atitudine defensivã. Poate
cã vrea sã se apere de molimã.
Poate cã vrea sã jeleascã moartea
mamei în tihnã. Poate cã îi este
fricã sã-ºi permitã sã se apropie
sufleteºte de Eusebio, din teama
ca nu cumva sã-l piardã ºi pe el.
Sau, de ce nu, se poate cã el vrea
prin aceastã atitudine sã se apere
de toate aceste rele.

Oricum, scena în care Eusebio
îl avertizeazã pe copilul ascuns cã
nu va putea sã fugã de câte ori îl

va durea ceva în viaþã este
sugestivã pentru ceea ce
înseamnã pentru acesta din urmã
debaraua.

Filmul se desfãºoarã ºi pe un
plan mai larg, în care rolul principal
este preluat de boala necruþãtoare.
Aici imaginile sunt alese cu mare
grijã cu scopul de a sugera cât de
mulþi oameni ºi-au gãsit sfârºitul.
De pildã, când cei doi viziteazã
stadionul acesta este gol, singurii
oameni fiind Eusebio ºi Joaquin,
precum ºi un bãrbat aflat de
cealaltã parte a terenului. Alte
exemple includ metroul în care nu
cãlãtoresc decât cei doi ºi o femeie
care poartã o mascã chirurgicalã
pentru a se proteja. Interesant este
ºi dialogul dintre cei doi adulþi.
Femeia se mirã cã ei nu poartã
mãºti, dar Eusebio îi rãspunde cã
nu e nimeni în afarã de ei în metrou,
deci pericolul îmbolnãvirii nu
existã. Imaginea copilului cãu-
tându-ºi mama prin cimitire este
ilustrativã pentru refuzul acestuia
de a accepta realitatea cea crudã
a pierderii celei care i-a dat viaþã.

El Limpiador este un film care
te învaþã multe. Întâi te pregãteºte
sã poþi accepta pierderea per-
soanelor dragi pentru a-þi putea
continua viaþa, apoi te ajutã sã
înþelegi cã prietenia este ceva sa-
cru care poate sã se nascã acolo
unde nici nu te-ai aºtepta. În fine,
urmãrind acest film, mai afli cã
trebuie sã preþuieºti tot ce ai pentru
cã oricând poþi pierde tot.

Iulia Picu

Obsesia lui Hitchcock
Povestea unui nebun incontro-

labil sau drama unei unei femei
puternice? Regizorul Julian
Jarrold, inspirat de cartea lui
Donald Spoto reuºeºte sã trans-
punã în filmul sãu The Girl, o bucatã
minusculã din drama trãitã de
actriþa Tippi Hedren. Metafilmul The
Girl este o construcþie remarcabilã
care respectã biografia cineastului.
Spellbound by Beauty: Alfred
Hitchcock and his Leading Ladies,
scrisã de Donald Spoto aduce la
suprafaþã adevãruri cumplite din
viaþa regizorului Hitchcock. În anul
1962, când Hitchcock se bucurã
intens de succesul sãu, el alege
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un topmodel oarecare pentru
urmãtorul sãu film, The Birds
(1963). Hitchcock doreºte sã o
transforme pe Tippi în urmãtoarea
Grace Kelly pe care, de asemenea,
a terorizat-o. Aleasã iniþial doar
pentru filmul The Birds, iar mai apoi
ºi pentru Marnie (1964), Hedren a
fost nevoitã sã accepte abuzurile
regizorului. El devine obsedat de
încãpãþânarea ei ºi o testeazã tot
mai des. Obsesia lui pentru femeile
puternice ia amploare ºi nu se
terminã nici atunci când soþia sa
îºi dã seama de sentimentele lui
pentru tânãra Tippi. Hitchcock o
transformã încet pe Hedren în
blonda perfectã pe care o viseazã
dintotdeauna, însã devine nemilos
atunci când vede cã este respins.
El nu poate câºtiga în viaþa realã
dragostea femeii perfecte
imaginate de el, aºa cã se

rãzbunã. Fraza cheie a filmului, „ai
luat o femeie plinã de viaþã ºi ai
transformat-o într-o statuie” explicã
fãrã sã fie nevoie de prea multe
detalii, comportamentul lui
Hitchcock asupra topmodelului.

Muzica nu constituie un punct
forte al filmului. Julian Jarrold
plaseazã zgomotul de fundal atât
de bine încât putem auzi suferinþa
actriþei principale. Pãsãrile
aruncate asupra lui Tippi, scenã
care se repetã cinci zile la rând,
reprezintã momentul cel mai crunt
al filmului. Dupã filmãri actriþa a fost
nevoitã sã stea acasã câteva zile
pentru a-ºi reveni din ºoc, atât în
film, cât ºi în viaþa realã. Caracterul
actorilor se accentueazã prin
expresivitatea lor. Regizorul se
foloseºte de close-up pentru a
reda suferinþa, obsesia, ipocrizia ºi
dragostea personajelor. Filmul te
provoacã sã simpatizezi cu Tippi
ºi nu ai cum sã treci peste acest

lucru, mai ales dacã ne gândim la
un simplu joc de cuvinte unde
numele ei se transformã uºor în
englezescul pity, care de altfel
înseamnã chiar milã.

Restul personajelor nu au roluri
semnificative în film, dar totuºi
meritã sã amintim aici de soþia
regizorului Hitchcock. Imelda
Staunton în rolul Almei Hitchcock,
joacã neaºteptat de bine. Spre
deosebire de rolul agasant pe care
l-a avut în partea întâi a filmului
Harry Potter and the Deathly
Hallows, aici are un rol pasiv ºi o
întâlnim cumpãtatã ºi cu un suflet
parcã prea mare, pe care-l
acceptãm destul de greu dacã ne
gândim cã doar cu doi ani înainte
era Dolores Umbridge, profesoara
„cea rea” de magie neagrã. Tippi îi
cere soþiei lui Hitch ajutorul în
legãturã cu obsesia acestuia
pentru ea. Refuzul Almei înseamnã
slãbiciune ºi inflexibilitate
amestecate cu puþinã indiferenþã.
Totodatã, prin refuz ea întãreºte
obsesia lui Hitchcock. În film ni se
aratã ºi slãbiciunea ei pentru Hitch,
atunci când se reîntoarce la el, deºi
este conºtientã cã soþul sãu nu mai
are sentimente pentru ea.

În acest an, filmul The Girl a fost
nominalizat la British Academy
Television Award pentru cea mai
bunã dramã, pentru cea mai bunã
actriþã în rol principal (Sienna Miller
- Tippi), pentru cel mai bun actor în
rol principal (Toby Jones -
Hitchcock) ºi pentru cea mai bunã
actriþã în rol secundar (Imelda
Staunton – Alma Hitchcock). El
reprezintã povestea tragicã a unei
femei puternice care vrea sã
demonstreze cã poate face faþã
oricãrui obstacol. Tocmai aceastã
încãpãþânare îl incitã pe Hitch ºi îl
conduce spre obsesie ºi chiar
spre disperare. Perversitatea ºi
îngâmfarea sunt punctele forte ale
regizorului, care-l fac sã rosteascã
cele mai jignitoare cuvinte la
adresa lui Tippi: „De acum, trebuie
sã fii disponibilã pentru mine din
punct de vedere sexual ori de câte
ori vreau eu! Mãcar atât sã faci
pentru mine, dupã câte am fãcut
eu pentru tine!”. Aºadar, dacã
urmãreºti filmul The Girl trebuie sã
fii pregãtit pentru douã reacþii
primare: ura, datoritã compor-
tamentului inuman adoptat de

Hitchcock ºi mila, datoritã
suferinþei trãite la maxim de Tippi.

Filmul redã întocmai atmosfera
lugubrã în care trebuie „sã joace”
actriþa ºi ne face sã pãtrundem în
povestea realã a malonestului
regizor, de aceea consider cã
filmul reprezintã o biografie
excelentã a cineastului Hitchcock,
care meritã atenþia noastrã.

                    Mãdãlina Riþ

Orizonturi frânte
Orizonturi frânte (Am himmel

der tag), în regia Polei Beck,
exemplificã mecanismele de
coping ale unei tinere de
douãzeci ºi cinci de ani în faþa
tinereþii sale aflate sub influenþa
mai mult sau mai puþin coercitivã

a mediului familial, a anturajului
ºi a societãþii. Presiunea viitorului
marcheazã tinereþea în multiple
feluri, acest lucru fiind vizibil ºi
în filmul de faþã.

Lara se încadreazã în
categoria tinerilor care par sã îºi
iroseascã perioada de maximã
eficienþã fizicã ºi intelectualã. Ea
penduleazã între decizii ºi
frustrãri, pânã în momentul în
care aflã cã a rãmas însãrcinatã,
dintr-o neglijenþã. Nimic
surprinzãtor, ea se încadreazã
momentan în tiparul tinerelor
pentru care responsabilitatea în
faþa propriului viitor reprezintã o
noþiune îndepãrtatã. Decide sã
pãstreze copilul ºi în mod curajos
îºi schimbã viaþa ºi se pregãteºte
pentru venirea lui, conºtientizând
ºi acceptând faptul cã va fi
nevoitã sã îl creascã de una
singurã. Aceastã soluþionare îi
este sugeratã spectatorului
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printr-o imagine cu caracter
premonitoriu din incipitul filmului,
în care Lara este redatã având
grijã de un bebeluº. Elementul
care ajunge sã despartã
Orizonturi frânte de cultura de
filme ce au ca temã centralã tinerii
ce sunt nevoiþi sã-ºi asume
matur responsabilitatea actelor
lor este componenta de scenariu
conform cãreia fãtul moare în
pântecele mamei, la ºase luni, din
cauze congenitale. Acest
eveniment declanºeazã o traumã
pentru Lara, ea refuzând sã
renunþe la sarcinã.

Probabil aspectul cel mai
reuºit al peliculei germane se
regãseºte în tehnica regizoralã ºi
interpretarea actriþei Aylin Tezel
(Lara). Aceasta îºi demon-
streazã cu succes abilitãþile
empatice ºi expresive, spre a
crea o Lara ce trãieºte ºi suferã
verosimil, o Lara prin care
publicul poate simþi tributul cerut
de asemenea experienþe.
Celelalte personaje sunt, de
asemenea, bine conturate,
psihologia fiecãruia fiind
accesibilã publicului, imersat,
astfel, într-o lume ficþionalã
veridicã ºi vie.

Imaginile moderne, clare,
filmate digital atrag ºi ele interesul
maselor care nu sunt supuse
unui imaginar artistic simbolic,
polisemantic, dificil de digerat.
Producþia cinematograficã ger-
manã îºi îndrumã responsabil,
activ ºi precis spectatorii printr-
un carusel de stãri ºi emoþii,
oferindu-le un exemplu de viitor
pentru un exemplu de tânãr,
modele ilustrative ce rezoneazã
cu mulþi actani ai vieii reale. În
acest fapt stã, posibil, ºi minusul
filmului. Pelicula înfãþiºeazã o
situaþie ficþionalã problematicã ce
ar putea reprezenta pentru un
segment al publicului feminin o
situaþie realã ce transpusã într-
un film ar determina o scãdere a
interesului faþã de acel film, din
cauza subiectului deja familiar.
Pe de altã parte, însã, pentru
restul publicului, Orizonturi frânte
oferã un insight în psihologia
femininã aflatã într-o circum-
stanþã particularã genului ei.

Un film de audienþã generalã

(90 de minute de vãzut cu
familia), chiar educativ în ceea
ce priveºte consecinþele pe care
le implicã acþiunile impulsive
specifice tinerilor, simplu ºi clar
realizat, dar de o emoþionalitate
puternicã datoritã subiectului
expus, Orizonturi frânte ar putea
intra ºi în categoria filmelor cu o
notã de divertisment mai
pregnantã decât cea a filmelor de
autor.

Codruþa Roxin

Liv & Ingmar
Documentarul de debut al lui

Dheeraj Akolkar – Liv&Ingmar
(2012) are ca punct central
povestea de dragoste ºi prietenie
dintre actriþa Liv Ullman ºi regizorul
suedez Ingmar Bergman.

Povestea de dragoste - dintre
cei doi protagonisti - presãratã cu
o pasiune puternicã, un conflict de
interese, gelozie, intensitate a trãirii
ºi durere poartã spectatorul în
culisele uneia dintre cele mai
faimoase relaþii, a unei relaþii
evaluate gradat ºi marcate la
nivelul filmului prin titluri
semnificative – de la o simplã
prietenie, la iubire, urã, teamã,
trecând prin incertitudini
devoratoare ºi definindu-se în final
ca prietenie eternã. Filmul
îndeamnã la meditaþie prin
imaginile superbe de început ºi de
încheiere, integrându-ne în
atmosfera specificã nordului, cu
peisaje tipice: fiorduri, pãduri
nesfârºite, apusuri de soare
generând singurãtãþi ºi melancolii.
Încheierea pãstreazã acelaºi
registru, astfel cã, dupã vizionare,
spectatorul duce cu sine povestea,
trãitul, imaginea, muzica, viaþa.

Akolkar îºi concentreazã
atenþia asupra primilor cinci ani ai
relaþiei, relaþie care începe în
momentul în care cei doi lucreazã
la filmul Persona – pe cânt Liv
avea 25 de ani, iar Ingmar, 46. Liv
Ullman e adusã din nou pe insula
Faro de unde rememoreazã toate
momentele relaþiei, trecând prin
emoþii puternice, aducându-ºi
aminte cã Ingmar i-a spus odatã:
You are my Stradivarius. Imaginile
din Persona susþin încãrcãtura
emoþionalã a filmului.

Pelicula este încãrcatã de o
emoþie profundã, este un
documentar presãrat cu imagini
din filmele lui Bergman, iar
povestea celor doi e filtratã prin
imagini semnificative ale filmelor în
care  joacã ea.. Filmul s-ar putea
numi mai degrabã: Liv despre Liv&
Ingmar, pentru cã documentarul e
narat din perspectiva lui Liv Ullman
ºi a felului cum a trãit, a vãzut ºi a
simþit relaþia cu regizorul. Imaginea
lui Bergman atrage atenþia în mod
decisiv în douã secvenþe, ºi
anume, atunci când el urmãreºte
pe monitor, felul în care Liv joacã.
Sã fi fost atras doar de imaginea ei
ca actriþã sau sã fi vãzut în ea
femeia?

Akolkar apeleazã la memoria
lui Liv pentru a retrãi trãitul, pentru
a povesti micile picanterii dintre cei
doi, precum ºi tumultul interior
simþit de femeie în momentul când
Bergman decide sã se izoleze pe
insulã ºi sã-ºi trãiascã iubirea
intens, departe de contactul cu
oamenii. Izolaþi de lume ºi de
prieteni, cei doi îºi construiesc o
existenþã unicã, marcatã de
momente decisive: naºterea fiicei
lor, proiectele majore ale lui Ingmar
Bergman, retras aici pentru a-ºi
concepe opera, sentimental izolãrii
ºi al înstrãinãrii pentru Liv,
dragostea devoratoare a celor doi.

Filmul este construit pe douã
coordonate, timpul recuperãrii din
memoria a trãitului trecut prin filtrul
subiectiv al lui Liv ºi înviat prin
povestire ºi timpul trecut, acel
trecut renãscut prin operã ºi
marcat prin secvenþe în alb ºi
negru. Uneori secvenþele se
suprapun, într-o tehnicã ineditã,
imaginile devin adevãrate fotografii
artistice, cum ar fi, de pildã,
imaginea scrisorilor suprapuse
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portretelor în tehnica digigraphiei,
în care cromatica fixeazã nota
timpului. Coloana sonorã te
însoþeºte ºi dupã ieºirea din salã,
asemeni  poveºtii de viaþã,
asemeni perspectivelor create în
privinþa receptãrii celor douã
personalitãþi ale cinematografiei
nordice, Liv ºi Bergman.

Ruxandra Dumitrescu

Pãcatele tinereþelor
Filmul Fatal (2012) al regizorului

coreean  pare la prima vedere un
film ºocant în care spectatorului i
se oferã imagini cu violenþã gratu-
itã. De fapt, acesta se doreºte a fi
un film realist ºi psihologic, în care
violul ºi violenþa sunt prezentate
ca soluþii ale tinerei generaþii din
Coreea de Sud la problema

sexualitãþii premature.
Pe lângã imaginile violente se

remarcã ºi numeroase imagini cu
conotaþii creºtin-protestante, care
sugereazã pe de o parte occiden-
talizarea societãþii sud coreene,
iar pe de cealaltã parte oferã o
viziune a speranþei. Din punctul de
vedere al acestei viziuni, Sung-
gong viseazã cã Jang-mi îl va ierta
ºi vor deveni iubiþi, dar din nefericire
în momentul celor mai intime
destãinuiri, Jang-mi se confeseazã
prietenilor ei creºtini cã nu îi poate
ierta pe cei care au violat-o ºi ar
dori ca aceºtia sã moarã.

O altã imagine centralã a
acestui film este oglinda care
reflectã faþa lui Song-gun.
Aceasta apare încã din prima
scenã, când Song-gun îºi vede
chipul reflectat în apartamentul
fetei violate, iar mai apoi aceastã
imagine reapare obsedant pe tot
parcursul filmului.

Alãturi de imagine ºi muzica
are un rol important în film, în spe-
cial, ºi în filmele sud coreene, în
general. Pe de o parte muzica
creºtinã cântatã în bisericã sim-
bolizeazã modernizarea ºi occi-
dentalizarea societãþii coreene,
adicã trecerea de la paradigma
confucianistã-budistã a unei
societãþi închistate în reguli la
paradigma creºtinã a iubirii ºi
iertãrii. Însã pe de cealaltã parte,
în film, apare ºi simbolizarea
conceptului coreean de „club de
karaoke” (noraebang) într-una din
scenele de reflecþie a imaginii în
oglindã. Aceast concept ne trimite
cu gândul la o modernizare nativã
a Coreei, prin care se face
trecerea de la muzica ºamanicã,
cântatã la diverse momente din
viaþa unui individ, la o muzicã
modernã cu ritm ºamanic, cântatã
de indivizii (elevi, studenþi, mun-
citori, oameni de afaceri) pentru a
se descãtuºa de pesimismul
activitãþilor lor.

Filmul se bazeazã pe scena în
care cei trei tineri o violeazã pe
Jang-mi ºi îl forþeazã pe Sung-
gong sã intre în camera tinerei
adormite ºi sã o violeze. Cu toate
acestea, regizorul a considerat de
cuviinþã sã nu filmeze scena
violului efectiv ºi sã nu precizeze
dacã Sung-gong a violat-o sau nu
pe Jang-mi, pânã la finalul filmului.
Prin acest gol de informaþie filmul
îl pune pe spectator în tensiune.

Pentru a spori încordarea spec-
tatorilor regizorul a recurs la un mic
artificiu cinematografic. Astfel, a
introdus la anumite intervale mo-
mente de rememorare a violului
sub forma unor secvenþe de ima-
gine difuze, care þin câteva se-
cunde.

Este de remarcat ºi faptul cã
regizorul a introdus douã variante
de dezvoltare a scenariului. Prima
variantã este constituitã de visul lui
Sung-gong, în care acesta merge
la Jang-mi ºi-ºi cere iertare pentru
faptele lui, neprecizate în acel
moment, iar mai apoi cei doi devin
un cuplu. Însã Lee Don-Ku preferã
sã se raporteze la a doua varian-
tã, în care vinovaþii pentru sufe-
rinþele tinerei sunt pedepsiþi cu
moartea.

Fatal este construit pe baza
realitãþii crude din societatea

democraticã sud-coreeanã în care
tinerii bulversaþi recurg la viol ºi
violenþã, ca ºi metode de protest
împotriva constrângerilor de ordin
material ºi etic. Regizorul reuºeºte
sã menþinã curiozitatea
spectatorului prin elemente
psihologice ºi regizorale, care
conduc pânã la urmã la succesul
filmului.

Marian Suciu

Rocker
Dupã debutul spectaculos din

2008, cu scurtmetrajul Megatron,
recompensat cu Palme d’Or, la
Cannes, regizorul bihorean Marian
Criºan a continuat într-o notã la fel
de pozitivã cu lungmetrajul din
2010, Morgen, ce a reuºit sã aduce
la rândui premii importante la
diverse festivaluri internaþionale.

Rocker este un film bine an-
corat în realitate, dar o realitate
subiectivã, pe care regizorul o
simte la un nivel intim. Povestea
filmului este una dramaticã. Este
vorba despre relaþia de sânge,
despre familia care trece dincolo
de limitele a ceea ce este acceptat.
“Poate sã nascã ºi sã constru-
iascã intrigi pentru cã este un film
care atrage atenþia”, susþine
Marian Criºan. În acelaºi timp,
filmul vorbeºte ºi despre o trupã
rock obscurã dintr-un oraº de
provincie. Aceastã laturã a filmului
e inspiratã de o trupã realã din
Salonta, oraºul natal al regizorului.
Trupa realã evolueazã sub numele
Iguana pe fir ºi continuã sã cânte
acolo un punk-rock à la anii ’90.

Filmul prezintã devotamentul
unui tatã pentru fiul sãu,
devotament ce merge pânã la
sacrificiul suprem. Pentru a-ºi
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pãstra fiul fericit, tatãl este dispus
sã îi cumpere acestuia drogurile
de care este dependent. Pentru
asta se lasã angrenat într-o
sumedenie de fapte mârºave, de
la înºelãtorie la furt. Tot ce
conteazã e ca fiul Florin sã fie
fericit.

Pe lângã dragostea ce îi leagã,
un alt factor cheie, unificator este
muzica rock. Florin este ºi liderul
unei trupe rock anonime, în
cãutare de afirmare pe marea

scenã. Pentru a realiza idealurile
fiului, tatãl este dispus sã facã
orice, chiar sã calce în picioare
cele mei elementare principii.
Imaginea tatãlui „dealer” este fãrã
doar ºi poate imaginea ºoc
construitã de Marian Criºan,
imagine ce va emoþiona puternic
negativ orice privitor.

Coma indusã de droguri sub
care cade unul din membrii trupei
nu înlãturã ambiþiile lui Florin ºi nu
ºtirbeºte voinþa ºi încrederea

tatãlui în fiul sãu. Cea de-a doua
familie este pusã pe planul doi,
este sacrificatã.

Finalul este ºi el oarecum
problematic, tocmai datoritã
faptului cã este lãsat deschis. Nu
se sugereazã nicio soluþie
moralizatoare, totul este lãsat la
judecata cinefilului. Cât despre
cuplul tatã-fiu, aceºtia vor continua
pe calea decãderii, a drogurilor ºi
a muzicii rock ce îi uneºte.

Adrian Gabor
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