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Despre beatificarea monseniorului Vladimir
Ghika presa a relatat la vremea potrivitã amploarea
evenimentului gãzduit la Bucureºti, la Romexpo.
Vreau doar sã-mi arãt mirarea cã multã lume din
România nu a perceput importanþa faptului ieºit din
comun cã prin jertfa de sine a „osului domnesc“,
Vladimir Ghika,  suntem ºi noi înnobilaþi, spiritual, nu
prin înscrisuri nobiliare, desigur, prin pecetea sângelui
de martir. Am intrat în marea familie a credincioºilor
apuseni ai secolului nostru, prin acest  mare  vagabond
apostolic (Pius al XI-lea )  predicând  în Parisul seco-
lului al XX-lea, nu în cel al saloanelor aristocrate, ci al
cartierelor sãracilor, la Villejuif. Din 1939, nu mai pleacã
din þarã, oficiind în rit ortodox ºi catolic, aici, deopotri-
vã. Vladimir Ghika refuzã refugiul în Occident, dupã
plecarea regelui în 1947, slujindu-ºi credincioºii,
inclusiv pe cei uniþi, interziºi din 1948, formând
caractere, întãrind vocaþiile, (printre discipoli Horea
Cosmovici ºi Tertulian Langa) în Capitala tulbure a
anilor 1948-50. Este acuzat de spionaj în favoarea
Vaticanului, acuzaþie curentã în epocã ºi arestat,
1952, odatã cu ordinarius-ul Arhiepiscopiei ºi preoþii
romano-catolici din Bucureºti, când nunþiul apostolic
va fi declarat persona non grata. Legãturile noastre
cu lumea libera sunt oficial tãiate. Dar, în subterane,
la propriu, în catacombe, ele continuã, mai mult, vreme
de aproape 50 de ani, sub comunism,  slujitorii
Bisericilor au menþinut, cu imense riscuri, contactul
vital cu spiritualitatea occidentalã.

La expoziþia  deschisã la Catedrala Sf. Iosif, pe
lângã splendidele ornate, veºmintele de liturghie,
obiecte de cult, scrisorile cu o caligrafie elegantã,
desenele în peniþã, gracile, acuarele, un început de
calendar ilustrat, scrieri ale Monseniorului în limba
francezã, sau  cãrþi care i-au fost dedicate, ori piese
de mobilier, toate rãbdãtor adunate de familie, din
Franþa sau din Bucureºti, se poate vedea o fotografie
de acum celebrã. Cu faþa sa blândã,  de sfânt bizantin
(aºa o fi fost ºi chipul lui Vasile Voiculescu, dupã
detenþie?) preotul  nostru, cu barba colilie, de bunic,
ocroteºte sub generoasa lui pelerinã neagrã  o mulþi-
me de copii râzând. Astfel, l-am perceput ºi eu pe
Monsenior: ocrotitor ºi cu inima de copil, dar plin de
râvnã evanghelicã, nu doar instruind, dar capabil  sã
întemeiezi un serviciu medical de urgenþã, SMURD-
ul de atunci. Mai mult, un spital, aproape de biserica
Sacrè Coeur (din apropierea statuii Aviatorilor) ajutat
de o cãlugãriþã, devotatã celor sãrmani ºi suferinzi,
ca Maica Tereza. Toate din preaplinul iubirii pentru
neamul lui greu încercat de lipsuri ºi rãzboaie, 1877,
1918, 1939.  Dupã beatificarea, din 1983, a unui alt
român, Ieremia Valahul, cel pornit din Moldova, pe
jos, înspre Italia, pentru a deveni frate franciscan
capucin, la o mãnãstire din Neapole, Vladimir Ghika
este al doilea nume dintre creºtinii români, introdus în

calendarul catolic local. Asta, dacã nu ne gândim mai
departe în timp la Dionsie cel Mic, ori la Teotim de
Tomis, ori la cei doi episcopi romano-catolici maghiari
din România, martirizaþi sub comunism. Aºa cum ºi
lui Constantin Brâncoveanu ºi fiilor sãi li se pot, într-o
zi, recunoaºte meritele de cãtre Biserica Ortodoxã.
Ca sã nu mai vorbim despre martiriul episcopilor
greco-catolici (,,Au fost doisprezece, ca apostolii, dar
niciunul dintre ei n-a fost Iuda’’, cum s-a exprimat Pius
al XII-lea despre ei.) Prin ridicarea lui Vladimir Ghika
la cinstea altarelor, intrãm în circuitul valorilor spirituale
europene pe Scara regia. Strãduinþele  postulatorilor,
a celor care au propus dosarul de beatificare,
perseverenþa  preotului Francisc Ungureanu, mai ales,
susþinut de Arhiepiscopul Ioan Robu au rodit, iatã, prin
decretul dat de Papa Francisc.

Episcopii greco-catolici,  formaþi  în  Blajul ªcolii
Ardelene, sau la Roma,  mãrturisitori creºtini la Sighet,
sau la Canal, oameni demni  ai iubirii de þarã, dar ºi
mulþi ierarhi sau sacerdoþi ortodocºi, de la Calciu-
Dumitreasa, la pãrintele Constantin Galeriu, ori  la
Arsenie Boca, persecutaþi de regimul ateu,  ne-au
condus  pe un drum  strâmt, care duce la cer. Ne-au
dat, de fapt, conºtiinþa identitãþii noastre religioase ºi
culturale. Ne-au spus cine suntem, esenþial, cum
trebuie sã fim , sã devenim noi,  în faþa lumii de aici ºi
de dincolo... E mai mult decât o chestiune de rit, e
una de ritm planetar, iar Bucureºtiul a fost un punct
fierbinte pe harta mapamondului creºtin  la sfârºitul
verii, anno Domini, 2013. Vladimr Ghika  avea  o inimã
ecumenicã, cum a formulat E.S. Angelo Amato, pre-
fectul Congregaþiei pentru cauza Sfinþilor, cardinal pre-
zent la concelebrarea de la 31 august. Beatificarea
lui aratã  un semn profetic de reconciliere ºi pace,
amintirea unui trecut trist, care nu trebuie sã se mai
repete, declara la Radio Vatican, purpuratul care
ne-a fost oaspete.

Volumele de meditaþii religioase, sau de aforis-
me ale Monseniorului, Convorbiri spirituale, sau
înþeleptele sfaturi evanghelice din Gânduri pentru fie-
care zi sunt lecturi formatoare, pentru oricine. Dis-
cernãmântul ºi  pãtrunderea lor psihologicã, stilul
cristalin, originalitatea  tranºantã a reflecþiilor creºtine
ne amintesc de moraliºtii din Hexagon,  ai veacurilor
trecute.  Nu m-am mirat prea mult când regretatul
eseist Alexandru George a þinut sã-mi dãruiascã un
volum al Monseniorului român, ediþia în francezã, una
sunt sigur  apreciatã de mulþi cititori interbelici, sau
de alþii mai tineri. Pentru caritatea sa intelectualã, nu
doar  materialã, cum puncta inspirat  un preot din
Bucureºti, autor de temeinice studii religioase, co-
mentator binecunoscut de la emisiunile speciale ale
TVR, Wilhelm Dancã.  Dupã vizita papei Ioan Paul al
II-lea, din luna mai, 1999, România  a fost din nou pe
buzele milioanelor de oameni ai secolului al XXI-lea.

Adrian Popescu

Printul beatificat
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“Patria voastrã a cunoscut
în acest secol, care se apropie
de sfârºit, ororile unor dure
sisteme totalitare, împãrtãºind
prin suferinþã soarta a
numeroase alte þãri din Europa”

Ioan Paul al II-lea, Bucureºti
mai 1999

La scurt timp dupã instalarea
în jilþul Sfântului Petru de la
Roma, Papa Francisc a dat
semnalul începerii beatificãrii a 63
de catolici, din care majoritatea
au fost victime ale rãzboiului civil
spaniol, ale nazismului ºi
comunismului, autorizând astfel
decizia  luatã de Congregaþia
pentru cauza sfinþilor de la
Vatican în aceastã direcþie. Spre
bucuria creºtinilor catolici din
þara noastrã, a naþiunii române în
ansamblul ei,  Sfântul Pãrinte a
recunoscut astfel, la 27 martie
2013, hotãrârea Congregaþiei ca:
“martiriul slujitorului lui
Dumnezeu Vladimir Ghika, preot
catolic si principe român, sã fie
înscris în rândul sfinþilor Bisericii
Catolice”, având de-acum un
prim martir declarat fericit.

 Meritã subliniat cã, încã din
timpul vieþii, contemporanii sãi au
reþinut cu multã admiraþie figura
luminoasã a acestui Ierarh,   plin
de dãruire ºi sfinþenie, gata
totdeauna sã îi ajute pe cei
nãpãstuiþi. (cf. Prof. Costache
Florea, www. Vladimir Ghika).

Regina Maria a României
povesteºte cum, în  urmã cu un
secol, în 1913, în timpul
Rãzboiului balcanic, cu deosebitã
admiraþie îl observa pe acest
preot - “prin chemarea de sus”,
pe Vladimir Ghica - cel  care se
trãgea din os domnesc - , cum
arãtam mai sus, slujindu-i pe
muribunzii care se aflau în
braþele morþii, în “iadul” de la
Zimnicea. Regina în persoanã a
lãsat posteritãþii în scrierile sale

un “medalion” insolit, în fapt o
mãrturie de mare simþire, care ar
fi putut atârna greu, de multã
vreme, în dosarul supus atenþiei
Congregaþiei, slove asupra
cãrora vom reveni.

Vladimir Ghika a rãmas
cunoscut ca fiu al ministrului
plenipotenþiar în capitala
imperiului otoman, Ioan Ghika,

general de divizie, ulterior ministru
al afacerilor strãine ºi al Armatei
(care semneazã certificatul de
naºtere olograf, al  celor doi fii ai
sãi), ºi al Alexandrinei Moret de
Blaremberg, descendentã din
Henric la IV-lea, rege al Franþei;
a fost Vladimir Ghica ºi nepot al
ultimului domnitor al Moldovei,
Grigore V. Ghika Vodã (1849-
1856).

Mai mult, însuºi Ioan Paul al
II-lea, Fericit ºi el de-acuma,
recunoºtea cu adâncã con-
sideraþiune, în timpul istoricei

vizite fãcute la Bucureºti, în mai
1999, “martiriul preoþilor români”
printre acestia ºi pe al
Monsieniorului Ghica; sublinia
marele Pontif cã “fiecare Bisericã
sau comunitate religioasã din þara
voastrã a avut martirii sãi ºi în
secolul al XX-lea. Tuturor doresc
sã le aduc azi omagiu”,
amintindu-i în timpul slujbelor
religioase pe mulþi din ei,
îngenunchind cu pioºenie la
Cimitirul Belu catolic la
mormintele lor, îmbrãþiºându-l
cordial  pe Arhiepiscopul
Alexandru Todea, aceasta din
postura de Summus Pontifex.

Regina Maria pe care am
evocat-o, cea care care va
deveni  peste numai câþiva ani
“Mama Rãniþilor”, a oºtenilor
aflaþi în mare suferinþã dupã
bãtãliile date de ei la  Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi de pe alte câmpuri
de luptã, a fost uimitã de dãruirea
lui Vladimir Ghica, care a
constituit un model de dãruire
umanã pentru ea însãºi. (cf.
Nicolae Mareº Regina Maria ºi
Monsieniorul Ghika, cel prin firea
lui sfânt, Actualitatea catolicã,
oct. 2011).

“Cu tot sufletul, Vladimir
Ghika, scrie Regina României,
fãcea parte din cei ce simt apriga
nãzuinþã de a-ºi jertfi viaþa în
slujba semenilor lui. Ca ºi sora
Pucci, Vladimir era din fire un
sfânt.

Împreunã cu cãlugãriþele cu
care era întotdeauna în strânse
legãturi, urmase chemãrii mele
ºi-ºi oferise serviciile ca simplu
infirmier. Îºi alesese câmpul lui de
muncã în cel mai întunecat dintre
toate corturile de bolnavi (din
Zimnicea), acel pe care îl
poreclisem „iadul”; acolo erau
duse cazurile cele mai fãrã
nãdejde; acolo culegea moartea
cel mai bogat seceriº”.

“Aici se oferi Vladimir Ghika sã
facã serviciul de noapte printre
muribunzi, neînfricoºat, fãrã sã
admitã cã s-ar putea obosi,
nelãsându-se respins de nici o
grozãvie, misionar în sensul cel
mai înalt al cuvântului, deºi era
un om palid, plãpând, care pãrea
fãrã sânge în vine ºi de o
sãnãtate ºubredã. Mult mai târziu
în viaþã am fost meniþi sã ne

Fericitul Vladimir Ghika in
lumina altarelor
Nicolae  Mareº
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înþelegem în chestiuni religioase,
dar n-am putut niciodatã uita cã
împãrþiserãm împreunã zile de
primejdie ºi de grele încercãri; se
fãcuse între noi o legãturã pe
care deosebirea de vederi
religioase n-a putut sã o
slãbeascã.” (cf. (Maria, Regina
României, Povestea vieþii mele,
pp. 363-365).

Cu o biografie demnã de un
film consacrat marilor eroi puºi în
slujba umanitãþii ºi a credinþei,
Fericitul  Vladimir Ghika s-a
nãscut la 25 decembrie 1873
(certificatul de naºtere  alãturat
l-am gãsit recent la Arhivele
Naþionale Centrale); a fost
botezat ºi a practicat religia
ortodoxã,  convertindu-se din
tinereþe la catolicism. Prin scrierile
sale se va impune  ca un
intelectual de mare fineþe ºi
profunzime, ajungând un poliglot
de largã cuprindere (cunoºtea 26
de limbi strãine), fiind printre
puþinii ierarhi care a oficiat
slujbele în rit catolic ºi ortodox.

Prea puþini cunosc faptul cã
Monsieniorul Vladimir Ghika a
lucrat în serviciul diplomatic al
Papei Pius al XI-lea, cã a înfiinþat
primul spital gratuit din România,
cã are o operã teologicã ºi
filosoficã încã necercetatã în
întregime, printre altele, se pare,
a fi autorul a peste 40.000 de

pagini dactilografiate, pe teme de
istorie, filosofie, teologie.

A studiat în Franþa, la
Toulouse ºi Paris (Facultatea de
ºti inþe polit ice), urmând ºi
cursuri de botanicã, artã, litere,
fi losofie, istorie, drept ºi
medicinã. Apoi,  particular,
continuã studiile la Bucureºti ºi,
ulterior, la Roma (1898-1905), la
Facultatea de Filosofie-Teologie
a dominicanilor (Angelicum),
obþinând licenþa în filosofie ºi
doctoratul în teologie.

Papa Pius al X-lea este cel
care l-a determinat sã se dedice
apostolatului laic, fiind printre
pionerii din acest domeniu, în
care va desfãºura o activitate
impresionantã,  pe toate
meridianele, de la Bucureºti la
Paris ºi Roma, în Congo, la
Tokio, Sidney, Buenos Aires etc.,
fiind - am spune -  un predecesor
al Papei Ioan Paul al II-lea,
inclusiv în plan ecumenic.

În octombrie 1923 a fost sfinþit
preot la Paris, unde îºi va
desfãºura ministerul sacerdotal
pânã în 1939, Sfântul Scaun
acordându-i dreptul de a celebra
ºi în ritul bizantin. A trecut la
catolicism, cum spunea, pentru
a fi “ºi mai ortodox”.

În pragul celui de al doilea
rãzboi mondial se întoarce în
România, alãturându-se bolna-

vilor ºi sãracilor, pe care nu îi va
pãrãsi nici atunci când bombar-
damentele aliate cãdeau nemi-
loase deasupra Bucureºtilor,
dupã cum,  nu se va folosi, în
ianuarie 1948, de trenul regal
pentru a pleca din þarã. Ajunge
sã fie întemniþat, la 18 noiembrie
1952, de regimul comunist,
condamnându-l  pentru “înaltã
trãdare”, supus fiind unor torturi
bestiale, încât se stinge din viaþã,
la Jilava,  la 16 mai 1954.

La sfârºitul acestei veri,
altãturi de Eremia Valahul, “fiu al
României, aceastã nobilã naþiune
care poartã în limbã ºi în nume
amprenta Romei” beatificat de
Ioan Paul al II-lea, la 30
octombrie 1983, cel care a spus
cuvintele de mai sus, în lumina
altarelor va ajunge al doilea sfânt
al Bisericii catolice locale,
Vladimir Ghika, marele  cãrturar
care a depãºit graniþele spirituale
ale timpului sãu, manifestându-
se ca „preot, confesor, director
spiritual, confereniar, om de
ºtiinþã, diplomat, activitatea lui
desfãºurându-se în toate me-
diile, de la capete încoronate,
ºefi de state, politicieni, filozofi,
artiºti, scriitori, teologi, pânã la
anarhiºti, ocultiºti, homosexuali
ºi prostituate.” ªi nu în ultimul
rând, chiar printre deþinuþi
politici.
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De la dispariþia lui Alexandru
Muºina de acum câteva luni, cam
toatã lumea a vorbit despre
pierderea unuia dintre cei mai
importanþi poeþi contemporani.
Departe de a-i minimaliza acti-
vitatea poeticã, cred, totuºi, cã
ceea ce l-a individualizat pe
Muºina mai ales în ultimii ani a fost
neobosita „criticã de moravuri” la
adresa literaturii ºi a vieþii literare
de azi. Rolul de clevetitor, exersat
încã din anii 80, când a refuzat sã
se înregimenteze în „postmo-
dernism”, s-a mulat atât de bine pe
personalitatea poetului, încât a
devenit o a doua naturã.

De altfel, surprinzãtor la
Alexandru Muºina e tocmai refuzul
de acomodare, în orice cadru de
referinþã s-ar situa: scriitorul nu
s-a simþit la locul lui nici sub
comunism, nici sub postmoder-
nism, ba nici chiar în „contextul
liber” al ideilor de dupã 1990, atât
de mult celebrat de congenerii lui.
Orice memento al personalitãþii
lui Muºina va trebui sã þinã cont
de aceastã figurã de marginal
perpetuu ºi de cele douã rãzboaie
purtate constant de-a lungul între-
gii cariere: împotriva postmoder-
nismului ºi – mai general – împo-
triva „moravurilor” vieþii literare
autothone. Sã le luãm pe rând:

Rãzboiul cu postmodernismul
i-a adus faima de personaj negativ
pe scena optzecismului. În
Postmodernismul la Porþile Ori-
entului (1986), Alexandru Muºina
acuza imprecizia termenului ºi
(mai ales!) folosirea lui inadecvatã
în spaþiul românesc, precum ºi
ºtergerea specificului optzecist
prin plasarea sub cupola lui
mult prea încãpãtoare. Postmo-
dernismul reprezenta, pentru
Alexandru Muºina, un bovarism
de nepermis al optzeciºtilor. ªi
nimic n-a detestat ºi n-a ridiculizat
Muºina mai statornic decât iluziile
livreºti ale scriitorului român. De

Alex  Goldiº
unde mai pui cã postmodernismul
reprezenta, pentru autorul Budila-
Express-ului, o formã de
„alexandrinism”, de „epuizare
spiritualã”.

Cu toate acestea, adevãratul
motiv pentru punerea la zid a
postmodernismului românesc e
de regãsit în atitudinea scriitorului
faþã de viaþa literarã sub tota-
litarism. Dupã Muºina, întreaga
literaturã postbelicã a respirat,
pânã în ’90, într-un fals generalizat:
„Erau (eram) adaptaþi unui «mediu

toxic», nãscuþi ºi crescuþi în lu-
mea-închisoare comunistã: neîn-
crederea în sine, în cei apropiaþi,
spiritul gregar, fetiºizarea birocra-
þiei, fatalismul ºi pasivitatea,
dezideo-logizarea ºi acceptarea
ca «date» a simulacrelor propa-
gandei comuniste… Animale
crescute în peºterã, cu simþurile
modificate, cu o înþelegere de-
formatã a lumii…”. Nu numai rela-
þiile sociale erau trucate, ci ºi
„poetica” scriitorului, „un om cu o
permanentã fricã în oase”. Doar pe
fondul acestor afirmaþii poate fi
înþeleasã aversiunea poetului faþã
de postmodernism. Dacã accesul
la realitate era blocat mereu de
limbajul totalitarist, proiectul

evazionist al postmodernismului
n-ar fi fãcut decât sã ridice
ideologia la puterea a doua. Prin
urmare, nu atât ca program literar
condamna Alexandru Muºina
postmoder-nismul, ci mai ales ca
modalitate de legitimare exis-
tenþialã. Afir-maþiile scriitorului de
dupã ’90 sunt destul de elocvente
în acest sens: „A te face cã nu vezi
ce e în jur, a scrie «postmodern»
în mijlocul dezastrului, unui
«postmodernism» totalitar, o
literaturã «cu ºopârle», este un
mod de a amâna asumarea vinei
de cãtre (pseudo) elitele româneºti”.

Rãzboiul cu „moravurile” vieþii
literare româneºti: abia dupã 90,
când lucrurile puteau fi exprimate
deschis, a devenit evident cã
diatriba la adresa postmoder-
nismului echivala, de fapt, cu un
proces intentat mediului cultural
autohton în general. Existã o
continuitate clarã între articolele lui
Muºina din anii 80 ºi Scrisorile unui
fazan (2004) sau  Scrisorile unui
geniu balnear (2007) în ce priveºte
demascarea ipocriziei intelec-
tualitãþii româneºti. E drept cã
„sistemul” a creat, înainte de toate,
un tip de intelectual timorat care,
învãþat sã vorbeascã esopic, îºi
exprimã încã ideile adevãrate
doar în privat. Dacã în anii ’80
Muºina îi acuza pe optzeciºti cã
trãiesc scindaþi între comunis-
mul de zi cu zi ºi utopicul postmo-
dernism cultural, nici astãzi
lucrurile nu stau mai bine. Cãci,
dacã au scãpat, cât de cât, de
febra postmodernismului, cei mai
mulþi dintre intelectualii actuali
sunt supuºi altor metehne, de la
provincialism pânã la obsesia ge-
nialitãþii. Maladia mai generalã,
vânatã ºi denunþatã întotdeauna cu
promptitudine de cãtre Muºina,
pare a fi scindarea dintre câmpul
privat ºi cel public, dintre intimitatea
intelectualului ºi discursul sãu
oficial: „Recunosc, mã ambalez.
Dar detest aceastã lume culturalã
(doar româneascã) impersonalã,
aluzivã, în care toþi oficiazã (chiar
ºi cei care fac pe clovnii)”.

ªi dacã tot ne lãudãm cu o
culturã oralã ºi o eticã a bârfei, ar fi
mai bine sã încetãm cu falsele
politeþuri ºi sã dãm totul pe faþã.
Muºina e sincer la modul ostentativ

Razboaiele lui
Alexandru Musina



7

tocmai pentru a contrabalansa
aerul stãtut al vieþii culturale ro-
mâneºti. Falsele lui epistole com-
pun una dintre cele mai profunde
(ºi crude) oglinzi arãtate spaþiului
intelectual românesc de dupã ’90:
„Ar trebui sã ne asumãm explicit,
pe faþã, o regulã a jocului implicitã,
ascunsã, refulatã, fiindcã inde-
centã, fiindcã ne aratã în ambi-
guitatea funciarã – amestec de
sfidare ºi acceptare a sistemului –
în care trãiam atunci (ºi acum?)”.

Fãrã a o exprima deschis, cele
douã volume de epistole pun în
scenã, la tot pasul, ideea cã ones-
titatea intelectualã mai poate fi
recuperatã doar prin contestarea
vehementã ºi constantã a oricãrei
înregimentãri. Cãci, ca un non-
conformist cu acte în regulã
(„hacker” sau „franctiror”, în termenii
autorului), Muºina ocoleºte pro-
gramatic, în aceste Scrisori, orice
identitate clarã sau poziþie privi-
legiatã. Într-o viaþã culturalã foarte
strict ordonatã în grupuri ºi
grupuleþe, autorul Scrisorilor se
vrea outsiderul absolut. Dacã
ceilalþi vorbesc doar dintr-o posturã
clar delimitatã, atent contextua-
lizatã, situarea lui Muºina în
discurs e extrem de ambiguã. Fãrã
a se mulþumi cu o singurã iden-
titate, Muºina vorbeºte, în Epistole,
din ipostaza de editor, profesor
universitar, coleg de catedrã, critic
literar, poet, bolnav aflat la recu-
perare, prieten rãnit etc. Senzaþia
de spaþiu hibrid al Scrisorilor e
accentuatã, apoi, de multiplele
umori ºi dispoziþii afective: om cu
o mie de feþe, autorul scrie când
glumeþ ºi ironic, ambalat sau ne-
vricos, când patetic sau insupor-
tabil de grandoman. În plus,
autoironia lui Muºina e o strategie
de a spune lucrurilor pe nume.
Cãci, prefãcându-se cã bârfeºte,
Muºina chiar bârfeºte, prefã-
cându-se cã „rade” pe cineva, îl
„rade” efectiv etc.

Aºadar, departe de a face paºi
înapoi în critica la adresa intelec-
tualitãþii româneºti contemporane,
Muºina ºi-a gãsit suportul scrip-
tural perfect pentru aceastã criticã.
Numai dintr-un asemenea spaþiu
hibrid ºi numai cu o asemenea
identitate eclecticã ºi „falsã”,
construitã ca un joc perpetuu de
mãºti, putea autorul Epistolelor sã-

ºi mai recupereze ceva din
autenticitatea a cãrei lipsã o
reclamã la alþii. Numai o loviturã
„teroristã”, menitã sã bombardeze
regulile discursului ortodox mai
poate instaura efectul live al
onestitãþii. Muºina speculeazã
perfect faptul cã numai poza de
neica nimeni, de filozof carpatin,
fãrã pretenþii ºi fãrã metodã, care
a renunþat la orice posturã publicã
demnã de luat în seamã îi acordã
credibilitate. La adãpostul acestei
interfeþe discursive, Alexandru
Muºina poate deveni dictatorul
capricios – uºor copilãrit, ca toþi
dictatorii – care împarte calificative
din cele mai nãstruºnice societãþii
sau intelectualitãþii româneºti, fãrã
teama de a fi tras la rãspundere
pentru gesturile sale iresponsabile.

E drept cã sub aceastã minã
neserioasã (singura posibilã într-
un mediu carnavalesc precum al
nostru?) se ascund analize foarte
interesante ale societãþii ºi culturii
româneºti din ultimele decenii.
Problema raportului dintre centru
ºi periferie, oralitatea de fond a
literaturii române, tinereþea
instituþiilor noastre culturale,
fenomenul Manolescu (Manon
Lescaut), sunt, toate, subiecte de
meditaþie ale eseisticii lui Muºina.
În plus, eseurile acestui Baudrillard
sau Rorty autohton (dupã cum se
auto-instituie ironic),  fac loc unor
teme de reflecþie ce depãºesc
specificul românesc: raportul dintre
filozofie ºi negustorie, problema
pãcatului ºi a responsabilitãþii
morale în epoca simulacrelor,
violenþa latentã a cãrþilor º.a.m.d.

Retorica pusã pe ºicane a lui
Alexandru Muºina a fãcut, de altfel,
sã rãmânã în umbrã aspectul
didactic al eseurilor sale. Parodiind
o filierã pe care el însuºi a
ridiculizat-o deschis, cea a
propedeuticii pãltiniºene, scriitorul
braºovean era atras, în fond, de
modelele etice „tari”, capabile sã
se furnizeze drept exemple ºi sã
punã la dispoziþie table de legi
numai bune de urmat de cãtre
novici. De aici, obsesia faþã de
„canonici” precum Manolescu sau
pãltiniºeni, dar ºi pentru studierea
mecanismelor de „oficializare” a
culturii: cum reuºeºte un scriitor
sau un curent marginal sã se
instituie în centru pare a fi

„obsesia” care traverseazã subte-
ran mai toate textele lui Muºina. ªi
dacã multe dintre listele ºi listuþele
de îndrumãri ale acestui anti-Noica
mucalit ºi miºtocar sunt cât se poate
de credibile, e pentru cã Muºina
amesteca, într-o combinaþie numai
de el ºtiutã, spiritul relativizator
cu dogmatismul didactic ºi serio-
zitatea analiticã cu cele mai fan-
tasmagorice taxinomii. Rezultatul
acestei combinaþii era o inteligenþã
tãioasã, dar suculentã în acelaºi
timp, a cãrei autoritate se instituia
firesc ºi imediat. Ce individua-
lizeazã gândirea criticã a lui
Alexandru Muºina e – îmi pare tot
mai clar – însoþirea analizelor
culturii ºi a vieþii intelectuale
româneºti de o pedagogie, oricât
de ciudat ar suna aceastã
afirmaþie aplicatã unei personalitãþi
care ºi-a fãcut o credinþã din
ridiculizarea fiþelor profesorale ale
altora. Cu tot aerul sãu neserios,
Muºina e scriitorul cu cea mai
mare vocaþie didacticã din
generaþia 80. Dacã punem în
parantezã pentru o clipã jocurile
ironice (uneori distrugãtoare) ale
textelor sale,  va apãrea evident
faptul cã scriitorul braºovean a
scris întotdeauna pentru a instrui,
pentru a corecta erori grave de
perspectivã sau pentru a imprima
o direcþie.

În aceastã posturã, a profe-
sorului percutant, l-am vãzut
pentru ultima oarã pe Alexandru
Muºina la Colocviul de literaturã
contemporanã de la Braºov, cu
mai puþin de douã luni înainte de
moarte. La fel ca altãdatã, inter-
venþia sa revigorantã printre atâtea
picoteli academice a reuºit sã punã
degetul pe una dintre rãnile prozei
româneºti conteporane. I se pãrea
pro-fesorului braºovean cã dacã
scriitorul român ar renunþa la
inserþiile autoreflexive din texte –
prin care îºi exerseazã muºchii
filozofici prin panseuri care de care
mai emfatice –, proza noastrã de
azi ar câºtiga în acurateþe ºi în
directeþe. O altã observaþie (sfat?)
cât se poate de profundã, for-
mulatã sub forma zeflemelei à la
Muºina. Am asistat, atunci, la
ultima lecþie a acestei inteligenþe
critice contondente pânã în ultima
clipã, de la care am mai fi avut cu
toþii mult de învãþat.
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Deºi s-a vorbit ºi s-a scris insis-
tent, în ultima perioadã, despre Noul
Cinema Românesc, au rãmas încã
neelucidate sursele culturale ale
acestuia. Este el în primul rând un
produs livresc, vizând polemica la
adresa unei poetici a filmului (care
a fãcut carierã în strãinãtate, în va-
rii etape), sau mai degrabã o tran-
scriere a realitãþii sociale post-
comuniste, dupã dispariþia cenzurii?
Se situeazã el în descendenþa for-
mulei realiste a lui André Bazin, a
curentelor neorealiste din secolul

XX, sau, dimpotrivã, poate fi re-
trasatã o genealogie româneascã,
o poeticã bãºtinaºã, fãþiºã ºi
demonstrativã în secolul XXI? A re-
prezentat o anumitã direcþie a lite-
raturii române recente (catalogatã
adesea drept „minimalistã” sau „mi-
zerabilistã”) o sursã pentru Noul Ci-
nema Românesc sau este vorba de
un spirit comun al vremii, al epocii?
etc. Revista Steaua vã invitã, aºadar,
la o scurtã meditaþie teoreticã (dar ea
poate fi ºi analiticã) pe marginea
Noului Cinema Românesc.

Andrei Gorzo

În unele discursuri, Noul
Cinema Românesc se
suprapune întru totul cu
“noul val” de regizori români
debutaþi în filmul de

lungmetraj dupã anul 2000. O
distincþie meritã, totuºi, fãcutã.
Distincþia propusã de mine în
cartea mea din 2012, Lucruri care
nu pot fi spuse altfel: Un mod de a
gîndi cinemaul, de la André Bazin
la Cristi Puiu (Ed. Humanitas),
este urmãtoarea: dacã în “noul
val” intrã toþi regizorii de succes
nãscuþi între 1967 (Cristi Puiu) ºi
(cel puþin) 1979 (regretatul Cristian
Nemescu), “Noul Cinema Româ-
nesc” este o anumitã esteticã, la
ale cãrei principii de bazã au aderat
majoritatea, dar nu toþi (de pildã, nu
ºi Nemescu) regizorii din generaþia
respectivã. Dacã vorbim despre
NCR ca despre o esteticã, atunci
e incontestabil cã Marfa ºi banii
(regia Cristi Puiu, 2001) a fost
primul film românesc care a
propus-o, iar Moartea domnului
Lãzãrescu (tot Puiu, 2005) a fost
filmul care (prin succesul sãu
internaþional) a impus-o ca model.

Fenomenul de emulaþie care a
urmat e cît se poate de clar în cazul
filmelor Hîrtia va fi albastrã (regia
Radu Muntean, 2006) ºi 4 luni, 3
sãptãmîni ºi 2 zile (regia Cristian
Mungiu, 2007). Hîrtia va fi albastrã,
care este cel de-al doilea film al lui
Muntean, nu are mare lucru în
comun, din punct de vedere
stilistic, cu filmul sãu de debut,
Furia (2002), dupã cum nici 4, 3,
2, care este cel de-al doilea film al
lui Mungiu, nu are nimic în comun,
din punct de vedere stilistic, cu
filmul de debut al acestuia,
Occident (tot 2002). În schimb,
Hîrtia… ºi 4, 3, 2 au multe în
comun, din punct de vedere
stilistic, unul cu celãlalt, ºi ambele
cu Moartea domnului Lãzãrescu.
De altfel, co-scenaristul lui Puiu la
Moartea domnului Lãzãrescu (ºi la
Moartea ºi banii, de altfel), Rãzvan
Rãdulescu, i-a fost, ulterior, co-
scenarist lui Radu Muntean (la
toate filmele sale, începînd cu
Hîrtia….) ºi consultant lui Mungiu
(pe scenariul la 4, 3, 2).

Încã din momentul debutului
sãu, Cristi Puiu ºi-a formulat cît se
poate de clar principiile estetice (în
cîteva articole ºi în numeroase
interviuri), a vorbit pe larg despre

filmele ºi ideile care jucaserã un rol
important în formarea sa etc. Deci
originile intelectuale ale NCR-ului
nu constituie un mister atît de mare.
În linii mari, e vorba despre
moºtenirea neorealismului italian,
modernizatã în urma contaminãrii
sale stilistice de cãtre documen-
tarul de tip observaþional sau direct
cinema. De la bun început, Puiu
s-a declarat influenþat de cineaºtii
Frederick Wiseman ºi Raymond
Depardon – douã somitãþi ale
documentarului observaþional. În
repetate rînduri, Puiu a vorbit
despre lucrarea teoreticã pe care
o scrisese la absolvirea ªcolii
Superioare de Artã Vizualã din
Geneva, unde studiase cinemaul:
o lucrare intitulatã “Note pentru o
teorie despre cinematograful
realist”. În mai multe interviuri l-a
citat pe Bazin. Bref, e clar la ce
tradiþie internaþionalã îºi revendicã
apartenenþa. În ceea ce-i priveºte
pe posibilii înaintaºi locali, sigur cã
se pot cita cîteva nume – iarãºi,
Puiu însuºi le-a citat de la bun
început. Dar nu e mai puþin clar cã
Puiu s-a format departe de
România, în interiorul unei tradiþii
internaþionale, tradiþie (nu numai de
practicã, ci ºi de reflecþie asupra

ORIGINILE INTELECTUALE
ALE NOULUI CINEMA

ROMÂNESC
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cinemaului) în care niciun cineast
român de dinaintea lui nu sãpase
atît de metodic ºi atît de adînc.

Presupun cã se pot gãsi
tangenþe cu literatura românã
recentã, dar trebuie þinut cont de
faptul cã, pentru Puiu, cinemaul are
specificul sãu, complet altul decît
al literaturii. La rîndul sãu, Rãzvan
Rãdulescu abordeazã cinemaul
complet altfel decît abordeazã
literatura. Simona Sora sugera la
un moment dat cã romanul de
debut al lui Rãdulescu, Viaþa ºi
faptele lui Ilie Cazane (1997), poate
fi vãzut ca un fel de manifest al
NCR-ului, dar e o sugestie care nu
rezistã unei examinãri cît de cît
riguroase. De pildã, problema
articulãrii unei naraþiuni în timp: în
scenariile sale de film, Rãdulescu
abordeazã aceastã problemã într-
un anumit fel, iar în romanele sale
o abordeazã cu totul ºi cu totul

diferit. În acestea, Rãdulescu
pastiºeazã diverse tipuri de
discurs scris, experimenteazã cu
efectul de sugestie al unui nume
de personaj (pe care nu-l descrie
niciodatã din cap pînã în picioare,
deci îºi împiedicã cititorul sã-l
vizualizeze), cu efecte bazate pe
punerea în paginã – pe scurt,
efecte care mai de care mai greu
de echivalat în cinema. Sigur, faptul
cã literatura lui Rãdulescu e
complet diferitã de cinemaul la
impunerea cãruia a contribuit, ºi
încã într-un mod decisiv, nu
înseamnã cã acesta din urmã nu
prezintã afinitãþi cu literatura altora.
M-ar interesa foarte tare sã citesc
un studiu pe tema asta, dar, repet,
nu trebuie subestimatã ancorarea
acestui cinema într-o concepþie
puristã (cel puþin la Puiu) despre
arte, potrivit cãreia fiecare are
specificul sau “esenþa” ei.

Noul Cinematograf
Românesc (NCR)
cum l-a numit
criticul Alex. Leo
ªerban sau Noul

Val Românesc cum s-a impus cu
o formulã consacratã în istoria
cinematografului european a creat
impresia apariþiei din senin, filmul
lui Cristi Puiu, Marfa ºi banii (2001),
fiind o premierã absolutã pentru un
alt fel de cinema. Dacã nu ar fi fost
selecþia la Cannes în acelaºi an,
filmul ar fi fost probabil ignorat
complet, aºa el a devenit o
curiozitate privitã cu multã
circumspecþie. Abia Moartea
domnului Lãzãrescu (2005), – sã
observãm distanþa apreciabilã
de primul film – a atras atenþia
asupra unei estetici, ºi încã odatã
succesul acestui film la Cannes a
provocat rumoare într-o cinema-
tografie pãrãsitã de orice urmã de
inventivitate, sufocatã de mani-
erism ºi pompierism. Aº remarca
faptul cã, cel puþin o perioadã de
timp, s-au vehiculat aceeaºi ter-
meni atât pentru noua literaturã a
momentului, cât ºi pentru noua
cinematografie apãrute în preajma
anului 2000 ºi anume minimalismul

ºi mizerabilismul. Cel de-al doilea
a avut o viaþã încã ºi mai scurtã ca
primul, însã împreunã au identificat
o viziune diferitã atât pentru spaþiul
literar, cât ºi pentru cel filmic. Nu
consider acest fapt o coincidenþã
sau o simplã confuzie ter-
minologicã, ci un fapt revelator,
anume cã o nouã sensibilitate
esteticã a fecundat douã arte,
literatura ºi arta cinematograficã.
Dacã luãm în considerare cã unul
dintre scenariºtii cei mai importanþi
ai Noului Val este ºi un prozator
emblematic pentru aceastã
miºcare, mã refer la Rãzvan
Rãdulescu, gãsim un numitor
comun important al schimbãrilor
produse cu cele douã arte.
Neorealismul Noului Val nu îºi are
neapãrat sursa în aceastã
literaturã minimalistã, a mediilor
rezultate din ingineriile sociale ale
tranziþiei, cu o umanitate marcatã
de lipsa de perspectivã, de o
atomizare dizolvantã, de o
inutilitate acutã, deºi ar fi
interesantã o cercetare asupra
lecturilor care i-au marcat pe
regizorii reprezentativi ai noului
curent, însã devine sesizabil
acelaºi aer de familie pe care
cinematografia ºi literatura îl
respirã. În acest sens aº îndrãzni
sã merg mai departe ºi sã sugerez

cã ºi proza optzecistã a jucat un
rol formativ pentru ambele generaþii
detrimentul literaturii. Ecranizãrile
induc ideea unui estetism implicit,
chiar dacã aºa cum o de-
monstreazã ultimul film al lui Stere
Gulea, Sunt o babã comunistã
(2013), dupã romanul omonim al
unui prozator al generaþiei
minimalist-mizerabiliste, Dan
Lungu, precum ºi Moromeþii
(1988), o altã ecranizare a ace-
luiaºi, încearcã o apropiere – a se
vedea ºi scenariºtii, prozatorii Dan
Lucian Teodorovici ºi Ion Vera –
de estetica Noului Val. Cred cã nu
pe direcþia acestui realism clasic
al ecranizãrilor prestigioase, Victor
Iliu (La „Moara cu Noroc”, 1955) –
Liviu Ciulei (Pãdurea spânzuraþilor,
1965), – Stere Gulea (Moromeþii,
1988) se înscrie Noul Cinema-
tograf Românesc, ci pe circuitul la
care ne-am referit mai sus, Mircea
Daneliuc - Alexandru Tatos  la care
aº adãuga ceea ce mie mi se pare,
de fapt, cea mai importantã verigã
înttre douã epoci, Lucian Pintilie cu
Reconstituirea (1970). Filmul lui
Pintilie a rulat foarte puþin, fiind
retras din sãlile cinematografice
pentru vina de a-i fi displãcut lui
Nicolae Ceauºescu. În buna
tradiþie a lui Miloš Forman, Jiøí
Menzel, realismul lui Pintilie este
unul cu numeroase ºi neprevãzute
reflexe, ricoºeuri ironice, ºi mise
en abîme-uri, o reflecþie ºi asupra
artei cinematografice a timpului
sãu, asupra ciné-verité-ului la
modã într-un context totalitar minat

de tot felul de constrângeri. Sub
pretextul de a înregistra eve-
nimentele „aºa cum au fost”, prin
punerea în scenã a unui fapt divers
nesemnificativ, o bãtaie între doi
tineri, Pintilie oferã o radiografie de
o acuitate uluitoare asupra timpului
sãu, asupra comunismului ca
stare de fapt, asupra a ceea ce

Angelo Mitchievici
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Hannah Arendt numea bana-
litatea rãului. Ulterior, Pintilie a
revenit cu o serie de filme pe
aceeaºi linie, o parte ecranizãri
precum Balanþa (1992), O varã de
neuitat (1994), Prea târziu (1996)
etc. însã fãrã acea detaºare
ironicã, acel calm aparent care
lãsa libertate totalã camerei sã
hoinãreascã de la un fundal
pitoresc de cartolinã la deam-
bulaþiile haotice, eratice ale
personajelor surprinse indiscret
în pauzele de filmare pe un platou
improvizat. Interesant, ºi cine-
matografia lui Lucian Pintilie
realizeazã o joncþiune simbolicã
cu lupii tineri ai Noului Val, Cristi
Puiu ºi Rãzvan Rãdulescu fiind
scenariºtii filmului Niki Ardelean,
colonel în rezervã (2003). În orice
caz, nici André Bazin, nici

neorealismul italian, nici Nouvelle
Vague-ul francez nu îmi pare sã fi
jucat un rol definitoriu în apariþia
Noului Cinematograf Românesc.
Pentru cã nu prin teorie, – prin
excepþie, Cristi Puiu este un teo-
retician afirmat al NCR – ci prin
intuiþie ºi o altã culturã filmicã în
care aº crede cã intrã nume-
roase ingrediente dificil de izolat,
se afirmã regizorii Noului Val. În
background-ul formativ se aflã
poate ºi puþin cinematograf iranian
cu Bahman Ghobadi, Majid Majidi,
poate ºi ceva cinematografie
mexicanã cu Carlos Reygadas,
ºi un pic de minimalism finlandez
cu Aki Kaurismäki ºi experimentul
Dogma 95 cu danezii Thomas
Vintenberg ºi Lars von Trier etc.
În definitiv, acesta este contextul
major al generaþiei lor.

În momentul în care Revista
Steaua lanseazã seria de
interogaþii care stau la baza
acestei anchete despre
punctele de plecare ale

Noului Cinema Românesc,
publicului român ºi internaþional,
cinefil sau nu prea, i se pregãteºte
ceva: cel mai nou film al lui Corneliu
Porumboiu, Când se lasã seara
peste Bucureºti sau metabolism,
lansat în premierã mondialã la
Locarno, în august. Descris de
Jay Weissberg de la Variety drept
cel mai „cerebral film [al lui
Porumboiu] de pânã acum”,
„ermetic” ºi regizat într-un stil „voit
neatractiv”, Când se lasã seara…
e citit de critica internaþionalã drept
o meditaþie de o orã ºi jumãtate
despre relaþia dintre formã ºi funcþii
(sau viceversa), cu centrul de
greutate cãzând, de aceastã datã,
pe destinul cinematografiei. Iar alþii
pluseazã: „cinema redus la forma
sa cea mai simplã” (Dimitri
Eipides, Tiff.net), compus din mai
puþin de douãzeci de cadre statice
ºi lungi, „o scufundare hardcore
într-o formã clar inovatoare de a
povesti” (Eric Kohn, Indiewire). Pe
scurt, o experienþã mai curajos
formalã chiar ºi decât anteriorul
„Poliþist, adjectiv”, care i-a atras nu

Daniel Iftene puþine critici, în special din partea
spectatorilor din þarã. Cel mai
probabil, vocile unora ºi ale altora
- pentru cã filmul românesc a ajuns
în retorica publicã un subiect de
interes naþional - vor relua discuþiile
despre „formalismul sterp”, în care
au aruncat deja NCR-ul, „mi-
nimalism ºi mizerabilism”, distanþa
dintre filmul „de public” ºi cel de
„festival”, „moartea Noului val”
(anunþatã deja de unele publicaþii
de specialitate) ºi, de ce nu,
„imaginea României”. De cealaltã
parte, restul cinefililor vor re-
mãsura distanþa dintre începutul
ºi provocãrile actuale ale Noului
val, cel mai important fenomen
cinematografic european din
ultimii ani.

În faþa acestui val de „dezba-
teri”, care nu a ocolit nici recentele
Poziþia copilului sau Dupã dealuri,
suntem obligaþi sã aruncãm o
necesarã privire înapoi, imediat
dupã 2000, când Cristi Puiu lansa
Marfa ºi banii, filmul asupra cãruia
critica a stabilit cã a lansat o
anumitã tendinþã în cinemato-
graful românesc; imaginea se
deschidea asupra unui colþ de
cartier din Constanþa, unde doam-
na Cati vindea Cola, ulei, spirt
medicinal ºi altele dintr-un chioºc
improvizat în balconul aparta-
mentului. Înãuntru, fiul ei, Ovidiu,
primea datele unui transport dubios

de la un afacerist local. De aici a
început drumul oficial al tinerei
generaþii de regizori de la noi. Un
parcurs marcat de felii de viaþã
care cuprind secvenþe din
România pre, dar mai ales post-
comunistã, tratate într-o manierã
realistã, desprinsã parcã din
ºcoala documentarului obser-
vaþional ºi altoitã cu influenþe
recunoscute din Cassavetes,
Jarmusch, Rohmer sau Altman, ca
sã enumerãm doar o parte din cele
declarate de exponenþii Noului Val
Românesc. Drumul a continuat cu
Moartea domnului Lãzãrescu
(2005), 4 sãptãmâni, 3 luni ºi 2 zile
(2006), A fost sau n-a fost (2006).
De la un film la altul, reprezentanþii
NCR-ului s-au încãpãþânat sã
povesteascã cinematografic altfel,
ca sã folosim formula lui Puiu,
popularizatã de Andrei Gorzo; un
altfel care s-a transformat într-un
foarte serios demers de construire
a unor poetici personale, cu
racorduri generaþionale, unii
acceptând ºi formula creaþiei
reflexive, care transcende
subiectul, devenind manifest
despre destinul artistic al acestei
miºcãri.

S-a discutat foarte mult despre
ingredientele socio-politice ºi
economice ale noului tip de
cinema, invocându-se conjuncþia
dintre România traumatizatã de un
comunism urmat de tranziþia spre
formula de existenþã capitalistã
ºi starea dezastruoasã a cine-
matografiei autohtone la trecerea
spre anii 2000. Evident, nimeni nu
poate nega ºi rolul contextului în
construirea modului de gândire
cinematograficã, recunoscutã
acum în unele zone ca fiind
„româneascã. Privit din prezent,
faptul cã un cinema al adevãrului
ia naºtere tocmai într-un spaþiu în
care propaganda comunistã - din
toate zonele vieþii - a fost înlocuitã
dupã Decembrie 89 cu o formã
agresiv revanºardã a discursului
anti-comunist (apoi anti-capitalist,
anti-unionist), concretizat prin
refuzul explicit al noii generaþii de
regizori faþã de formele clasice,
bazate pe decupaj analitic, ºi
opþiunea de a elibera ochiul
spectatorului de agenda
cineastului, poate fi tradus ºi prin
înþelegerea biografiilor personale
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ale acestor cineaºti, crescuþi în
ultima parte – cea mai opresivã –
a comunismului ceauºist ºi apoi
aruncaþi în deplinã cunoºtinþã de
sine în reconfigurarea spaþiului
românesc de dupã 1989. Un
cinema al realului vine sã se opunã
altuia locuit, uneori pânã la
sufocare, de propaganda fãcutã
film sau de metafora fãcutã mascã,
iar adevãrul cãutat cu obiectivul
despovãrat de prejudecãþi, de

praful ºi de murdãria spiritualã -
cum se exprimã Bazin - cautã viaþa
dincolo de formulele locale, din
care tinerii regizori vor reþine,
retrospectiv, „accidente” precum
Reconstituirea lui Pintilie,
Croaziera lui Daneliuc sau
Secvenþele lui Tatos.

Evident, explicarea fenomenului
cinematografic românesc doar prin
datele de context (s-a vorbit destul
de mult despre slaba finanþare a
cinematografiei care ar fi imprimat
aspectul „minimalist”/ „mizerabilist”
creaþiei cinematografice) e o pistã
greºitã, pe care alunecã cei care,
în anumite momente, se aratã
pricepuþi în egalã mãsurã la fotbal,
gimnasticã, film sau bune maniere.
Fundamentele intelectuale ale
tinerei generaþii de regizori sunt de
necontestat, iar, de la un film la altul,
interogaþiile teoretice pe care le
lanseazã sunt tot mai provoca-
toare. Din pãcate, aici intervine ºi
distanþa întâlnirilor pe care le avem
cu filmele regizorilor din NCR,
impusã de precarul sistem de
producþie din România: Marfa ºi
banii, …Lãzãrescu ºi Aurora apar
la intervale de 4-5 ani, de la 4,3,2
la Dupã dealuri trec ºase ani, iar
între filmele lui Porumboiu se scurg
3-4 ani. În intervale egale de timp,
Godard, Antonioni, DeSica ºi alþii

ar fi fãcut mai bine de zece filme,
reuºind sã contureze mai uºor
perspectivele unor miºcãri cine-
matografice acum celebre. Re-
spectând principii la care au ade-
rat susþinãtorii construcþiei realiste
– printre care ºi André Bazin –
(refuzul tãieturilor de montaj, pentru
a surprinde cel mai bine spaþiul ºi
timpul, opþiunea pentru formule
dramaturgice aparent invadate de
faptul neesenþial, transformarea
camerei într-un simplu observator,
raportul dintre spaþiul/timpul
cinematografic ºi cel real etc.) ºi
fãrã a apela la manifeste, regizorii
români care au invadat piaþa
internaþionalã ºi autohtonã dupã
2000 au construit totuºi o miºcare
ce nu ºi-a atins încã limitele. Chiar
dacã unii refuzã acest mod de a
vedea lucrurile, cred cã Noul
Cinema Românesc s-a deschis
deja spre a deveni o ºcoalã de film,
iar succesele unor regizori mai
tineri, care pornesc din aceeaºi
direcþie, o demonstreazã.

Am lãsat intenþionat la final
discuþia despre influenþa literaturii
române recente asupra NCR-ului,
pentru cã, deocamdatã, pare una
infinit de dificilã, dacã nu am
rezuma-o la contribuþia esenþialã
pe care a adus-o Rãzvan

Rãdulescu - autor, co-autor sau
consultant al multor titluri lansate de
NCR, începând de la Marfa ºi banii
ºi încheind cu Poziþia copilului. În
condiþiile în care unul dintre
elementele specifice cinemato-
grafului românesc contemporan
este folosirea unor scenarii
originale, de cele mai multe ori
scrise sau consemnate de regizori,
iar adaptãrile lipsesc aproape cu
desãvârºire, raporturile cu liter-
atura, mai ales cu cea româneascã
contemporanã, pot degenera în
pure speculaþii, dacã nu sunt
susþinute de o serie de interesante
studii interdisciplinare. Nici în
deciziile de ecranizare din ultimii ani
nu apare o opþiune pre-dilectã spre
romanul românesc – excepþie
fãcând „Legãturile bolnãvicioase”
ale Ceciliei ªtefãnescu sau, mai
recent, „Sunt o babã comunistã”,
al lui Dan Lungu (ecranizat de un
„înaintaº” al NCR-ului). Prin
urmare, ne vedem nevoiþi, deo-
camdatã, sã credem cã cele mai
importante lucruri pe care le
împart sunt dictate de istoria
comunã transformatã în modali-
tãþi de raportare la viaþã ºi artã
comune generaþiilor care au
traversat limita dintre moartea
unei lumi ºi naºterea celeilalte.

nevoie. Cei deja consacraþi
(Pintilie, Daneliuc, Piþa) nu reu-
ºiserã sã facã dupã 1989 filme la
fel de percutante, la fel de actuale
ca ºi cele realizate în timpul co-
munismului. Probabil cã ar fi fost
suficiente douã sau trei filme foarte
bune fãcute în primul deceniu de
dupã 1989 pentru ca reacþia
generaþiei 2000 sã fie mai puþin
virulentã. În loc de aºa ceva,
începuse sã se ºtie cum aratã un
film românesc, oricare film
românesc: ton alegoric, subiect
tratat de la o distanþã ironicã, joc
actoricesc exagerat. Trebuia
numai sã inversezi aceste trãsãturi
ºi aveai deja un punct de plecare
pentru Noul Cinema Românesc.
Lucrurile nu sunt, totuºi, atât de
simple. Înainte de Moartea
domnului Lãzãrescu, pentru o
scurtã perioadã de timp, lucrurile
pãreau sã se îndrepte într-o cu
totul altã direcþie în cinemaul

Radu Toderici
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acã Noul Cinema
  Românesc nu ar
  fi existat, nu foar-
  te multã lume
  i-ar fi simþit lipsa.
 E vorba, desigur,

de acel Nou Cinema Românesc
pe care Andrei Gorzo îl defineºte
în Lucruri care nu pot fi spuse altfel
dintr-un punct de vedere estetic,
nu generaþional – un cinema care
se bazeazã pe niºte poziþii
teoretice radicale, fãþiº antitetice
faþã de obiºnuinþele unui
consumator generic de cinema.
Cine ar fi ar fi avut curajul sã scrie
în preajma anilor 2000 cã filmul
românesc are nevoie de o esteticã
mai restrictivã, în direcþia unui less
is more? În cele din urmã, câþi au
gândit aºa ceva la vremea
respectivã? De noi regizori, da, era
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românesc. În 2002, apãruse
Filantropica, un film care, printre
altele, nu pãrea sã înþeleagã decât
foarte vag cum stãteau lucrurile cu
liceenii ºi studenþii (fie ei ºi de la
universitãþi private), dar avea la
bazã un scenariu bun, citabil, ºi un
soi de cinism mainstream care se

plia foarte bine pe sentimentul difuz
ºi larg împãrtãºit de neputinþã faþã
de o clasã politicã care pãrea
intangibilã. Apoi, în acelaºi an
apãruserã Occident ºi Furia –
primul, cu structura lui sofisticatã,
care, oricât de mult i-ar fi datorat
filmului lui Caranfil, E pericoloso
sporgersi, atunci pãrea mai
degrabã sã se sincronizeze cu
unele filme internaþionale construite
similar (de pildã, Amorres perros);
al doilea, cu toate minusurile lui
vizibile, dar ºi cu aerul unei
încercãri autohtone de film
mainstream. În plus, ambele îºi
plasau protagoniºtii, cu toþii tineri,
într-un decor uºor de recunoscut,
o Românie a tranziþiei intermi-
nabile, a blocurilor gri (v. mai ales
primele cinci minute din Occident)
ºi a mahalalelor (Furia). Pariul
regizorilor celor trei filme era destul
de evident: era vorba de o
încercare de a face, cu sensibilitãþi
diferite, un tip de film comercial
adresat cu precãdere publicului
românesc. Eºecul acestui pariu e
binecunoscut: cele trei filme au
adunat împreunã mai puþini
spectatori în sãlile de cinema decât
submediocrul Garcea ºi oltenii,
lansat în acelaºi an. Cu toate
acestea, nu ar trebui subestimat
efectul produs de debuturile lui
Mungiu ºi Muntean ºi revenirea lui
Caranfil asupra publicului, mai ales
asupra celui tânãr, în plinã epocã
de explozie a internetului în
România, chiar dacã acest efect
e mai greu cuantificabil: cópii de
slabã calitate ale celor trei filme au
început sã circule online destul de
repede, ºi fenomenul s-a repetat

în anii urmãtori ºi în cazul altor filme
româneºti. Impactul pe care l-a
avut file sharing-ul asupra
potenþialului comercial al acestor
filme þine de o altã discuþie; e
important de subliniat însã faptul
cã a existat încã de la început
pentru filmele noii generaþii de
regizori un public invizibil, greu de
aproximat, care ºi-a format o serie
de aºteptãri faþã de un film
românesc în funcþie de primele
încercãri ale unei generaþii aflate în
cãutatea unei voci proprii.

De aceea, Moartea domnului
Lãzãrescu reprezintã nu numai o
turnurã stilisticã, eventual teo-
reticã, în cinemaul românesc al
anilor 2000, ci se aflã ºi la baza
unui nou tip de raport cu publicul
autohton. Gorzo a demonstrat
impecabil cum Moartea domnului
Lãzãrescu stã la baza Noului
Cinema Românesc, invocând
cronologia: dupã filmul lui Cristi
Puiu din 2005, regizori cu abordãri
diferite precum Mungiu, Muntean
sau Corneliu Porumboiu încep sã
subscrie, mai mult sau mai puþin
riguros, la un numãr de tehnici ºi
de idei referitoare la cinema pe
care Puiu le pusese în practicã.
Tocmai aici se aflã însã ºi unul

dintre motivele conflictului mocnit
dintre Noul Val regizoral ºi publicul
românesc, din moment ce o parte
din aceºti regizori (Mungiu,
Muntean, mai recent Cãlin Peter
Netzer) au trecut de la un stil relativ
accesibil la un minimalism mai
greu digerabil, chiar ºi însoþit de
premii internaþionale. La mijloc se
aflã o evidentã neînþelegere: nu-i
poþi interzice unui regizor sã
abandoneze un stil care nu-l mai
intereseazã; în acelaºi timp, însã,
e greu sã câºtigi un public cu
pretenþia cã întâi trebuie sã-l educi.
În timp, confuzia s-a materializat
într-un soi de reproº difuz care
planeazã asupra publicului:

cumva, el nu ar fi reuºit sã þinã
pasul cu evoluþia noului limbaj
cinematografic. Problema acestui
tip de argument, oricât ar fi el de
adevãrat, e cã funcþioneazã cel
mai bine pentru cei care sunt deja
convinºi; pentru ceilalþi, se prea
poate ca filmele româneºti sã
semene deja mult prea mult între
ele ºi sã fie respinse în grup, aºa
cum s-a întâmplat ºi în cazul
producþiilor autohtone ale anilor 90.
La cealaltã extremã, pentru cei
dispuºi sã ia în serios ºi poziþiile
teoretice ale cineaºtilor români,
oricât de radicale ºi anti-
mainstream ar pãrea, filmele
româneºti au constituit un pretext
perfect pentru repunerea în
discuþie a modernismului
cinematografic. S-au fãcut
nenumãrate comparaþii între Noul
Cinema Românesc ºi regizori sau
direcþii cinematografice care au
avut un succes similar în circuitul
festivalier european; dacã e practic
imposibil ca NCR sã fie tributar ºi
filmelor regizate de Jean-Luc ºi
Pierre Dardenne, ºi filmului iranian,
ºi operelor de autor încadrate sub
umbrela Dogma 95, ºi noilor valuri
de regizori din China sau Taiwan
º.a.md., extrem de important e
rezultatul acestor tatonãri: cadrul
de referinþã al filmului românesc
s-a mutat din direcþia unui mo-
dernism canonic, pe linia Fellini-
Godard-Bergman-Tarkovski, înspre
un realism contemporan, în care
soluþiile oferite de cinemaul de artã
european ºi asiatic sunt con-
trabalansate, deocamdatã într-o
mai micã mãsurã, de evoluþiile din
cinematografia independentã
americanã. Au trecut (din fericire,
cred) vremurile în care orice
regizor român visa sã facã un film
à la Tarkovski. Succesul NCR
obligã acum orice regizor sã se
poziþioneze, polemic sau nu, în
relaþie cu acesta, în timp ce publicul
e nevoit sã ia în calcul provocarea
supremã a regizorilor noului val,
referitoare la obligatoria compo-
nentã realistã a cinemaului (ºi,
deci, a artei), un lucru pe care proza
româneascã recentã l-a reuºit mai
puþin. Pentru o miºcare artisticã care
ºi-a impus neanunþat tehnicile ºi
limbajul propriu cumva în ciuda ºi
chiar împotriva publicului generic, nu
e puþin lucru.
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Termenul “nou” din
 sintagma “Noul
 cinema românesc”
 nu trebuie privit per
 se, drept subliniere

a faptului cã pe ecran ruleazã
ceva nemaivãzut (cel puþin în
cinematograful autohton), ci ar
trebui acceptat ca o recunoa-
ºtere a prospeþimii propunerii
cinematografice actuale (în-
cepînd cu Marfa ºi banii,
Occident sau Furia, dar mai ales
avînd în vedere ceea ce se
petrece în spaþiul filmic autohton
odatã cu Moartea domnului
Lãzãrescu), dupã o perioadã de
douãzeci – douãzeci ºi cinci de
ani de stagnare.

O apropiere a Noului cinema
românesc de perioada Nouvelle
Vague nu cred cã este oportunã
nici din punct de vedere istoric,
nici din punct de vedere estetic
(de la un punct încolo, cel puþin).
Nouvelle Vague a fost o miºcare
ce dorea sã reformeze cinema-
tograful francez, sã îl extragã de
pe traiectoria clasicã, ante- ºi
inter-belicã, în care era gîndit ca
secundar (ºi tributar) literaturii. În
epoca anterioarã lui Truffaut,
Godard sau Rohmer, filmul era
deja gata (din punct de vedere
conceptual) în clipa în care
scenariul era întocmit. Singura
activitate a regizorului era sã
transpunã scenariul în imagini.
Din punct de vedere estetic,
Nouvelle Vague a impus un stil
care i-a influenþat pe realizatorii
români de film, însã în primul rînd
pe cei din generaþia anilor 70-80,
regizori care erau apropiaþi în timp
de autorii francezi menþionaþi.
Modernismul Nouvelle Vague
cuprinde cîteva caracteristici
stilistice clare – experimente de
montaj, planuri lungi, în cadrul
cãrora aparatul de filmat nu
mai e (doar) un suport al nara-
þiunii, ci devine un instrument de
interogare a aºteptãrilor pe
care le au spectatorii de la
cinema. Viaþa tinerilor e adusã
pe ecran, problemele lor
existenþiale (legate de muncã,
socializare, familie) sau absurdul
vieþii fiind teme predilecte ale

acestui curent filmic.
Nouvelle Vague a influenþat

Vechiul cinema românesc (dacã
mi-e permisã formula), curentul
modernist autohton vizibil în
cinematograful anilor ’70-’80 la
regizori precum Lucian Pintilie
(Reconstituirea, 1970), Dan Piþa
(Nunta de piatrã, 1972, Concurs,
1982, Faleze de nisip, 1983),
Mircea Daneliuc (Probã de
microfon, 1980) sau Alexandru
Tatos (Secvenþe, 1982). Cine-
matografia lor adoptã aspectele
stilistice ºi tematice propuse de
Nouvelle Vague, iar impactul
demersului cinema-tografic
românesc e cu atît mai puternic
cu cît realizãm cã autorii
menþionaþi semneazã filme-
protest la adresa regimului po-
litic contemporan lor. Cineaºtii
amintiþi construiesc cinema-

tograful românesc modern: prin
opoziþie faþã de Marile Naraþiuni
Cinematografice autohtone (care
creioneazã gloria sistemului
politic), ei oferã un cinema
(conºtient de propria naturã,
dupã cum va arãta în special
Alexandru Tatos în Secvenþe)
care vorbeºte ºi despre film ca
intrument de acþiune politicã.

Autorii crescuþi în siajul
Nouvelle Vague construiesc un
cinematograf al gîndurilor – în
filmele lor urmãrim gînduri despre
societate, politicã, propagandã,
manipulare, iubire, violenþã, cu o
apropiere constantã de cine-
matograf ca subiect de discuþie
în film (auto-referenþialitate).

Odatã cu Moartea domnului
Lãzãrescu, cu A fost sau n-a fost
ºi, în genere, odatã cu modul în
care Cristi Puiu sau Corneliu
Porumboiu vãd cinematogra-
ful, paradigma modernistã e
schimbatã.

În accepþiunea lui Cristi Puiu,
discuþia despre diverse teme
la zi (care þin de viaþã, care
amintesc viaþa realã) devine
secundarã. Propunerea moder-
nistã rãmîne – însã rãmîne doar
ca fundal pentru o altã dezbatere.
Subiectul de prim plan în ci-
nematografia lui Cristi Puiu e
modul în care Cinematograful
priveºte spre viaþã ºi modul în
care noi, spectatorii, privim
înspre viaþã prin intermediul
Cinematografului. Accentul e
mutat dinspre prezentare (a
problemelor unor subiecþi sau a
naturii cinematografului) înspre o
dezbatere a moralitãþii con-
strucþiei cinematografice, în care
e implicatã mintea ca sistem de
gîndire (ºi ca mod de a privi):
mintea Autorului în cinema (sau
mintea Sistemului în cinema) ºi
mintea Spectatorului de cinema.

Încercarea cinematograficã a
lui Cristi Puiu (una pe care o
întîlnim ºi la autorul filipinez Lav
Diaz, de exemplu) este de a
elimina barierele ce separã
documentarul observaþional ºi
cinematograful de ficþiune. Cînd
utilizeazã metodele observa-
þionale în construcþiile sale de
ficþiune, Cristi Puiu deja inves-
tigheazã aspectele morale pe
care le implicã orice construcþie
cinematograficã (utilizarea ele-
mentelor de limbaj cinema-
tografic – montaj, miºcãri ale
camerei, luminã, etc.), în dorinþa
de a obþine un cinematograf în
care personajele nu sînt jude-
cate (de instanþa auctorialã)
ºi  în care spectatorii nu sînt
manipulaþi emoþional. Autorul
român e interesat de aspectele
morale pe care le implicã poziþiile
de cineast/regizor ºi de spec-
tator/de om în general, filmele
sale deschizînd necontenit un
spaþiu de comunicare între
mintea celui care vorbeºte pe
ecran (autorul/sistemul) ºi mintea
spectatorului, care se raporteazã
la construcþia de pe ecran. În

Lucian Maier
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acest sens, cred cã Noul ci-
nema românesc, aºa cum e
descris de activitatea lui Cristi
Puiu ºi a lui Corneliu Porumboiu
(care, între cineaºtii autohtoni
contemporani, are un discurs la
fel de distinct precum al lui Cristi
Puiu, însã cu un interes pregnant
faþã de societate, faþã de eve-
nimentele care au marcat-o ºi
faþã de felul în care aceste
evenimente sînt reþinute în
memoria colectivã) este mai
degrabã unul al gîndirii, nu unul
al gîndurilor.

În aceastã dezbatere deonto-
logicã cred cã rezidã despãrþirea

Noului cinema românesc de
modernism ºi stabilirea sa ca
neo-modernism. Nouvelle Vague
sau neo-realismul construiau
cinematografic cu ajutorul unei
camere de fi lmat care în-
globeazã spiritul modernist (ce
porneºte de la ideea de auto-
reflexivitate a lui Descartes) ºi
are puterea de a înregistra ºi
reda obiectiv(ist) realul. În cadrul
Noului cinema românesc (sem-
nat de Puiu ºi Porumboiu) acea-
stã putere a aparatului e
investigatã moral, mintea
spectatorului fiind parte invitatã
în aceastã investigaþie.
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Marin Sorin Rãdulescu

Noul ºi vechiul sunt
antipozi evergreen
pentru comenta-
tori, critici, istorici,
teoreticieni ai artei

etc. Într-un anume sens, noul (a
nu se confunda cu ceea ce este
actual ºi la modã, la un moment
dat) nu are vârstã ºi este însãºi
calea spre viaþã, spre adevãrul
artistic ce transfigureazã realitatea.
Iar ceea ce este vechi nu a fost,
cu adevãrat, niciodatã nou.
Sintagma „noul cinematograf
românesc” se referã, stricto sensu,
la filmele emblematice (multe
câºtigãtoare ale unor importante
premii internaþionale, prezente în
competiþii, retrospective, gale,
cinemateci din toatã lumea)
realizate începând cu anul 2000.
Largo sensu, o serie de filme
româneºti experimentale,
inovatoare sub raport formal ºi
tematic au fost etichetate, de-a
lungul anilor, drept „nou cinema” în
raport cu filmele (cenuºii, stupide,
convenþionale ºi mult mai
numeroase cantitativ) tributare
ºabloanelor ideologice din epocã
ori, cum se întâmpla adesea, unei
viziuni regizorale (sub)mediocre.

Insolite ºi preocupate sã
gãseascã formule noi de limbaj
cinematografic aveau sã fie ºi o
seamã de opere dinainte de 1990
(unele din ele, datoritã interdicþiilor
de difuzare sau difuzãrii par-
cimonioase, sunt ºi acum puþin sau
deloc cunoscute chiar de cei

avizaþi) ale lui Mircea Sãucan
(Casa de pe strada noastrã,
Þãrmul nu are sfârºit, Meandre,
100 lei), Iulian Mihu ºi Manole
Marcus (Viaþa nu iartã), Liviu Ciulei
(Pãdurea spânzuraþilor), Lucian
Pintilie (Duminicã la ora 6,
Reconstituirea), Dan Piþa ºi Mircea
Veroiu (Nunta de piatrã, Duhul
aurului), Radu Gabrea (Dincolo de
nisipuri), Dan Piþa (Filip cel bun,
Concurs, Faleze de nisip, Pas în
doi), Mircea Veroiu (Semnul
ºarpelui, Sfârºitul nopþii, Sã mori
rãnit din dragoste de viaþã), Mircea
Daneliuc (Cursa, Proba de
microfon, Croaziera), Alexandru
Tatos (Mere roºii, Secvenþe,
Secretul armei ... secrete), Andrei
Blaier (Ilustrate cu flori de câmp),
Iosif Demian (O lacrimã de fatã),
Nicolae Mãrgineanu (Un om în
loden), Dinu Tãnase (La capãtul
liniei), Stere Gulea (Moromeþii),
animaþia lui Gopo ºi Zoltan Szilagy
º.a. Salturile calitative înregistrate
atunci (în raport cu filmul româ-
nesc de pânã la mijlocul anilor 50)
se datorau în special profesio-
nalizãrii ºi „intelectualizãrii” cine-
matografiei din România.

Primul deceniu al perioadei de
dupã cãderea dictaturii comuniste
avea sã recupereze  „simþirea
enormã ºi vãzul monstruos” din
filmele lui Lucian Pintilie (Balanþa,
Prea târziu, Terminus paradis) ºi
sã-i ofere altui „furios”, Mircea
Daneliuc, ocazia sã se „dez-
lãnþuie” (Patul conjugal, Aceastã
lehamite, Senatorul melcilor).
Revelaþia acestor ani (1990-2000)

mi se pare însã Nae Caranfil, cu E
pericoloso sporgersi, poate cea
dintâi comedie cinematograficã ro-
mâneascã pur-sânge, radical
diferitã ºi de teatralizãrile filmice
dupã Caragiale, ºi de verva
revuisticã a (super)comediilor
populare interesate prea puþin de
stil, de limbaj cinematografic (B.D.-
urile, Pãcalã, Nea Mãrin miliardar,
Buletin de Bucureºti º.a.m.d.).
Demersul sãu aminteºte, pe
undeva, de valenþele comice din
sofisticatele apologuri Concurs ºi
Croaziera, de care îl desparte
formula parabolei folositã în
acestea din urmã. La sfârºitul
anilor 90, Alexandru Maftei
propune, cu Fii cu ochii pe fericire,
un film oarecum atipic, realizat într-
o notã elegiacã, fãrã excese
naturaliste ºi „revanºarde”. Re-
zultatul: o panoramã a societãþii
româneºti la începutul „prote-
vizãrii” ºi „otevizãrii” sale. Aceastã
perspectivã detaºatã (dar nici-
decum neimplicatã) avea sã fie
dezvoltatã, nuanþatã, desãvãrºitã
în câteva din filmele de referinþã
„minimaliste” din primul deceniu al
mileniului trei.

În anul 2000, Cristian Mungiu
lanseazã un scurt-metraj –
Zapping – ce îmbinã atmosfera din
1984 cu aceea din Fahrenheit 451.
Regizorul-scenarist închipuie o
lume stãpânitã ºi agresatã de
imaginile fãrã noimã difuzate de
canalele televiziunilor, tot mai
numeroase. Printre frânturile de
filme pe care le acceseazã
personajul principal, se pot zãri
câteva fragmente dintr-un film
istoric românesc, Mircea. Nevasta
(o gospodinã) zice: „Ia, lasã aici!”
Soþul (care vine obosit de la muncã
ºi vrea sã vadã „ce mai e”) schimbã
canalul: „N-ai vãzut cã era un film
românesc?!” Totuºi, apucãm sã
vedem acest dialog purtat între
voievod ºi  nepotul sãu (un ado-
lescent). Nepotul: „Bunule, tu eºti
nemuritor?” Mircea: „De ce-ntrebi?
Simt povara rãspunderilor ºi-am
visat ºi-o apã neagrã.”  Pentru cei
strãini de context, e un detaliu fãrã
semnificaþie. Pentru cei familiarizaþi
cu cinematografia româneascã din
ultima jumãtate a secolului XX, e
lesne de ghicit cine este „bunul
nemuritor” din aceastã scurtã
istorie ieroglifã, interpretat – cum
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Doinel Tronaru

Mai înainte de a
vorb i  despre
o r i g i n i l e

                             i n t e l e c t u a l e
                        a l e  N o u l u i

Cinema Românesc, ar trebui sã
ne întrebãm dacã existã „Noul
Cinema Românesc” ºi „ce iaste”
acesta. Într-adevãr, dacã am
compara corpusul de filme al
tinerilor cineaºti români din anii
2000 cu curente majore ale artei
filmului, miºcãri coerente precum

altfel? – de Sergiu Nicolaescu.
Contrar mitului care încã mai

circulã despre filmele româneºti
(vezi atitudinea personajului din
Zapping) ale „noului val” sau ale
vechilor ºabloane, filmele apãrute
dupã anul 2000 au „marcat”,
cucerind festivalurile ºi câºtigând
simpatia cinefililor din întreaga
lume. Nu pentru cã autorii lor ar
fi „trãdãtori de þarã” ºi „lichele
anticreºtine” (aºa cum mai cred
unii comentatori mai mult sau mai
puþin anonimi), nu pentru cã
filmele lor sunt „antiromâneºti” ºi,
chipurile, „batjocoresc þara ºi
valorile naþionale”. ªi nici pentru cã
ar condamna, ca într-un fel de
„judecatã de apoi”, însuºi „speci-
ficul naþional”, care, în opinia unui
reprezentant de frunte al inte-
lighenþiei româneºti, este „sinis-
tru”, „mediocru”, „neisprãvit”, „ne-
mântuit” ºi chiar „nemântuibil”. Pur
ºi simplu pentru cã reprezentanþii
de seamã ai acestui „nou val” –
Cristian Mungiu, Cristi Puiu,
Corneliu Porumboiu, Adrian
Sitaru, Radu Muntean, Cãlin
Netzer, Hanno Hofer, Anca
Damian º.a. – au ales sã renunþe
la ceea ce, în anii 90, alcãtuia
profilul filmului românesc (ºi est-
european, în general) de export:
„hoardele de mineri, þiganii cuþitari
ºi zâmbetele lui Iliescu” (Mircea
Daneliuc, Pisica ruptã, Ed.
Univers, Bucureºti, 1997). La
intrarea în sala de la Cannes
1995, unde urma sã înceapã
proiecþia Senatorului melcilor, doi
englezi – aratã Daneliuc în acelaºi
volum – discutau aºa: „Nu intri?”
„Mi-ajunge cu filmele astea din

Est. Prea mult jeg. Îmi stricã
ziua.” Ce propun în schimb
regizorii „noului val”? O viziune
„de autor” asupra unor „stãri de
fapt”, un tip de cinema care – cel
puþin nu la primul nivel – nu oferã
„confort” ºi o senzaþie de well-
ness celor deprinºi doar cu un
anume tip de „spectacol cine-
matografic”: denotativ,  decorativ
ºi senzaþional-faptic.

În cinematograful de azi, „din ce
în ce mai golit de semnificaþii”, un
cinema „de producãtor”, „nu mai
conteazã cum povesteºti, ci mai
ales ce povesteºti”, iar „regizorul
e judecat azi dupã numãrul de
intrãri, de faze sexy, de bãtãi ºi
urmãriri” – aratã Dan Piþa în
volumul sãu Confesiuni cine-
matografice (Ed. Fundaþiei PRO,
colecþia „Universitatea Media”,
Bucureºti, 2005). Observaþiile
sale, valabile acolo unde filmul
aduce money-money (nu e cazul
în România), aveau sã fie
contrazise de tipul de cinema
practicat în Marfa ºi banii;
Occident; Moartea domnului
Lãzãrescu; 4 luni, 3 sãptãmâni ºi
2 zile; A fost sau n-a fost?; Hârtia
va fi albastrã; Amintiri din Epoca
de Aur; Poliþist, adjectiv; Medalia
de onoare; Dupã dealuri; Crulic –
drumul spre dincolo; Poziþia
copilului º.a. – filme în care fondul
de idei  bine articulate, în ciuda
aparentei tehnici ciné vérité, îºi
gãseºte o expresie pur cine-
matograficã; dificilã, poate, în
„minimalismul” ei (personajul
muzicã este aproape inexistent, de
exemplu), însã nu imposibil de
urmãrit, de desluºit.

nouvelle vague-ul sau neorealismul
italian, am observa diferenþe
esenþiale.

În primul rând, frapeazã ab-
senþa unui spiritus rector, aºa cum
poate fi considerat André Bazin
pentru noul val francez (chiar dacã
a dispãrut în 1958, mai înainte sã
poatã vedea filmele discipolilor sãi)
sau scriitorul Cesare Zavattini,
pentru neorealismul italian post-
belic. S-ar putea forþa aici consi-
derarea regretatului critic de film
Alex. Leo ªerban drept o astfel de
figurã, acesta fiind un intelectual

care a fãcut mult, la noi, pentru
clarificarea bazelor teoretice ale
cinemaului. Problema este însã,
dupã cum vom vedea, absenþa, în
ceeace priveºte “noul neorealism
românesc”, a unui text teoretic
definitoriu, cum s-ar zice a unui

“manifest”. S-ar pãrea cã lucrurile
au apãrut, începând din 2001, din
neant, fãrã nicio coagulare
teoreticã prealabilã.

Scriitori ºi cineaºti.În al doilea
rând, menþinând comparaþia doar
cu cele douã mari momente ale
istoriei filmului – neorealismul ºi
nouvelle vague-ul –, în ambele
cazuri nu a fost vorba doar de o
miºcare cinematograficã izolatã, ci
de una cu profunde conexiuni în
celelalte domenii ale artei ºi culturii,
în sens larg. Astfel, neorealismul
italian se bucurã de participarea
unor mari scriitori ai epocii, cum ar
fi prozatorii Cesare Zavattini
(principalul scenarist al lui De Sica
ºi al întregului curent) ºi Alberto
Moravia (reputatul prozator se aflã
pe genericul a numeroase pelicule
ale epocii, fie ca scenarist, fie ca
autor adaptat, culminând cu
„Conformistul” lui Bertolucci din
1970; Zavattini însuºi îi adapteazã
„Ciociara” pentru De Sica, iar în
1963 Godard, parcã pentru a lega
cele douã curente de care vorbim,
îi ecranizeazã romanul „Dis-
preþul”). Oricum, cu toþii, e cert,
reflectau o profundã traumã a
societãþii italiene postbelice, care
se refãcea cu greu dupã fascism
ºi dupã un rãzboi devastator. La
scurtã vreme, o personalitate
complexã ca Pier Paolo Pasolini,
cu solide rãdãcini în neorealism
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societatea burghezã italianã unui
atac extrem de puternic, acþionând
pe toate planurile posibile: ca
cineast, ca poet ºi prozator ºi, mai
ales, ca eseist ºi publicist.

Simbioza dintre arte ºi discipline
este ºi mai vizibilã în cazul „noului
val” francez al anilor ’50-’60,
veritabil creuzet de paradigme
culturale pentru urmãtoarea
jumãtate de secol. Scriitori
consacraþi – figuri majore ale aºa-
numitului nouveau roman – nu
numai cã produc scenarii pentru
filme epocale („Hiroshima, mon
amour” sau „Anul trecut la
Marienbad”), dar trec ºi în spatele
camerei ºi devin cineaºti propriu-
ziºi; este cazul Margueritei Duras
ºi al lui Alain Robbe-Grillet.
Legãturile dintre nouvelle vague ºi
restul culturii epocii sunt, însã, mult
mai complexe, concepþiile grupãrii
de cineaºti formând un amestec
inextricabil cu cele aflate la modã
în literaturã, filosofie, politicã ºi nu
numai, mai toate de sorginte
marxistã.

S-ar putea argumenta ºi în
cazul tinerilor români „douãmiiºti”
cã întâlnim implicarea, în calitate
de scenariºti, a unor scriitori
aflaþi la rândul lor „pe val”, cum
ar fi Rãzvan Rãdulescu, Florin
Lãzãrescu, Lucian Dan Teodoro-
vici sau Vera Ion. Rãdulescu aplicã
chiar modelul Duras/Robbe-Grillet,
trecând în spatele camerei ºi
realizând un film pe cont propriu.
Fenomenul este însã redus can-
titativ, astfel încât nu îl putem
considera o trãsãturã esenþialã, ci
mai degrabã expresia unui
„zeitgeist” comun.

Filmul-far al Noului Val. Una
peste alta, filmele aºa-numitului
„nou val” românesc existã, ºi încã
într-o cantitate destul de mare,
astfel încât ele se cer analizate. În
mod evident, este vorba de „ºcoala
cinematograficã” naþionalã pe care,
spre deosebire de confraþii noºtri
ex-comuniºti, nu am avut-o la vre-
mea sa, în anii ’60-’70, din varii
motive, care nu mai conteazã
acum. Ca întotdeauna în astfel de
cazuri, nu vorbim de ceva omo-
gen, ci de o serie de individuali-
tãþi, destul de diferite între ele,
tematic ºi stilistic, cineaºti care au

declarat de multe ori cã nu s-au
vorbit între ei ºi totul este doar un
efect al „spiritului timpului”, a ceva
care plutea în aer.

Un lucru este cert: putem vorbi
de Noul Cinema Românesc
începând cu filmul lui Cristi Puiu
„Marfa ºi banii”, lansat în vara lui
2001. Este filmul care a schimbat
faþa cinematografului românesc.
Chiar dacã va mai dura câþiva ani
pânã ce lucrurile sã devinã clare
ºi sã emuleze noi autori, baza
„noului realism” autohton este
pusã în acel moment. Cinemaul lui
Puiu a devenit un model, un reper
pentru tinerii cineaºti care au
absolvit ulterior, chiar dacã,
evident, nu l-au copiat întocmai,
aºadar aici trebuie sã cãutãm
rãdãcini teoretice ºi practice.

Un aspect comun multora dintre
aceste pelicule pe care-l putem

sesiza este prezenþa, în calitate de
scenarist, a prozatorului Rãzvan
Rãdulescu, care aºadar poate fi
socotit un reper al miºcãrii de care
ne ocupãm. Este vorba despre
„Marfa ºi banii”, aºadar de filmul-
bornã, fondator, urmat de „Niki
Ardelean, colonel în rezervã” (deºi
regizat, deloc întâmplãtor, de
Lucian Pintilie, îi are pe Puiu ºi
Rãdulescu ca scenariºti) ºi
„Moartea domnului Lãzãrescu”;
aici prietenia cu Puiu se rupe ºi va
urma o colaborare mai aplicatã cu
Radu Muntean: „Hârtia va fi
albastrã”, „Boogie”, „Marþi, dupã
Crãciun”; între timp, scenaristul
devine ºi regizor, cu „Felicia, înainte
de toate”, ºi continuã sã
scenarizeze: „Cãlãtoria lui Gruber”
(regizat de alt veteran, Radu
Gabrea), „Principii de viaþã” ºi
„Poziþia copilului”, alteori fiind pur
ºi simplu consultant la scenariile
altora, mai puþin finisate: „Legãturi
bolnãvicioase”, chiar ºi „432" al lui
Mungiu. Prin urmare, influenþa lui
Rãdulescu asupra filmelor de care

ne ocupãm nu este deloc una
minorã, fiind chiar esenþialã.

În „Puiu-land”. Aºadar, logica
spune cã, pentru a înþelege ce e
cu Noul Cinema ºi care sunt
rãdãcinile sale intelectuale, ar fi
suficient sã ne uitãm cu atenþie
doar la „Marfa ºi banii” ºi la autorul
filmului, Cristi Puiu (cu toate cã, în
cele din urmã, cel mai experimental
cineast din curent se va dovedi
Corneliu Porumboiu, dar nu într-o
direcþie radical diferitã de cea pe
care încercãm s-o identificãm).
Într-adevãr, contribuþia lui Puiu
pentru o nouã paradigmã a
cinemaului românesc, atât
teoreticã, cât ºi practicã, a fost de
multã vreme recunoscutã, unii
comentatori numind chiar acest
Nou Realism Românesc „Puiu-
land” (A. Gorzo, Lucruri care nu
pot fi spuse altfel. Un mod de a
gândi cinemaul, de la André Bazin
la Cristi Puiu).

S-a încercat de multe ori
specularea unor posibile influenþe
autohtone pentru generaþia 2000 de
cineaºti, în primul rând filmele unor
autori ca Lucian Pintilie ºi Mircea
Daneliuc, vãzuþi doar în dimen-
siunea lor brut(al)-realistã, fiind
aceºtia cineaºti despre ale cãror
creaþii tinerii au vorbit întotdeauna
cu respect. În ce-l priveºte însã cel
puþin pe Puiu, lucrurile sunt clare:
sursele sale sunt în altã parte, nu
în tradiþia cinemaului românesc din
era comunistã.

Rohmer, Murnau ºi din nou
Rohmer. Este vorba de nume pe
care cineastul român le-a repetat
cu obstinaþie de fiecare datã când
a avut prilejul. În primul rând John
Cassavetes, autor care a fãcut
probabil cel mai mult pentru
captarea autenticitãþii, a firescului
cotidian pe ecran (capodopera sa
“Faces” rãmâne neegalatã din
acest punct de vedere). Apoi
câteva nume ale Noului Val
francez ºaizecist, în primul rând
Éric Rohmer, cineast ale cãrui
opere se dovedesc acum a fi
printre cele mai persistente ºi mai
influente ale curentului cu pricina.

Astfel, când a lansat „Moartea
domnului Lãzãrescu”, Puiu a
declarat cã este vorba de prima
dintr-un ciclu de „poveºti morale”

Marfa ºi banii
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Cplasate la periferia bucureºteanã,

pe modelul celebrelor „Six contes
moraux” ale lui Rohmer. A urmat
“Aurora”, în mod declarat o replicã
la clasicul mut “Sunrise: A Song
of Two Humans” al lui F.W. Murnau
(tradus în francezã “L’aurore”, în
românã “Aurora”): ce se întâmplã
dacã lipseºte aripa îngerului, iar
crima chiar se produce? Mai puþin
se ºtia însã cã toate cele ºase
“poveºti morale” ale lui Rohmer
sunt rescrieri ale tramei narative din
“Sunrise” / “Aurora”: un bãrbat,
cãsãtorit sau legat în alt mod de o
femeie, este tentat, ispitit de o altã
femeie, dar în cele din urmã se
întoarce la prima femeie. Aºadar,
replica datã de Puiu în “Aurora” nu
era numai la adresa lui Murnau (ºi
a lui Carl Mayer, scenaristul
exponenþial al expresionismului
german), ci ºi la adresa lui Éric
Rohmer!

Bresson, prin Fraþii
Dardenne. Diverse filme ºi
cineaºti francezi nouvelle vague ºi
post-nouvelle vague sunt, în mod
evident, sorgintea multor filme ale
noilor autori români, mai ales ale
lui Radu Muntean. În lipsa unei
clarificãri teoretice clare din partea
autorilor, fie ea sub formã
manifestã sau nu, Noul Cinema
Românesc a fost subsumat pripit
tendinþei realiste a cinematografului
(aºa-numita direcþie Lumière), care
merge de la avangarda lui Dziga
Vertov, trecând prin neorealism ºi
nouvelle vague (cel puþin în anume
aspecte ale sale), pânã la danezii
de la Dogma 95 (aceasta cu un
manifest clar în spate!). Se ignorã
însã cã mai niciodatã direcþiile
Lumière ºi Méliès nu se gãsesc în
stare purã la un autor sau la un
curent cinematografic, ci mai
degrabã “amândouã, împletite în
chip dement” (M. Cãrtãrescu,
“Levantul”). În plus, falia per-
manentã ºi persistentã dintre
public ºi filmele tinerilor cineaºti
face ca sã nu putem vedea
lucrurile drept expresie artisticã a
turbulenþei unui anumit moment
social-politic, cum era cazul
neorealismului italian, ceea ce ar fi
însemnat cã spectatorii ar fi
rezonat la aceste propuneri
cinematografice, ci mai degrabã
drept un pur joc mental, intelectual

al unor tineri artiºti înzestraþi.
Câþiva dintre tinerii autori s-au

declarat de multe ori bressonieni
(vezi Corneliu Porumboiu, la „Poli-
þist, adjectiv“) sau dreyerieni
(maestrul danez fiind, de altfel,
principala sursã, declaratã, a atât
de apreciatului, în prezent, Lars
von Trier). Într-adevãr, multe dintre
filmele noi româneºti au o puter-
nicã filiaþie bressonianã, însã pe
filiera fraþilor belgieni Dardenne,
cineaºti marxiºti, cu tematicã
socialã, dar cu o declaratã
influenþã din partea lui Bresson.
Au, dacã vrem s-o gãsim, ºi o
influenþã antonionianã, aceasta în
filiaþia lui Wim Wenders ºi a road
movie-urilor acestuia.

Un c inema non-
transcendental .  L ipseºte
însã cu desãvârºire Noului Cine-
ma Românesc (chiar dacã tentativa

este posibil sã fi existat)
dimensiunea transcendentalã, aºa
cum a fost ea definitã de lucrarea
clasicã a lui Paul Schrader din
1972: „Transcendental Style in Film:
Ozu, Bresson, Dreyer” ºi cum a fost
pusã în operã de cineaºti precum
cei trei enumeraþi în titlu, ulterior de
Krzysztof Kieslowski, mai nou de
nume ca Aleksandr Sokurov, Bela
Tarr sau Carlos Reygadas. Evident,
fiecare din marii maeºtri care sunt
Tarkovski, Antonioni sau Bergman
(cu toþii având o esteticã derivatã
din Dreyer, cel din „Ordet”!) au pro-
priul lor cinema de tip transcen-
dental. Ne-ajutã mai bine sã
înþelegem aceastã absenþã o
analizã fãcutã filmului „432” al
lui Cristian Mungiu, unul dintre ce-
le mai reuºite, de altfel, ale „noului
val” (pentru cã, dacã în acesta
dimensiunea filmicã transcen-
dentalã lipseºte, în „Dupã dea-
luri” nici nu poate fi vorba despre
ea), comparativ cu capodopera
kieslowskianã “Decalog”.

Poveºtile kieslowskiene sunt
plasate în Varºovia contemporanã
autorului, a comunismului târziu ºi
crepuscular, din deceniul 9 al
secolului trecut: cartiere mun-
citoreºti cenuºii, blocuri standard,
spaþii mohorâte ºi pustii, aºa cum
le ºtim ºi din oraºele noastre
industriale, de parcã personajele ar
fi fost supravieþuitoare ale unei
catastrofe profunde, ºi într-un fel
aºa a ºi fost. Nu acest fapt este
însã important, de la Antonioni
încoace aceste “peisaje” alienante
au fost zugrãvite în multe filme.
În permanenþã în filmele sale,
Kieslowski reuºeºte sã ne facã
sã simþim o privire exterioarã
cadrului, un “ochi” transcendent
care urmãreºte evoluþia perso-
najelor. Este de parcã însuºi Iahve
ar asista la drama propriilor crea-
turi, prinse ca într-un “insectar” în
dilemele morale relative la deca-
logul biblic revelat lui Moise în
Exod. Aceastã sesizare a unei
“priviri” exterioare cadrului, a felului
în care “ochiul” divin observã
drama personajelor ºi supra-
vegheazã evoluþia/involuþia lor
moralã – imposibil de precizat
“mecanismul de creaþie”, regulile
gramaticii kieslowskiene – este
ceea ce conferã cinematografului
marelui regizor polonez o
dimensiune “transcendentalã”, ºi
încã într-un fel absolut unic (tot
ceea ce vedem pe ecran nu este,
niciodatã, altceva decât Varºovia
comunistã a anilor ‘80).

O astfel de “privire” exterioarã a
unui Ochi din afara cadrului este
ceea ce lipseºte, de pildã, unui film
ca “4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile”, de
Cristian Mungiu, altfel de o
intensitate dramaticã foarte pu-
ternicã: niciodatã nu simþi cã
Altcineva, în afara cadrului, asistã,
la fel ca ºi tine, la drama care se
desfãºoarã pe ecran; cu alte cu-
vinte, în filmul lui Mungiu nu existã
“transcendent”. Acesta ar fi fost
necesar în niciun caz într-o formã
explicitã, directã, ci într-o manierã
subtilã, implicitã, inefabilã, aºa cum
este în cazul autorului “Decalogului”.
Ne amintim de ce spunea Andrei
Tarkovski: “Atunci înþelegi cã ceea
ce vezi în cadru nu este epuizat de
imaginea vizualã, ci face aluzie la
ceva care se întinde nesfârºit de
mult în afara cadrului...”.
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S-a spus de nume-
roase ori – ºi, zic
eu, nu fãrã rost
– cã Noul Cinema
Românesc (NCR)

s-a nãscut, datoritã în primul rând
lui Cristi Puiu, ca o reacþie la
(în)vechi(t)ul cinema practicat de
regizorii mai vârstnici, cei care dupã
1989 au mizat, pe de o parte, pe
parabolã (demers greu de înþeles,
în condiþiile în care nu mai exista
cenzurã, deci metaforismul
„esopic” devenea inutil) sau pe
satirã (la fel de gãunoasã), ºi, pe
de altã parte, pe pornografie,
camuflatã sub pretexte „artistice”
(în încercarea tot mai disperatã de
a atrage „publicul larg”), eºuând de
cele mai multe ori în grotesc ºi chiar
scabros. NCR a avut un caracter
polemic, aºadar, la adresa unei
„poetici” cinematografice anacro-
nice ºi, totodatã, a marcat, în
cinematografia autohtonã, trecerea
de la „macrorealism” la „microrea-
lism”, reflectând realitãþile sociale
considerate anterior „mãrunte”,
fãrã pretenþii de extrapolare sau
exponenþialitate, ºi respingând
marile „Adevãruri” ori exhau-
stivitatea cãtre care þinteau regi-
zorii din „vechea gardã”. Ulterior, pe
mãsurã ce NCR a evoluat (deve-
nind dominant în cinematografia
româneascã), în cadrul sãu au
apãrut mai multe direcþii, iar autorii
s-au delimitat polemic: de pildã,
cred cã Aurora, filmul aceluiaºi
Cristi Puiu, este ºi o reacþie la tipul
de cinema practicat ºi promovat
de cãtre Rãzvan Rãdulescu, ca
scenarist ºi apoi ca regizor.

În ceea ce priveºte descedenþa
neorealistã vs. genealogia
româneascã, cred cã Andrei
Gorzo a fost destul de clar ºi
convingãtor în recentul sãu volum
Lucruri care nu pot fi spuse altfel
(pe care îl consider, am mai spus-
o, cea mai importantã carte de
cinema scrisã în limba românã
dupã 1989, precum ºi un
deschizãtor de drumuri pentru
critica ºi analiza filmologicã de la
noi). Foarte pe scurt, atunci când
a conceput NCR, Cristi Puiu, care
studiase esteticile cinematografice
realiste, a fost mai influenþat de
filmele unor John Cassavetes,

Raymond Depardon sau
Frederick Wiseman decât de cele
ale unor Mircea Daneliuc, Lucian
Pintilie sau Alexandru Tatos. Tot ce
îi pot reproºa lui Andrei Gorzo este
cã absolutizeazã „bazinianismul lui
Cristi Puiu” (ºi, implicit, al NCR-
ului) ºi cã introduce o distincþie
contraproductivã între „noul
cinema românesc” (ca „serie de
premise stilistice împãrtãºite de o
serie de filme ce s-au bucurat de
succes internaþional, premise
care, ca urmare a acestui succes,
au ajuns sã constituie stilul
mainstream în cinematografia
românã contemporanã”) ºi „noul
val” (ca „generaþie de regizori de
succes”). În opinia mea, este mai
potrivit sã cercetãm diversele
formule ºi trasee din cadrul NCR-

ului (ce-i drept, nu e uºor de gãsit
puncte comune între Tudor Giurgiu
ºi Corneliu Porumboiu sau între
Cãtãlin Mitulescu ºi Adrian Sitaru)
decât sã discutãm dacã un regizor
este doar un exponent al „noului
val” sau ºi un adept al „noului cine-
ma românesc”.

În fine, pot spune fãrã urmã de
îndoialã cã acea „direcþie a lite-
raturii române recente” etichetatã
drept „minimalistã” sau „mize-
rabilistã” nu a reprezentat o sursã
pentru Noul Cinema Românesc.
Chiar dacã unii reprezentanþi ai
NCR-ului sunt atraºi de proza
contemporanã sau au colaborat
cu scriitori la scrierea scenariilor,
descendenþa literarã a feno-
menului cinematografic este
iluzorie.

Mihai Fulger

Cãlin Stãnculescu

C
red cã sursele
 intelectuale de
 care amintiþi se
 referã la formaþia
 tinerilor regizori,
 care alcãtuiesc

un eclectic Nou val filmic, dupã unii
autori, fãrã a avea suportul teoretic
pe care îl avea cinematografia
francezã la apariþia omonimului val.
(Andre Bazin, Cahiers du Cinema
ºi alte elemente). Unii critici vãd în
operele acestui mai degrabã, doar
Nou Cinema românesc, o evidentã
continuitate cu realismul econo-
mic propovãduit ºi de pãrintele
Noului val francez. Transcrierea
realitãþii sociale, cu edulcorãrile
deter-minate de cenzurã sau cu
adevãrurile strecurate cu com-
plicitatea ignoranþei cenzorilor
epocii, a fost pe deplin prezentã ºi
în filmul din perioada de 44 de ani
de dictaturã comunistã.

 Oare Ilustrate cu flori de câmp
nu este un onorabil antecesor al
filmului laureat la Cannes cu Palme
d’Or , Patru luni, trei sãptãmâni ºi
douã zile, semnat de Cristian
Mungiu? Oare Cursa ºi Croaziera,
nu sunt prefeþele, e drept marcate,
de parfumul carceral al timpului,
predilecþiei pentru tema cãlãtoriei
din Noul cinema? Tot aºa Moartea
domnului Lãzãrescu sau Examen,
nu-ºi au rãdãcinile în clasicul
Reconstituirea ?

Cred cã exemplele ar putea
continua pentru a demonstra cã
Noul cinema este un produs
cultural, al educaþiei cineaºtilor
care-l compun, cu dozele lor de
originalitate ºi fantezie, de umor
ºi subtilã preluare a rãdãcinilor
cinematografului naþional. Nu cred
cã marii noºtri cineaºti din Noul val
ar fi citit prea mult din literatura
realistã a secolului XX, pentru a-i
învinui de calitatea de urmaºi.
Vezi G.M.Zamfirescu, I. Peltz, E.
Barbu, L. Rebreanu, M. Eliade. Per-
sonalitãþi distincte, cu evidente
talente de constructori dramatici,
cu grade diferenþiate de umor, dar
ºi de subtilitate în discurs, marii
autori ai Noului Cinema românesc,
Cristi Puiu, Cristian Mungiu,
regretatul Cristian Nemescu,
Corneliu Porumboiu, Cãlin Peter
Netzer, Florin ªerban, Adrian
Sitaru, Bogdan George Apetri,
Tudor Giurgiu, Radu Jude, Radu
Muntean, Hanno Hofer, Cãtãlin
Mitulescu,  Constantin Popescu jr.,
Bogdan Mustaþã, Gabriel Sârbu ºi
nu numai ei,  ar putea fi consideraþi
colegi de Nou Cinema. Dar ce
facem cu alþi cineaºti tineri, sau
relativ, a cãror operã nu seamãnã
deloc cu trendul afirmatului Nou
Cinema românesc?

Printre ei se numãrã Siniºa Dragin,
autor controversat, dar cineast
înnãscut, George Dorobanþu, cu
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al sãu dramatic ºi spectaculos
Elevator, Dan Chiºu, cu multe fil-
me la activ în ultimii ani, într-o
evidentã creºtere de formã, dupã
ce a patronat primul Festival
internaþional de film din România
postdictatorialã, Nae Caranfil,
considerat antecesor, pãrinte etc.
al Noului Cinema, formulã exa-
geratã, cel puþin, ca ºi aceea destul
de caþavencianã, cã filmul ro-
mânesc se trage din Puiuland!

Nu amintesc de marii cineaºti
ce au operã înainte, dar ºi dupã
de 1989! Dar dintre cei mai tineri ºi
doar unii cu ambiþii, mai degrabã
nejustificate, se numãrã Cãtãlin
Saizescu, idem pentru Florin
Piersic jr., autor cu veleitãþi, dar
mai degrabã bun actor, din a doua
generaþie, Horaþiu Mãlãele, actor
cu ambiþii de regizor, Anca Damian,
venitã din documentar, Marian
Criºan, autor al excelentului
Morgen. Mai avem o cohortã de
documentariºti, gen ce prefaþeazã

spectaculos Noul Cinema, dar ºi
formatul scurtmetraj, în care s-au
exersat majoritatea celor citaþi în
aceste rânduri. Nu mai puþin sunt
extrem de interesanþi autori ca
Mihai Ionescu ºi Tiberiu Iordan cu
Despre alte mame, Alexandru
Mavrodineanu cu Muzica în
sânge,  Tudor Jurgiu cu Nunta lui
Oli, Iulia Ruginã cu Captivi de
Crãciun.

Formatul documentarului scurt
sau lung nu este doar lecþia privirii
la canale strãine de televiziune.
Normal, cu doza de inspiraþie ºi
original i tate proprie fiecãrui
autor. Dar nu peste tot poetica
este înlocuitã de împrumut! Vezi
filmele lui Gabrea, Solomon,
Ujicã, Iepan ºi alþii… ( nu
neapãrat componenþi ai Noului
Cinema, datoritã etãþii).

Tema propusã este doar
materializarea unei adieri de
sentimente, trãiri, reacþii ale unor
autori deloc legaþi de un manifest,

sau program teoretic. Succesul
lor este indubitabil, ºi este doar
rodul propriilor calitãþi. Este
salutar faptul cã criticii ºi istoricii
români de film au oferit acestui
Nou val o identitate, un suport
teoretic, o explicare mai realistã
sau mai fantezistã a propriilor
aspiraþii. Vezi volumele apãrute
Noul val în cinematografia
româneascã de Mihai Fulger,
editura Art, Noul cinema româ-
nesc, la Polirom, volum colectiv.
Vezi ºi volumele lui Modorcea,
(Filmele noului val), Gorzo ºi
ªerban, ultimele douã volume
apãrute tot  la Polirom. De
aceea, consider demersul dum-
neavoastrã ca fiind esenþial
pentru noi elucidãri teoretice ºi
vã felicit pentru conservarea unui
spaþiu dedicat filmului, la urma
urmei, arta cu cei mai mulþi
spectatori. Chiar dacã nu prea
ºcoliþi. Din lipsa spaþiului de
educare.

Scena
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Prea am 22 de ani ca sã-mi
placã jumãtate din conþinutul a
multora din cele opt filme despre
care voi vorbi aici ºi prea indispus
sunt sã privesc scene ghidate de
cefe de actori printre/din tocuri de
uºã, cefe de actori vãzute de pe
bancheta din spate a unei Dacii,
cefe de actori care în scena de la
masã au fost onorate în detri-
mentul unei poziþii care implicã
filmarea feþei. ªi-n plus, malaxorul
vizual al filmului românesc actual
e atât de blocat încât ajunge la
nivelul cliºeic hollywoodian ºi pe
alocuri lucrurile sunt atât de
evident enervante încât probabil o
sã mã plâng cliºeic despre cliºeele
ro-cinematografice.

Primul lot, de calitate ‘poºircã’,
include trei filme: Moartea dom-
nului Lãzãrescu, Aurora, Poliþist,
adjectiv. Ordinea enumerãrii este
ºi ordinea ascedentã a decenþei
cinematografice. Filmele lui Cristi
Puiu suferã de o boalã cu ‘s’ prin
tematicã (sociale) iar primul are o
atmosferã româneascã atât de
standardizatã încât probabil data
viitoare când o sã aflu întâmplãtor
despre un bãtrân care locuieºte
singur, într-un bloc, o sã casc. Ne-
potrivirea enormã dintre stilul
realist ºi sobrietatea apãsãtoare
din scene precum ultima în care
domnului Lãzãrescu îi este pregã-
tit cadavrul, deºi încã mai trãieºte,
vine deci din imposibilitatea coti-
dianului românesc de a-þi permite
gravitatea morþii. Oamenii-s ridicoli
(toate personajele sunt atât de
impregnate de tipologie încât ai
crede cã regizorul rivalizeazã cu
un sondaj de opinie, oricine a râs
la film înseamnã cã nu a fãcut
patru paºi pe-o stradã), spaþiul
vizual e monoton ca o dreaptã
desenatã cu creionul (ne-

Cum percep cei foarte tineri filmele
româneºti din Noul Val, cum se raporteazã

faþã de acestea în context naþional ºi
internaþional? Iatã în cele ce urmeazã un
malaxor incitant, prin câteva eseuri de

analizã ºi sintezã.

mulþumirea faþã de infuzia de
blocuri, apartamente, scãri, scene
din maºinã filmate din unicul unghi,
miºcarea repetat-autistã a camerei
de filmat în focalizarea cãtre unicul
personaj dintr-o camerã cu alte 20
de personaje pentru evidentul fapt
cã acþiunile lui – sau poate doar
simplul fapt cã spune o replicã –
sunt evidente desfãºurãrii epice,
toate astea vor reveni în destule
din restul celor 8 filme). Problema
cu stilul ãsta realist rezidã în faptul
cã 1. nu este prelucrat (ex: în
Aurora ca sã aleg la hazard,
sunetul e rezultat din confortul
nepãsãrii ºi al axiomei “ce e, e”) 2.
meritul regizoral are calificativ
negativ (înþeleg cã realismul este
o manierã artisticã însã acesta nu
trebuie confundat în totalitate cu
realul pentru cã dispare scuza
existenþei filmului. N-am nevoie sã

vãd cum un actor deschide o uºã
pentru cã evidenþa acestui act e
deja în creierul meu ºi-n plus
camera de filmat nu este un
substitut al ochiului în contextul
acþiunii) 3. subtilitãþile lui au termen
de expirare scurt (de îndatã ce
dispar indivizii care se pot raporta
direct la perioada prezentatã,
realismul devine documentar). Ca
o observaþie suplimentarã, ºtii cã
nu-þi reuºeºte stilul realist când
actorul principal din Moartea dom-
nului... ezitã în privinþa funcþionãrii
mecanismului robinetului din
propria bucãtãrie.

Trecând de observaþiile de ordin
general, în Aurora primul lucru care
te izbeºte ciudat-neplãcut este
atmosfera construitã pe marginea
alegerii procedurilor de filmare ale
regizorului ºi anume predilecþia
cãtre scene cvasi-enigmatice
prelungite la discreþie, personajul
principal interactiv ca o bucatã de
mineral ºi evident dialogul
imbeciloid (ex: replica din senin
“Cafeaua e rece” ºi inumerabilele
detalii de tip spam furnizate absolut
în orice situaþie – de amintit aici ºi
momente din Moartea... care prin
inutilitatea lor vizavi de scenã,
actor, film, planetã indicã imediat o
tehnicã a obscurizãrii preluatã cu
o galeatã de tablã). În mod obiºnuit
expunerea vizualã la un act
repetitiv, prelungit, induce stãri
reflexive care, oricât de proaste
calitativ sunt, au un merit filosofic
însã dacã existã un singur film
cãruia reacþia nu i-a reuºit cu
siguranþa cã el este Aurora. Din
pãcate pentru regizor am stat ºi noi
dupã tiruri urmãrind oameni care
se urcã în autobuz ºi rutina zilnicã
de la casa foºtilor socri ba chiar
ne-am pus capul între mâini/pe
volan la câte o intersecþie,

Bogdan  Bãrbieru

Malaxor vizualMalaxor vizualMalaxor vizualMalaxor vizualMalaxor vizual
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îndrãznesc sã afirm cã majoritatea
oamenilor au fãcut un duº. Prin
asta, trecerea la filmul Poliþist,
adjectiv este asiguratã pentru cã
este imposibil de numit o scenã din
întreaga istorie cinematograficã  a
cãrei simplã existenþã este mai
greu de argumentat decât cea în
care poliþistul principal, Cristi,
fileazã casa suspectului. Rãvã-
ºirea minþii este fãrã margini: ce e
asta ºi de ce mã uit de 5 minute la
ea? Îmi este aproape imposibil
sã-i gãsesc un merit filmului, afarã
de scena dicþionarului. Cred cã am
spus destul.

Urcând insesizabil aproape pe
scara valoricã a receptãrii filmelor
ajungem la 2 titluri care se aflã la o
graniþa între douã þinuturi indi-
stincte: Cum mi-am petrecut sfâr-
ºitul lumii ºi California Dreamin’
(versiunii cu –g i-am citit cele douã
rânduri de rezumat, astfel
adâncindu-mi temerile). Pentru
început, referitor la primul film, deºi
nu împãrtãºesc nostalgia realist-
socialistã din atmosfera cãreia
face parte stilistic filmul, accentele
cad (ca de altfel ºi în 4, 3, 2) pe
modul în care situaþia civic-socialã
obligã la dramatism. Aici perso-
najele imature sau în proces de
formare, prin faptul cã sunt
constrânse sã reacþioneze la o
realitate care totuºi pentru ei nu
înseamnã normalitate, sugereazã
un construct psiho-social ceva
mai complex. Însã faptul cã
spectatorul, pus faþã în faþã cu 2
ore de peliculã ºi gãsindu-se de
cele mai multe ori exclamând –
Exact aºa era!” deja demonteazã
orice speranþã de împlinire
artisticã, oferã douã posibilitãþi de
interpretare: fie regizorul face filmul
pentru un public þintã, fie are orice
altã scuzã. Pe deasupra, sen-
timentul de déjà-vu cã uitându-te
la Cum mi-am... nu eºti prea sigur
dacã nu cumva te uiþi poate la alt
film din lista celor 8 (exceptând 2)
se adânceºte prin specificul
cinematografic românesc:
personajele pitoreºti pe care
oricum le-ai întâlnit în viaþa realã,
interacþiunile psihologice din care
poþi sã juri cã ai avut parte abia ziua
trecutã, obsesia Ceauºeºcu (!?).

Sinteza ideii pe care sunt pe
cale sã o exprim este perfect
realizatã însã în filmul California

Dreamin’ care în mod ciudat deþine
toþi termenii pe care o sã-i folosesc.
Filmul românesc actual (pe baza
listei + alte filme, exceptând însã
2, 1 în mod special) a primit infecþia
cu rãdãcinã identicã numitã „filmul
hollywoodian“ ºi primele douã
fundamente sunt previzibilitatea ºi
reciclarea. Manifestãrile sunt
diferite de virusul-geamãn ame-
rican, specifice culturii româneºti.
E posibil sã fie o cantitate enormã
greu depistabilã de ironie în filmul
California dreamin’ la adresa
acestui sindrom sau pur ºi simplu
referitor la împrumutul hollywood-
ian însã sacrificiul este enorm. Sã
nu uitãm: scena prezentãrii am-
belor armate – cliºeu, plecarea
trenului – cliºeu, sar câteva pentru
a ajunge la ºeful de garã, baron
local – cliºeu, secretarul de stat,
primarul, poliþistul, oamenii etc. –
cliºeu, „ingeniozitatea“ româneas-
cã – cliºeu, orice aspect al vieþii
cotidiene, dialogului – cliºeu,
petrecerea sãteascã/urbanã –
cliºeu ºi tot aºa la infinit. Acum,
analizând scena banchetului cu
baletul Dracula, un meta-cliºeu
ironic poate, filmul pare a primi un
puternic aspect teoretic-critic la
adresa tehnicilor cinematografice
populare însã acest film 90%
reciclat putea fi înlocuit uºor cu un
comunicat oficial de un rând dat de
cãtre regizor: Filmul românesc
actual exploateazã excesiv acelaºi
filon epuizat. O ultimã presupunere
posibil salvatoare este cã filmul
exploreazã chiar inferenþa cine-
matograficã hollywood-buftea
(asta o fi) iar finalul ar prezice
moartea ro-filmului în urma unui
astfel de contact, în timp ce influ-
enþa suferitã de cinematograful
american rãmâne încã incertã, deºi
o contaminare a avut loc.

Continui ascensiunea calitativã
cu filmul 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2
zile, deºi îmbunãtãþirea este re-
prezentatã strict de subiect ºi de
stranietatea unor scene care
decurg din alegerea acestuia. Se
pare cã, în sfârºit, începând cu
acest film, intensitatea unor scene
este redatã cu succes (opusul lui
Aurora) în mod implicit fãrã a rãni
pretenþiile realiste, exemplul
imposibil de ignorat fiind scena
dispunerii de avorton în toiul nopþii.
Implicitul ajunge ºi în alte scene,

centralã fiind bineînþeles intervenþia
din hotel ºi toatã interacþiunea din
interiorul acestui spaþiu. Aici toatã
credinþa realismului este practicatã
fãrã cusur spre deosebire de multe
din restul scenelor din film – cea
cu masa bântuie inevitabil. Pe de
altã parte filmul este un prilej de a
analiza la nivel general cadrele ºi
imaginile recurente în filmul
românesc ºi (in-) succesul pe care
îl au obsesia blocului, aparta-
mentului, bucãtãriei, strãzii care
depãºeºte prin focalizare per-
sonajul care o frecventeazã.
Existã douã aspecte uºor de
remarcat: în primul rând se
transmite senzaþia de claustrare
forþatã sau auto-impusã, opþiunea
regizorului de a te conduce prin
propria lui interioritate ziditã la
fiecare 150 de cm. Un al doilea tip
de imagine derivã din cadre în care
personajele sunt depãºite can-
titativ de obiecte (apartamentele din
Moartea..., Aurora, casele din Cum
mi-am petrecut... ºi California
dreamin’ ºi nu doar spaþiile
interioare), însã de fiecare datã
când o astfel de scenã apare, iese
la suprafaþã ºi o lipsã de adeziv
între obiecte ºi personaje/film.
Acþiunea se desfaºoarã ignorându-
ºi spaþiul, personajele sunt
detaºate chirurgical de inanimatul
care le înconjoarã, mediul în
instanþele sale particulare este
incredibil de puþin utilizat. Parte din
aceste neajunsuri sunt aglomerate
ºi în începutul filmului A fost sau
n-a fost, avem acþiunile ºi per-
sonajele binecunoscute, familiare
pânã la rudenie. Filmul însã oferã
o reuºitã spectaculoasã pornind cu
intrarea în studioul de televiziune
ºi începerea emisiunii trioului ca-
re, deºi în mod tipologic este uºor
reperabil în societatea româ-
neascã, este pus la punct în mod
ireproºabil. Ceea ce permite
filmului sã reuºeascã în toatã
nebunia lui hilarã dar ºi social-
punctatã este modul de filmare ºi
neîndemânarea genial inventatã a
cameramanului. Aici camera de
filmat nu este doar acel dispozitiv
cu care urmãreºti actorii prin
decor doar fiindcã e unica ta
modalitate de a bãga o porþiune de
realitate pe bandã video, ea este
încorporatã în chiar estetica
cinematograficã. În A fost sau n-a
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fost, pentru prima datã între filmele
menþionate, filmul devine realist ºi
nu numai scenariul.

Dupã 10 minute din Dupã
dealuri nimic din ceea ce vezi nu
te pregãteºte pentru ºocul de
excelenþã cinematograficã pe
care eºti pe cale sã-l primeºti.
Modul în care Voichiþa reuºeºte
sã fie interpretatã exact la nivelul
(imposibil) naturaleþii realului
scoate în evidenþã neajunsurile
de personaj din toate celelalte

filme. Pelicula este filmatã cu
subtilitatea monahicã încruciºatã
cu cruzimea nebuniei ºi
exorcizãrii, cele douã tehnici
sunt alternativ folosite fãrã a
cãdea în capcana împerecherii
Vo ich i þa -monah ism/A l ina -
cruzime. În plus regizorul este
destul de inteligent încât sã nu se
limiteze la focalizarea pe cele
douã, maicile o leagã pe Alina de
scânduri ºi camera de filmat nu
le urmãreºte pe niciuna dintre

protagoniste ci pe cãlugãriþe, se
exploateazã prin resurse auxiliare
un punct de maximã intensitate,
þi-e ºi jenã sã mai argumentezi ca
spectator, e evident!

Atât de bun este filmul încât
imediat vrei sã-l vezi din nou,
atenþie însã fiindcã dacã o faci, vei
merge grãbit la cea mai apropiatã
bisericã sã depui jurãmântul
monahal. Sã mulþumim însã
cuiva cã a salvat noul val de film
românesc.

Cosmina Moroºan

RegizoriRegizoriRegizoriRegizoriRegizori
contemporanicontemporanicontemporanicontemporanicontemporani

scurte intervenþii

Mare parte a regizorilor din noul
val scot la suprafaþã o serie de teme,
tipologii sociale care, înainte de anul
revoluþiei, constituiau elemente de
niºã. Un veritabil creator de
atmosferã, prin sugestie, sarcasm
subversiv, incredibil în punctarea
elementelor caricaturale ale unei
vieþi afine dinamicii osoase din
regimul comunist a fost Lucian
Pintilie – poate cel mai posibil cata-
lizator pentru generarea unei an-
xietãþi a influenþei. Recunoaºtem,
totuºi, o serie de invarianþi în in-
teriorul a numeroase producþii
contemporane ce se ocupã, iatã, în
special cu reconstituirea unei lumi,
calibrarea publicului la un anume fel
de a o limpezi pe cea de acum
(vorbim aici de Mungiu, Porumboiu,
Mitulescu). Pe de altã parte, însã,
vom încerca sã punctãm constant
elementele de marginalitate ale
unui regizor ca Puiu, creator care
pare a bloca orice solidarizare eticã,
explorând intensitãþi ce nu mai au
nimic de-a face cu redefinirea,
rãzbunarea unui status sau cel
puþin reificarea nostalgicã a unor
rãbufniri (ne referim, aici, evident
la Aurora). Cristi Puiu intrã în ca-
drele sociale cu un instrumentar vã-
dit anarhic, asemenea lui Kafka.

Cele douã direcþii ale cinema-
tografiei contemporane îºi au,
fiecare, vârfurile lor. Pãstrând o
aplecare comparativã, încer-cãm,
astfel, sã stabilim, când e cazul, atât
chestiuni de redun-danþã ºi poate
artificialitate, tezism, cât ºi elemente
de autenticitate ºi ingeniozitate la
nivel de imagine ºi, nu în un ultimul
rând, de construcþie a personajului/
tipologiei.

În ceea ce priveºte traiectul lui
Mungiu avem de-a face cu un caz

împlinit – ambele producþii propuse
aici înspre analizã esenþializând
fericit, într-o mãsurã, metoda sa.
4 luni, 3 sãptãmâni ºi douã zile –
cadreazã, se ºtie, trista poveste,
cvasiprezentã în perioada comu-
nistã, a unei tinere care, rãmânând
însãrcinatã, este obligatã sã
apeleze la un, poate, pseudo-
medic, urmând ca avortul propriu-
zis sã aibã loc în condiþii mai mult
decat ostile (o camera dintr-un
hotel precar, cenuºiu). Sau – pro-
gresia unei prietenii încercate.
Poate o lecþie de eticã în care
elementele bulversante (avortul în
sine, scena de sex la care se

preteazã prietena sa, violul care
are loc, de fapt, pentru amândouã
etc.). ªi la nivelul unui demers
regizoral afin unei poetici realiste
observãm imposibilitatea de a pu-
ne punctul pe i în ceea ce priveºte
delimitarea tematicã. Asta va fi
dovada, în fond, a unei versatilitãþi
fericite când vorbim de un demers
creativ (mai puþinã inteligenþã de
acest fel fel vom gãsi, poate, într-
un Cum mi-am petrecut sfârºitul
lumii – punctãm, însã, evenimentul
din interiorul filmelor lui Mungiu, nu
doar în raport cu Mitulescu, acela
de a da adâncime personajelor ºi,
implicit, dinamicii poveºtii când, în
cazul celui din urmã, distribuþia cât
de cât bunã vine la pachet cu o
poveste detensionatã tocmai prin
încercãrile de a da o coloraturã
umoristicã, zonã în care, ni se
pare, artisul ar mai fi avut de lucrat).
Obsesia acestui tip sondare
pluriclarificatoare a lui Mungiu se
suprapune, în Dupã dealuri, cu
tramele/ dimensiunile interacþiunii
în interiorul comunitãþii monahale
– pline de umor. Mult mai
intransigent în final, avînd în
vedere rezolvarea eticã evidentã
– atât preotul, cât ºi soborul de
cãlugãriþe vor plãti în faþa legii
pentru excesele unei religii care,
aici, iatã, ia forma (pare sã ne
indice regizorul) unei ideologii
criminale –, Mungiu introduce, nu
de puþine ori, un tip de opticã com-
pãtimitor-ironicã. Relevante în
acest sens ni se par discuþiile
aproape deviante dintre clerici,
statutul de –Mami- ºi –Tati- al Maicii
Stareþe ºi al Preotului, care apar
în faþa, poate mult prea puþin
educatelor cãlugãriþe, ca indis-
cutabile autoritãþi. Ambiguitatea
relaþiei dintre Voichiþa si prietena sa
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(schizofrenã, ni s-ar sugera) poate
fi, din nou, o criticã subtilã pentru
zidul de prejudecãþi ale bisericii,
atât în cazul unei afectivitãþi de
acest fel, cât ºi vis-a-vis de o ma-
ladie psihicã. Plin de un binevenit
umor se pãstreazã regizorul ºi în
scenele de la spital – acel mix de
semiretractilitate ºi radicalita-
te al cadrelor medicale (ultimul
personaj-femeia doctor – e o
splendidã fuziune în aceastã ma-
nierã) sunt la unison cu autismul
ºi spaima tulburãtoare a celor
care, într-o mãsurã, îºi conºtien-
tizeazã crima.

Filmul lui Mitulescu este unul
slab tocmai din incapacitatea de
dozaj: nu avem aici nici umorul
care sã-l distingã (de fapt, singura
scenã memorabilã e cea în care
bãtrânul reacþioneazã la intrarea
securistului în curte, urmând ca
mai târziu, sã solidarizeze cât de
cât cu sãrbãtoarea, în favoarea
familiei), nici tehnicã foarte spe-
cialã – din contrã, la un moment
dat avem impresia cã povestea
eºueazã într-o legendã urbanã
(în special gãselniþa de la final
– copilul ce pare a declanºa revo-
luþia). Relaþii mult prea generale,
deci personaje de suprafaþã.

Ingeniozitatea lui Porumboiu
stã tocmai în capacitatea de a
stoarce un maximum de umor din
disonanþe. Atât A fost sau n-a fost
cât ºi Poliþist adjectiv deschid si-
tuaþii uºor ridicole pe care regizorul
nu le rezolvã decât cãlcând ºi mai
tare pe aceastã pedalã a comi-
cului. Probabil cele mai frumoa-
se cadre despre o realitate
postcomunistã provincialã (ºi nu
numai), uºor obositã, confuzã, încã
vag duplicitarã îi ies regizorului
în A fost sau n-a fost. Fiecare
diagramã socialã, cu zonele ei de
indeterminare, îºi are actanþii care
se ºi iau oarecum în serios. Soþia
supusã, soþia care controleazã,
prezantatorul coleric, dependent
(pare a ni se spune) de amantã,
de cameramanii care îl pãrãsesc,
de propria imagine de jurnalist
profesionist, profesorul generos ºi
alcoolic, bãtrânul semi-nostalgic.
Atât filmarea stângance, cât ºi
decalajele punctate în povestea
profesorului, structurile deranjate
ale fiecãrui participant transformã

emisiunea într-un pseudoproces
ridiculizat, prin care regizorul
întoarce pe dos orice încercare de
reiterare autenticã, de clarificare în
ceea ce priveºte integritatea
moralã. În fond, telefonul chinezu-
lui ºi îndemnul doamnei cu care se
suspendã povestea sunt o tri-
mitere la o de-responsabilizare,
tocmai pentru a bloca relaþionarea
de pe poziþiile acuzat-acuzator.
Prin acelaºi fel de chestionare a
legii trece ºi tânãrul poliþist din cel
de-al doilea film în discuþie. Poate
mai grav aici, Mitulescu îºi aduce
personajul în situaþia de a nu putea
da sens unei relaþii metaforã-
situaþie umanã. Elocvente în acest
sens sunt atât constantele sale
întrebari ºi sugestii cu privire la
gravitatea cazului, cât ºi refuzul
initial de a organiza flagrantul.

O astfel de chestionare a
oricãrui demers venind din partea
unei autoritãþi are loc ºi în Californa
dreamin’. Identificãm aici, însã, o
mizã mult mai exoticã: mixajul
tensionant între douã culturi care
par a se întâlni la un moment dat
în ºirul de confuzii ºi de alieri (ne
amintim de discursul concomitent
al primarului ºi al cãpitanului din faþa
sãtenilor, împotriva lui Doiaru–
modul cum cel din urmã se anga-
jeazã, asemenea unui predicator,
într-o prelegere plinã de patos
de solidarizare). Se suprapun ºi
orgolii de tot felul: fiica ce nu-ºi mai
suportã condiþiile, tatãl uºor
posesiv, îndrãgostiþi permanent
decalaþi, greviºtii zilnici, o þarã
supusã, ce pare învinsã de propria
insularitate faþã de un popor care
râvneºte pacea prin acþiuni ce nu
prea trimit înspre asta. Probabil
unele dintre cele mai frumoase
scene sunt discuþiile de tatonare
dintre Doiaru ºi cãpitan, când
interesele fiecaruia, deºi milimetric,
se retrag în favoarea unor scurte
momente de împãrtãºire. Finalul
crud pentru populaþia uºor
handicapatã social poate fi chiar
pedeapsa regizorului aplicatã
acestor permanente forme de
resentiment.

Dintr-un alt tip de odisee a
irezolvabilului face parte opera lui
Cristi Puiu. Poate cel mai puternic/
talentat dintre regizorii discutaþi ºi,
implicit, oarecum mai niºat (suc-

cesul mai mic la nivel internaþional
al filmelor sale – faþã de Mungiu),
Puiu este un artist cãruia nu prea i
se pot imputa nici liniaritate tema-
tica/ tehnicã (pe care am dibui-o
în cazul lui Mungiu, bunãoarã),
niciun fel de epigonism, - vom în-
cerca, astfel, sã traducem, pe scurt,
singularitatea stilului acestuia.
Ne amintim de atmosfera blufantã,
dialogurile pline de umor, filmarea
randomized, ca sã zicem aºa, din
Moartea domnului Lãzãrescu. La
fel ca în Marfa ºi banii, povestea
în sine trece în spatele unei me-
ditaþii mai acute, aici – în spatele
unei atenþii faþã de niºte gesturi
care n-au nimic de-a face cu teritorii
clarificatoare: cele din proximitatea
morþii. Nu întâmplãtoare va fi cruda
ºi pestriþa plimbare din spital în
spital a batrânului Lãzãrescu,
poate ºi diagnosticãrile/ deciziile
nesigure, însã (atenþie!), paradoxal
urgente ale cadrelor medicale. Nu
cred cã e o poveste de investigare
a  infrastructurii medicale sau o
punere în tablou a neputiinþei în faþa
morþii. E, însã, o redare plinã de
umor a unei lumi în permanentã
disoluþie ºi fãrã scãpare dedatã
devenirilor. Stranietatea din Aurora
vine din aceeaºi plasare a camerei
de cãtre regizor (care se joacã pe
sine, vom spune poate – eliminând
orice delimitare subsumatã cate-
goriilor de statut – regizor, actor,
public) în jurul unui personaj cãruia
nu-i mai reuºeste nicio conexiune
apropiatã ca segment vieþii. Ne-
bunia, o formã, îndraznim sã spu-
nem, organicã de anarhie în raport
cu pliurile închise ale unei existenþe
care, din punct de vedere social,
nu mai face sens, pentru cã nu
existã viaþã acolo reprezintã, în
fond, una dintre zonele de
intensitãþi total strãine categorii-
lor umane. Citãm dintr-o reco-
mandare extrem de precisã a
regizorului: “Inamicul numãrul 1 al
acestui film este creierul spec-
tatorului”.(http://www.youtube.com/
watch?v=IVCMavaQV4E) În fond,
artistul Cristi Puiu iubeºte de-
structurarea, eliminarea oricãrei
logici a sensului, inumanul (ca opus,
aici, al umanului, atât de uman),
deci incredibilul potenþial de haos
al fiecãrui moment.

ª
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Alexandra Vescan

O privireO privireO privireO privireO privire
asupra filmuluiasupra filmuluiasupra filmuluiasupra filmuluiasupra filmului

românescromânescromânescromânescromânesc
contemporancontemporancontemporancontemporancontemporan

În ultimii zece ani, aºa-numitul
Nou val românesc pare sã fi pus
stãpânire pe felul în care este
perceputã cinematografia
româneascã, atât la noi cât ºi peste
graniþe. Dacã pânã în 2005, când
Moartea domnului Lãzãrescu
primea Un Certain Regard la
Cannes, notorietatea filmului
românesc era aproape inexistentã,
sau, în orice caz, se afla sub
auspiciile unor stereotipuri rãmase
încã din vremea comunismului, anii
2000 vor aduce o serie de premii
care vor reevalua statutul cine-
matografiei autohtone plasând-o
într-o zonã de interes incontes-
tabilã.

Numeroasele premii ºi critica
majoritar favorabilã pe care au
primit-o aproape toate filmele
româneºti contemporane ajung sã
punã în discuþie elementele care
genereazã astfel de reacþii din
partea publicului. Ar fi interesant de
vãzut ce anume uneºte aceste
filme din punctul de vedere al
imaginarului, al tehnicii de filmare,
dar ºi al firului narativ în sine. Îmi
propun, aºadar, sã analizez com-
parativ câteva filme emblemã ale
Noului val românesc ºi anume
Moartea domnului Lãzãrescu ºi
Aurora de Cristi Puiu, A fost sau
n-a fost?, respectiv Poliþist, adjectiv
ale lui Corneliu Porumboiu, Cum
mi-am petrecut sfârºitul lumii? de
Cãtãlin Mitulescu, 4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile ºi Dupã dealuri
de Cristian Mungiu ºi California
Dreamin’ de Cristian Nemescu.
Toate filmele amintite sunt diferite
ca tematicã, iar acþiunea lor are loc
fie la sfârºitul anilor ’80, aproape
de cãderea regimului comunist, fie
într-o epocã postcomunistã
profund marcatã de propria istorie.

Probabil cel mai evident loc
comun care traseazã asemãnãri
între aceste filme este însuºi
spaþiul care poartã cu sine trauma
comunistã. Imaginea oraºului în 4
luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile diferã cu
puþin de cea din Poliþist, adjectiv
sau Aurora, sugestie a faptului cã,
dupã aproape douãzeci de ani,
societatea româneascã nu a reuºit
sã îºi revinã sau sã discearnã între
douã tipuri de regim politic care ar
trebui sã fie fundamental opuse.
De altfel, în majoritatea filmelor în
care acþiunea se petrece dupã ́ 89,

umorul reiese tocmai din neputinþa
de adaptare la un alt fel de sistem.
Moartea domnului Lãzãrescu
aratã drama prin care trece un
bolnav nevoit sã se supunã
formalitãþilor unui consult medical.
Birocraþia peste mãsurã ºi lipsitã
de sens sunt fãrã îndoialã
simptomatice pentru un sistem
capitalist, însã deprinderile
oamenilor ºi impulsul de a-ºi
rezolva întotdeauna problemele
sãrind peste etape complicã
procesul de adaptare. În Poliþist,
adjectiv, intuiþiile lui Cristi,
personajul principal jucat de
Dragoº Bucur, sunt ignorate în
favoarea unei legi care nu se pliazã
pe fiecare caz. Deºi datoria lui este
sã investigheze relaþiile dintre
câþiva tineri fumãtori de haºiº,
efortul depus în aceastã acþiune
este anulat de exigenþele impuse
tot de o formalitate, la fel ca în
Moartea domnului Lãzãrescu,
unde doamna Mioara (Luminiþa
Gheorghiu) eºueazã în încercarea
de a demonstra faptul cã pacientul

sãu, are într-adevãr nevoie urgentã
de îngrijire medicalã. Dezorien-
tarea cu care societatea îºi înþelege
legile ºi obligaþiile atrage cu sine
confuzii, tragedii ºi un oarecare
comic de situaþie inconfundabil.
Aceste filme par sã sugereze cã
doar cei rãi pot trece peste lege
pentru a-ºi atinge scopurile
corupte, în timp ce aceia pentru
care interpretarea legii ar fi logicã,
sau cel puþin beneficã par a suferi
fiind întotdeauna umiliþi de cei în
poziþii de putere. Domnul
Lãzãrescu suferã din cauza unui
anturaj plin de prejudecãþi ºi este
tratat în fiecare spital cu o lipsã de
respect absurdã, Cristi din Poliþist,
adjectiv este împiedicat sã îºi
urmeze principiile morale de cãtre
Anghelache, al cãrui comporta-
ment umilitor poate fi considerat un
prototip în toate filmele româneºti
amintite.

Putem ajunge astfel la portretul
personajului negativ care
constituie o altã trãsãturã comunã
a cinematografiei româneºti
contemporane. Pattern-ul pare a fi
întotdeauna acelaºi: o persoanã
aflatã într-o poziþie de putere care
stã în calea acþiunilor celorlalþi,
însuºindu-ºi mereu o atotºtiinþã
greu de suportat. În A fost sau n-a
fost? Virgil Jderescu, producãtorul
emisiunii ºi proprietarul studioului
de televiziune, îºi trateazã invitaþii
cu o lipsã de respect evidentã doar
pentru spectatori, în timp ce pentru
celelalte personaje un astfel de
comportament pare a fi o
normalitate adânc înrãdãcinatã.
Fostul contabil la securitate,
Costicã Bejan, este la fel de
maliþios ca ºi jurnalistul, iar
ameninþãrile lui sugereazã cã cei
aflaþi la putere în regimul comunist,
rãmân pe aceleaºi poziþii sau
evolueazã ºi dupã ´89. Domnul
Bebe din 4,3,2 îºi permite sã le dea,
în mod absurd, celor douã
studente lecþii despre respect ºi
conduitã. Doar în California
Dreamin’ ºi în Cum mi-am petrecut
sfârºitul lumii ni se sugereazã, mai
mult sau mai puþin ironic, existenþa
unei justiþii corecte care îi
pedepseºte pe cei care au cauzat
suferinþã. Astfel, Doiaru, dupã ani
în care îi manipuleazã pe sãtenii
din Cãpâlniþa devine victima
acestora ºi este omorât în revolta
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barbarã cauzatã de acþiunile
cãpitanului Doug Jones, iar în Cum
mi-am petrecut sfârºitul lumii,
Ceauºicã îºi primeºte în mod
previzibil pedeapsa cuvenitã.
Dupã dealuri ºi Aurora reuºesc sã
iasã din schema rãufãcãtorului
pedepsit, însã mai ales în Dupã
dealuri ideea unei societãþi
contaminate de ignoranþã ºi
manipulare este la fel de prezentã.
Probabil tocmai aceastã formulã
reuºeºte sã atragã spectatori.
Filmul românesc contemporan nu
este unul de niºã decât prin
imagine deoarece poveºtile din
spate, felul în care este exploatat
trecutul ºi apelul la viaþa într-un
regim totalitar sunt cele care
favorizeazã de fapt succesul, mai
ales în afara þãrii.

Dacã se poate regãsi un anumit
tipar în ceea ce priveºte relaþiile
dintre personaje, în special
mergând pe antiteze, imaginarul
pare a fi la rândul sãu comun în
aceste filme. Se mizeazã astfel pe
realism, pe o oarecare sinceritate
a cadrului ºi pe imaginea unei
societãþi „aºa cum este ea”. Nu de
puþine ori privitorul se regãseºte în
spaþiul din film, iar acest truc pare
sã atragã publicul entuziasmat de
obiectele simbol, generatoare de
amintiri ºi nostalgii. Ne putem referi
aici la interioarele cu bibelouri ºi
cuverturi familiare, la curþi de bloc
cu bãtãtoare ºi copii care se joacã
sub privirile severe ale unui vecin
coleric. Cum mi-am petrecut
sfârºitul lumii abundã în astfel de
imagini, le suprautilizeazã, însã nu
reuºeºte neapãrat sã convingã.
Uniformele ºcolare, repetarea la
nesfârºit a imnurilor comuniste, cli-
ºeul distrugerii portretului ceauºist
dau impresia unei aglomerãri
inutile. Probabil tocmai din aceastã
cauzã filmul lui Mitulescu este mai
accesibil ºi, în orice caz, nu lasã
loc de prea multã interpretare. La
polul opus, 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2
zile se foloseºte de alte meca-
nisme de construcþie a imaginii.
Mult mai austerã, capodopera lui
Mungiu redã povestea celor douã
studente, Otilia ºi Gabriela, printr-
un imaginar minimalist, în care
drama vieþii într-un regim totalitar
este mai degrabã sugeratã ºi pare
mult mai fireascã. Desigur,
camerele de cãmin, hotelurile

ponosite ºi atitudinea recep-
þionerelor sunt o aluzie directã la
starea de fapt a lucrurilor în
comunism, însã privitorului nu îi
sunt servite atât de direct cliºee ºi
nostalgii.

Din punctul de vedere al
imaginarului, dar nu numai, filmul
românesc contemporan pare a
refuza sã iasã din acest cadru
totalitarist. Deºi exploatarea istoriei
unei þãri care a trecut printr-un astfel
de regim pare un teren fertil, Noul
val românesc este suprasaturat de
aceastã traumã. Cu toate cã doar
Cum mi-am petrecut sfârºitul lumii
ºi 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile au
loc efectiv înainte de 1989,
insistenþa pe sechelele lãsate de
comunism este probabil exageratã,
iar aici nu este vorba doar despre
incongruenþele între capitalism ºi
un regim dictatorial aºa cum se vãd
clar în Moartea domnului
Lãzãrescu sau Poliþist, adjectiv,
dar ºi în atitudinile unor personaje
precum Doiaru din California
Dreamin’ sau Jderescu din A fost
sau n-a fost?. Mai mult, se simte
nevoia unei schimbãri de peisaj
întrucât acesta începe sã nu mai
corespundã cu realitatea atât de
mult râvnitã de regizorii români.
Acest lucru iese cel mai mult în
evidenþã în Aurora, unde un afiº de
pe stradã ne sugereazã faptul cã
acþiunea se petrece în anul 2009,
însã imaginea parcã refuzã sã iasã
din monotonie ºi sã arate o laturã
a Bucureºtiului care nu pare
desprinsã din anii ’80. Totuºi, ca
tematicã, Aurora se detaºeazã
puþin de neajunsurile societãþii
traumatizate ºi marºeazã pe
destinul unui individ, a cãrui
perspectivã asupra lumii este
redatã în cadre lungi, pline de
suspans în care informaþiile ajung
la privitor într-un mod sacadat ºi
criptic. La fel se întâmplã ºi în Dupã
dealuri, unde imaginea nu mai
corespunde cu tiparul deja obiºnuit
întrucât acþiunea se petrece în
mare parte într-o mãnãstire, iar
povestea Voichiþei ºi a Alinei nu mai
este atât de puternic încadrabilã în
timp ºi spaþiu. Totuºi, spre
deosebire de Aurora, Dupã dealuri
criticã de fapt prejudecãþile ºi
neajunsurile societãþii, însã prin
apel la un alt tip de imaginar.

La fel putem spune cã se

întâmplã ºi cu tipul de filmare.
Imaginile sunt redate oarecum
tipic, ca ºi când un peisaj ponosit
ar trebui sã fie redat pe ecran
printr-o filmare la fel de ponositã.
Majoritatea filmelor amintite sunt
filmate cu camera în mânã, puþin
editate ºi aparent spontan,
refuzându-se parcã mascarea
defectelor. Într-adevãr, aceastã
modalitate de a reda imaginea este
de multe ori în concordanþã cu
atmosfera generalã a filmului, însã
este foarte aproape de a deveni un
cliºeu. Dacã în 4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile folosirea unei camere
slabe calitativ este într-adevãr
potrivitã, în Aurora nu mai este
necesarã o astfel de abordare din
moment ce filmul nu marºeazã pe
construirea unui anumit cronotop.
Într-adevãr, în California Dreamin’
ºi Cum mi-am petrecut sfârºitul
lumii camera nu mai este atât de
instabilã ºi neclarã, dar dintre toate,
cele douã filme sunt cele care se
adreseazã unui tip de public mai
puþin underground. Ca ºi cum, cu
cât imaginea pare mai veche, mai
de epocã ºi mai „nisipoasã”, cu atât
mesajul filmului se va demonstra
a fi mai greu de înþeles, mai de niºã.
Cu toate acestea, în A fost sau n-
a fost? camera este mult mai
experimentalã. De altfel, privind
dincolo de interpretarea comicã pe
care Corneliu Porumboiu o dã unui
subiect tratat cu multã seriozitate,
filmul A fost sau n-a fost? are un
substrat metatextual evident. Mai
mult, se poate spune cã e un film
despre film sau despre rolul
camerei, iar alegerea cadrului într-
un studio de televiziune prilejuieºte
exploatarea acestui subiect. Noul
cameraman al domnului Jderescu
propune o abordare nouã, vrea sã
filmeze fãrã trepied, însã
conservatorul deþinãtor al postului
de televiziune local refuzã
schimbarea ºi insistã pe folosirea
unor cadre fixe ºi a unor prim
planuri bine þintite. Sfârºitul filmului
pune în evidenþã importanþa
deciziilor cameramanului, mai întâi
prin sugestia faptului cã toþi
angajaþii domnului Jderescu
evolueazã, pãrãsindu-i micul
studio, iar apoi prin alocarea
ultimului cuvânt însuºi camera-
manului care mânuieºte imaginea
ºi decide finalul.
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Cinematografia contemporanã
româneascã foloseºte aºadar
formule, acumuleazã imagini tipice
ºi apeleazã la tematici comune,
însã acest lucru nu o deconstru-
ieºte în mod necesar din punct de
vedere al valorii sau al succesului

public. Existã posibilitatea ca
notorietatea Noului val românesc
sã se datoreze tocmai acestor
puncte convergente care au
facilitat închegarea unui curent
coerent ºi fãrã îndoialã, izbutit, iar
vestea bunã este cã ultimele filme

deja intrate în atenþia publicului,
Dupã dealuri (2012) ºi mai ales
Poziþia copilului al lui Cãlin Peter
Netzer (2013), ies din schema
tipicã a curentului ºi intuiesc
schimbãri mai mult decât
promiþãtoare.

Ruxandra Dumitrescu

,,,,,TendinteTendinteTendinteTendinteTendinte
minimaliste înminimaliste înminimaliste înminimaliste înminimaliste în
cinematografiacinematografiacinematografiacinematografiacinematografia

româneascãromâneascãromâneascãromâneascãromâneascã

„Indiferent ce crede publicul
(care se simte alienat de
realismul brutal al acestor filme),
fi lmul românesc nu poate
fi decât minimalist; orice altã
formulã este evazionistã.” (http:/
/agenda.liternet.ro/articol/7581/
Alex-Leo-Serban-Alexandru-
B u d a c / A v e m - ne v o i e - d e -
minimalisti.html)

„Desigur, termenul “minimalist”
a devenit foarte generos, iar cadrul
trasat de miºcarea artisticã
omonimã care a reacþionat la
expresionismul abstract pe la
jumãtatea veacului trecut e
permanent redesenat ºi chiar
preluat în limbajul curent. […]
Totuºi, în artã, dacã înþeleg bine, a
fi minimalist înseamnã a ºti cum
sã mobilizezi cu ingeniozitate un
minim de mijloace artistice, pentru
a obþine un maxim de efect estetic.
Minimalismul poate sã presupu-
nã doar prim-plan ºi sã reducã sau
chiar sã anuleze fundalul – de
pildã, un conflict între personaje
puternic individualizate, dar
scoase din contextul social ori din
cel temporal – sau, dimpotrivã, sã
favorizeze un fundal prin stilizarea
a tot ceea ce el urmeazã sã
primeascã – cum ar fi accentuarea
funcþiei umbrei într-o fotografie alb-
negru. Aceastã definiþie generalã
ne permite sã spunem chiar ºi
despre parabolele lui Kafka, tea-
trul lui Beckett ori povestirile lui
Carver cã sunt minimaliste, dar
ce se întâmplã în cinema? […]
Expresia „film minimalist” tinde
oare sã se refere tot mai puþin la
un stil precis, ºi încearcã, în
schimb, sã facã diferenþa între
Cinema ºi blockbuster?” (http://
agenda.liternet.ro/articol/7581/
Alex-Leo-Serban-Alexandru-
B u d a c / A v e m - ne v o i e - d e -
minimalisti.html) Aºadar, filmul
românesc nu poate fi decât
minimalist în acest moment, cu
vizibile deschideri spre neo-
realism.

Reuºitele cinematografiei româ-
neºti din ultimii ani, premiile de la
Cannes, Berlin sau chiar simplele
nominalizãri ºi participãri inter-
naþionale reprezintã recunoaºterea
valorilor, consolidarea unei tendin-
þe apreciate ca valoroase pentru
momentul actual al evoluþiei cine-
matografiei româneºti. În ciuda
tendinþei de globalizare, atât  de
mult discutate/disputate, este
imposibil sã nu observãm cã în
artã aceasta se manifestã pe
ultimul loc. Dacã literatura suportã
aceas-tã adaptare ºi sincronizare
într-o formã mai uºoarã, neopu-
nându-se rezistenþã, cinemato-
grafia se adapteazã cu mai multã
dificultate, datã fiind tendinþa spre
social, spre ilustrarea fenomenului,

un neo-realism care ilustreazã
evenimentele/momentele din jurul
anului 1989. Revoluþia din 1989
pare sã fi fost o temã datã tuturor
regizorilor momentului. Subiectele
ilustreazã schimbãrile ce au avut
loc în ultimii ani, caracterizate prin
nevoia înþelegerii fenomenelor, prin
tendinþa de limpezire a înþelegerii,
prin încercarea de a da sens
întrebãrii: Ce se întâmplã?

Se remarcã agresivitatea lim-
bajului, limbajul direct. Cauza:
modelul anumitor filme america-
ne, pretinsa libertate desprinsã ca
model de acolo sau reacþia la
cenzura comunistã?

Revitalizarea cinematografiei
româneºti se produce pe toate
palierele: regie, în primul rând, apoi
celelalte domenii: scenariu, imagine,
sunet, montaj, scenografie.

Temele, aºa cum aminteam
anterior, sunt ancorate în realitatea
imediatã, sunt încãrcate cu note
grave, care nu pot avea asupra
spectatorului decât impactul direct,
decât rolul sau valoarea unui
memento.

Regizorii generaþiei noi: Cristi
Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu
Porumboiu, Cãtãlin Mitulescu,
Radu Munteanu, Cristian Nemescu
ilustreazã fapte cunoscute, trãite,
ºi poate tocmai de aceea reuºesc
sã transmitã emoþia trãitului. Ei vin
din interiorul fenomenelor sociale,
din interiorul stãrilor, al trãirilor ºi al
experienþelor de viaþã. În privinþa
receptãrii însã, românul îºi trãieºte
realitãþile ºi poate tocmai de aceea
nu simte nevoia sã vadã sau sã
revadã filmul propriei realitãþi, poate
în felul acesta se explicã sãlile de
cinema goale sau cvasi-goale. În
fond, spectacolul e pe stradã, e în
viaþã, acolo unde nimeni nu-l cautã
ºi nici nu crede cã existã. Însã
ochiul vigilent al regizorului îl sur-
prinde ºi ni-l redã. Iatã aici una
dintre sursele minimalismului,
dar si ale neo-realismului în care
se încadreazã cinematografia
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româneascã actualã.
Moartea domnului Lãzãrescu

(2005) – film premiat la festivalul
de la Cannes – Un certain regard
în 2005 ºi în SUA, cu Premiul
internaþional al filmului de la
Chicago 2006 - a fost clasificat ca
tragicomedie sau comedie neagrã
de cãtre criticii americani. Filmul
are însã  valenþe multiple: pe de o
parte, vãzut din interior ºi într-o
manierã minimalistã, frizând
simplitatea, filmul  este o criticã
acidã/severã a sistemului sanitar
românesc, cu lipsurile, cu super-
ficialitatea ºi ignoranþa celor care
trateazã. Pe de altã parte, filmul
este construit pe o temã profundã,
tema bolii care macinã, transformã
fiinþa, lipsind-o de individualitate,
transformând individul într-un
simplu ºi umil pacient, de unde ºi
titlul filmului vizând sfârºitul,
„moartea” domnului Lãzãrescu;
fost inginer stimat ºi apreciat,
domnul Lãzãrescu devine „tataie”,
un oarecare, trimis acasã sã
moarã de cancer. Plimbat de colo-
acolo, de la Sf. Spiridon, la
Universitar, la Filaret, apoi la
Bagdasar, dar susþinut de o
asistentã care mai pãstreazã latura
umanã, suportând umilinþe din
partea medicilor pentru insistenþele
ei, dar conºtientã de faptul cã
posibila moarte a pacientului ar
atrage atenþia asupra ei
incriminând-o, ea se implicã,
devenind o apãrãtoare a acestuia,
„avocata” lui. Aºadar, povestea în
sine e simplã, minimalistã, însã
densitatea este vizibilã în
încãrcãtura emoþionalã a filmului,
în profunzimile care aratã cu
degetul spre degradarea fiinþei.
Cristi Puiu a realizat în primul rând
un film despre un om care moare,
iar apoi despre un om care omoarã
(aluzie la Aurora).

Timpul cinematografic este cel
real, iar povestea se consumã în
spaþii sordide: un apartament
murdar stãpânit de zdrenþe ºi pisici,
o atmosferã din care rãzbate
mirosul de alcool. Cadrul se
schimbã apoi cu imaginea
strãzilor, a spitalelor, însã poartã
aceeaºi amprentã a morbidului,
anticipând sau punctând
descompunerea. Linearitatea
poveºtii spuse într-o limbã
nedesprinsã de cotidian, însã

închistând simboluri, subliniazã
decãderea ºi descompunerea
fizicã ºi psihicã a personajului.

Stilistica filmului, realizat printr-
o simplitate a perspectivelor, în
emploi ºi contre emploi, ne implicã,
în calitate de spectatori, ºi nu
numai, prin imagine, solicitându-ne
prezenþa. ªi suntem „atât de
acolo”, încât sfârºim prin a fi
apãrãtorii domnului Lãzãrescu ºi
a arãta cu degetul sistemul sanitar
românesc. Camera de filmat nu ne
scuteºte de niciun detaliu, suntem
prezenþi/implicaþi în mod direct
într-un soi de „cette histoire nous
concerne tous,” suntem revoltaþi,
neputincioºi, dornici sã sãrim în
ajutorul personajului (în scena în
care este dus la tomograf), semn
cã filmul ºi-a atins scopul.

O perspectivã similarã de
construcþie a poveºtii întâlnim în
Aurora (2010), filmul aceluiaºi
regizor, Cristi Puiu, aflat de data
aceasta în rol principal, dar ºi în
calitate de regizor ºi de scenarist.
Gãsim similitudini între viaþa
personajului, Viorel, un bãrbat de
42 de ani ºi modul de filmare, „pe
gaura cheii” parcã, lãsând sã se
ºtie/sã se vadã din viaþa lui doar
atât cât vrea el sã transmitã, su-
bliniind chiar ideea în declaraþia pe
care o face în faþa poliþiºtilor când
susþine cã povestea e ºtiutã doar
de el. Interesant este jocul de
lumini, alternanþa luminã - clar-
obscur între care gliseazã
personajul, ciclicitatea gesturilor,
mecanica/automatismele (pânda,
paºii ºovãielnici care trãdeazã
teama, ezitarea, nehotãrârea,
frãmântarea interioarã) care
ascund o psihologie bolnavã,
întrezãritã doar, intuitã, ghicitã, ca
ºi cum noi, la rândul nostru suntem
îndemnaþi sã urmãrim, sã pândim
personajul într-un joc al vânãtorului
vânat sau al pãcãlitorului pãcãlit.
De data aceasta, spectatorul este
chemat sã construiascã poves-
tea, rolul ºi rostul înþelegerii îi
aparþine lui în mod riscant.
Cunoscându-ºi publicul sau
intuindu-l, Cristi Puiu, simte nevoia
limpezirilor referitoare la propriul
film: „Inamicul numãrul unu al
acestui film este creierul
spectatorului. Creierul are ten-
dinþa de a simplifica.” (http://
www.mediafax.ro/cultura-media/

cristi-puiu-aurora-este-un-film-
important-si-personal-aflat-la-
inceputu l -p robe i - t impu lu i -
6275193)De fapt, nu avem de
unde sã ºtim ce construieºte
spectatorul în mintea lui cu
imaginile pe care regizorul i le pune
la dispoziþie.

Toate gesturile personajului stau
sub semnul aurorei, înþeleasã atât
ca moment, ca luminã difuzã cât
ºi ca început al unei acþiuni: el
pândeºte înainte de rãsãritul
soarelui, când lumina este crudã
ºi difuzã, se pregãteºte pentru o
acþiune pe care o sãvârºeºte –
crima, ºi apoi mãnâncã ultimul
sandviº înainte de a se preda
(surprins într-un cadru tip profil
frontal, într-o luminã crudã,
neiertãtoare), ca ºi cum ar fi ultima
þigarã a condamnatului. Sub
semnul aurorei stã ºi receptarea
spectatorului, implicat în desluºirea
poveºtii. ªi pânã la urmã,
spectatorul trebuie sã se
mulþumeascã cu o singurã
certitudine, cea a relatãrii
personajului în momentul când se
predã la poliþie ºi când face
declaraþia: „Acest subofiþer n-a
înþeles chiar nimic…Eu îmi dau
seama cã ceea ce spun nu poate
fi echivalat…Amalia este neatentã
ca un copil ºi foarte uºor se
încrede în ceea ce anumiþi oameni
zic sau spun…Justiþia nu are
acces la nivelul de complexitate a
relaþiei pe care am avut-o cu soþia
mea…” Amalia, fosta lui soþie,
este opusul fetiþei care pune sub
semnul îndoielii povestea cu
Scufiþa Roºie. Cele douã per-
sonaje la care se face referire,
opuse ca structurã, constituie axa
de simetrie a filmului sau redi-
mensioneazã planurile: fetiþa –
neîncrezãtoare, femeia – credulã.

Punctele de reper în înþelegerea
filmului, pe care de altfel mizeazã
regizorul, nodurile lui vitale, sunt
generate de povestea spusã în
ºoaptã de o femeie într-un apar-
tament de bloc (în care filmarea se
face identic, în jumãtãþi ºi sferturi
de cadre, în joc de luminã ºi
imagine), despre fetiþa care avea
îndoieli în privinþa poveºtii cu
Scufiþa Roºie, poveste în care
bunica trebuia sã fi fost dezbrãcatã
când a fost mâncatã de lup, din
moment ce lupul, la venirea vânã-
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torului, purta hainele bunicii.  În
acest moment al filmului intuim
deschiderea perspectivelor spre
adevãrurile multiple, spre ideea cã
fiecare personaj este purtãtorul
propriului adevãr, ireductibilbil la o
analizã din afarã.

Filmele lui Cristi Puiu,
considerat de specialiºti promotor
al Noului Val românesc, pot fi citite
într-o cheie neo-realistã, însã cu
profunzimi încifrate în simplitate.
Camera de filmat mobilã, cu
miºcãri parcã nesigure ºi prea
bruºte uneori sau prea rapide, se
aflã în concordanþã cu ritmul, cu
pulsul personajului, dar ºi al
spectatorului care aºteaptã sã se
întâmple ceva sau sã sarã cineva
în ajutorul personajelor.

Un alt regizor încadrat în Noul
Val al cinematografiei româneºti
este Cristian Mungiu. Apreciat mai
mult în afara graniþelor þãrii decât
în þarã, Mungiu reuºeºte per-
formanþa de a obþine în anul 2007
cel mai important premiu la
Cannes, cu filmul 4 luni, 3
sãptãmâni, 2 zile. Filmul se în-
cadreazã în curent prin alternanþa
imaginilor în registru luminos ºi
întunecat, complet negru din care
ne putem doar imagina, de pildã,
drumul personajelor, gesturile,
faptele lor. Povestea e simplã:
Gãbiþa, cu complicitatea prietenei
sale Otilia, încearcã, ºi acþiunea se
petrece înainte de 1989, sã facã
un avort. Însã tema filmului nu e
avortul, dupã cum ne avertizeazã
însuºi regizorul filmului. Filmul ne
propune mai degrabã o cãlãtorie în
timp: atmosfera comunistã, strãzi,
maºini, cãmin studenþesc, hotel în
care intri ca într-un univers kafkian,
starea de spaimã, de teroare cã
eºti urmãrit, cã vei ajunge, ciudat,
nu pe mâinile autoritãþilor, ci pe
mâinile domnului Bebe.

Un alt film al acestui regizor,
Dupã dealuri, film bazat pe un fapt
real, pe cazul de exorcizare de la
Tanacu, fiind inspirat de romanele
non-ficþionale ale Tatianei Nicu-
lescu Bran, stârneºte interesului
publicului în anul 2012. Mungiu fil-
meazã din spatele personajelor
momente de maximã intensitate,
refuzând astfel spectatorului
intrarea în mintea eroinei (dar ºi în
relaþia dintre cele douã fete) ºi
îngreunând descifrarea perso-

najelor. Chiar momentul întâlnirii
celor douã fete este filmat din
spatele personajului, avansãm prin
mulþime, o urmãm pe Voichiþa, însã
nu putem decât sã bãnuim bucuria
întâlnirii cu Alina, nu i-o putem citi
pe faþã. Ambele fete au atitudini
ºovãielnice, îºi însuºesc teorii de
al cãror sens nu se împãrtãºesc
ºi le susþin în momente de
cumpãnã pentru a ieºi din impas
(semnificativã este scena în care
Alina decide sã renunþe la bani
pentru cã „banul e ochiul dracului”,
aºa cum i-a spus
cãlugãrul).Povestea ar fi trebuit sã
fie a Alinei, însã spusã din
perspectiva Voichiþei. Mungiu
alege sã filmeze în manierã
observaþionalã, privindu-ºi
personajele din aceeaºi
perspectivã egalã. (Dupã http://
www.cinemagia.ro/filme/dupa-
dealuri-567113/)

Filmând din spatele
personajului, spectatorului i se
ascunde personajul. De aceea, el
îºi creeazã o serie de semne de
întrebare: Sã fie oare vorba de
nebunia Alinei? Sã fie oare vorba
de prefãcãtorie pentru a fi alungate
amândouã de la mãnãstire ºi a o
recâºtiga pe Voichiþa? Intrãm aici
într-un con de umbrã, pentru cã nu
se clarificã ideea/intenþia Alinei de
a o scoate pe Voichiþa de la
mãnãstire, aceasta rãmânând o
simplã supoziþie. În plus, în
þesãtura epicã lipsitã de limpezime,
se face referire la vremea când
fetele erau în orfelinat ºi un individ,
venit din strãinãtate, fãcea poze
copiilor. Semnificativã în acest
sens este scena în care Voichiþa
dã explicaþii poliþistului când obþine
paºaportul. Orice interpretare
rãmâne deschisã pe direcþii pe
care filmul le sugereazã doar,
lãsând liber spectatorul sã creeze
scenarii pe tema abuzãrii copiilor
orfani sau a legãturilor bolnãvi-
cioase dintre cele douã fete.

Ca stilisticã a imaginii, reþinem
în filmul Dupã dealuri, utilizarea
cadrelor largi, de tipul plan-
secvenþã. Timpul cinematografic
este real, aparatul este fix de cele
mai multe ori, permiþând observaþia
cu unghiularitãþi de perspectivã,
mai ales în cadrele de exterior:
peisajul de iarnã, curtea
sãrãcãcioasã a mãnãstirii. Se

remarcã, de asemenea, urmãririle
ample ale deplasãrii personajelor,
ca ºi cum regizorul ºi-ar propune
sã le supravegheze, iar acest fapt
creºte tensiunea spectatorului în
receptarea cadrelor. Tehnica
raccourci-ului în plan orizontal o
întâlnim la nivelul prezentãrii mesei
din mãnãstire în jurul cãreia se
adunã femeile. Pentru câteva
secunde camera rãmâne fixã,
întãrind perplexitatea personajelor
în momentul absenþei Alinei, de
pildã.

La nivel simbolic, douã
probleme majore ne-au atras
atenþia: titlul filmului, în primul rând,
vrând sã contureze ideea
existenþei unei alte lumi, undeva
dincolo de dealuri, deoarece lumea
se împarte în douã universuri, cea
de aici si cea de …dincolo, de
dupã…, fiecare avându-ºi propriile
reguli; cel de-al doilea simbol îl
reprezintã scena finalã a filmului,
parbrizul împroºcat cu noroi
reprezintã pata de pe obrazul
bisericii, problema creatã prin
exorcizare, dar ºi obturarea
vizibilitãþii perspectivei dinãuntru
înspre în afarã ºi invers, în sensul
redimensionãrii, al restabilirii
conexiunii dintre cele douã lumi la
care fãceam referire.

Regizorii Noului Val sunt
tributari temelor care vizeazã
revoluþia din 1989. Corneliu
Porumboiu este unul dintre ei ºi,
prin filmul A fost sau n-a fost?
(2006), repune în discuþie proble-
ma revoluþiei dintr-un oraº de
provincie, pornind de la un fapt
real. Tema filmului o reprezintã
raportarea omului la istorie,
redimensionarea unui eveniment
major, din orgoliul unui prezentator
de televiziune localã, la 16 ani de
la revoluþie. Locul în care nu se
întâmplã niciodatã nimic aºteaptã
cu aviditate senzaþionalul, chiar
amplificat de memoria colectivã,
prin rememorare. Începutul filmului
este lent. Personajele sunt sur-
prinse în mediul lor de viaþã: un
pensionar, cunoscut pentru plã-
cerea de a se costuma în Moº
Crãciun, un profesor de istorie
alcoolic care imediat ce ia salariul
rãmâne fãrã el, fiind dator, un rea-
lizator de televiziune, fost inginer
textilist, aºadar toate personajele
oscileazã între aparenþã ºi esenþã,
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sunt naturi duale. Cadrul este deja
bine cunoscut publicului: oraºul
sub lumina crudã a asfinþitului,
blocurile cenuºii, o televiziune am-
plasatã într-un spaþiu impropriu,
aparaturã simplã, fãrã pretenþii,
un cameraman care nu ºtie ce are
de fãcut. Atrag atenþia pe de o parte
cadrele lungi, frontale, filmate cu
camera fixã,pe de alta parte,
dialoguri lungi, inteligente, menite
sã stârneascã un comic rafinat.
Concluzia este: „Am fãcut ºi noi re-
voluþie cum am putut!”, exclamã
pensionarul Piºcoci, când tot
entuziasmul lor de a fi participat la
revoluþie este demontat de cei
care sunã în direct ºi de însuºi
patronul postului local de televi-
ziune, Jderescu, iritat de com-
portamentul invitaþilor, de gestu-
rile stângace ale cameramanului
ºi de telefoanele pe care le pri-
meºte ºi cine ºtie dacã nu cumva
ºi de plecarea la Bucureºti a re-
porteriþei blonde pe care o întâl-
neºte înaintea emisiunii, când îl
anunþã cã intenþioneazã sã-ºi
petreacã revelionul în capitalã.

Acelaºi regizor, acelaºi oraº în
care are loc o urmãrire, filmul
Poliþist, adjectiv (2009) este o dra-
mã realizatã la Vaslui, oraºul natal
al regizorului Corneliu Porumboiu.
Filmul prezintã povestea lui Cristi,
un poliþist care investigheazã
cazul unui tânãr, urmãrit pentru
trafic de droguri. Pe parcursul
investigaþiei, poliþistul îºi dã seama
cã nu mai crede în meseria sa. El
nu vrea sã rezolve cazul, crezând
cã legea se va schimba ºi n-ar dori
sã aibã pe conºtiinþã viaþa unui
tânãr. ªeful sãu are grijã sã-i
reaminteascã cu dex-ul în mânã
ce înseamnã conºtiinþã ºi care e
sensul cuvântului poliþist. Stilistica
imaginilor se compune din imagini
ºi cadre largi, repetitive, sugerând
rutina în care se zbate personajul.
Redevenim urmãritori alãturi de
personajul creat, strãbatem
aceleaºi locuri, urcãm ºi coborâm
pe strãzi în paºi numãraþi, într-o
filmare în timp real. Filmul e lipsit
de acþiune. Numãrãm paºii
personajului ºi înghiþiturile lui
zgomotoase, asistãm la ritualul
cafelei din faþa magazinului de
cartier, la cunoscuta „plimbare” a
hârtiilor în regim birocratic ºi
constatãm platitudinea persona-

jului. Zgribulit, adunat în haina lui
prea micã parcã, Cristi vrea sã-ºi
facã datoria bine, însã uitã ceva:
adaugã faptelor sale conºtiinþã.
Un poliþist cu conºtiinþã? s-ar
întreba unii…  Corneliu Porumboiu
reuºeºte sã reducã o societate la
o problemã de limbaj. Sunt 20 de
ani de la cãderea comunismului ºi
libertatea se traduce nu doar prin
reflexul comunist de a încuia uºa
de la birou ori de câte ori ieºi sau
de a te rãsti la colegi, dar mai ales
prin dificultatea de a accepta o
autoritate. Cine e Academia
Românã sã-mi spunã cum sã
vorbesc? De ce sã aplic legea
când aº putea nenoroci un tânãr?
Ce lege e aia care face rãu
oamenilor? Cum spuneam, e vor-
ba de interpretare, dar avocatul
e bun. Fiecare personaj are
dreptate în felul lui. Poliþist,
adjectiv mi se pare, însã, mai mult
un film despre cinema sau unul
filosofic decât un film „de
actualitate”. Stilistic, se pare cã
filmul depãºeºte minimalismul.”
(http://editura.liternet.ro/carte/259/
Corneliu-Porumboiu/Politist-
adjectiv.html)

Revenind la tema pe care fiecare
regizor român o are de pregãtit,
respectiv la Revoluþia românã din
1989, ne atrage atenþia filmul lui
Cãtãlin Mitulescu, Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii (2006).

Acþiunea filmului se petrece în
anul 1989, cu puþin timp înainte de
Revoluþie. Protagoniºtii sunt
locuitorii unui întreg cartier, însã
povestea Evei ºi a membrilor
familiei ei se contureazã în prim
plan. Ea are 17 ani ºi este pentru
prima datã îndrãgostitã. Viaþa fe-
tei se schimbã în ziua în care ea
ºi Alexandru sparg în ºcoalã, din
greºealã, bustul lui Ceauºescu. În
faþa celorlalþi elevi li se cere sã-ºi
facã autocritica. Eva nu se
considerã vinovatã ºi de aceea nu
simte nevoia de a se discul-
pa.Alexandru nu-ºi recunoaºte
vina, susþinut de tatãl sãu, un
securist fãrã scrupule, ºi scapã.
Eva este transferatã la o ºcoalã
profesionalã de la periferia oraºului.
Îl pãrãseºte pe Alexandru ºi,
împreunã cu Andrei, pune la cale
un plan sã fugã din România
trecând Dunãrea înot.

Filmul pare sã fie un puzzle uriaº

de destine, fiecare personaj pare
sã aibã o poveste a lui, dar nicio
poveste nu este spusã. Pentru
cineva care nu a cunoscut
perioada comunistã decât din
cartea de istorie sau din mãrturii,
filmul trebuie receptat, la modul cel
mai onest, din perspectiva
regizorului: „Sunt aproape 17 ani
de la moartea lui Ceauºescu, dar
încã purtãm în noi amintirea ºi
moºtenirea acelei perioade.
Tratând evenimentele care trec
prin faþa ochilor  unei fete de 17 ani
ºi ai fratelui ei de 7 ani, Cum mi-
am petrecut sfârºitul lumii reflectã
amestecul de tristeþe ºi bucurie, de
realitate ºi vis pe care le asociez
acelei epoci. Acest film este o tragi-
comedie cu nuanþe de absurd ºi
sublim. El încearcã sã transmitã
emoþia acelor vremuri ºi sã redea
spectatorilor din întreaga lume o
imagine a ceea ce poartã cu ei
miile de emigranþi tineri români, în
încercarea lor de a-ºi gãsi un rost
departe de þarã.Filmul vorbeºte
despre cei care au avut curajul sã
se opunã dictaturii, fiecare în felul
lui, dar ºi despre cei care, la fel ca
pãrinþii noºtri, din teama cã poate
copiii lor ar putea pãþi ceva, au tãcut
ºi au îndurat. Filmul se bazeazã pe
amintirile mele, pe nostalgia mea.
Pe credinþa mea în aceastã lume.
Am fãcut acest film pentru cã mi-
era dor de grãdiniþã, de liceu, de
România.” (http://editura.liternet.ro/
carte/209/Andreea-Valean-Catalin-
Mitulescu/Cum-mi-am-petrecut-
sfarsitul-lumii.html)

De o cu totul altã facturã, însã
parte integrantã din Noul Val al
cinematografiei româneºti, este
filmul lui Cristian Nemescu,
California Deamin’ (2007). Despre
regizor s-a spus cã „nu repetã
procedeele deja con-sacrate la
colegii sãi, nici nu se culcã pe
urechea minimalismului care, ar
crede unii, le rezolvã pe toate. La
fel ca la Cristi Puiu, ºi aici regia se
distinge printr-o precizie
matematicã ºi un dozaj stilistic ºi
compoziþional de-a dreptul far-
maceutic. Camera colaboreazã
strâns cu personajele, ºtiind sã le
descopere, sã le umanizeze ºi sã
le exploreze în profunzime, fie
individualizându-le, fie integrându-
le în decorul omenesc mai larg.
Planurile sunt conturate cu
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precizie, cadrele se taie cu o
rigoare cum rar am vãzut în filmul
românesc, iar secvenþele au
substanþã, echilibru ºi finalitate,
succedându-se cu o fluenþã
admirabilã. Nu încape nici o
îndoialã cã, în Cristi Nemescu,
cinematografia româneascã îºi
gãsise încã un creator care, pe
lângã consistenþa simþirii artistice,
stãpânea cu maximã stricteþe
valenþele profesionale...” (http://
www.cinemagia.ro/filme/california-
dreamin-nesfarsit-10923/).

Povestea filmului e simplã.
Filmul câºtigã, prin comparaþie cu
ale celorlalþi regizori la care ne-am
referit, prin dimensiunea epicã:
1999, în timpul rãzboiului din
Iugoslavia, într-o micã aºezare
româneascã, Doiaru, un ºef de
garã ºi în acelaºi timp baron local,
opreºte un tren NATO cu echipa-
ment militar pãzit de soldaþi
americani, care traverseazã
România fãrã acte de transport,
dar având aprobarea verbalã a
guvernului român. Sosirea
americanilor scoate din amorþealã
mica aºezare, care þine sã le
dovedeascã musafirilor proverbiala
ospitalitate româneascã. Trenul,
care trebuie sã ajungã în Kosovo
pentru o intervenþie strategicã este
blocat pentru cinci zile în satul ro-
mânesc, în aºteptarea unor apro-
bãri oficiale solicitate de ºeful gãrii.
Întâmplarea reactiveazã o obsesie
româneascã veche din 1944, când
toatã suflarea aºtepta venirea
americanilor. Primarul satului se dã
peste cap pentru a le face ºederea
soldaþilor americani cât mai
plãcutã, organizându-le chefuri
câmpeneºti ºi programe artistice,
dar încercând de fapt sã-i câºtige
de partea lui pentru a-ºi regla so-
cotelile cu ºeful gãrii. Fata acestuia

din urmã se îndrãgosteºte de unul
dintre soldaþi, dar pentru cã nu ºtie
deloc englezã, îl ia pe unul dintre
colegii ei de ºcoalã, îndrãgostit în
secret de ea, sã-i traducã ce simte
pentru american.

Un sub-plot de pornire, ca o
fotografie învechitã, în alb ºi negru,
cu rolul unui avertisment, punc-
teazã în câteva secvenþe reme-
morative o serie de întâmplãri din
1944, determinante pentru acþiu-
nea desfãºuratã la timpul prezent:
un copil este traumatizat de bom-
bardamentele americane asupra
Bucureºtiului ºi de arestarea
pãrinþilor lui în aºteptarea
americanilor; ultimele cuvinte ale
tatãlui deportat, „vin americanii ºi
ne scapã”, marcheazã definitiv
evoluþia copilului, devenit între timp
ºef de garã, nimeni altul decât
Doiaru. Alternanþa planurilor
temporale este frumos ilustratã,
prin jocul de lumini, prin tehnica
éclairage-ului ºi prin ritmul alert al
imaginilor. Americanii vin,se
grãbesc, vor sã-ºi îndeplineascã
misiunea, însã sunt opriþi. Ascultã
cu sfinþenie intonarea imnului,
participã la serbãrile date în
onoarea lor ºi sunt folosiþi de pri-
mar pentru a-ºi atinge scopurile
meschine, implicându-se în dis-
putele interne ale comunitãþii. Uli-
þa Principalã devine dintr-o datã
spaþiul, scena pe care sunt invita-
te personajele: românii de o parte,
în calitate de gazde ospitaliere,
americanii de cealaltã parte, în
calitate de invitaþi de onoare, în
cinstea cãrora cântã în mod delirant
Elvis, Love Me Tender.

Minimalismul opereazã cu
structuri liniare simple, compac-
te, fãrã planuri paralele, fãrã
flashback-uri. Compoziþia ºi tema-
tica sunt de asemenea reduse,

însã ceea ce este de subliniat ºi
de reþinut este cã minimalismul nu
este sinonim cu superficialul, se
bazeazã pe reducþie tocmai pentru
a putea permite acolo unde e ne-
voie abordãri de profunzime.

Aºa cum am vãzut anterior,
filmele româneºti ale momentului
actual se construiesc pe tendinþe
minimaliste, fapt dovedit de:
utilizarea planurilor lungi, prezen-
tarea de detalii ale vieþii obiºnuite
a personajelor, secvenþe în care
„nu se întâmplã nimic”, absenþa
coloanei sonore, folosirea unui
limbaj colocvial, toate acestea
constituind  elemente  definitorii
care ulterior au devenit, în dozaje
diferenþiate, ingrediente ale „reþetei
de succes” în filmul românesc.
Cadrele lungi ºi statice, aºa cum
s-a putut vedea la Cristi Puiu de
pildã capãtã dinamicã în momentul
în care protagoniºtii rostesc replici
inteligente, sarcastice, capabile sã
trezeascã în spectator interesul
necesar pentru a-i menþine în faþa
ecranului. Alte elemente
aparþinând aceluiaºi curent
minimalist-realist pot fi identificate
cu uºurinþã: reticenþa de a apela la
actori-vedete în favoarea unor
figuri cel mult cvasi-necunoscute,
utilizarea unui ambient sonor care
aduce mai mult cu cel tipic filmelor
de tip documentar, mânuirea unui
tip de „dialog hiper-realist”, ce redã
senzaþia de instantaneitate a
evenimentelor portretizate,
filmarea în spaþii deloc pretenþioase
estetic (apartamente de bloc de tip
„comunist”, cartiere periferice,
birouri ºi case sãrãcãcioase).
Întrebarea care s-ar putea pune
este încotro filmul românesc, ce
urmeazã dupã Noul Val? Critica
de specialitate ne asigurã cã îi
urmeazã…Un Nou Nou Val…

S-a tot vorbit mult în ulti-
mii ani despre Noul Cinema
Românesc, fãrã ca prea
mulþi sã se încumete sã-i
stabileascã dominantele
stilistice. Fie cã au conotat
fenomenul negativ sau po-
zitiv, aproape toþi comen-
tatorii s-au limitat la a-i
discuta, în principal, tema-
tica. Lucrul nu e de mirare dacã ne
gândim cã o parte dintre aceste

fel de covârºitoare ale isto-
riei recente. E surprinzãtor,
poate la o primã vedere, câ-
te problematici cruciale con-
temporane sunt de regãsit în
aceste filme.
Ceea ce înseamnã cã una
dintre trãsãturile centrale ale
Noului Cinema rezidã în
ocolirea viziunilor fantastice,

evazioniste sau compensatorii.
Dincolo de cazuri umane indivi-

filme atacã frontal teme „majore”
ale societãþii de azi sau traume la
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duale, ele pun în scenã câte o
problematicã identitarã stringentã:
pe de o parte, se poate vorbi de
producþiile care au încercat sã
reflecte, în diferite registre stilistice,
aspecte ale traumei comuniste: e
vorba aici, desigur, de Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii al lui Cãtãlin
Mitulescu (unde viziunea tragicã e
permanent pusã în oglindã cu
idilicul copilãriei), de  Amintiri din
Epoca de Aur (un proiect regizoral
la care participã ºi Cristian Mungiu
ºi unde realitãþile grave ale
totalitarismului sunt caricaturiza-
te), sau, bineînþeles, de  4 luni, trei
sãptãmâni ºi 2 zile  a lui Cristian
Mungiu, unde avem acces la
partea cea mai întunecatã ºi
sensibilã a comunismului, pornind
de la tema avortului.

Pe de altã parte, producþiile
ultimului val abordeazã teme
identitare specifice societãþii
tranziþiei, de la relaþia barbarului
estic cu civilizatul occidental (în
California Dreamin’ al lui Cristian
Nemescu), la problematica erois-
mului ºi a angajãrii civice (în A fost
sau n-a fost?). Apoi, temele
pauperitãþii ºi promiscuitãþii mora-
le însoþite în funcþionarea
defectuoasã a instituþiilor ºi
autoritãþilor: în Moartea domnului
Lãzãrescu e pusã sub lupã lumea
medicalã, în Dupã dealuri cea
religioasã, în Poliþist, adjectiv e
parodiatã autoritatea juridic-
poliþieneascã º.a.

E interesant de observat, în
urma acestei panorame tematice,
cã filmele Noului Val Cinema-
tografic insistã asupra unor tema-
tici de largã relevanþã socialã ºi
identitarã, uºor alunecabile, de
obicei, în kitsch sau în zona ati-
tudinilor teziste. Cu toate acestea,
tinerii regizori reuºesc, în mod
surprinzãtor, sã evite atât abor-
dãrile stereotipizate, la care s-ar
preta tematici atât de înrãdãcinate
în sociologic, cât ºi viziunile
schematice, în alb-negru, care
trimit la normã. Chiar în filmele cele
mai controversate, unde societatea
contemporanã a încercat sã
identifice numaidecât „vinovaþi”,
precum în Dupã dealuri, pers-
pectiva regizoralã reuºeºte sã se
fereascã de cliºeu, sã þinã departe
desfãºurarea tramei de orizontul
de aºteptare al privitorului care,

empatizând profund cu o cauzã,
ar judeca-o în aceleaºi linii ca viaþa
realã.

ªi dacã întrebarea care se
naºte e cum reuºesc, totuºi, aceºti
regizori sã aducã în faþã mari teme
ale contemporaneitãþii fãrã sã le
transforme nici în cliºee, nici în
scheme narative predictibile,
rãspunsul ar trebui cãutat în
tehnicile ºi formulele regizorale
care reunesc producþiile ultimului
val românesc. Ceea ce aproape
toatã lumea a observat e cã
aproape toate filmele ultimei
generaþii de cineaºti români
mizeazã pe o altã modalitate de a
pune sub ochiul publicului o
realitate, un tablou al vieþii. L-am
putea numi program infrarealist
gândindu-ne la transcrierea cât
mai exactã ºi cât mai detaliatã a
fenomenului imediat – e o relaþie
cauzã-efect imediatã în filmul
românesc actual. Dacã o canã e
pusã neglijent pe marginea mesei
ea va cãdea imediat aºa cum e
firesc sã se întâmple ºi dupã cum
regizorul nu te lasã pe tine ca
spectator sã-þi imaginezi.

În fapt, aceastã transcriere
extrem de fidelã, aproape ma-
niacalã, a realului, a devenit aproa-
pe un brand de þarã, mai ales dacã
þinem cont de faptul cã formula
româneascã a devenit recog-
noscibilã în cadrul festivalurilor
importante de film din ultimii ani. Ba,
mai mult, deja sunt articole în lumea
cineaºtilor care avertizeaã cã
formula româneascã de succes
ameninþã sã devinã manierã.

Puþini au reuºit sã ataºeze însã
o teorie ºi un concept acestei noi
modalitãþi româneºti de a face film.
Cel dintâi poate fi considerat Andrei
Gorzo, cu cartea Lucruri care nu
pot fi spuse altfel. Un mod de a
gândi cinemaul, de la André Bazin
la Cristi Puiu1. El înscrie Noul
Cinema Românesc (NCR) în
tradiþia bazinianã a filmului realist,
opus formalismului unor Serghei
Eisenstein sau Béla Balazs,
pentru care filmul reprezenta o
„artã a montajului”.

Formula realistã a lui Bazin
contrazice, însã, atât concepþia
formalist-expresionistã a celor doi
menþionaþi mai sus, cât ºi formula
realistã clasicã, aºa-zis holly-
woodianã, pe care o asimilez

formulei realismului clasic din
literaturã (formula lui Balzac ºi a
lui Zola): regizor omniscient, detalii
întotdeauna semnificative pentru
desfãºurarea tramei, determinism,
teleologie, capacitate de a controla
de sus destinele personajelor.
Departe de a putea fi identificatã
în filmele româneºti actuale vreo
instanþã superioarã care sã dirijeze
personajele lãsând totodatã dâra
miºcãrii sale prin lumea ficþionalã.
De altfel, tocmai despre o
dificultate de a identifica o lume
ficþionalã dincolo de lumea realã a
spectatorului este vorba. Aceastã
apropiere pânã la confuzia celor
douã lumi, redatã prin imposibi-
litatea de a trasa graniþe ºi de a
încheia un contract al convenþiei
ficþionale, este realizatã nu cum
mai vechile teorii literare ar putea-
o explica prin trimiterea la subiectul
actual care îi e atât de apropiat
privitorului, ci iarãºi prin maniera de
a reda regizoral aceastã lume. E
ceea ce Bazin aºazã în sfera
redãrii „continuitãþii perceptuale” a
realului, fãrã a-l decupa, fãrã a-l
tãia, fãrã a-l monta.  În acest fel,
se creeazã o „omogenitate a
spaþiului” datã, în egalã mãsurã, de
acea „adâncime a câmpului”
despre care aminteam subliniind
posibilitatea de a percepe selectiv
mai multe straturi ale decorului.
Dincolo de ceea ce este direct
responsabil pentru acþiunea din
prim plan, decorurile filmelor din
cinema-ul românesc actual permit
existenþa unor obiecte ºi acþiuni
fãrã directã legãturã, în încercarea
de a surprinde calitatea oricãrui
fenomen din lumea realã. ªi
aceastã adâncime a cadrului e
dublatã de ceea ce Bazin
numeºte adâncimea lui lateralã.
Atunci când un personaj din film
iese din câmpul vizual al camerei,
el nu dispare ca la teatru, în culise,
ci existenþa sa se prelungeºte
într-un alt punct al decorului.
Lumea existã peste tot în jurul
persona-jului. Aºezat pe targã,
Lãzãrescu priveºte dintr-un
univers în care nu se întâmplã
nimic, înspre o uºã care,
deschizându-se, o aratã în
miºcare pe asistentã, privind în
interiorul camerei din care tocmai
a ieºit. O simplã trecere în centrul
cadrului o aduce lângã pacientul
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Lãzãrescu pentru ca apoi sã
treacã în fundal îndreptându-se
spre alt pacient din decorul imobil.
Apoi, acelaºi cadru rãmas imobil
de la începutul scenei o aratã
rãmânând o secundã lângã o
pacientã care nu intrã cu totul în
cadru. Lumea, iatã, e ºi dincolo de
uºa de pe care vine asistenta, e ºi
dincolo de lateralele privirii noas-
tre, e dincolo de ceea ce poate fi
înfãþiºat într-o lume ficþionalã.

 Nu numai cã lumea din film
curge atât de firesc în economia
ei, dar personajele se miºcã pe o
scenã atât de largã, încât ieºirea
ºi intrarea din cadru nu apar
niciodatã spectatorului ca regie, ci
ca hazard. Montajul respectã
circuitul perceptiv al individului din
lumea realã. E minunat cum
planurilor curg în Dupã dealuri
atunci când povestea evoluþiei fetei
trebuie surprinsã. Imaginile sunt
astfel reluate de parcã celelalte
scene, ce nu o ca protagonistã pe
bolnavã, n-ar exista. Totul face
sens într-o economie a firului
poveºtii care se construieºte
reluând mereu ultimul stadiu în
care camera a abandonat fata în
scena precedentã.

 Realismul filmului românesc
actual se construieºte ºi prin rarele
tãieturi de montaj. Dacã cinemaul
american va focusa camera de
filmat pe acela care vorbeºte,
fãcând pentru spectator un du-te
vino între cei doi-trei interlocutori,
în filmul românesc al Noului Val nu
este nimic neobiºnuit sã vedem un
cadru fix al mesei la care stau
aºezaþi mai mulþi oameni, iar
discuþia sã curgã fãrã ca regizorul
sã doreascã dirijarea atenþiei
privitorului asupra unui element. E
ca în realitate, dacã vrem sã
trimitem din nou la teorie: în faþa
unui câmp perceptiv, subiectul
este liber (adicã ghidat de propri-
ile lui interese precum ºi de ca-
racteristicile obiectului, conform
legilor percepþiei) sã aleagã un
obiect din câmpul vizual ºi sã-ºi
concentreze atenþia asupra lui.
Aºa reuºim ca, în timpul discuþiei
dintre Viorel ºi consoarta din
Aurora (cea din bucãtãrie, în care
Viorel aflã despre viziunea Olguþei
cu privire la istoria Scufiþei Roºii),
sã observãm cã familia preferã
laptele Fulga sau cã pereþii sunt

împânziþi de tablourile aceleiaºi
Olguþa.

Raportarea la temporalitate
este, de asemenea, un element de
analizat pentru conturarea noii
viziuni asupra cinemaului ro-
mânesc. Dacã nu mai devreme de
1994 Umberto Eco afirma în ªase
plimbãri prin pãdurea narativã cã
e apanajul filmelor porno ca acþiu-
nile personajelor sã fie redate în
timpul real al desfãºurãrii lor, în
Poliþist, adjectiv (dar exemplele nu
sunt deloc rare în noul film româ-
nesc) avem o scenã de 3 minute
în care personajul principal
mãnâncã la masa din bucãtãrie în
timp ce soþia sa ascultã Mirabela
Dauer în faþa calculatorului. Câtã
vreme acesta îºi ia tacticos cina,
privirea camerei e aþintitã asupra
sa.

Dincolo de toate aceste
elemente, deloc de neglijat e
modalitatea prin care focalizarea
camerei adânceºte subiectivitãþi,
priveºte cu ochiul protagoniºtilor o
lume care terifiazã, ori chiar
stabileºte complicitãþi de inter-
pretare cu spectatorul. Dupã
scena violului dublu din 4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile, plecarea
doctorului declanºeazã o discuþie
de reproº din registrul „de ce nu
mi-ai spus pânã acum?”, iniþiatã de
prietena gravidei. Camera nu sur-
prinde niciun moment chipul celei
cãreia îi este adresatã dojana, ci
toate detaliile sunt ale figurii
prietenei, partea raþionalã a
cuplului. Prietena este, iatã com-
plicitatea de interpretare, prin
capacitatea de asumare conºti-
entã a actului, mama moralã,
autoarea moralã a avortului, a o-
morului. În Moartea d-lui Lãzãrescu
camera urmãreºte adesea din
poziþia bãtrânului bolnav, purtat din
spital în spital, cadrele similare ale
indiferenþei  care i se succed sub
ochi ºi întâlnesc, în contrapunct in-
teligent, privirea blândã ºi nepu-
tincioasã a asistentei. Apogeul
subiectivitãþii camerei, restrân-
gerea cadrului pânã la identificarea
totalã a privirii spectatorului cu
aceea a protagonistului, este de
gãsit în Poliþist, adjectiv, în scena
citirii unei declaraþii din dosarul
anchetat – camera parcurge foaia
focusând un câmp vizual al
protagonistului, iar derularea

imaginii permite efectiv lectura
textului.

Cel puþin douã sunt conse-
cinþele acestei viziuni. Lumea
prezentatã e extraordinar de
complexã ºi nu mai poate fi redu-
sã la niºte scheme transpuse
antitetic: Bine-Rãu, vinovat-
victimã, fãptaº-crimã, individual-
supraindividual etc. De aceea, iatã,
adoptând aceastã viziune, filmele
româneºti din ultimul val, deºi
trateazã teme care s-ar fi pretat la
asemenea viziuni antagonice, le
eliminã din start.  Întrebat într-un
interviu despre naºterea filmului
Dupã dealuri, Cristian Mungiu
recunoaºte cã studierea cazului
fetei care a murit la mãnãstire l-a
incitat ºi cã rezolvarea propusã de
Biserica Ortodoxã i s-a pãrut
grãbitã ºi fãrã anchetã, dar, „ca
subiect de film,  povestea pãrea
cumva cam prea senzaþionalã,
melodramaticã ºi beneficiind de o
expunere deja prea mare”2. În
acelaºi loc, catalogând povestea,
Mungiu declara: „povestea realã
fiind mai curând pentru mine o
tragicã mostrã de incompetenþã,
lipsã de responsabilitate ºi
conjuncturi nefericite”. Ce reuºe-
ºte Mungiu, însã, în film, e sã
pãstreze un asemenea grad de
ambiguitate încât  firul acþiunii sã
nu curgã înspre stabilirea niciunui
vinovat. Filmul nu aratã cine e de
vinã pentru moartea fetei, finalul e
gândit în aºa fel încât, cel mult, aºa
cum declara Mungiu, am putea
afirma cã decesul a survenit în
urma unui concurs nefericit de
întâmplãri ºi conjuncturi: „am
încercat, la rândul meu, sã nu
comentez, sã nu judec ºi sã nu
identific vinovaþi, ci sã povestesc”,
a conchis autorul.

Dacã aceastã viziune încearcã
sã pãstreze neatinsã integritatea
lumii în toate detaliile ei, înseam-
nã cã aceastã lume nu mai e con-
trolatã de regizorul omniscient ºi
se acordã o iniþiativã mai mare în
interpretare cititorului. De aici, ºi în
asta constã o a doua consecinþã
a noii viziuni, derivã o anumitã
ambiguitate de fond a acestor
filme. Situaþia e aparent para-
doxalã cãci, cu cât sunt mai rea-
liste, deci mai pasibile de a „se
pierde” în detalii, cu atât sunt ele
mai ambigue ºi mai lipsite de tezã.
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Criticul de film A. O. Scott scria
în New York Times cã, împotriva
insistenþelor lui Cristi Puiu de a nu
admite acest lucru, se poate vorbi
de un „Nou val românesc” în
cinematografie. Deºi Alex Leo
ªerban pune accent pe faptul cã
nu existã valuri, ci doar indivizi,
punctele comune ale regizorilor
care sunt uniþi sub acest termen
sunt evidente, chiar dacã
abordãrile poartã caracteristicile
proprii fiecãrui regizor, însã fiecare
accentueazã un alt element al
aceluiaºi tablou.

Filmele din acest curent sunt
plasate în general în ultima
perioadã a României ceauºiste sau
în contemporaneitate, însã ºi
atunci se pune accentul pe tipicurile
pãstrate din perioada comunistã.
Astfel, birocraþia, maliþiozitatea
funcþionarilor publici, decorurile
ponosite, jalnice sunt puse în prim
plan, încercând un realism pe de
o parte tragic, pe de alta plin de un
umor cât se poate de negru, al vieþii
cotidiene româneºti. Regizorii
utilizeazã un imaginar destul de
restrâns, forþând parcã accentul
pe locuri comune, însã nota
distinctivã este palpabilã la fiecare
dintre ei.

Filmele pe care le voi considera,
subliniind atât punctele de
convergenþã ale imaginarului
cinematografic românesc actual,
cât ºi diferenþele de punere în
scenã ale acestora sunt 4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile ºi Dupã dealuri
ale lui Cristian Mungiu, Moartea
domnului Lãzãrescu ºi Aurora de
Cristi Puiu, A fost sau n-a fost? ºi
Poliþist, adjectiv de Cornel

Andrei Cucu

FilmeFilmeFilmeFilmeFilme
românesti înromânesti înromânesti înromânesti înromânesti în
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Ele ilustreazã, deci, toatã viaþa în
sine, cu enigmele ºi necunoscutele
ei, cu doza ei de arbitrar ºi de
mister. Iatã, de unde ºi finalurile „în
coadã de peºte”. Cãci dacã e viaþa
aºa cum e ea, nici despre concluzii
clare nu poate fi vorba, nici despre
final în adevãratul sens al cu-
vântului. În definitiv, dacã despre
realizarea unei linii atât de fine de
demarcaþie între lumea realã ºi cea
ficþionalã este vorba în noua vizi-
une asupra cinemaului, finalul nu
poate apãrea altfel decât ca
deschidere înspre lumea realã.
Andrei Gorzo vorbeºte chiar des-

pre „un stil regizoral (...) [care]
respectã calitatea de întreg fizic a
oricãrui fenomen din lumea realã
ºi îi acordã spectatorului aceeaºi
(potenþialã) libertate de analizã pe
care o are ºi în raport cu fenome-
nele realului. În asta constã dubla
lui superioritate”.3 În acest context,
subscriu unei superioritãþi a spec-
tatorului noului film românesc
care nu numai cã este aºezat în
faþa unei lumi care se autosusþine
în mod coerent dupã aceleaºi
criterii ºi principii ca viaþa care-i e
prin simþuri cunoscutã, dar care ºi
intrã, mai mult sau mai puþin con-

Porumboiu, Cum mi-am petrecut
sfârºitul lumii de Cãtãlin Mitulescu
ºi California Dreamin’ de Cristian
Nemescu. Aceste filme au apãrut
în intervalul 2005-2012, toate
bucurându-se de o apreciere
criticã pozitivã, majoritatea fiind ºi
premiate la festivale internaþionale
de film.

Cele douã filme plasate înaintea
revoluþiei din 1989 sunt 4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile ºi Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii. Ambele

descriu neajunsurile vieþii în
comunism, greutãþile îndurate în
acea perioadã, însã construcþia lor
diferã radical. În timp ce filmul lui
Cristian Mungiu merge pe accen-
tuarea unei situaþii particulare
tragice, pentru a forma o imagine
mai amplã, cel al lui Mitulescu se
axeazã pe viaþa unei comunitãþi,
punând accentul pe particular, însã
cadrul mai larg este stabilit din
start. De asemenea, cele douã fil-
me diferã drastic în ton, în
atmosfera creatã.

Împreunã cu California
Dreamin’, Cum mi-am petrecut
sfârºitul lumii face parte din
categoria filmelor mai accesibile
dintre cele enumerate mai sus,
fiind cel mai asemãnãtor ca ºi
construcþie cu filmele occidentale
tradiþionale. Firul narativ este clar,
nu impune niciun fel de dificultãþi
de descifrare, filmul mizând mai
mult pe atitudinea comico-ludicã a
vieþii din timpul comunismului. Fiind
plasat în ultimul an al regimului,
personajele par deja obiºnuite cu
stilul de viaþã la care sunt supuse,
frica constantã la care erau expuºi
oamenii fiind o banalitate, lucru
vizibil în arestãrile repetate, care
nu mai sunt surprinzãtoare pentru
nimeni. Cadrele destul de scurte
ºi animate contribuie la
accesibilitatea filmului, valoarea lui
fiind mai degrabã nostalgicã,
mizând pe accesarea unor amintiri
din timpul revoluþiei ale publicului,
ºi nu atât pe latura esteticã. Pe de
altã parte, 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2
zile se axeazã pe psihologic ºi pe
analiza minuþioasã a celor douã
femei implicate în avortul ilegal.

ºtient, graþie minimalismului teh-
nicilor cinematografice, în lumea
înfãþiºatã. Cãci lumea care e
dincolo de cadrul fixat poate fi
deopotrivã lumea de dincolo, din
film, ºi lumea de dincolo de ecran.

NOTE

1 Andrei Gorzo, Lucruri care nu
pot fi spuse altfel. Un mod de a
gândi cinemaul, de la André Bazin
la Cristi Puiu, Ed. Humanitas, 2012

2  Interviu publicat pe cine-
magia.ro

3 Andrei Gorzo, Lucruri care nu
pot fi spuse altfel, op. cit. p. 55.
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douã filme, Cristian Mungiu se
desprinde ca fiind cel mai
recognoscibil dintre regizorii
enumeraþi. A fost sau n-a fost?
face legãtura dintre formã ºi
conþinut într-un mod extrem de
ingenios, punând în paralel am-
biguitatea ºi caracterul amato-
ricesc al emisiunii despre re-
voluþie cu tehnica stângace de
filmare, tehnicã ce reuºeºte sã
scape prin aceastã stângãcie
din fixitate ºi neutralitate.

Unul din punctele comune ale
tuturor acestor filme este modul
prin care publicul este inclus în
acþiune, în firul narativ. Dorind o
autenticitate cât de accentuatã,
existã foarte multe cadre frânte,
cadre care sunt parþial acoperite
de o uºã, de diferite obiecte, de o
poartã, de un gard, simulând
prezenþa efectivã a publicului în
scena filmului, aliniind punctul de
vedere al camerei cu un posibil
punct de vedere uman. Printr-o
astfel de restrângere a câmpului
vizual, se creeazã o iluzie de
prezenþã care permeabilizeazã
fiecare dintre filmele menþionate.
În acest sens, multe dintre
personaje ies din cadru ca apoi
sã se întoarcã, mai mult ac-
centuând materialitatea iluziei
de prezenþã în scenã. Aceasta se
remarcã în scena de la masa
familiei Radu în 4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile, în majoritatea scenelor
din Poliþist, adjectiv, aici fiind pusã
în legãturã ºi cu personajul
principal, Cristi, care în majoritatea
scenelor se aflã în urmãrirea
infractorului, sau în A fost sau n-a
fost? unde publicul este pus în
situaþia de spectator al postului
local de televiziune, pe toatã
durata emisiunii despre revoluþia
din 1989. De asemenea, chiar
dacã unele dintre ele prezintã
planuri lungi, schimbãrile de
scenã sunt foarte bruºte, filmele
neacordând o introducere linã
publicului, urmãrind o forþã cât de
mare a universului prezentat.

Realismul urmãrit de aceºti
regizori devine în urma unor astfel
de rupturi cu atât mai clar definit.
Neseparând lumea spectatorului,
lumea exterioarã filmului printr-o
delimitare clarã de cea interioarã
lui, se amplificã forþa lumii ima-
ginate ºi i se acordã un grad înalt

de veridicitate. 4 luni, 3 sãptãmâni
ºi 2 zile spre exemplu începe în
mijlocul unei conversaþii ºi se
încheie oarecum conclusiv, însã
scena finalã este prelungitã
neaºteptat de mult tocmai pentru
a elimina orice tentã artificialã. Pe
de altã parte, în acelaºi scop, dar
cu alte mijloace, Poliþist, adjectiv se
încheie tranºant cu hotãrârea lui
Cristi de a-i prinde pe adolescenþi
în flagrant, ºi cu explicarea pe
scurt a planului de acþiune. Ca în
incipitul filmului lui Mungiu, unde
ceva deja se întâmplase, perso-
najele erau deja conºtiente de ce
urmau sã facã, la Porumboiu, filmul
se încheie cu o acþiune ce rãmâne
a se întâmpla, iar spectatorul poate
prelungi singur lumea imaginatã.

Aceste filme par sã îºi con-
struiascã un univers comun, care,
deºi a trecut printr-o revoluþie, pare
sã aibã continuitate, fiecare dintre
lumile prezentate fiind în acelaºi
sens ºi în aceeaºi mãsurã ve-
ridicã. Însã cu tot spaþiul, pe alocuri
ºi timpul, comun, filmele enume-
rate mai sus se desprind unele de
altele prin accentele pe care le pun.

California Dreamin’  ºi Cum mi-
am petrecut sfãrºitul lumii pun
accentul pe un umor simplu,
accesibil, neîncercând sã fie mai
mult decât povestea în sine. A nu
se înþelege cã ar fi mai puþin reuºite
decât celelalte, însã par a fi în altã
categorie. Cele douã filme ale lui
Cristian Mungiu reuºesc sã îi
consolideze un stil propriu, mizând
pe un realism brutal ºi copleºitor,
acesta dând o mare importanþã
fiecãrui cadru, înscriindu-se clar în
tradiþia lui Tarkovsky, cel puþin la
nivelul de construcþie a imaginilor.
Poliþist, adjectiv ºi Aurora dau de
asemenea o mare importanþã
imaginilor, însã accentul este pus
mai degrabã pe duratã, nu atât pe
compoziþie. În acelaºi mod,
Moartea domnului Lãzãrescu ne
poartã prin tot Bucureºtiul
accentuând din nou durata iraþional
de lungã a atingerii scopului de a i
se acorda ajutor medical ºi
zãdãrnicia strãduinþei doamnei
Mioara. Cea mai ingenioasã
utilizare a imaginii apare însã în A
fost sau n-a fost? al lui Cornel
Porumboiu.

Acesta este singurul dintre
filmele alese care are ºi o

Renumitul ºi mult premiatul film
al lui Cristian Mungiu descrie în
mod brutal o situaþie tragicã, însã
destul de comunã din vremea
comunismului. Avortul ilegal
sãvârºit de un individ cel puþin
suspect, în condiþii sanitare minime
este prezentat analizând efectele
tulburãtoare resimþite de prietena
fetei gravide. Regizorul mizeazã
pe imagini brutale, ºocante,
descoperind adâncimea traume-
lor provocate de restricþiile co-
muniste ºi fiind complet lipsit de
menajamente. Dacã în filmul lui
Mitulescu se încerca o deten-
sionare a situaþiei prin latura
sentimentalã, ludicã (vezi
personajul Lalalilu ºi prietenii cu
planurile lor de a-l ucide pe
preºedinte) 4 luni, 3 sãptãmâni ºi
2 zile exploateazã tocmai
sentimentul de tensiune, dorind o
imersiune violentã a publicului în
realitatea comunistã.

Filmele a cãror acþiune se
petrece în contemporaneitate, îºi
permit un mai mare accent pe
tehnicã, pe estetic, acþiunea
cãzând în plan secund. Acest
lucru se poate vedea în special în
Aurora ºi în Poliþist, adjectiv în care
naraþiunea este aplatizatã,
folosindu-se planuri lungi, încete,
care redau pe de o parte lentoarea
ºi caracterul anevoios al unei
investigaþii aproape inutile (în
Poliþist, adjectiv) sau stranietatea
situaþiei în care personajul complet
banal devine ucigaº (Aurora).
Moartea domnului Lãzãrescu
mizeazã ºi el pe lentoare, însã într-
o mai strânsã legãturã cu
naraþiunea, dorind sã reflecte
parcursul dificil prin sistemul
medical românesc. California
Dreamin’, ca ºi Cum mi-am
petrecut sfârºitul lumii, este mai
uºor de urmãrit, mult mai ac-
cesibil decât celelalte. Intriga se
bazeazã pe o piedicã birocraticã
a unui ºef de garã care încearcã
sã îºi rezolve anumite traume din
copilãrie legate de al doilea
rãzboi mondial. Dupã dealuri se
aliniazã perfect cu filmul anterior
al lui Cristian Mungiu (4 luni, 3
sãptãmâni ºi 2 zile) abordând din
nou o temã gravã, într-un ton
sumbru, mizând tot pe tensiune,
însã fiind ºi mai violent decât cel
anterior. Chiar ºi numai din aceste
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Dupã Andrei Gorzo, arta
cinematograficã reprezintã „o
anumitã formulã esteticã implicând
ridicarea anumitor opþiuni de
dramaturgie ºi stil regizoral la
rangul de norme” (Andrei Gorzo,
Lucruri care nu pot fi spuse altfel-
un mod de a gândi cinemaul, de la
Andrè Bazin la Cristi  Puiu, p. 265).
Dar oare putem vorbi despre toate
acestea atâta timp cât, cel puþin în
România, nu exista o temelie solidã
în acest sens ºi atâta timp cât cei
„îndrãgostiþi” de film lucrau în
condiþii mai mult decât precare, cu
camere de filmat împrumutate de
la canalele de actualitãþi, costume
existente prin bunãvoinþa celor de
la Teatrul Naþional sau perioade în
care soarele era aºteptat mai mult
decât orice, pentru a se putea
trece la înregistrarea unui nou
plan? Momentele de acest gen îmi
par de-a dreptul primitive, chiar
dacã vorbim de secolul prece-
dent, iar dacã la toate acestea se
adaugã indiferenþa statului sau
emiterea unor judecãþi de valoare,
conform cãrora acest gen de artã
nu meritã niciun fel de investiþie,
putem explica foarte uºor eforturile
aproape inumane în care s-a pro-
dus de pildã Rãzboiul Indepen-
denþei (Aristide Demetrescu,
1912), primul film românesc care,
din pãcate, reflectã doar bunele
intenþii. Dar în aceasta perioadã
cred cã ar trebui apreciate intenþii-
le acerbe, mai mult decât valoarea
esteticã, pentru cã, fiind vorba
practic de o naºtere a acestei
industrii, indulgenþa ar trebui sã fie
cuvântul care sã ne îndrume, o
indulgenþã de tipul celei cu care
priveºti un copil atunci când aces-
ta învaþã primii paºi. Tocmai de
aceea, nu mi s-a pãrut hilar atunci
când Jean Mihail povestea în
însemnãrile sale faptul cã a trãit

Cosmina  Cosma

A saptea artA saptea artA saptea artA saptea artA saptea artããããã
la români
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puþin de-a face cu schimbarea de
paradigmã politicã (trecerea de la
burghezie la socialismul comu-
nist). E adevãrat cã iniþial, românii
mizau tocmai pe linia clasicã, dar
adevãrata „re-voluþie” au produs-
o experienþele (chiar dacã întâr-
ziate) pe care cei ce au iubit cu
adevãrat arta filmicã le-au avut cu
exteriorul, cinemato-grafia insãºi
autodefinindu-se ca o ºcoalã, la a
cãrei lecþie participã „elevi” de toate
vârstele, ce manifestã o diver-
sitate de gusturi. Astfel, acest tip
de artã evitã capcana prin care
riscã sã ajungã doar un substitut
al romanului, dorita relaþie dintre
denotaþie ºi conotaþie ajungând la
echilibrul necesar realizãrii unui
pas important în ceea ce priveºte
evoluþia stilului (chiar dacã pe
atunci nu exista o notã predo-
minantã a regizorului) sau inter-
ferenþa cu genurile ºi curentele
atât de necesare formãrii unei
temelii de la care vor pleca urmaºii
filmelor cinematografice.

Avându-i ca model pe primii
teoreticieni antirealiºti, sau fiind
puternic influenþaþi de expre-
sionismul german ºi mai ales de
neorealismul italian, regizorii
români creeazã o imagine ino-
vatoare, care puncteazã nu atât
prin ceea ce adaugã la realitate,
ci prin ceea ce aratã camera, în
raport cu ceea ce þine ascuns.
Totodatã, existã un salt notabil ºi
cu privire la evoluþia actorilor,
pentru cã aceºtia nu vor trebui
doar sã reprezinte personaje, ci
prin gesturi, mimicã, înfãþiºare
fizicã sau elemente de naturã
meta-cognitivã, pot ajunge pânã
la a reprezenta întruchipãri ale
unor categorii general-valabile,
neavând ca predominantã speci-
ficitatea naþionalã. Din acest punct
de vedere, ar pãrea puþin deplasat

dimensiune de meta-film. Aici se
pune cel mai mare accent pe
miºcarea camerei, pe stângãciile
cameramanului unui post de
televiziune local, artificialul de
emisiune ºi perspectiva filmatã
extinzându-se în final ºi în cadrul
din afara emisiunii propriu-zise.
Finalul atrage atenþia asupra
naturii construite a filmului însuºi,
opera-torul de imagine al studioului

local coregrafiind pânã la urmã
chiar aprinderea felinarelor din
lumea „realã” a filmului. Aceastã
situare la un nivel suprapus operei
în sine este vizibilã ºi în abordarea
su-biectului revoluþiei în mod
indirect, printr-o discuþie televi-
zatã care nu reuºeºte decât sã
amplifice incertitudinea rãspun-
sului la întrebarea din titlu.

În final, chiar dacã pun accentul

experienþa de a fi unicul spectator
al unei sãli de cinematograf ro-
mânesc, ideea de film ducându-mã
din ce în ce mai mult cu gândul
înspre o satirã amarã. Dar nu pot,
totuºi, sã nu notez eforturile pre-
decesorilor de a profita de orice
portiþã ivitã, ajungând pânã la a
reliefa caricaturi ale actorilor
români ce, în loc sã aducã origi-
nalitate prin reflectarea specifi-
citãþii naþionale, în creaþii precum
Ciuleandra, Ion sau Rãscoala,
ajung la a materializa un fel de
struþo-cãmilã, care se situeazã
undeva la graniþa dintre români ºi
strãinii colaboratori.

Filmul artistic continuã sã
rãmânã o „cenuºãreasã”, chiar ºi
dupã ce primeºte un pãrinte adop-
tiv (statul), evoluþia realã având prea

doar pe fundalul comun sau dacã
se axeazã pe alte sensuri pe care
le formeazã, filmele româneºti
actuale pot fi uºor unite sub ti-
tlul unui curent care, ca ºi orice
miºcare artisticã ce se res-
pectã, nu dã dovadã de o uni-
formitate completã ºi ineluc-
tabilã, ci doar de asemãnãri
care favorizeazã o esteticã
proprie fiecãrui artist.
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sã ne gândim de exemplu cã, prin
Moartea domnului Lãzãrescu (2005),
Cristi Puiu urmãreºte sã critice
sistemul medical românesc!

Un mix presãrat cu foarte multã
originalitate reprezintã aºadar
soluþia prin care, de-abia dupã anul
2000, îºi face apariþia un nou val
regizoral, ce îºi propune sã-ºi
spunã poveºtile altfel, aºa cum
reuºeºte sã facã de pildã Cãtãlin
Mitulescu în Cum mi-am petrecut
sfârºitul lumii (2005), prin alegerea
unor personaje nu tocmai uzuale,
folosite pentru a reflecta absurdul
vieþii cotidiene din anii comu-
nismului: Lalalilu (Timotei Duma),
un copil de doar ºapte ani ºi ado-
lescenta Eva (Dorotheea Petre).
Tot la nivelul construcþiei de perso-
naje, ar fi de remarcat faptul cã
regizorul lucreazã cu foarte multe
antiteze (ce reies în special din
comportamentul acestora): tânãrul
ce reprezintã vechiul sistem
versus tânãrul ce reprezintã noul
sistem (ambii gãsindu-ºi refugiul la
Eva – personajul aflat mereu la mij-
locul acestor fluctuaþii), diferenþa
dintre credinþele oamenilor ºi
faptele lor mecanice sau supra-
saturarea patrioticã a copiilor în
disonanþã cu entuziasmul profe-
soarei. Chiar ºi la nivel stilistic, se
face o observaþie subtilã în acest
sens. Sã ne amintim de pildã de
melodia patrioticã, compusã din
obligaþie de Lalalilu ºi melodia pe
care acesta o cântã din suflet,
împreunã cu sora sa, de îndatã ce
ajunge acasã, sau geamul spart,
prin care bâjbâim, alãturi de cei doi
tineri, primii fiori ai iubirii, imaginea
bluratã, vãzutã prin perdeaua ce
aratã, dincolo de fereastrã, uni-
versul copilãriei ºi al cãldurii
materne, în comparaþie cu restul
imaginilor, ce reflectã cu o desã-
vârºitã claritate secvenþe cu cân-
tece patriotice, tabloul rãposatului
sau muºtruluielile profesorilor care
le impregneazã elevilor ideea de
muncã colectivã ca singura idee
viabilã pentru duerea unui trai de-
cent, în conformitate cu cerinþele
Partidului.

Rãmânând în sfera imaginii, dar
pãstrând totodatã tematica politi-
cã, aº vrea sã amintesc ºi de
cadrele din A fost sau n-a fost?
(Corneliu Poromboiu, 2006), cadre
care joacã un rol foarte important,

camera fiind aici singurul element
cu adevarat activ, ce surprinde
atât planuri liniare, ale activitãþii
monotone, desfãºurate de cele trei
perso-naje, cât ºi imaginile din
spaþiul derulãrii emisiunii (studioul)
– ce prezintã o esteticã de televi-
ziune în neconcordanþã cu stilul
nepriceputului tehnician.

În aceeaºi neconcordanþã par
sã fie ºi asocierile tematice, fãcute
de Crisitan Nemescu în California
Dreamin’ (2007). Pe mãsurã ce
avansãm cu vizionarea filmului,
vom observa cã, dincolo de pa-
ralelismul ce ne oferã un spectacol
pe care nu toatã lumea îl digerã cu
aceeaºi intensitate, dincolo de
actorii americani, ce atrag atenþia
mai mult prin prezenþa fizicã decât
prin acþiunile lor propiu-zise, ale-
gerea acestei tematici nu este
deloc una întâmplãtoare: prin
compararea Americii cu România,
Cristian Nemescu lucreazã subtil,
pentru a îndrepta privirea înspre
fanteziile pe care americanii le pot
inspira într-un sat românesc post-
comunist. O idee nouã, neaºtep-
tatã ºi totodatã în relaþie cu nivelu-
rile de imagine cu care se lucreazã
(suprapunerea planurilor protes-
tatarilor cu cele ale profesoarei de
spaniolã sau cu discursul tenden-
þios al primarului ºi realitatea pusã
în relaþie cu imaginaþia – invocatã
cu ajutorul memoriei), accede în-
spre tropi ce au un caracter de-a
dreptul hilar.

Mergând mai departe, Undeva
la Palilula (Silviu Purcãrete, 2012)
reflectã cel mai bine caracterul fan-
tezist, care ajunge pânã la imagini
expresioniste, în ilustrarea socie-
tãþii comuniste româneºti, printr-o
frescã metaforicã, care atinge
expre-sia subiectivitãþii haotice,
dominate de grotesc ºi iraþional.

Ilustrarea societãþii comuniste
româneºti o încearcã ºi Cristian
Mungiu în 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2
zile, sau în limbajul cinefililor, 4,3,2
(2007). Filmul ajunge sã fie cel mai
cunoscut dintre filmele Noului Cine-
matograf Românesc tocmai prin
prezentarea tematicii într-un mod
nemaiîntâlnit pânã atunci: momen-
tul de crizã din viaþa unui personaj,
a cãrui tensiune nu este rezolvatã
(aºa cum ar fi trebuit sã se întâmple
în cazul filmului  de tip clasic).

Chiar ºi cel mai nesolicitant film

obligã telespectatorul nu doar sã
ia o poziþie confortabilã în scaun,
aºteptând un subiect de tip holy-
woodian, sau o intrigã savuroasã,
care urmeazã a constitui mobilul
discuþiei din cadrul pauzei de
cafea. Acestuia i se cere sã exe-
cute o gamã variatã de operaþii
mentale, necesare asamblãrii unei
lumi fãcute din imagini, demersul
cinematografului fiind unul stilistic,
iar nu lingvistic. Cu aceste limite
se joacã Corneliu Poromboiu în
Poliþist, adjectiv (2009), creând un
film fãrã implicãri directe în alte
sfere, dar, totuºi, un film sofisticat.
Jocul cu convenþiile nu face decât
sã genereze acel sentiment de
arbitrarietate, atât de necesar
explicãrii opþiunii regizorului pentru
anonimitatea personajului principal
(Cristi  <Dan Bucur>, ne oferã spre
analizã doar raporturi- practic
nimic concret care sã ne dea posi-
bilitatea sã-i alcãtuim un portret
psihologic). Probabil acesta este
motivul prin care se explicã le-
gãtura aparte pe care poliþistul o
stabileºte cu camera de filmat.
Astfel, cel care oferã posibilitatea
unei inferenþe de naturã cognitivã ,
nu este nici personajul principal ºi
nici celelalte personaje, ci un
martor ocular – camera (cea care
îl pune pe actor într-o luminã aparte
din punct de vedere al imaginii). În
multe dintre scene, camera apare
fixatã pe un anumit segment (de
exemplu, focalizarea asupra porþii
din faþa casei suspectului), formând
imagini statice, singurul element
activ fiind urmãritorul, care, pa-
radoxal, nu face altceva decât sã
realizeze aceleaºi gesturi re-
petitive. Tot inferenþe de naturã
cognitivã avem ºi în secvenþa care
se vrea a fi una cu un dram de
poeticitate, alegând ca sursã de
inspiraþie Nu te pãrãsesc, iubire, o
melodie din repertoriul Mirabelei
Dauer, analizatã mai apoi de cãtre
personajul feminin Anca (Irina
Sãulescu): „iubire”– substantiv
nearticulat, ceea ce indicã faptul
cã iubirea este reflectatã în sens
general, cu ajutorul simbolurilor
folosite – soarele, câmpul, floarea,
normã pe care soþul ei, Cristi, o
pune din nou pe seama arbi-
trarietãþii.

Un alt exemplu în acest sens îl
poate constitui Aurora (Cristi Puiu,
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2010), un documentar observa-
þional imaginar, ce-ºi propune sã
prezinte o zi ºi jumãtate din viaþa
unui cetãþean bucureºtean res-
pectabil, care, totuºi, ajunge sã
comitã patru crime. Opþiunea pen-
tru însuºirea rolului principal de
cãtre regizor se poate explica chiar
prin ceea ce vrea acesta sa trans-
mitã: Cristi Puiu nu este preocupat
atât de nevoia de a fi plãcut, cât de
nevoia de a transmite teme de
reflecþie, ce-ºi trag seva din teme
uzuale, întâlnite în viaþa de zi cu
zi, integritatea acestora neputând
atinge apogeul decât prin ochii
creatorului sãu. Ceea ce ni se
sugereazã e doar o construcþie
simplificatã de lumi, în care singura
acþiune propriu-zisã o constituie
comiterea celor 4 omoruri. În altã
ordine de idei, miºcãrile, gesturile,
tind sã ia locul cuvintelor, în majo-
ritatea scenelor surprinse. La un

moment dat, chiar ne este suge-
ratã importanþa imaginii,în detri-
mentul vorbelor, în secvenþa (cea
mai ilustrativã din acest punct de
vedere) în care personajul prin-
cipal face, aparent involuntar, o
legãturã între imaginea vorbitã ºi
imaginea mutã, jucându-se pur
ºi  simpu cu telecomanda televi-
zorului.

Mã iritã de-a dreptul ideea
conform cãreia funcþia cine-
matografiei ar putea sta în su-
prapunerea imaginilor peste
derularea unor poveºti, pentru
cã, la fel ca în teatru, acest lucru
reiese oricum din întreaga com-
poziþie. Diferenþa dintre teatru ºi
film este însã tocmai divizarea
diferitã a acestor douã elemente-
dialogul (ce are un rol deosebit în
interpretarea unei piese de teatru)
ºi imaginea (reprezentativã pentru
filmografie). O altã diferenþã dintre

teatru ºi film ar fi aceea cã filmul
reprezintã o dublare a unei acþiuni
consumate deja, din punct de
vedere cronologic, o imagine din
nou, aºa cum îi place lui Andrei
Gorzo sã o numeascã ºi nu mã
contrazic deloc atunci când spun
cã singurul lucru pe care filmul îl
are în comun cu fotografia e
trecutul, cea din urmã fiind
inferioarã atât din punct de vedere
al transparenþei imaginii, cât ºi din
punctul de vedere al exactitãþii
acesteia. Tot ceea ce are de fãcut
un creator este sã aleagã, iar
dacã va alege cinematograful ca
mijloc de exprimare, va trebui ca
înainte de toate sã îl transforme
într-o fiinþã enigmaticã, posesoare
a unui spirit transcendent, sau
într-o unealtã ce stã între obiectul
reprezentat ºi reprezentarea lui,
la fel cum e pensula pentru pictor
sau peniþa pentru scriitor.
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Este curios cum un volum de
istorie ºi criticã literarã care
grupeazã articole publicate în
presa culturalã, având fiecare în
parte unitatea sa, reuºeºte sã se
impunã ca un eveniment
editorial, aºa cum se întâmplã cu
cartea lui Ion Simuþ, Vãmile
posteritãþii (Editura Academiei
Române, 2012). Faptul în sine
dovedeºte cã autorul nu comite
gratuitãþi, ci subordoneazã totul
unei convingeri puternice, conso-
lidate de un suport teoretic care,
cu cât iese mai economicos la
suprafaþa discursului, cu atât
este mai solid. În spatele fiecãrei
fraze este sentimentul respon-
sabilitãþii, al unei conºtiinþe de
profesionist al scrisului care nu-
ºi permite un spectacol ieftin nici
mãcar pentru clipe de destindere.
Cred cã acest lucru dã, mai întâi
de toate, unitatea întregului.

Despre Vãmile… lui I. Simuþ
am mai scris (Actualitatea
istoriei literare, în Vatra, nr. 6-7,
2013) ºi revin asupra cãrþii, nu
doar cu plãcere, ci ºi din nevoia
unor întregiri. Afirmam în acel text
cã pilonul de susþinere al
volumului, în jurul cãruia se
încheagã totul, este capitolul
dedicat lui Eugen Lovinescu, deºi
nu cu el se începe tomul. Dincolo
de atracþia teoriilor lovinesciene,
care au marcat literatura românã
încã de la începutul perioadei
interbelice, cred cã istoricul
literar a fost atras ºi de evoluþia
profund omeneascã a criticului.
Adept al revizuirilor, Lovinescu nu
a ezitat sã-ºi analizeze propriul
demers în cariera sa de critic
literar, sã chibzuiascã lucid
asupra etapelor ce le-a parcurs,
fãrã sã ocoleascã inerentele
„pãcate” care l-au ispitit uneori.
Este o motivaþie subiectivã, dar
ea îºi are greutatea sa, cred,
când vorbim despre adoptarea
modelului lovinescian de cãtre I.
Simuþ, model ce este departe de
a fi un gest scriitoricesc
conjunctural. Justificãrile ce le
invocã rãmân desigur elemente

de prim-plan, dacã avem în
vedere necesitatea de a reveni,
în literatura de azi, de la atracþia
pentru spectacular ºi efemer,
spre promovarea valorilor
durabile, prin regândirea operei

lui Eugen Lovinescu, lucru de
altfel declarat de autor. Simuþ
este un discipol lucid, iscoditor ºi
prudent. Admiraþia sa pentru
maestru îl face sã-ºi construias-
cã propriu-i sistem critic, nu ca
aglomerare de sentinþe asupra
literaturii, ci ca ipoteze a cãror
confirmare þine de viaþa textului.

O asemenea coloanã o datã
edificatã, în jurul ei prind viaþã în
mod firesc capitolele dedicate lui
Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi sau
Mihail Sadoveanu. Revizuirile ce
le practicã din plin ºi Ion Simuþ,
nu acum pentru întâia datã, mutã
aºteptãrile estetice ºi dau viaþã
operelor, prin scoaterea lor din
ramã, din cliºee. Câteva capitole
ale volumului, pe lângã cele
consacrate unor mari scriitori, fie
cã modificã în mod surprinzãtor
perspectiva asupra autorilor
(Turbulenþe în canon, Promi-
siunile literaturii confesive), fie cã
aduc în actualitate figuri literare
uitate în timp (Scriitori minori ca
personaje memorabile, Figurine),
nu sunt doar pentru relevarea

unor valori de real interes pentru
literaturã, fie ele ºi secvenþiale,
ci întregesc ima-ginea unui critic
complex ºi complet.

Autorul Vãmilor posteritãþii
este printre puþinii critici care au
o atitudine tranºantã faþã de
revãrsarea fãrã mãsurã a me-
morialisticii în literatura românã,
dupã 1990, când erau de fapt
aºteptate mult visatele scrieri de
sertar, care s-au dovedit a fi
pânã la urmã simple amãgiri:
„Literatura nonfictivã a creat o
alternativã la ficþiune, o alter-
nativã în care ne-am complãcut
prea multã vreme fãrã suficient
spirit critic. Tot ce a venit pe
fãgaºul acestei oferte de jurnale
ºi memorii a fost considerat
invariabil bun, dacã nu chiar
excepþional. Nu era potrivit (nu
era momentul!) ca spiritul critic sã
se exercite în selecþie. Ba mai
mult, fãrã sã-ºi dea seama, era
instalat în faza unui blocaj al
judecãþii: memoriile ºi jurnalele nu
sunt compatibile cu un criteriu
estetic, deci pot fi primite pe
bandã rulantã într-o devãlmãºire
a receptãrii euforice.” (I. S.,
Vãmile posteritãþii, p. 295)
Capacitatea faptului biografic de
a lumina opera, o idee dragã lui
Ion Simuþ –  ºi nu putem decât
sã-i dãm dreptate – , este luatã
în seamã de pe poziþionãri
diferite, cu modalitãþi diferite,
pornind de la coerenþa spiritului
analitic, la tonul caustic al
polemistului.

Diversitatea stilului, fãrã a
pãrãsi hotarele unei rigori
academice necesare unui
discurs critic pertinent, reali-
zeazã un text antrenant, nu de
puþine ori la concurenþã cu proza.
Nu este de mirare cã un autor
discutat tinde sã se transforme
în personaj. Este ºi cazul
poetului Leonid Dimov, când
istoricul literar comenteazã
volumul de corespondenþã îngrijit
de Corin Braga (Leonid Dimov,
Scrisori de dragoste (1943-
1954), Editura Polirom, 2003) ºi
analizeazã  drama lãuntricã a
epistolierului, astfel încât con-
cluzia devine fireascã: „Leonid
Dimov este nu numai un poet
fantast, dar ºi un personaj
fabulos. E nevoie de reinventarea

Ion Simut – un reper
Andrei  Moldovan
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biografiei lui, stimulatã de o
legendã socializatã sau de una
ficþionalizatã. Pentru o criticã
axatã pe geneza interioarã a
operei literare, scrisorile de
dragoste ale tânãrului Dimov sunt
o adevãratã minã de aur.” (I. S.,
Op. cit., p.137)

Un astfel de personaj, dar
mult mai puternic conturat, ca
personaj, fireºte, devine Dinu
Nicodin (1886-1948), o prezenþã
stranie în epocã, asemãnat cu
Mateiu Caragiale, ºi un autor
discret, „sburãtorist” simpatizat
în cercul lui E. Lovinescu, mai
mult decât apreciat. Ion Simuþ îl
portretizeazã cu o vãditã plãcere,
reconstituind din câteva linii ºi
atmosfera epocii. Romanele sale
(Lupii, Revoluþia) au fost primite
de criticã în mod diferit. Nu au
lipsit nici acuzaþiile de plagiat,
fãrã o argumentare de nerespins,
dar de naturã sã impunã un spaþiu
al tãcerii în jurul prozei sale.
Afirmaþia criticului: „Dacã accepþi

convenþiile, dacã suporþi
artificiile, dacã învingi dificultãþile
de lecturã, poþi sã descoperi
pasaje de o subtilã ºi rafinatã
frumuseþe.” (Ibid., p. 362) este de
luat în seamã nu doar ca o
constatare a inegalitãþii valorice
a prozei lui Dinu Nicodim, ci mai
degrabã ca o relevare a
generozitãþii istoricului literar care
ne face atenþi cã o epocã literarã
nu trãieºte doar prin capodopere,
ci are viaþa ei complexã, în care
sentimentul de viu este dat ºi de
palpitaþii secvenþiale capabile sã
producã emoþii artistice, parte de
luat în seamã a întregului.

Cu totul dintr-o altã perspec-
tivã este prezentatã persona-
litatea lui Mircea Streinul, poet ºi
prozator (romanele Ion Aluion,
Drama casei Timoteu, Prãvãlia
diavolului, Lupul în Þara Huþulilor)
din Bucovina, interzis în perioada
comunistã, nu doar pentru cã
provenea dintr-o provincie
româneascã ocupatã de sovietici

ºi despre care nu se mai putea
vorbi, ci ºi pentru apropierea sa
uneori de miºcarea legionarã.
Textul lui I. Simuþ despre scriitor
devine astfel o veritabilã ºi
necesarã revizuire. Adevãrat,
criticul nu ocoleºte nici aici
introducerea cititorului în
atmosfera de epocã, dar rea-
lizeazã o adevãratã ºi atracti-
vã „poveste a documentãrii”,
încheind cu un adevãrat dosar de
mãrturii ale unor personalitãþi ce
l-au cunoscut pe Mircea Streinul,
introducând astfel cititorul în
culisele cercetãrii, spaþiu consi-
derat altãdatã tabu.

Dincolo de o atitudine res-
ponsabilã în faþa istoriei literare,
de afirmarea – nu în ºoaptã! –
a nevoii de întoarcere spre
valorile durabile, autorul Vãmilor
posteritãþii, prin virtuþile scri-
sului sãu, îºi consolideazã
calitatea dobânditã de reper
important al criticii noastre de
azi.

Cartea de rugãciuni a pelerinului
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Ne-am despãrþit, la acest
început de septembrie, cu o
mare durere în suflete, de
confratele ºi prietenul nostru
Petru Poantã. A plecat dintre noi
dupã o cruntã suferinþã, pe care
a înfruntat-o demn ºi drept ºi
cãreia i-a opus, printr-un gest
devenit simbolic, ultima lui carte,
închinatã Clujului cultural,  abia
apucând sã o corecteze, înainte
de a fi ajuns la tipar.  Autorul ei
se identificase, de câteva decenii
încoace, cu viaþa ºi soarta
acestei cetãþi considerate prin
tradiþie drept capitala culturalã a
Transilvaniei, unde a fãcut primii
paºi spre Cartea cu majusculã,
pornit dintr-un sat hunedorean cu
nume frumos, Ceriºor.  Printr-o
armonioasã întâlnire de sunete,
textul  lui de debut absolut, din
primul numãr al revistei Echinox,
apãrut acum 45 de ani, a fost o
cronicã literarã la volumul de
versuri Un copil loveºte cerul, al
colegului sãu ceva mai mare,
Matei Gavril, retras ºi el, din
nefericire, spre cele veºnice.

În felul sãu, ºi Petru Poantã a
atins cerul, cãci a adus în spaþiul
academic al Facultãþii de
Filologie clujene o parcelã de
spirit luminos, care ºi-a gãsit
repede vecinãtãþi spirituale
fraterne, alãturi de un numãr de
colegi de aleasã înzestrare, cu

care avea sã se regãseascã în
actul fondator al revistei ºi
cenaclului Echinox. Începând cu
serile boeme în care, la
legendara, de-acum, patronatã
de Mongolu’, alias Remus Pop,
supravegheate, totuºi, de un fel
de gravitate intelectualã, în care
s-a închegat gruparea echi-
noxistã, Petru Poantã a fost ani
de-a rândul o prezenþã vie,
dinamicã, afirmându-se, alãturi
de regretata Olimpia Radu, ca
exponent de prim plan al spiritului
critic, exigent, echilibrat, lucid,
neconcesiv, dar apropiindu-se
mereu cu un fel de discretã
vibraþie afectivã faþã de autorii
textelor dezbãtute aprins în
cenaclu, apoi în paginile tipãrite.

Ne-am întâlnit semnãturile
încã din primul numãr al « revistei
studenþeºti de culturã », apãrut
în decembrie 1968, pentru a ne
regãsi ºi mai aproape,  în
redacþie, la începutul lui 1969,
dupã zguduirile  provocate de
cenzurã la ieºirea de sub tipar a
numãrului 1. De atunci, am
rãmas mereu prieteni, iar
admiraþia mea pentru tânãrul
nostru cronicar « en titre » a
crescut în timp, odatã cu scrisul
sãu  inspirat ºi de înaltã þinutã
intelectualã. Recitite astãzi,
lecturile sale critice, cronici,
recenzii, eseuri mai întinse,
rezistã perfect, probând o
maturitate de timpuriu ilustratã.
Critic de poezie în primul rând,
petru Poantã a continuat sã scrie
despre poeþi din toate generaþiile
angajaþi în scrisul românesc
contemporan, cu o seriozitate ºi
pãtrundere care i-au permis sã
realizeze valoroasa sintezã,
Modalitãþi lirice contemporane,
tipãritã în 1973, cartea de
spectaculos debut, care este ºi
una dintre primele investigaþii
ample ale fenomenului liric
românesc. Ceea ce a scris în anii
umãtori, cu o remarcabilã
fidelitate faþã de domeniul
predilect, s-a concretizat cu
precãdere în cronici literare,
numite, pe drept cuvânt
Radiografii, cu douã culegeri
datând din 1978 ºi 1983, apoi în
Scriitori contemporani, din 1994,
îmbogãþite cu numeroase
portrete sintetice în lucrãri cu

caracter enciclopedic precum
Dicþionar de poeþi (1999), apoi
cercetãrile colective Dicþionarul
scriitorilor români, coordonat de
Mircea Zaciu, Marian Papahagi
ºi Aurel Sasu, ºi  Dicþionarul
general al literaturii române,
patronat de Academie în
coordonarea lui Eugen Simion.

Dar Petru Poantã s-a întors cu
acelaºi viu interes ºi cu o sen-
sibilitate proaspãtã ºi spre
trecutul nostru literar, dând în
1976 o interpretare de subliniatã
originalitate a Poeziei lui George
Coºbuc, care eliminã multe din
cliºeele statornicite parazitar în
cerceterea acestei opere majore
ºi deschide noi orizonturi de
lecturã.  Nu foarte de mult a rea-
lizat ºi o ediþie criticã a operei
acestui poet. Concentrata sin-
tezã dedicatã Cercului de la
Sibiu, publicatã în 1997 ºi
reeditatã în 2006, certificã acelaºi
spirit de mare fineþe a lecturii ºi o
siguranþã a judecãþii de valoare
ce l-a caracterizat de la început.

Bibliografia operei confratelui
nostru cuprinde, cum se ºtie, ºi
câteva titluri de cãrþi pe care o
formulã nu tocmai exactã le
prezintã drept « publicisticã ».
Sunt cercetãrile ºi evocãrile ce
reînvie viaþa culturalã clujeanã
din ultimele decenii, la care
autorul lor a participat direct, de
unde ºi nota pregnantã de
autenticitate, asiguratã ºi de
talentul unui scriitor care îºi poate
fructifica acum mai degajat ºi mai
liber darurile de narator,
portretist, evocator de decoruri ºi
de atmosferã intelectualã. Prin
ele, Petru Poantã se aºeazã
definitiv printre marii cetãþeni de
onoare a ai urbei noastre.

În ce mã priveºte, cartea pe
care o simt cel mai aproape de
suflet rãmâne, totuºi, Efectul
Echinox sau despre echilibru,
tipãritã în 2003, scurtã istorie,
dreaptã ca judecatã criticã, dar
ºi vibrând de o participare
afectivã ce se lasã perceputã ºi
la suprafaþa paginii, ºi în filigranul
ei.  Despre gruparea « Echinox »,
Petru Poantã scrie cu mintea ºi
cu sensibilitatea participantului
la o operã culturalã la care se ºtie
pãrtaº, conºtient de însemnã-
tatea ei în contextul cultural

La despartirea
de Petru Poanta
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naþional, însã nu cedeazã nicio
clipã tentaþiilor pãrtinirii. Echilibrat
este ºi discursul sãu critic-
evocator, care face încã o datã
proba onestitãþii intelectuale, a
unei prietenii  cãreia i-am asociat,
toþi echinoxiºtii, atributul
exigenþei. O exigenþã întâi de
toate esteticã, desigur, dar ºi una
eticã, decisivã în peisajul adesea
tulburat ºi poluat al lumii prin care
am trecut. « Libertatea de a trãi
estetic », într-un spaþiu protejat
de propriile norme intelectuale ºi
morale, evocatã în paginile cãrþii,
este emblema sub care se
situeazã aici ºi s-a aºezat mereu
scrisul lui Petru Poantã. Ase-
menea tuturor participanþilor
autentici la « efectul Echinox »,
colegul ºi prietenul nostru a
crezut în valorile mari ºi durabile
ale spiritului, a fost un mare cititor
de cãrþi, un om al Bibliotecii cu
majusculã, dar ºi unul care n-a
ocolit lumea din jur, spre care a
rãmas deschis, disponibil, cu o
frumoasã libertate în relaþiile cu
ceilalþi. Nu sunt convins, totuºi,
cã s-a livrat – cum se spune –
fãrã condiþii în relaþiile cu se-
menii. A pãstrat, mi se pare,
întotdeauna un spaþiu de
penumbre sufleteºti, un loc al
retragerii în sine, o rezervã uºor
coloratã sceptic, ironic ºi
relativizant. Era partea liricã a
spiritului sãu, reversul afectiv al
minþii lucide, al acelui spirit critic
aflat mereu în stare de veghe. Nu
l-am vãzut de multe ori pe Petru
Poantã ieºind în spaþiul public ca
sã polemizeze bãtãios ºi impulsiv
cu lumea mai apropiatã sau mai
îndepãrtatã în care a trãit. O
anumitã surdinã a atenuat
aproape constant asperitãþile de
parcurs, conflictele specta-
culoase. Aº spune mai degrabã
cã a fãcut ºi face parte dintre
criticii cu o  autoritate discretã,
dar certã, cãci cuvântul lui de
cititor specializat s-a rostit mai
întodeauna cu o siguranþã ºi
fermitate care impuneau.

 M-am uitat, rãsfoind în aceste
zile de doliu, un album echinoxist
de la începutul anilor ’70, la niºte
fotografii în care regretatul nostru
confrate ºi prieten se aflã alãturi
de câþiva dintre membrii primei
promoþii echinoxiste, chipuri

tinere, încrezãtoare, stând în
picioare în faþa Lupoaicei roma-
ne aºezate atunci în faþa
Universitãþii. Nu departe se mai
aflã încã monumentul ªcolii
Ardelene. E, cred, o bunã situare
a acelor tineri care eram, cãci de
atunci încoace ne-am revendicat
fiecare echinoxist apartenenþa la
spiritul constructiv-miltant al
Transilvaniei noastre.  Petru
Poantã a ilustrat în chip eminent
acest spirit luminos ºi, iatã, se
contopeºte astãzi cu aceastã
luminã durabilã.

Ion Pop

Un Petru Poanta
al poeziei

)

Nu poþi gãsi un cuvânt, cât de cât
cu o noimã, la vestea brutalã cã a
murit Petru Poantã. Criticul, eseistul,
cronicarul ºi istoricul literar,
memorialistul, omul aproape
abstract, prietenul multora, o
conºtiinþã în spaþiul expresiei ºi ideii.
Aceasta, într-o dimineaþã a unei zile
cu 7, ca ºi a zilei lui de naºtere, ºi
când n-au trecut nici 6 luni de când
împlinea 66 de ani. Sau acest joc de
cifre.

Veste de care zei celulari
protectori se temeau, ºi împotriva
cãreia o credinþã în ºtiinþa hipocraticã
þinea treazã o candelã, pe care la
întrevederi de breaslã, ºi confruntãri,
ºi sãrbãtoriri, unde era o prezenþã
discretã ºi cordialã, citind dintr-o
jumãtate de paginã cu scris de mânã

mãrunt, esenþial, sufletul sãu, într-un
reflexiv, o apãra, sub o discreþie ºi un
surâs de iniþiat.

Dar faptul consumat, prin
schimbarea timpului prezent în timpul
trecut, o nesfârºire – ºi autori din toate
generaþiile, apropiaþi ca formaþie  sau
doar purtãtori de o stimã, confraþi care
îi trimiteau volumele lor sau
împãrtãºeau cu el un gând, nu-l mai
pot vedea pe îndrãgostitul de cãrþi,
þinute în faþa ochelarilor ca în focul
razelor unui aparat Röntgen, pentru
mai de tainã descifrãri ori un verdict,
adunate cândva în douã casete
numindu-se „Radiografii I” ºi „Ra-
diografii II”, altfel decât cu ochii min-
þii. De nu prin geamul unei lacrimi.

Unui loc îmbiindu-se ºi amintirea,
dintr-un moment de încercãri, sã nu
mai ieºi din metaforã, de pe puntea
unei nave, ori pe un prag de deceniu
7, dintr-un veac XX, când pentru
efectivul „Stelei”, pornitã la drum în
anul 1954, poate fi gânditã, într-un
moment de încercãri ale vremii, o
revigorare cu tinereþe, respectiv sã
poatã fi aduºi, într-o speranþã, direct
de pe bãncile Universitãþii, angajaþi,
asociaþi, aproape dintr-o datã, nu
mai puþin decât patru voci noi, de
promisiuni diferite, pentru conti-
nuitatea unei cauze, între care ºi un
condei critic –  eveniment reflectat ºi
în acest fragment dintr-un editorial:
„Condeielor anterioare li se asociazã
(…) talente ivite recent, beletriºti ºi
critici aflaþi la primele lor izbânzi prin
cuvânt, conform principiului care a
prezidat miºcarea literarã de aici ºi
idealului de duratã”.

Petru Poantã, dupã afirmãri în
cenaclul ºi revista, studenþeºti,
„Echinox”, unde a debutat cu vreo doi
ani în urmã, va fi în acest mediu
instituþional scriitoricesc, la vedere,
alãturi de ceilalþi nou veniþi, cum ºi de
redactorii mai cu stagiu, în baza unei
vorbe  cãlinesciene, îndeobºte în-
suºite, cã orice visãtor beletristic
trebuie sã ºtie sã scrie ºi articol critic,
nelipsit, numãr de numãr, timp de mai
bine de un an, în principal la o rubricã,
de uceniciri, „Cãrþi”, într-o devoþiune
pentru apariþiile editoriale la zi,
române sau traduceri, indiferent de
gen, ca într-o prestaþie de exerciþii la
sol; pentru ca din 1972 sã se afle într-
un alt orizont, sau post de observaþie,
al „Cronicii literare”, din revistã, unde,
printr-o bunã înþelegere, îi revine, îºi
adjudecã, în exclusivitate fenomenul
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poetic, cartea de, sau despre,
poezie, însã al unei întregi þãri sau
culturi, astfel ca în cele douã volume
amintite, ulterioare altuia, de debut
editorial, de asemenea ilustrativ,
„Modalitãþi lirice contemporane”, 95
de articole dintr-un total de 120 sã
dea seamã doar despre fãptuiri de
stih. O povarã de rouã, „uºor nu e
nici cântecul”, s-a spus, pe care la
„Steaua” el o va duce, mai curând
ca un solidar decât cu un morb de
justiþiar, vreo douãzeci de ani „buni”,
neabãtut.

Buni, pentru cã sub steagul
tinereþii, pe care parcã sã n-o dai pe
ani mai târzii.

Autorul ºi al unei judicioase ºi
elegante ediþii de „Opere”, de George
Coºbuc, criticul de acute intuiþii ºi o
scriiturã elevatã, plecat în plinã putere
de muncã prea de timpuriu dintr-un
lucru sintetizator care nu trebuia
întrerupt, va evolua, nici vorbã, sau
fireºte, în ºi mai durabil, pe un teren
ºi mai aºezat: al demersului
monografic ºi istorico-literar, sã
numim trei incursiuni, din care douã
de premierã, „Cercul literar de la
Sibiu” (1997, 2006),  „Opera lui
George Coºbuc” (2004) ºi „Clujul
interbelic. Anatomia unui miracol”
(2013), cãrþi ºi ele, alãturi de altele,
completând îmbogãþitor un profil
literar în extinderi, de temeinicii.

Despãrþirea de om este una
dureroasã, într-un câmp de valori,
cum îi va fi fost în ultimul an, dupã
declanºarea unei nemiloase boli,
viaþa în „trecãtorul” trup, inclusiv din
perspectiva operei care-i salveazã
numele, unul autonom din ani de-
nceput, într-un fel neterminatã ºi într-
un plan de adânc spectaculoasã,
amplã, la o numãrãtoare din stele, un
capitol  de istorie literarã ºi el, încã
de investigat ºi de descoperit, o
avuþie prin expresie ºi idee, în
aºteptãri. Operã personalã, care-i ºi
investiþia lui pentru reîntâlniri, iar ºi iar,
pe pãmânt ºi printre oameni care vor
fi, nu doar cu cei care, dupã o zisã,
au fost. Cum s-a mai afirmat de cãtre
un alt critic ardelean, cã pe treptele
vârstelor avem de a face nu cu unul
ci cu vreo trei scriitori „Poantã”, din
care parcã ultimii doi „postde-
cembriºti”, din anii maturitãþii, pe
cel dintâi, care numai i-ar pregãti, eu
nu l-aº vedea într-o situaþie de
inferioritate, dispãrând sau estom-
pându-se, în nici un calcul, în raport

cu ceilalþi doi, dacã testul ar fi gradul
în care ei „pot rãmâne, cu siguranþã,
multã vreme în memoria noastrã”. Ci
mai curând, într-o revenire, cum aº
citi rãsfoind volumele foiletonistului,
de la un numãr lunar de periodic la
altul, pe un cerc al anotimpurilor,
întâmpinând iviri de iviri de timbruri,
murmur de izvoare, în zarea unei
treimi de veac, acestea cu emoþie,
gând ºi imagine, cuvânt inspirat,
tradiþional ori inventiv, ºi întrebându-
se de ce sunt ele afirmaþie, dacã sunt,
nu neant. Într-o luminã pe care o dau
viaþa, devenirea, spiritul constructiv
sau un mod de a fi prin dragoste pentru
frumos, cordial ºi adevãr, în etern.

Un Petru Poantã viu.
Aurel Rãu

În 1970, revista Steaua  a fãcut
o infuzie de capital simbolic,
intelectual, primind patru echi-
noxiºti  în redacþie. Printre ei, Petru
Poantã, un condei afirmat la re-
vista  studenþilor clujeni, (nu doar
a lor, desigur, cu o deschidere spre
literatura întregii þãri. Petru  Poantã,
titularul cronicii literare la revista
tinerilor, devine la matura revistã
condusã de Aurel Rãu, treptat, un
nume literar respectat, deþinând
vreme de douãzeci  de ani, po-
menitul oficiu critic pentru poezie.
Atunci, publicaþia se înnoieºte, din
mai multe puncte de vedere, are
un ritm mai frecvent de apariþie, de
douã ori pe lunã, iar Octavian Bour,
îi asigurã o atrãgãtoare condiþie
graficã. În acest climat dinamic,
Petru Poantã este  un excelent
diagnostician, un expert rapid,  fle-

Ginduri la
plecarea unui
prieten

rul lui de a detecta poezia nu are
cusur, numind exact reuºite va-
lorice, sau ratãrile autorilor, indi-
ferent de formula lor  poeticã. Nu a
avut parti-pris-uri, ci echilibru obiec-
tiv, recepta  fondul tradiþional,
Coºbuc, interbelicii exemplari, dar
ºi noutatea , insolitul, experimentul,
cu un  gust  artistic sigur, rafinat
de lecturi intense, pasionante,
febrile. De Ion Negoiþescu îl a-
propie, cred, aceastã patimã a
lecturilor esenþiale, lecturi  inter-
nalizate, devenite acte intime,
mereu întreþesute cu existenþa
proprie. Literatura ca mod de
existenþã, viaþa autorilor ºi a per-
sonajelor perfect asimilate, per-
meabilitatea maximã la expe-
rienþele ºi reflecþiile altora, un
criteriu estetic  aplicat lumii din
jur, sau celei imaginare. Metoda
criticulu: empatia de fond, identifi-
careacu un text, meditaþia, por-
nind de la un fragment, de la o
metaforã, descifrarea filigranului
ideatic. Acesta ar fi, de fapt, de-
mersul critic, de mai târziu, al
reprezentanþilor ªcolii critice
geneveze, intuit cumva, de criticul
de la Steaua, prin anii ’70. Atunci ,
Roland Barthes, Maurice Blanchot
erau numele admirate, imitate  de
mai toata generaþia ’47, iar ge-
nevezii vor fi traduºi, dupã un
deceniu, prin eforturile de la editu-
ra Minerva, a unor Ion Pop, Mircea
Martin, etc. Metodele  unui
George Poulet, sau Jean Pierre
Richard îi vor  veni mãnuºã eseis-
tului stelist. Dar, dincolo de intuiþii
critice, metode, talentul de a fi
expresiv, siguranþa verdictelor pro-
nunþate elegant, îl caracterizau pe
redactorul bimensualului  clujean.

Un scris de mânã extrem de
caligrafic, lizibil, dar neînflorat,  ca
la cei vechi, cu minime îndreptãri,
ceva limpede, onest, definitiv, cris-
talizând pe o jumãtaþi de coalã,
care ne dãdeau  la dactilografiere
o paginã A4. Claritate a ideilor, cine
gândeºte  confuz  stricã ºi limba,
scriind confuz, îmi spunea Petru...
Detesta scrisul mãlãieþ, cum spu-
nea el cu umor, adica unul moale,
lax, fãrã relief personal, aºa cum
detesta ipocrizia. Avea darul
sintagmelor memorabile, de la
vitalitate depresivã, la autor
auroral. Poezia este o stare de
epuizare, dupã un exerciþiu iniþiatic.
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Asa scria,într-o însemnare fãcutã
cu creionul, pe marginea albã a
unui volum, demult… I-am citit
reflecþia,  involuntar, rãsfoindu-i
cartea din care citea (la venirea
mea, o  lãsase pe masã, ieºit sã
facã un ness) nu ºtiu dacã a folosit
acest gând, undeva, cândva. Eu
l-am reþinut. L- am considerat un
dar personal, facut de hazard,  deºi
însuºit de mine nu tocmai cinstit.

Autor de poezie, la începuturile
lui literare, renunþã dintr-o lucidita-
te onorantã, din spirit de  exigen-
þã, marca scrisului sãu, dar îºi
pãstreaza fibra liricã, aproape în
toate  exegezele lui, ºi mai mult in
ultimele sale eseuri. Cele despre
Cluj, mai cu seamã, pe care l-a
iubit din 1965, de la prima vedere.
O  iubire  definitivã, formatoare.
Iubea, concret,  Facultatea de
Fillogie, profesorii de aici, de la Ion
Vlad, Ion Pop, Ion Vartic, la Mircea
Zaciu, Echinoxul,  Steaua, priete-
niile bine alese, dar fidele,
bibliotecile sau galeriile de artã,
cafenelele, restaurantele unde
zãboveam, de dragul discuþiilor,
mai mult decât al vinului. Nu eram
asceþi, mult mai târziu am
descoperit farmecul cumpãtãrii.
Familia sa, eseista, editorul, criticul
care este Irina Petraº, ºi fiica lor,
Laura sunt rodul iubirii desfãºu-rate
în  cetatea  transilvanã. Petru Petru
Poantã Cujul nu era un oraº
predilect. Era însuºi Oraºul.

Dacã pentru regretatul Marian
Papahagi, Roma a fost emble-
matic-definitorie, pentru Petru
Poantã acest rol îl va avea Clujul
universitar ºi literar. Unul des-
coperea lumea cãrþilor ºi scrisul la
Accademia di Romania, de pe
Valle Giulia, unde  locuieºte, stu-
dent, ºi tot acolo, moare, director,
profesor universitar, dupã  patru-
zeci de ani. Petru, dupã mai bine
de patruzeci de ani, de la des-
cinderea sa la Cluj,  cred cã îºi va
regãsi, în aceastã toamnã a tre-
cerii sale dincolo, tot la Cluj,
prietenii duºi înaintea lui. S-a
nãscut primãvara, pe 7 aprilie, a
plecat toamna, tot pe 7, sep-
tembrie. A trãit din plin, aº zice,
toate anotimpurile terestre. Sã
nu-l uitãm pe Petru Poantã, el nu
ne-a uitat vreodatã.

                   Adrian Popescu

ceea ce spuneam mai sus, sã reiau întâmplãri, gesturi, vorbe spuse de el. ªi ºtiþi care a fost prima vorbã

Stai ani întregi departe de
cineva cu care þi-ai împãrþit unele
dintre zilele ºi câteodatã ºi nopþile
ani, dar nu-i simþi lipsa pentru cã
ºtii cã este, acolo, la locul lui, nu
doar în memoria ta, ci ºi în oraºul
unde numai tu nu mai eºti. ªi
deodatã primeºti vestea neagrã:
Petru Poantã s-a dus… ºi atunci
abia se dezlãnþuie procesul acela
ciudat, când începi sã dai înapoi
filmul, cu încetinitorul sau pe re-
pede, amintindu-þi ceea ce, brusc,
þi se pare cã þi s-a luat.

De Petru Poantã m-au despãrþit
multe. Dar ºi multe m-au legat. N-
o sã le detaliez pe cele dintâi,
acum, când trebuie sã-i spunem
cãlãtorie uºoarã. De legat, ne-a
legat de fapt felul în care vom fi
privit literatura ºi lumea din jur.
Fiecare, în felul nostru, am fost ºi
ironici ºi preocupaþi de cele care
se întâmplã împrejurul nostru. Nu
eram niºte entuziaºti nici unul
dintre noi, nici mãcar atunci când
ne plãcea vreo carte mai mult
decât ne-am fi aºteptat nu arãtam
asta. El dezvãluia, totuºi, ceva în
articolul pe care-l scria ºi care era,
mai ales atunci când se referea la
poezie, de o fineþe pãtrunzãtoare
ºi de un stil pe care, vãzându-l ºi
stând chiar de vorbã cu el, nu i l-ai
fi bãnuit. Era unul dintre nu prea
mulþii critici de poezie care scriau
captivant, dar nu cu tot dinadinsul,
ci fiindcã aºa îi dicta analiza pe
care o întreprindea, felul în care
pãtrundea în teritorii strãine altora.

Într-o frumoasã zi de sep-

tembrie s-a dus, aºa cum mi-a scris
atunci un prieten al meu rãmas
aproape, dar tot pe la Cluj. Citind
mesajul lui am început sã fac ceea
ce spuneam mai sus, sã reiau
întâmplãri, gesturi, vorbe spuse de
el. ‘i ºtiþi care a fost prima vorbã de
duh pe care mi-am amintit-o? N-
aveþi de unde. O datã, noaptea, pe
când petreceam, aºa cum ne cam
obiºnuisem pe-atunci, acum vreo
patruzeci de ani ºi mai bine, a spus
deodatã, sau poate în legãturã cu
discuþia, care s-a topit în memorie,
„ideile la frig sunt pure”. Acum,
transcrisã aºa, vorba asta ar putea
sã nu mai însemne mare lucru
pentru cei care trec cu ochii peste
ea. Atunci, era prin anii ºaptezeci,
vorbele lui au rãsunat, vorba
Phoenicºilor, „ca niºte lovituri de
tun”, dar desigur doar în interiorul
fiecãruia dintre noi. Celor de azi anii
aceia, nici ei, poate cã nu le mai
spun nimic, ciudat, nouã (sau doar
mie?) anii dinaintea mea îmi spun
mai mult decât, poate, ar trebui.

Petru Poantã a fost criticul
primei generaþii de la Echinox. Ei,
cei care l-au inventat ºi l-au pus
pe picioare, fãcând din aceastã
publicaþie studenþeascã probabil
cea mai bunã revistã literarã a
timpului. Sau, ca sã mã autocitez,
s-a numãrat printre corifeii
Echinoxului dintâi, cel de neegalat.
Scria de pe atunci cu o distincþie
remarcatã de toþi cei care citeau.
L-am auzit primele dãþi la cenaclul
care a dat numele revistei, unde
acei tineri de-atunci practicau
literatura ºi analiza ei cu maximã
seriozitate ºi îi apropiam în minte,
de pe atunci, de cerchiºtii de la
Sibiu, în nu tocmai cu totul alte
condiþii.

Am fost martorul apariþiei
multora dintre cãrþile sale, ºi cum
am fost ºi vecini, uºã-n uºã, o
vreme, le am mai pe toate, cele din
acele timpuri, cu dedicaþie. În 1973,
Modalitãþi lirice contemporane,
care au afirmat o voce criticã
maturã, distinctã, remarcabilã,
apoi, deodatã, de ne-am mirat cu
toþii, în 1976, a scos monografia
despre Coºbuc. Ce l-a apucat pe
Petre, ne-am întrebat, cei din jur,
obiºnuiþi cu apetenþa lui pentru
poezia modernã, destul de departe
de Badea George? Era deja de mai
mulþi ani la Steaua, unde ºi-au gãsit

Petru Poanta si
anii care au fost

,,,,,
)



44

A plecat dintre noi Petru Poantã.
În vârful picioarelor, cu discreþie,
cu demnitate în suferinþã. Lumea
literelor româneaºti este mai
sãracã de una dintre valorile sale
majore! Cãci, fãrã îndoialã,
dispariþia sa vãduveºte critica de
una dintre cele mai prestigioase
voci ale ei iar Echinoxul de încã
unul dintre corifei.

În anul 2003 Petru Poantã
publica Efectul « Echinox » sau
despre echilibru, lucrare capitalã
pentru definira þelurilor ºi esteticii
grupãrii clujene care a marcat,
definitoriu, literatura românã
contemporanã. Membru de prim
plan al generaþiei fondatoare,
Poantã a fost el însuºi un element

nu adãpost ci teren de evoluþie
favorabilã ºi alþi echinoxiºti din
prima generaþie, dintre cei pe care
i-am numit corifei. N-a fost foarte
generos cu sine însuºi, n-a scos
carte dupã carte, a aºteptat ani în
ºir de la una la alta, ºi-a mai adunat
ºi alte cronici în Radiografii, sau,
mai târziu, în Scriitori contem-
porani. În fine, dupã 90, s-a aplecat
asupra Cercului Literar de la Sibiu,
cel cu care echinoxiºtii aveau
atâtea în comun, a scris ºi publicat
în ’97 ºi apoi în 2006,  Cercul Literar
de la Sibiu. Introducere în
fenomenul originar . Petru Poantã
va fi resimþit „efectul Echinox” ca
pe unul de echilibru, pentru cã, în
2003 ºi-a ºi intitulat o carte chiar
aºa: Efectul Echinox sau despre
echilibru. În ultimii ani, cum ºtiu mai
bine cei de la Cluj, Petre (deºi
semna Petru, noi îi spuneam
Petre) s-a întors cu faþa spre
oraºul în care trãia, de adopþie cum
s-ar spune, cercetându-ºi Clujul, în
trei cãrþi, Clujul meu. Oameni ºi
locuri, apoi Clujul meu. Anii
ºaptezeci ºi, în fine, Clujul meu.
Radiografii. Asta dupã un alt Cluj,
Dicþionar de poeþi. Clujul
contemporan. ‘i chiar pe patul de
spital, în ultimele sale zile pe
aceasta lume, ºi-a mai vãzut o
ultimã carte din acest ciclu, abia
apãrutã. El, cel care se nãscuse
într-un sat cu nume diminutivat,
Ceriºor, din judeþul Hunedoara,
devenise un cetãþean al Clujului,
ºi încã unul dintre aceia care nu
doar dorm în oraºul lor, ci îl
cerceteazã ºi îi cautã semnifi-
caþiile, iar Clujul chiar meritã asta,
meritã o istorie, cum pânã la urmã
ºi sunt aceste cãrþi, pentru cã
acolo unde s-a format Petru
Poantã s-au mai format ºi alþi
intelectuali români de frunte
începând de mult înainte de el ºi
de generaþia lui. Petre a cercetat
un Cluj care mai pãstra, în anii
când era student (a terminat fa-
cultatea, de Filologie, fireºte, în
1970), urmele strãmoºilor uitaþi, dar
nu de tot, ci doar în intenþia celor
care-l guvernau atunci.

Am bãtut împreunã strãzile ºi
alte alcãtuiri ale Clujului, pe unde
trecuserã ºi unii dintre înaintaºii
noºtri. Ce-om fi vorbit noi atunci,
ce aveam noi atâtea sã ne
spunem? mã întreb acum, când

chiar dacã aº mai avea ceva sã-i
spun tot n-aº mai putea, pentru cã
Petre, „cuminte”, n-ar vrea sã
rãspunzã, ca sã parafrazez un
clasic pe care vã las sã-l
descoperiþi singuri.

Eu nu ºtiu dacã o sã ne mai
întâlnim undeva, cãci nebãnuite,
chiar aºa, sunt cãile Domnului, dar
faptul cã am fost împreunã
cândva, aici, la Cluj, alãturi de alþi
prieteni, a însemnat totuºi mult,
ceva care rãmâne. ªi nu numai în
amintire. O, unde sunt dimineþile
acelea de pe strada Gheorgheni,
numãrul 202, când plecam
împreunã spre centru, pe la
redacþiile noastre? Dormi în pace,
prietene!

Nicolae Prelipceanu

Petru

de echilbru. Ca prezenþã în spaþiul
public, ca atitudine în agitatul
univers literar, plin de tempeste
reale sau închipuite, de nisipuri
miºcãtoare glisând dupã capricii ºi
interese de grup sau de gaºcã, ca
instanþã criticã, expresie a unei
obiectivitãþi de care nu s-a despãrþit
niciodatã, a unei înþelegeri
superioare ºi a unei delicateþi
funciare în raporturile cu autorii.

Cum scriam cândva, cu profilul
lui de hidalgo, Petru Poantã prea
a nu avea nimic de-a face cu
pescarul din Capernaum  chiar
dacã  ºi lui i-a fost juruit veghea la
porþile Paradisului, a celui liric fi-
reºte, la care se-nghesuie atâþia
aspiranþi la eternitate. Numai cã
alura cervantianã nu anula
asemuirea cu blândul purtãtor de
aureolã.

Fiindcã, tãios ca o lamã de
Toledo în verb, îºi trãda numai-
decât natura benedictinã prin
imposibiltatea practicãrii unui cult
pentru care îi lipsea organic orice
apetenþã: rãutatea. Exegezele
sale nu sunt nici exerciþii de
admiraþie, cãci s-a aflat într-o
permanentã stare de veghe a
spiritului critic, dar nici execuþii
publice, fiindcã  Poantã asuma în-
totdeauna anamnezei respectul
pentru truda oricãrei lucrãri a
spiritului. ªtia sã încurajeze cu
discreta reþinere a lojei, nu cu
zgomotoasa frenezie a galeriei ºi
sã disuadeze fãrã sã umileascã.

Acest critic cu vaste lecturi, a
fost printre cei mai aplicaþi co-
mentatori de poezie, cãci iubitor de
fineþuri colocviale, gurmet nãrãvit
la sibaritice festinuri critice, folosea,
acolo unde alþii asudã cu baroase
proletare, dãlþi de bijutier ºi scalpel
de neurochirurg pentru a inciza
trupul heruvic al poemului.

Aºa se face cã Radiografiile
sale pãtrund pânã la ADN-ul
tãcerii ºi indicibilului poetic.

Cunosctor profund al direcþiilor
ºi curentelor critice moderne, a
propus o viziune surprinzãtoare
asupra universului liric al lui
Coºbuc ºi o pertinentã analizã a
Cercului Literar de la Sibiu ºi a
esteticii sale.

Scriitura lui artistã, lãmuritã, în
sensul vechi al cuvântului, în
laboratoarele alchimice ale eru-
diþiei, se hrãnea nu din nostalgii
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subterane, ci din reale disponibilitãþi
beletristice ºi îmi aduc aminte, la
acest ceas de vecernie trist, de
clipa rarã, în care am desfãcut
împreunã, pe un colþ de masã din
mitica  Arizona, pecetea de tainã
a  unor stihuri pe care le semna
manu propria.

Mi-a vegheat de-a lungul anilor,
cu ochiul lui critic vigilent, parcursul
poetic, de la debut ºi pânã la re-
centa antologie de autor cu care-
mi însemnam un prag de vârstã.
Ca un prieten adevrat, adicã lucid
ºi exigent.

Precum cei mai mulþi din pro-
moþia Echinox era îndrgostit de
urbea de pe Someº, al cãrei

cronicar inspirat s-a dovedit a fi în
suita de lucrãri monografice
dedicate istoriei ei moderne, pe
care le aºeza cu orgoliu sub
posesiva formulã « Clujul meu ».
În Clujul lui, Clujul anilor ’70, pe care
ºi-l adjudeca cu aceeaºi avariþie,
evocându-i cu pasiune fabuloasa
boemã, scrisul lui îºi avea mãsura
existenþialã în mãreþia goliardicã în
care ne rãsfãþam dimpreunã, noi
« mon-goloinii » de-atunci ºi de-a
pururi, prinþi ai unei sibaritice Atene
subterane. Chelar al înnoptatelor
crame în care se cãftãnesc orfice
licori, Petru Poantã  împãrþea cu
doar foarte puþini alþi câþiva fudulia
unui cin în care boierirea cerea

papile pãstoreliene ºi miros de li-
mier.

În trîmba de vedenii în care
peniþa bizantin-chaucerianã a lui
Florin Creangã imagina fume-
goasele penumbre ale miticului
tãrâm al Crâºmei lui Mongolu,
Petru îºi rãsfaþã chipul în fruntea
unei tainice cine a duhului liber,
botezat de fuioarele luminii celeste.
Lumina în care s-a pierdut acum,
în aceastã toamnã mateinã, pentru
a-i întâlni pe cei plecaþi ca ºi el prea
devreme în birtul îngerilor. Acolo
unde, cândva, ne vom afla cu toþii
pentru a pune de un alt Echinox.

  Horia Bãdescu

Dumitru  Zdrenghea

PORT PUSTIU?

Corãbiile se apropie de port
Încãrcate cu daruri bogate ºi aur,
Dar totu-i pustiu,
Iar portul e mort.
Pe cheiul încins, cadavre de vise,
Iubiri ucise temeinic,
ªi patimi,
Mai ales patimi,
Abandonate.
Pe cheiul încins plâng inimi ºi-i vânt,
ªi nimeni n-aºteaptã pe nimeni.

Doar disperarea zâmbeºte
ªãgalnic,
Iar moartea vine spre noi,
Plutind, ispititor, peste ape.

SINGURÃTATE

Vino spre mine, iubito,
Încã se mai poate
Puþin obositã ºi palidã
De nopþi fãrã numãr
ªi scâncet de copil
Dezamagitã de cioburi de vise
Dar încã frumoasã în toamna târzie
Cu umbrele iernii cazând peste noi.

Vino spre mine, iubito,
Îndureratã de boalã ºi  timp
Mângaie-mi faþa
Nu-s riduri, ci timpul curgând
Prin propriul meu trup.
Ce, dacã-i atâta noroi în timp ºi în noi
Ce dacã nimic nu mai poate sã fie,
Când gândul e atât de sãlbatic,
Cã lacrimi pot cerne tãcerea.
Dã-mi mâna ºi vino,
Sã stãm împreunã în noapte
Incadescenþi, dar tãcuþi
Sãraci în somn ºi în ºoapte
ªi singuri, foarte singuri
Sã aºteptãm dimineaþa,
Ce n-o sã mai vinã.

Semn

Cardiolog de renume, Dumitru Zdrenghea este autorul unor studii de specialitate, dar ºi coordonator al
manualului Cartea inimii, adresat publicului. Descoperindu-se ca poet, la o vârstã maturã, profesorul clujean
are exemplul unor iluºtri scriitori medici, de la Victor Papilian la C. D. Zeletin.
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Încã de prin mai-iunie una dintre
dilemele burgheze ce bântuie
arierplanul intelectualului român
este problema lecturilor de varã.
Sã merg pe mâna lui Philip Roth
sau pe cea a unui tânãr prozator
actual ca A.R.Deleanu de pildã; sã
combin un pic de clasici, în recitire,
sau sã mã îndrept spre me-
morialisticã? Sau poate ar pica mai
bine o lecturã uºoarã dar intensã
de poezie; dar totuºi puþinã istorie
sau speculaþie nu stricã...
Misiunea devine din ce în ce mai
dificilã odatã ce conºtientizãm cã
puþinul timp de tihnã pe care
augustul solar ni-l oferã - se va
fasona ºi dupã chipul ºi texturile
cãrþilor alese - pe care, cei mai
norocoºi, le aruncãm în bagajele
estivale.

În ceea ce mã priveºte vara
asta am mers pe mâna lui Mircea
Zaciu cu al sãu Jurnal în patru
volume ce acoperã ”satanicul”
deceniu ‘80. ªi nu am regretat
câtuºi de puþin pentru cã dincolo
de jocurile identificãrii perso-
nalitãþilor literare din spatele
majusculelor sau a poreclelor
folosite de discretul profesor – în-
semnãrile acestuia te transportã ºi
reuºesc prin mijloace încã mis-
terioase sã-þi redea o hartã vie, cu
istoriile sale alambicate, a vieþii
literare din respectiva decadã.
Dacã darul romanului este na-
raþiunea/istoria în rotunjimea ei
inumanã, atunci darul jurnalului-
poate fi când e autentic – chiar
prezentul trãit, prea-umanul în
momentanitatea sa pierdutã sub
vremi ºi întinderile lor irezolvabile.

O astfel de precaritate transpare
ºi în notiþele profesorului - e vorba
despre zbuciumul ºi nesiguranþele
atât de specifice comunismului
terminal al acelor ani. ªi totuºi
Mircea Zaciu nu ne transportã nici
în buduar ºi nici în bucãtãrie cãci
una dintre virtuþile-flagrante” ale
jurnalului sãu este disocierea dintre
zonele intimist-personale pe care
acesta ºtie sã le eludeze ºi organul
sãu pentru tot ceea ce înseamnã

schimb, rezistenþã sau intrigã
culturalã. Pendularea între Cluj ºi
Bucureºti ne deschide surprin-
zãtoare perspective privind
jocurile ºi mizele pe care scriitorii
dar ºi activiºtii de partid, culturnicii
sau scandalagii le iscã prin platoºa
din ce în ce mai ruginitã ºi imobilã
a instituþiilor statului totalitar. De la

scandalul în jurul Incognito-ului lui
E. Barbu la demisia lui Dorin
Tudoran; de la multiplele forme de
represiune sau cenzurã pânã la
tristul traiect al Dicþionarului
Scriitorilor Români  coordonat de
profesor împreunã cu M.Papahagi
ºi A. Sasu, viaþa literarã cu
meschinãriile ºi comuniunile sale

ne este dezgolitã ºi expusã de
acelaºi M. Zaciu cu o acuitate
vecinã cruzimii.

Pulsaþia afectivã a intelec-
tualului M. Zaciu devine progresiv
din ce în ce mai sumbrã odatã cu
dezasamblarea ºi penuria ce
apare în toate palierele sociale: cozi
kilometrice, mizeria ºi epidemiile,
raþionalizarea alimentelor, lipsa

medicamentelor, închiderea gra-
niþelor sunt doar câteva dintre
reperele slalomului epuizant al
supravietuirii din acea epocã.
Riscul de a-mi petrece un august
semi-depresiv odatã cu astfel de
lecturã de varã a fost contra-
balansat însã cu o alternativã nu
mai puþin pluralã ºi tonicã - prin
lectura, la început de septembrie,
a consistentului (600 pag.) tom
gândit ºi compilat de Irina Petraº
sub egida Uniunii Scriitorilor din
România Filiala Cluj:Viaþa literarã
la Cluj – evocãri, medalioane,
amintiri, cronologie.ªi tot despre
viaþa culturalã e vorba în antologie
– dar de data asta – carnaþia e datã
tocmai de variaþia ºi interconec-
tarea perspectivelor.

Cronologia istoriei literare
clujene e reconstruitã prin scurte
studii, articole sau evocãri,
interviuri sau versuri ale unora
dintre protagoniºtii importanþi ai
scenei literar-clujene actuale:
„Volumul de faþã rememoreazã
cele mai importante momente ale
vieþii literare instituþionale din
Cluj, dar ºi din Transilvania. Vor-
besc în el mai ales membrii Filialei
clujene a Uniunii Scriitorilor. Înfiin-
þatã în 1949, va împlini curând 65
de ani. Despre viaþa ei este vorba
în primul rând, dar nu sunt lãsate
deoparte nici rãdãcinile interbelice.”
– spune Irina Petraº în Precizarea
antemergãtoare volumului.

Pe lângã texte de Petru Poantã,
Valeriu Anania, Virgil Stanciu, Ion
Pop, Mircea Zaciu, Marta Petreu
– ca sã enumerãm doar câþiva
dintre co-autori, volumul propune
ºi o veritabilã colecþie de instan-
tanee, poze de grup sau fotografii
de la diverse evenimente cu scrii-
torii importanþi ai Clujului ultimului
veac. Nu sunt omise nici evocãri
ale principalilor fermenþi culturali
cum ar fi reviste (Tribuna, Steaua,
Echinox), cenacluri, lansãri de
carte sau altele. Cronologia din a
II-a parte a volumului – în care
sunt punctate principalele mo-
mente ale vieþii culturale transilvane
încã din secolul 15 – vine sã
întregeascã impresia de material
documentar valoros pentru acest
volum. Odatã vara trecutã – se
pare cã septembrie oferã noi zone
de explorare pentru cei pasionaþi
de istoria literarã ardeleanã.

Vlad  Moldovan

Viata literara la Cluj
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Printre multe altele, suprarea-
lismul ne apare astãzi ca una dintre
cele mai imprevizibile surse de
tentaþii pentru orice temperament
aºa-numit creator. Fie cã vorbim
de variante mito-poetice, psiha-
nalist-simbolice, de trans- sau
post-suprarealitate, elementele
primelor manifeste sunt imediat
recognoscibile, jucând rolul unor
substanþe revelatoare.
Suprarealismul este, de aceea, un
concept aproape ideal – perfect
argumentat în supremele lui
obscuritãþi, el ºi-a recuperat
imediat prin poeþii sãi o istorie, un
viitor, un substrat arhetipal. El îºi
conþine ºi referinþele ºi urmãrile, ca
ºi un fel de ascendenþã care
înainteazã pânã la cele mai
debusolante periferii. Cum se
poate vedea în lucrarea Întâlnirea
prietenilor (Max Ernst, 1922-1923),
suprarealismul nu mai era ceea ce
este, nici doar ceea ce va fi (cum
avea sã spunã André Breton în
Conferinþa de la Praga), ci, odatã
cu apariþia sa, avea sã survinã
permanent, periodic, ba chiar sã
elibereze forme deja aspru
canonizate de ideologiile culturale.
Indiferent de secvenþa temporalã
sau culturalã, orice putea – ºi poate
– sã fie suprarealism.

Fãrã legãturã imediatã cu vreo
judecatã moralã sau de valoare,
putem spune cã la fel de intere-
sante sunt prelungirile suprarea-
lismului, zonele periferice sau
autorii mai degrabã crepusculari
pe care i-a influenþat. Într-o ase-
menea zonã ar putea fi privitã
opera lui Gherasim Luca. Vãzut cel
mai adesea, pe bunã dreptate, ca
unul dintre heralzii suprarealismului
pe teritoriu românesc, numit de
Gilles Deleuze un mare poet (cel
mai mare, chiar, de limba fran-
cezã), Gherasim Luca urmeazã un
destin care se apropie întrucâtva
de cel al lui Salvador Dali. Ca ºi
acesta, Luca apare mereu ca un

exilat sau autoexilat, un des-
cendent al sfâºierii lui Orfeu,
provocând edictele freudiene ºi
depãrtându-se, în cele din urmã,
de nucleul suprarealist. E greu de
spus dacã acest lucru reprezintã
expresia apartenenþei la o miºcare
vie, ale cãrei realizãri sunt întot-
deauna imprevizibile sau e vorba
despre cu totul altceva, despre un
mod de cãutare personalã ale cãrei
metode sunt extrase din su-
prarealism. Poate lucrul cel mai

semnificativ care îl leagã de efer-
vescenþele iniþiale, este însã cã, la
fel ca ceilalþi membri ai Grupului
Suprarealist, Luca îºi urmeazã în
cele din urmã o cale proprie, nu de
puþine ori contestatã în interiorul
sau în afara cercurilor suprareliste.

Resorbþia – de sine ºi a lumii

Una dintre metodele sale de
cunoaºtere reflectatã într-o poeticã
în aceeaºi mãsurã textualã ºi
vizualã, cubomania, este ºi o
formã de cubomanþie, o cãutare
oarbã a identitãþii care trebuie, cu
orice chip sã rãmânã mereu
înstrãinatã, mereu scindatã pentru
a-ºi evita distrugerea. Oroarea
autorului de a fi unul, de a pãstra

aceeaºi referinþã cu oricare dintre
oameni se traduce în recom-
punerea imaginii dupã regulile
hazardului. În fapt, avem de a face,
într-un sens al jocului suprarealist,
cu o aruncare de zaruri, cu „îm-
perecherea halucinatorie dintre
posibilitãþi ºi fenomene” (Un lup
vãzut printr-o lupã, 1945).

Explorãrile sale se apropie însã
mai puþin de alchimie ºi stadiul
nigredo, cum se întâmplã la mulþi
dintre poeþii moderni, ºi mai mult
de o viziune dinãuntrul locurilor
blestemate (amintite ºi de Blecher
sau Naum), de sursele umbrei, de
pliurile existenþiale din care s-au
nãscut Bosch, dar ºi romanticii, cu
portretele lor ambigue, angelic-
demonice. Redescoperind forþa
întunecatã a erotismului care eru-
pe din orice construcþie anamor-
foticã, Luca nu cautã niciodatã
altcumva decât secvenþial ºi
destructurat, urmãrind, cum
mãrturisea într-o scrisoare din
1947 cãtre Sarane Alexandrian,
„negarea absolutã a cordonului
ombilical nostalgic ºi regresiv,
sursa îndepãrtatã a ambivalenþei
ºi a nefericirii noastre” (Petre
Rãileanu, Gherasim Luca, 2005).
Poetul proiecteazã continuu,
ajungând sã demaºte realitatea
punctului de plecare ca insufi-
cientã, dilematicã, falsã; în locul
ei, creºte suprema tentaþie a
„resorbþiei” de sine ºi a lumii,
deopotrivã.

Tensiunea rãmâne însã pro-
fundã, pentru cã poetul, izolat ca
obiect al propriului experiment,
cautã o reconciliere absolutã a
contrariilor, dar ºi un soi de
evacuare a omului în sine însuºi
(imaginea devoratorului sau
autodevorãrii nu este, de altfel,
deloc strãinã suprarealiºtilor); iar
aceasta pentru cã „insuportabila
viaþã oedipianã, feroce, dar precis
descrisã de sisteme (...), trebuie
depãºitã nebuneºte, printr-un salt
formidabil într-un fel de viaþã în
viaþã, de iubire în iubire, indes-
criptibil, indiscernabil ºi ireductibil
la limbajul sistemelor”.

Ceea ce, finalmente, transpa-
re din tot ceea ce performeazã
Gherasim Luca este o poeticã a
gestului ce se vrea întunecat ºi
magic. Fie cã vorbim de forþarea
permanentã a viziunii, fie de

Florin  Balotescu

Gherasim  Luca – inventia,
eliberarea, întunericul
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urgenþa interioarã a invenþiei, ele
se vor regãsi permanent în
preocupãrile poetului: sondarea
distanþelor terifiante dintre bine ºi
rãu, imaginile femeii ca manifestare
exacerbatã a pasionalitãþii,
poemele cu substrat sonor,
faimoasele obiecte oferite obiectiv,
cãutarea iubirii mai puternice decât
iubirea sau a „suprarealismului
în non-suprarealism” (S. Alexan-
drian, Evoluþia lui Gherasim Luca
la Paris, 2006). Gherasim Luca îºi
inventeazã numele, viaþa, mistica,
dar ºi moartea pe care încearcã
sã o „trãiascã” dinainte. Adesea,
totul sfârºeºte într-un întuneric pe
care l-a cãutat toatã viaþa ºi despre
care nu avem niciodatã confir-
marea cã se concretizeazã într-o
profesiune a „negrului” sau într-o
aºteptare a luminii (despre care
ºtim cã, pentru neofiþi, provoacã
orbirea).

Douã cãi - sursa ºi excesul

Mai mult sau mai puþin vizibil
discutat, unul dintre episoadele
cele mai dense care l-au implicat
activ pe Gherasim Luca este cel
al relaþiei cu Gellu Naum. Ea
poartã o destul de vizibilã etichetã
a conflictului care, probabil, e mult
mai aproape de adevãr a fi înþeles
din perspectiva unor tempe-
ramente care îºi intuiesc perfect
coerenþele. La Paris sau Bucu-
reºti, cercul suprarealiºtilor nu a
fost deloc strãin de renunþãri,
excluderi sau „demisii”. Ceea ce i-
a legat probabil pe cei doi într-un
sens profund a fost faptul cã
amândoi au cãutat în primul rând
dragostea; tot aici intervine, însã,
despãrþirea – Naum merge spre o
sursã a dragostei, cea care
declanºeazã mecanisme univer-
sale, este salvatoare ºi nesfârºitã,
Luca încearcã o depãºire a ei prin
exces, prin nesfârºitã diluare în
experimentul care deregleazã voit.
Dacã în primul caz principiul pare
sã fie unul regenerator, fractalic, în
al doilea, poetul performeazã o
reiterare aproape de tip homeo-
patic a unei esenþe (termenul
apare ºi într-o scrisoare a lui Trost
cãtre Breton, v. Rãileanu, op. cit.),
o continuã eviscerare: a limbajului,
a senzaþiei, a clarviziunii. Rareori,
cele douã drumuri s-au reîntâlnit,

poate, în lucrãrile misterioase sau
experimentele autoerotizante ale
lui Victor Brauner sau în „valoarea
cripteziasticã a întâmplãrii” (D.
Trost, Profilul navigabil. Nega-
rea concretã a picturii, 1945, în
Rãileanu, id.), formulã în care Trost
converteºte mortificarea simþurilor
din mistica asceticã în instrument
poetic, în numele unei cunoaºteri
în absenþa cunoaºterii însãºi, al
trãirii principiului simultan cu
anihilarea lui. Cum scrie Gellu
Naum în Cerneala surdã (1945),
„oa-menii despre care vorbesc
sunt dincolo de flãcãrile intolerabile
ale binelui ºi rãului, dincolo de viaþã
ºi moarte. Ei spun lucruri care îi
pot interesa pe ceilalþi”. Paradoxal,
tocmai acest interes este tentaþia
care duce la separãri; lucrurile nu
pot fi scoase însã din teritoriul
poetic, astfel cã ele rãmân parte a
unor demersuri care au zguduit
mentalitãþile. ªi aici, Luca poartã
semnul arcanei fãrã numãr din
jocul de Tarot, cel al nebuniei auto-
impuse, al suferinþei permanent
reînviate, al zonei în care macabrul
ºi extaticul sunt simultane.

„Ochiul care contemplã nu poa-
te fi despãþit nici de spiritul care
cunoaºte, nici de corpul care se
bucurã”, scrie Alexandrian în
volumul Victor Brauner (2004,

2005). Formula descrie aproape
întocmai poetica lui Luca; rãmâne
însã la el o a treia coordonatã, cea
a unei a treia dimensiuni (vorbise,
în definitiv, despre cubomanie,
s.n.) faþã de care experimen-
tatorul pãstreazã tãcerea. Pentru
ea, poetul devine la Gherasim
Luca sursã. Mai mult, el i se
subordoneazã complet. Vampirul
pasiv, iatã noul vis, ar fi exclama
poetul.

Spaima, grimasa, viciul sunt
pure substanþe revelatoare, auto-
narco-tice, poeto-emetice am
putea spune, gândindu-ne la
textele lui Gherasim Luca ca
purtãtoare ale unei substanþe pre-
materiale, pre-lingvistice, nede-
finite ºi a cãrei apariþie e declan-
ºatã prin simbol, stãri sau scindãri
psiho-sociale. Ceea ce rãmâne
însã vizibil ºi important, în cazul
unui asemenea scriitor, este aspec-
tul coroziv, enigmatic ºi autoiniþiatic,
pe care îl ia, prin izolare de dogmã ºi
sistem, o anumitã poeticã. Mai ales
prin aceasta, poetul rãmâne unul
dintre marii adepþi ai limbajelor poetice
secrete, ai comportamentului poetic
reflectat în aventura textualã atent
conceputã pentru a evita conformis-
mul, ai faptelor poetice care ajung, ca
suprarea-lismul, sã-ºi provoace
originile, continuitãþile, dispariþia.

Pagini din jurnalul unui alchimist
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Cosmin  Perþa

Despre interpretare si
revelatie. O perspectiva
crestina

Andrei Pleºu în volumul sãu
Parabolele lui Iisus. Adevãrul ca
poveste (Humanitas, 2012)
propune un demers hermeneutic
insolit ºi complex, excelent strunit
din punct de vedere conceptual ºi
condus narativ. Însã volumul
domnului Andrei Pleºu ºi miza sa
constituie pentru articolul de faþã
doar un pretext. Preluând câteva
„deschideri” teoretice pe care
Andrei Pleºu le face vom încerca
sã lansãm aceste câteva fire
lãsate la apã mai departe într-o
discuþie despre interpretare, de
data aceasta raportatã la o prismã
creºtinã.

Prima afirmaþie a lui Andrei
Pleºu o preluãm chiar din pagina
19: „Povestea e, faþã de argu-
mentul logic, ceea ce e imaginea
faþã de concept. E, ca ºi imaginea,
mai puþin explicitã, dar mai
cuprinzãtoare”. Vorbim despre
parabolã, evident, dar ce ar fi da-
cã am extinde puþin spectrul
parabolei ºi înspre mai laxul
termen de alegorie ºi în felul
acesta înspre un anumit tip de
literaturã (poveste, cum se spune
mai sus), cu mizã moralã, re-
ligioasã, cu tâlc? Deducem cã
argumentul logic, asociat con-
ceptului, nu foloseºte întotdeauna
poveºtii asociate imaginii. Toto-
datã înþelegem cã absenþa logicii,
minimalizând rigoarea explicaþiei,
potenþeazã în schimb capacita-
tea de asimilare ºi de difuzare de
informaþie a poveºtii. Ne reîn-
toarcem astfel dinspre credo, ut
inteligam înspre primordialul credo,
quia absurdum. Lev ªestov, în
Apoteoza lipsei de temeiuri. Eseu
de gândire adogmaticã (Hu-
manitas, 1995), nota: „Obiceiul de
a gândi logic omoarã fantezia.
Omul se convinge cã spre adevãr
existã o singurã cale, a logicii, ºi

cã a te abate de la ea înseamnã a
te îndrepta în mod sigur spre
nerozie. În afara logicii totul e o
rãtãcire, care devine cu atât mai
fatalã cu cât ne apropiem de
chestiunile ultime ale existenþei.
Aici, ghemul logic al Ariadnei s-a
terminat de mult, dar firul îl þine cu
forþa pe om, nemailãsându-l sã
înainteze. (...) Filozofia ºi logica
nu ar trebui sã aibã nimic în
comun; filozofia este arta care
nãzuieºte sã scape din lanþul logic
al raþionamentelor, purtând omul
pe neþãrmurita mare a fanteziei, a
fantasticului, unde totul este în
aceeaºi mãsurã ºi posibil ºi
imposibil” (pag. 60). Aº spune
acelaºi lucru nu numai despre
filozofie, ci ºi despre literatura
alegoricã. Revin aici la o mai
veche idee, aceea a fantasticului
care se naºte din interpretare.
Interpretarea liberã, care permite
acesul iraþionalului, oferã mereu o
deschidere înspre fantastic,
imposibil, epifanie ºi mistic.

Referindu-se la Pe strada
Mântuleasa, Basarab Nicolescu
afirmã cã „Dualitatea realitate-
ficþiune se rezolvã într-o sintezã
de infinite rezonanþe. Ficþiunea
devine astfel realã, iar realitatea
fictivã. (...) Continua pendulare
între real ºi ficþiune genereazã,
prin interpretarea lor dinamicã,
deci mereu schimbãtoare, o
nouã realitate care este ficþiune
ºi o nouã ficþiune care este
realitate” (De la Isarlâk la Valea
Uimirii, Curtea veche, 2011,
paginile 281 ºi 285). Ames-
tecul  acesta ind is t inct  de
realitate ºi ficþiune constituie
un compost teribil care se cere
distilat prin interpretare, însã
interpretarea, dupã cum vom
vedea,  nu este accesib i lã
oricui.

Interpretarea, darul celor
aleºi

Andrei Pleºu subliniazã în
volumul la care facem referire
faptul cã Iisus, întrebat fiind de
rostul parabolelor le face limpede
ucenicilor cã acestea au un dublu
rol, de deschidere a minþii, de
înduhovnicire a lor ºi de ocultare
a adevãrului pentru ceilalþi,
neiniþiaþi. Vouã vã este dat sã
cunoaºteþi tainele împãrãþiei lui
Dumnezeu, dar celor din afarã
toate li se fac în parabole, ca
privind sã priveascã ºi sã nu vadã
ºi auzind sã audã ºi sãp nu
înþeleagã (Marcu, 4, 11-12), le
spune Iisus ucenicilor. „În vreme
ce ucenicii vor cãpãta parabole
limpezi, gata descifrate, cei din
afarã vor cãpãta enigme
indisolubile” (Pleºu, op. cit., pag.
31). Astfel, darul interpretãrii nu
este hãrãzit oricui, ci doar celor
aleºi, iar sensul interpretãrii doar
lor le este de folos, celor care pot
suporta adevãrul, restul sunt feriþi
de adevãrul pe care nu l-ar putea
suporta ºi acelaºi text pe ei nu îi
ilumineazã, ci mai mult îi afundã
ºi îi rãtãceºte. Andrei Pleºu atrage
atenþia cã în tradiþia discursului
iudaic parabola era menitã sã
simplifice sau sã clarifice o idee,
un text, sã-l raþionalizeze,
logicizeze, iar Iisus procedeazã
invers, complicând textul, fãcân-
du-i ininteligibil tocmai pentru a-i
ascunde faþã de cei nepregãtiþi
imensa înþelepciune ºi luminã pe
care le poartã. Parabolele lui Iisus
sunt astfel purtãtoare de mister,
iar acest mister nu poate fi decelat
decât prin viziune, nicidecum prin
raþiune.

Michel de Certeau în Fabula
misticã. Secolele XVI-XVII (Poli-
rom, 1996), ne conferã exemplul
edificator pentru afirmaþiile de
mai sus. În Capitolul I, „Mãnãsti-
rea ºi locul: nebunii în gloatã”
(pag. 34-51) ne sunt prezentate
douã cazuri de nebuni întru
Hristos, unul din secolul al IV-lea,
o femeie, denumitã Idioata, ºi
unul din secolul VI, al unui bãrbat,
Marcu Nebunul. Asemãnãrile
între cele douã cazuri sunt
frapante (ºi avem aceeaºi si-
tuaþie în cazul tuturor nebunilor
întru Hristos, l-aº mai aminti aici
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ºi pe Simeon Nebunul, tot din
secolul VI), cei doi pentru câºtiguri
spirituale simulau nebunia,
desfrâul, mizeria lãuntricã ºi
treceau drept nebuni (moroi) sau
idioþi (saloi). Cei doi erau mereu
extrem de supuºi, de ascultãtori ºi
în ciuda aparentei lor rãtãciri purtau
semnele sfinþeniei (duceau o viaþã
asceticã, nu mâncau, suportau cu
stoicism toate ocãrile ºi umilinþele
etc.). Semnele sfinþeniei lor erau la
vedere, dar nimeni nu le vedea, toþi
vedeau doar nebunia lor, raþiunea
le dicta sã vadã asta, nu cealaltã
faþetã, iraþionalã. În ambele cazuri
dezvãluirea sfinþeniei celor douã
personaje se face printr-un ales ºi
printr-o revelaþie. În cazul femeii,
un anahoret, Pitirum, recunoscut
ca cel mai cucernic din epocã are
o viziune în care îngerul Domnului
îi aratã cã efortul ºi câºtigul sau
spiritual este mic faþã de cel al unei
femei, pe care i-o ºi identificã ºi
localizeazã, iar în cazul lui Marcu
cel care are viziunea este un ascet.
Rolul lui Pitirum ºi al ascetului este
acela de a scoate la luminã sfin-
þenia celor doi. Astfel, idioata ºi ne-
bunul sunt cãutaþi ºi descoperiþi de
cãtre cei doi cucernici care au avut
viziunile ºi în cadrul unui context
public sfinþenia lor este doveditã,
adevãrul este transmis. Inter-
pretarea, hermeneutica, aflarea
adevãrului nu se poate face prin
mase, ci trebuie canalizatã înspre
o singurã persoanã, un ales.
Primul ales a fost Iisus, el era cel
care a fãcut primele interpretãri la
parabole, dar cu adevãrat im-
portant nu este alesul, ci mesajul
pe care îl relevã, adevãrul.
Adevãrul însã este caustic,
dureros, frustrant. Ca ºi în cazul
celor doi menþionaþi mai sus,
mulþimile dupã aflarea adevãrului
s-au simþit vinovate, descum-
pãnite, înfierate. Cei pe care i-au
umilit erau de fapt cei pe care
trebuiau sã îi mãreascã. Dar dacã
adevãrul ar fi fost la vedere ar mai
fi fost posibilã mãrirea celor doi ºi
revelaþia? Evident cã nu. Vezi dar
nu înþelegi, aici intervine rolul
interpretãrii, însã în creºtinism
interpretarea care nu intervine prin
revelaþie afundã, iar revelaþia
trebuie sã vinã din partea unei
autoritãþi, Iisus, un patriarh, un
anahoret, un ascet etc., o per-

soanã care sã motiveze prin
autoritate alegerea sa ca
conductor al revelaþiei. ªi totul în
cadrul unui context iraþional, total
nepredictibil. Paul Evdokimov în
Rugul aprins (Editura Mitropoliei
Banatului, 1994) spune cã „Reve-
laþia transcede toate barierele micii
raþiuni umane ºi îºi urmeazã mersul
împãrãtesc pânã la sfârºit”
(pag.49). Adevãrul nu este logic ºi
raþional, de aceasta nu poate fi
perceput cu mica raþiune umanã,
ci are nevoie de suport spiritual,
adevãrul trebuie înþeles în aceeaºi
mãsurã ºi cu inima, altfel este
imperceptibil sau distorsionat.

Primejdiile iscodirii

Ne aflãm însã în faþa unui imens
risc, al interpretului de data
aceasta. Dacã interpretul trebuie
sã fie un ales, de unde ºtie cel care
are impresia cã înþelege ºi cã ar
putea împãrtãºi ºi celorlalþi cã nu
este înºelat? Îþi arogi iluzia
interpretãrii când, de fapt, te afli în
rãtãcire. Pentru cã, aºa cum spune
Ioan Scãrarul (Scara Raiului,
Amarcord, 1994), existã slavã, har,
care vin de la Domnul ºi altele
asemãnãtoare care vin de la
diavol. În termenii lui Ioan Scãraru
ºi în termeni ai ortodoxiei în general
interpretarea eronatã sau neîn-
þelegerea, nevederea adevãrului
revelat în text se numeºte „îm-
pietrirea inimii”. În momentul în
care aceastã „împietrire” este
definitivatã se instaleazã ºi îndo-
iala care solicitã un demers
hermeneutic, interpretativ, detec-
tivistic, de aflare a adevãrului,
numai cã adevãrul nu poate fi aflat
cu inima împietritã ºi atunci
interpretarea afundã ºi duce la
deznãdejde, la opusul aflãrii
adevãrului, care astfel înlocuieºte
adevãrul. Pericolul interpretului în
acest caz este tocmai cãutarea.
Dacã te-ai pornit sã cauþi fãrã a fi
ales pentru asta eºti pierdut.
„Primejdios lucru este a iscodi
adâncul judecãþilor lui Dumnezeu;
iscoditorii plutesc în corabia
mândriei” (Scãraru, pag. 437). ªi
chiar ºi Emanuel Swedenborg în
Cartea de vise (Editura Univers,
1995) se simte pus în faþa unui
mare pericol atunci când vrea sã
înþeleagã: „El (Dumnezeu, n. a.)

mi-a dãruit graþia sa ºi foloseam cât
se poate de puþin gândurile mele,
dar vroiam sã înþeleg de ce lucrurile
stau aºa; ceea ce era un pãcat;
gândurile nu trebuie sã ajungã
pânã acolo” (pag. 69).
Swedenborg care funcþioneazã ca
un ales, ca un receptacul al
interpretãrii divine, al relevãrii
adevãrului ºi care pentru aceasta
încearcã sã îºi epureze, elimine,
propriile gânduri pentru a face loc
doar vocii harului ºi care la un
moment dat se vede încercat de
raþiune, vrea sã înþeleagã. Pãcatul
nu este în încercare, ci în nea-
sumarea pe deplin a faptului cã
revelaþia nu poate fi înþeleasã, ci
doar perceputã ºi acceptatã sau
neperceputã ºi refuzatã.

Din impas pare a ne scoate
Denis de Rougemont (Partea
diavolului, Anastasia, 1994) care,
reluându-l pe Gide afirmã cã nu
existã nici operã, nici interpretare
fãrã colaborarea demonului ºi
fiecare autor ºi interpret trebuie sã
îºi asume aceastã ambivalenþã ºi
ambiguitate pe care trebuie sã le
foloseascã iraþional: „Soluþia este
sã-l facem (pe demon, n.a.) sã
lucreze altfel decât înþelegea el sã
o facã. Sau sã spunem mai bine:
cu alte scopuri” (pag. 108).
Demonul este prin excelenþã
raþional ºi astfel previzibil, iar atunci
când este plasat într-un câmp
iraþional devine aproape nepu-
tincios, poate fi manipulat. Dar
discuþia noastrã nu este despre
demon, ci despre interpretare ºi
relevarea adevãrului, despre mi-
zele parabolei ºi ale alegoriei,
despre neputinþa de a vedea.

Pitagora în Imnurile sacre
(Editura Herald, 2003) are
urmãtoarele distihuri: „Vei mai ºtii
cã oamenii îºi atrag relele prin /
propria ºi libera lor alegere, //
nefericiþii; ei nu ºtiu nici sã vadã,
nici sã / audã adevãratele bunuri
ce lângã ei se aflã” (pag 45). În
Imnurile pitagoreice omul care
se va salva, care va ajunge una
cu zeii, trebuie sã respecte un
set strict de regului, nu foarte
îndepãrtate de regulile creº-
tinismului ce va sã vinã: înfrânare,
cinstirea zeilor, ferirea de crime,
furt, lenevie, lux, mândrie,
dragostea de ceilalþi, înfãptuirea de
fapte bune, mãsurã în toate,
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îndurarea necazurilor etc. Cel care
va respecta aceste regului va
deveni Ales ºi de abia atunci va
putea sã vadã „adevãratele bunuri”
care sunt la îndemânã, însã cei
nealeºi nici nu le vãd, nici nu le aud.

Ambiguitate ºi labirint

Pentru cã tot vorbea de
Rougemont despre ambiguitate
trebuie sã revenim puþin la Andrei
Pleºu care se referã la Iisus ca la
un strateg care îºi pregãteºte
parabolele ca „obiect antinomic ºi,
într-un sens, ambiguu. Pentru cei
pregãtiþi el trebuie sã funcþioneze
ca o indicaþie, iar pentrui cei
nepregãtiþi – ca o piedicã, sau ca
o interdicþie. Cei din afarã sunt o
masã foarte pestriþã (...) (mulþi
dintre cei dinafarã rãmân în afarã
tocmai pentru cã se cred, deja,
înãuntru). A gãsi un procedeu care
sã li se potriveascã tuturor implicã
o mare subtilitate strategicã:
trebuie, pe de o parte, sã laºi mereu
perspectiva intrãrii, dar, pe de alta,
sã ai precauþia de a revela
voalând, de a bloca ferm accesul
celor opaci.” (Pleºu, op.cit., pag
49). Ambiguitatea, dincolo de
nivelul textului are referent ºi în
planul existenþial al interpretului,
este vorba despre teama lui
Swedenborg, a lui de Rougemont,
avertizarea lui Ioan Scãraru, de a
nu cumva sã fii convins cã eºti
înãuntru când de fapt eºti înafarã.
Revenind strict la text, sensul este
mereu nedeterminat, mereu o
nouã interpretare o poate înlocui pe
cea anterioarã sau poate adãuga
ceva la ea. Cum am mai susþinut
ºi în alte articole, orice interpretare
este corectã atâta vreme cât
porneºte strict de la text, însã în
cazul parabolelor ºi al alegoriilor
aceste interpretãri pot fi infinite
pentru cã textul nu este ferm, stabil,
concis, textul este un resort gata
sã arunce în lume un adevãr, dar
numai la apãsarea butonului
corect, orice alt buton poate
transforma acest resort mistic în
bombã. Interpretul devine astfel un
genist ºi în faþa anumitor bombe ºi
cei mai pricepuþi geniºti ezitã, totul
poate fi o capcanã, cãderea în
capcanã înseamnã moartea,
trecerea peste capcanã este viaþa.
Termenii rãmân neschim-baþi.

William Empson, în ªapte tipuri
de ambiguitate, (Univers, 1974),
susþine cã de puþine ori lucrurile
sunt ceea ce par a fi. Orice cuvânt
denoteazã cel puþin ceea ce pare
la prima vedere, însã de cele mai
multe ori semnificã mult mai mult.
Orice text este un puzzle, orice
propoziþie poate sã fie înºelãtoare,
dar cele mai înºelãtoare ºi mai
ambigue texte sunt cele care
poartã cel mai mult adevãr.
Empson se referã în principal la
poezie ca maxim al ambiguitãþii,
însã parabola ºi alegoria sunt cel
puþin la fel de complexe, nu de
puþine ori genurile contopindu-se.

Apropo de ambiguitate ºi
funcþiile ei, Basarab Nicolesco
afirmã: „În noul univers, din cauza
necontenitelor interacþiuni ºi
metamorfoze, semnificaþia nu
poate fi transmisã în mod direct.
Secretul nu este ascuns de scriitor
pentru a crea o literaturã dificilã, ci
el se aflã ascuns în lanþul
evenimentelor. Scriitorul-martor
descoperã în acelaºi timp cu noi,
ceilalþi martori, semnificaþia
secretului. De aceea mãrturia este
în mod inevitabil ambiguã”
(Nicolesco, op.cit, pag.286).
Scriitorul-martor al lui Basarab
Nicolesco ne duce cu gândul la
Ales, la cel prin care revelaþia este
produsã, nici el conºtient de sensul
revelaþiei (ca la Swedenborg) pânã
când aceasta nu se produce
efectiv, ºi el la fel de naiv înainte
ca toþi ceilalþi. Semnificaþia (ade-
vãrul) nu poate fi transmisã în mod
direct pentru cã direct nu poate fi
perceputã, ea necesitã în mod
obligatoriu sã fie descoperitã,
necesitã un efort de interpretare,
unul care în sine înseamnã tot.
Cum spune Michael Foley (The
age of absurdity, Simon&Schuster,
2010): „The search for meaning is
itself the meaning, the Way is the
destination, the quest is the Grail”
(pag. 74). Calea, Adevãrul ºi Viaþa
pot fi dobândite prin înþelegere, prin
interpretare.

„Tout, dans la narration, est
organise en fonction du lecteur”,
afirmã Jean Yves-Tadie (Le roman
d’aventures, Gallimard, 2013, pag.
7). Pentru ca apoi sã continue:
„L’aventure n’aquiert un caractere
de beaute, ou meme simplement
une signification, que lorsqu’elle est

contemplee de l’exterieur, et (ou)
apres coup” (Yves-Tadie, ibidem).
ªi în parabolã sau în alegorie totul
este construit în funcþie de cititor,
existã un sens pentru fiecare,
existã o deschidere interpretativã
suficient de permisivã pentru a
oferi alternative adecvate perso-
nalitãþii, culturii, capacitãþii de
inþelegere a fiecãrui cititor în parte.
Dar aventura interpretãrii, deºi
constituie o satisfacþie în sine, nu
garanteazã aflarea semnificaþiei.
Sensul este labil, iraþional, viu, în
continuã miºcare, iar privirea
detaºatã, de la distanþã poate
conferi efectul de sens. De la
distanþã lucrurile par sã se lege,
însã pe mãsurã ce te apropii devin
tot mai confuze, mai ambigue.
Interpretul, dupã cum sugereazã
ºi Andrei Pleºu, începe prin a fi în
afarã, de acolo vede mai bine, dar
eforturile sale trebuie sã îl poarte
înãuntru, de unde sã-i poatã
convinge ºi pe alþii sã se apropie.

Jean Baudrillard în Cuvinte de
acces (Art, 2008) vorbeºte despre
efectul de real, efectul de adevãr,
efectul de obiectivitate ca fiind
singurele „realitãþi” la care avem
acces, realul în sine neexistând,
fiind doar o simulare. ªi în cazul
parabolei ºi al alegoriei realul este
inexistent, ceea ce conteazã este
ceea ce existã dincolo de real.
Realul este doar vãlul care
ascunde sensul, este doar
antecamera înºelãtoare a
adevãrului. Alãturi de aceste
efecte, Baudrillard vorbeºte ºi
despre aleatoriu ca normã a lumii
contemporane ºi despre haosul
controlat, haosul subsumat
raþionalitãþii care serveºte „utopiei
unei cunoaºteri din ce în ce mai
sofisticate, chiar dacã aceastã
iluzie radicalã nu este lãuntricã
ºtiinþei” (Baudrillard, op.cit, pag.
55). Haos controlat, aleatoriu,
efecte, vãluri, iraþional aparent
(subsumat unei raþiuni superioare)
deoarece „ca toatã învãþãtura lui
Hristos, învãþãtura despre para-
bole se alcãtuieºte din nuanþe,
surprize ºi paradoxuri. Nimic nu se
lasã sistematizat geometric, definit
liniar, încartiruit dogmatic” (Pleºu,
op.cit, pag. 53). Iisus este piatra
din capul unghiului, piatrã cu care
nu ºtii ce sã faci, dupã cum spune
Andrei Pleºu, dar fãrã de care
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nimic nu se construieºte, iar
parabolele lui sunt asemenea. ªi
prin filiaþie ºi contaminare toatã
literatura parabolicã ºi alegoricã ce
a urmat poartã însemnele epifaniei.

L i m b a j u l  c o m u n  c u
Dumnezeu ºi punerea în luminã

Mesajul este transmis tuturor,
dar pânã la descifrare trebuie
parcurs un traseu sinuos al re-
interpretãrii în limitele propriei
noatre conºtiinþe ºi instrucþii, dupã
cum susþine George Steiner. În
Dupã Babel (Univers, 1983),
Steiner noteazã: „Dumnezeu l-a
creat pe Adam cu cuvântul emeth,
care înseamnã adevãr, scris pe
fruntea sa. În aceastã identificare
se aflã singularitatea vitalã a
speciei umane, capacitatea sa de
a dispune de un limbaj cu Creatorul
ºi cu sine. ªtergând aleph-ul iniþial
care, conform unor cabaliºti,
conþine întregul mister al numelui
secret al lui Dumnezeu ºi al actului
vorbirii prin care El a dat naºtere
universului, ceea ce rãmâne este
meth, care în-seamnã: el este
mort. Tot ceea ce putem spune
despre limbã ca ºi despre moarte
este, într-un anumit sens, un
adevãr inaccesibil” (Steiner, op.cit.,
pag. 164). Para-bola este
purtãtoarea acelui aleph lipsã,
înþelesul ei, adevãrul pe care îl
ascunde poate semnifica
recrearea acelui limbaj comun cu
Dumnezeu ºi implicit salvarea
absolutã. Dar, dupã cum spune ºi
Steiner, acest adevãr este inac-
cesibil, sau cel puþin aºa pare.
(Oare dacã dragonul ar pãrea
accesibil am mai avea cavaleri-
eroi?). Efectul aceasta de inac-
cesibilitate este un nou test, o
nouã capcanã. Andrei Pleºu
vorbeºte despre parabola luminii
sub obroc ca fiind una herme-
neuticã, relevantã în context:
„Cititorul – ºi, cu atât mai mult
interpretul textului parabolic – e în
situaþia de a scoate pasajul analizat
de sub obroc, de sub norul lui de
obscuritate sau de sub omiletica
platã în care a fost îngropat.
Interpretarea e punerea materiei
interpretate sub o razã lumina-
toare, aºezarea ei pe un sfeºnic”
(Pleºu, op.cit., pag. 71). Punerea
în luminã însã nu este un act

unidirecþional, venit din partea
interpretului, înainte de aceasta
interpretul însuºi trebuie sã fie pus
sub luminã de o forþã exterioarã lui,
sã fie adicã luminat.

Paul Ricoeur în Eseuri de
hermeneuticã, (Humanitas, 1995)
atrage atenþia asupra limitelor
interpretului care nu trebuie sã
impunã ºi sã imprime textului
analizat capacitatea sa finitã de
înþelegere, ci trebuie sã se expunã
el însuºi textului pentru a primi de
la text lumina, formula cea mai
adecvatã interpretãrii (Ricoeur,
op.cit., pag 107). În aceeaºi
mãsurã, Ricoeur subliniazã ideea
deja menþionatã a interpretului
absent din actul interpretãrii, dãruit
cu interpretarea corectã (idem,
pag. 117) ºi, chiar ºi mai important,
faptul cã „interpretarea, înainte de
a fi actul exegetului este actul
textului” (idem, pag. 129). Totul este
conþinut deja în text, este nevoie
doar de iluminarea necesarã
vederii sensului ºi nu a esenþialului,
pentru cã, deºi sensul este esen-
þialul, esenþialul nu este sensul.
Iisus este primul interpret al
parabolelor sale, cel care relevã
adevãrul, dar Iisus ºi parabolele
sale se identificã în aceeaºi
substanþã comunã a adevãrului,
sunt una ºi aceeaºi. Prin Iisus
parabolele se explicã singure, aºa
cum Iisus se explicã pe sine prin
intermediul parabolelor. Dar cine
este pregãtit pentru o asemenea
explicaþie?

Arta Adevãrului Total

ªi restul e tãcere (Univers,
1977), volumul de eseuri al lui
Aldous Huxley, unul dintre maeºtrii
literaturii alegorice, atinge
problematicile abordate aici.
Adevãrul logic, raþional, este în
accepþia lui Huxley o „acceptabilã
verosimilitudine” (Huxley, op.cit.,
pag 18) a adevãrului potenþial, arta
alegoricã, parabolicã conþinând în
ea „un soi de superadevãr” (idem,
pag. 19) superior faptului perceput
ca real. Adevãrul total este pus în
corespondenþã cu fantezia purã, ºi
separat de formele distilate ale
literaturii, cele care izoleazã din
adevãrul total un singur element
(exemplul dat de Huxley este acela
al tragediei) care se manifestã

direct, în forþã, subjugã orizontul de
interpretare ºi sensibilizeazã
unilateral, fals. „Arta Adevãrului
Total produce asupra noastrã un
efect cu totul diferit de cel al
tragediei. Niciodatã dupã ce citim
o operã a Adevãrului Total nu
încercãm o senzaþie de eroicã
exaltare; ci una de resemnare, de
acceptare (ºi acceptarea poate fi
eroicã). Fiind impurã din punct de
vedere chimic, arta Adevãrului
Total nu ne poate emoþiona cu
aceeaºi pregnanþã ºi rapiditate ca
tragedia sau ca oricare artã purã
din punct de vedere chimic. Cred
însã cã efectele ei sunt mai
durabile. Exaltarea care urmeazã
lecturii sau ascultãrii unei tragedii
este de natura unei beþii trecãtoa-
re. Fãptura noastrã nu poate pãstra
multã vreme tiparul impus de
tragedie. Îndepãrtaþi magnetul ºi
toatã pilitura de fier cade iar
talmeº-balmeº. Dar tiparul accep-
tãrii ºi resemnãrii pe care ni-l im-
pune literatura Adevãrului Total,
deºi poate mai puþin frumos ca
model este (probabil tocmai din
aceastã pricinã) mai stabil.
Catharsisul tragediei e violent ºi
apocaliptic, catharsisul literaturii
Adevãrului Total e mai blând ºi mai
durabil” (idem, pag. 27). Marile
adevãruri, spune Huxley, sunt
adevãruri evidente, dar nu toate
adevãrurile evidente sunt mari
adevãruri. Ne aflãm în aceeaºi
situaþie înºelãtoare a adevãrului de
lângã noi pe care nu îl putem
vedea, percepe, înþelege, iar
adevãrurile stabile, logice, deºi par
permanente nu sunt decât niºte
fantoºe. Fantezia purã, iraþionalul,
nerecognoscibilul, cu toate
scãderile lor la o privire de
suprafaþã sunt mai aproape de
esenþã decât ceea ce percepem
ca evident esenþial în context
raþional.

„Scriitorii care se pretind total ºi
implacabil raþionali predicã de fapt
un nihilism absolut ºi ar dori sã
vadã abolirea oricãrei arte, ºtiinþe,
a oricãrei societãþi organizate”
(Huxley, op.cit., pag. 34). Am pãs-
trat pentru încheiere afirmaþia
aceasta a lui Huxley deoarece mi
se pare simptomaticã pentru
conduita literaturii contemporane
de prim-plan. Literatura alegoricã,

(continuare în pag. 63)
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Mircea  Popa

Cornel Ungureanu
sau inradacinarea in timp

Mi-e greu sã scriu despre
Cornel Ungureanu fãrã sã vorbesc
despre acel sentiment liniºtitor ºi
categoric pe care þi-l dã opera sa:
înrãdãcinarea în timp, faptul cã
mãcar pe o  anumitã zonã a þãrii
noastre, Banatul în cazul de faþã,
poþi sã mizezi ca pe o carte cu
construcþie cvasi-finitã,  cu o
înfãþiºare nouã ºi mereu adusã la
zi. Faptul cã ai certitudinea cã la
celãlalt fir al  dialogului vei gãsi
întotdeauna un partener apt sã-þi
rãspundã la toate întrebãrile tale,
sã  împãrtãºeascã cu tine toate
dubiile ºi incertitudinile, condu-
cându-te prin rãtãcirile labirintului
mereu la luminã, la suprafaþa  soritã
a pãmântului. Cãutând umbra, vei
da de soare, cãutând întuneri-
cul vei gãsi lumina. E un fel de a
rãspunde oarecum metaforic la
efortul omului ºi al operei sale de a
se supune legilor timpului clipei de
faþã. Numele lui Cornel Ungureanu
se suprapune peste imaginea unei
Timiºoare aflate mereu în avan-
garda timpului, indiferent cã e
vorba de spiritul revistei „Orizont”,
de proiectele Asociaþiei Scriitorilor
bãnãþeni, de fragmentul de viaþã
universitarã pe care îl animã, de
doctoratele cu o tematicã extrem
de diversã pe care le patroneazã.
Cornel Ungureanu e un spirit solitar,
un cãpitan de cursã lungã pornit
sã adune în el toate rosturile unei
literaturi ºi ale unei provincii ale cãrei
contururi le-a trasat ºi le traseazã
mereu în funcþie de geografia
variabilã a unor responsabilitãþi de
la care nu abdicã niciodatã.

Dacã am încerca sã schiþãm
perimetrul preocupãrilor sale for-
mative ºi sã le descifrãm direcþiile
de acþiune, nu vom uita sã preci-
zãm cã omul de culturã timiºorean,
profesorul de literaturã are ambiþia
de a formula ºi reformula notele
definitorii ale unei provincii, supuse
unui program amplu de restruc-

turare. Are ambiþia de recupera
spaþiul unui trecut identitar, pe care
îl re-imagineazã ºi-l circumscrie pe
coordonatele unui amplu proces
de modernizare, în care cuprinde
la un loc întreg amalgamul de
populaþii care sunt aºezate în
Banat, în dorinþa de a le mãsura

cât mai bine potenþele. Ar fi vorba
apoi de stabilirea unei geografii a
spiritului nostru naþional, rãsfrânt în
mulþimea poliedricã a locului ºi de
a o înãlþa la verticalitatea ei au-
tenticã. Ar fi vorba apoi de o cir-
cumscriere cât mai exactã în spaþiul
Mitteleuropei a unei provincii ºi a
unui destin scriitoricesc supus unei
tensiuni integratoare ºi a unei
cãutãri identitare plurivalente. Ar fi
vorba de readucerea în spaþiul
propriu a cãutãrilor ºi experi-
mentelor exercitate de spiritele
obligate sã de desþãreze, dar care
ºi-au pãstrat mereu vie ºi activã
tensiunea etnicã, dialogul cu spiritul
locului. În toate aceste domenii,
sau poate direcþii, C. Ungureanu a
picurat un strop de apã vie ºi o

nãlucire de Fãt Frumos în cãutarea
himericã a Fetei Morgana, convins
cã valurile timpului creeazã valorile
spaþiului ºi le dã mãreþie. Amplu
constructor de idei, C. Ungureanu
are obsesia farmecului insolit al
noutãþii, stors cu multã abnegaþie
din stânca îndãrãtnicã a vici-
situdinilor timpului, transgresând
cu voluptatea deschizãtorului de
drum  îndãrãtniciile ºi împotrivirile
unor frivole temeri sau ezitãri.
Gradul de abatere el îl mãsoarã în
azimutul finalitãþii ºi al lecturilor
decisive. Mai nimic din ceea ce a
luat el în antreprizã nu poate fi
socotit încheiat, dar nici lipsit de
finalitatea  unei serioase investiga-
þii metodice. C. Ungureanu propune
nu numai teme ºi subiecte noi, dar
le ºi cerceteazã printr-o nouã grilã
de lecturã, mereu absorbit sã ofere
printre primii soluþii generatoare de
dispute ºi de noi afirmaþii temerare.
O erudiþie livrescã bine temperatã
se amestecã ci ironia ºi suavitatea
jocului ipotetic lãsând porþi des-
chise ºi condamnând pe alþii la
vizionãri succesive într-un teritoriu
în care el s-a instalat deja cu o se-
niorialã amplitudine dictatorialã.
Entuziasmul sãu rãmâne o com-
ponentã de seamã a discursului
critic, unde scepticismul ºi verva
ironicã acoperã þinuturi întregi de
reflecþie, stimulându-ºi congenerii
sã nu se lase copleºiþi de inter-
pretãrile fade ºi de afirmaþiile prea
lesnicioase. În cazul sãu totul pare
trecut prin filtrul unor succesive cer-
neri ºi discerneri, unei hermeneutici
personale, îmbinând valorizarea
esteticã cu aceea de tip moral.
Cornel Ungureanu est spiritul inci-
tant ºi incisiv al unei generaþii care
nu se poate opri la preluarea for-
mulelor ºi formelor deja constitu-
ite, ci el acrediteazã prin tot ce face
cã e de datoria noastrã sã ne
depãºim condiþia mimeticã, înlocu-
ind-o cu una preponderent criticã,
speculativã, investigatoare. A-l
urma pe C. Ungureanu înseamnã
a te înscrie în registrul nou de
înþelegere a spiritului timpului.

Primul registru al empatiei
critice de care dã dovadã þine de
curiozitatea vie ºi mereu  insa-
þiabilã de a propune teme ºi
subiecte noi de cercetare. Migraþia
de la temele  prozei contemporane
din Proza româneascã dea azi la
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cãrþile din „imediata apropiere”, de
la abordarea literaturii exilului ºi a
diasporei, la geografia provinciei ºi
„Mitteleuropa periferiilor”, de la
romanele Aniºoarei Odeanu la
acelea ale lui Sorin Titel, de la
reîntoarcerea în trecutul lui Slavici
în paralel cu examinarea  motivelor
romanescului sârbesc ºi austriac
fac dovada unei pasiuni constante
pentru „resursele regionale” coro-
borate cu cele europene, ºi cu
pasiunea epicã nedezminþitã de a
crea vaste tablouri picturale de
epocã. Cornel Ungureanu are fibrã
de prozator ºi nu de puþine ori
pictura tipurilor, atmosfera am-
bientalã este zugrãvitã de un om
care pare a fi fost  martorul principal
al evenimentelor. În al doilea rând
el nu neglijeazã factorul biografic
ºi face din ele sursã de argumen-
taþie ºi de construcþie spiritualã,
pãtrunzând în cotloanele psihis-
mului ºi apelând la psihanalizã
pentru a-ºi susþine unele scenarii
inþiatice ºi repertoriul unor men-
talitãþi arhaice, cu aerul cã vero-
similitatea ficþionalã nu e suficient
de convingãtoare. Pãºirea lui tot
mai accentuatã în spaþiul istoriei
literare dovedeºte cã mentalitatea
de foiletonist ºi cronicar de serviciu
a fost depãºitã în favoarea unor
abordãri mai laxe, mai libere ºi mai
atrãgãtoare, în care spiritul sãu
vagant se poate manifesta în voie.
Aici intervine de fiecare datã câte
un moment-surprizã, câte o frazã
rãsturnãtoare de ordine, câte un
document a cãrui lecturã con-
trariazã. C. Ungureanu are abili-
tatea regizoralã de a-ºi construi
ipotezele pe astfel de cliºee-
surprizã, pe demontarea preluã-
rilor nefuncþionale, a stereotipiilor
încetãþenite. Cu aerul de copil
neastâmpãrat, el scuturã pomul
cunoaºterii ºi-i alungã din rai pe
cei ce au pãcãtuit, plasând în locul
lor alte personaje mitopoetice,
capabile de noi relaþionãri. În
programul sãu ambiþios figureazã
mereu lecturi proaspete, indiferent
cã acestea fac parte din rândul
documentelor prãfuite de  arhivã
sau din acelea ale creaþiilor celor
mai recente, lectura lui e mereu
plinã de surprize ºi de comentarii
pertinente, curiozitatea sa devo-
ratoare produce ºi re-aºeazã în
ordine noi personaje ºi figuri din

trecut, le insuflã o capacitate de
reliefare nouã, îmbinând moda
retro cu  aspecte ale comporta-
mentismului actual. Suflul de
noutate, registrul contextual nou
pe care-l recompune cu abilitate
conferã scrierilor sale acel interes
care le plaseazã sub zodia
urgenþelor lecturale. Printre criticii
contemporani, Cornel Ungureanu
face figurã de samurai dezlãnþuit
sau de preot budist din Tibet (nu
degeaba ne-a propus el o moarte
în Tibet), îmbinând înþelepciunea
cu asceza criticã ºi cu incisivitatea
persiflantã.  Dupã plecarea lui
Livius Ciocârlie la Bucureºti, urmat
mai apoi de Mircea Mihãieº,  Cornel
Ungureanu  a rãmas singurul re-
prezentant autentic al Banatului,
aproape fãrã concurenþã, aureolat

ºi apoteozat de cãtre confraþi,
singurul luptãtor care þine steagul
breslei la nivelul cerut de normele
actualitãþii. Intrarea sa recentã în
rândul septuagenarilor întãreºte
rândurile seniorilor culturali cu pe-
digri recunoscut ºi constituie o ga-
ranþie cã seriozitatea sa va aduce
dupã sine o creºtere evidentã de
calitate, de care avem tot mai multã
nevoie. Încãrcat de argintiul vârstei
sale frumoase, Cornel Ungureanu ne
va surprinde, suntem siguri, ºi pe
viitor cu scrierile sale originale ºi
nonconformiste, care fac deliciul
acestei conºtiinþe critice exempla-
re, fãcându-l sã-ºi pãstreze nu numai
inocenþa seninãtãþii, ci ºi gravita-
tea revizuirilor de tip lovinesciean.
Îi dorim o zodie a seninãtãþii im-
perturbabile!

Cupola
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Luni, 7 octombrie a.c., a avut loc numãrãtoarea
voturilor pentru preºedinþia USR. Reamintim cã
anul acesta alegerile au avut loc, conform noului
statut, în toate filialele USR din þarã ºi din R.
Moldova. Comisia de numãrãrtoare a voturilor,
deschizând urnele, a dat publicitãþii urmãtoarele
rezultate:

· Nicolae Manolescu – 705 voturi
· Dan Mircea Cipariu – 196 de voturi
· 37 de buletine anulate

În continuare, a avut loc prima ºedinþã a
Consiliului USR rezultat din alegerile recente, în
cadrul cãrora preºedintele ales Nicolae
Manolescu ºi-a anunþat echipa de conducere:

· Varujan Vosganian – primvicepreºedinte
ºi Gabriel Chifu – vicepreºedinte.

Iatã ºi componenþa CONSILIULUI USR ales
pentru urmãtirii 5 ani:

· Aurel Maria Baros ºi Gabriela
Adameºteanu – Filiala Bucureºti Prozã
· Dan Mircea Cipariu ºi Nicolae
Prelipceanu – Filiala Bucureºti Poezie
· Peter Sragher – Filiala Bucureºti
Traduceri literare
· Victor Gh. Stan – Filiala Bucureºti
Literaturã pentru copii ºi tineret
· Radu Voinescu – Filiala Bucureºti Criticã
ºi istorie literarã
· Horia Gârbea – Filiala Bucureºti
Dramaturgie
· Cornel Ungureanu ºi Lucian Alexiu  –
Filiala Timiºoara
· Vasile Dan – Filiala Arad
· Nicolae Oprea – Filiala Piteºti
· Gabriel Coºoveanu – Filiala Craiova
· Rita Chirian – Filiala Sibiu
· Aurel Pantea – Filiala Alba Iulia –
Hunedoara
· Marko Bela – Filiala Tg. Mureº
· Irina Petraº ºi Ruxandra Cesereanu  –
Filiala Cluj
· Adrian Lesenciuc – Filiala Braºov
· Angelo Mitchievici – Filiala Dobrogea –
Constanþa
· Corneliu Antoniu – Filiala Sud-est – Galaþi
· Leo Butnaru – Filiala Chiºinãu
· Cassian Maria Spiridon ºi Gellu Dorian –
Filiala Iaºi
· Calistrat Costin – Filiala Bacãu.

Iatã ºi componenþa COMITETULUI DIRECTOR
al USR, aºa cum reiese ea din alegerile recent
încheiate:

· Preºedintele USR, Nicolae Manolescu
· Primvicepreºedintele USR, Varujan
Vosganian

· Vicepreºedintele USR, Gabriel Chifu
· Aurel Maria Baros, preºedintele Filialei
Bucureºti Prozã
· Dan Mircea Cipariu, preºedintele Filialei
Bucureºti Poezie
· Mircea Mihãieº, din partea Filialei
Timiºoara
· Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj
· Cassian Maria Spiridon, preºedintele
Filialei Iaºi.

Au fost alese ºi comisiile USR, dupã cum
urmeazã:
COMISIA SOCIALÃ:

· Iulian Boldea, de la Filiala Tg. Mureº
· Dan Tãrchilã, Filiala Bucureºti
Dramaturgie
· Ovidiu Dunãreanu, Filiala Dobrogea-
Constanþa
· Victor Gh. Stan, Filiala Bucureºti
Literaturã pentru copii ºi tineret
· Lucia Verona, din partea Filialei Bucureºti
Dramaturgie.

COMISIA DE RELAÞII EXTERNE:
· Horia Gârbea, Filiala Bucureºti
Dramaturgie
· Leo Butnaru, Filiala Chiºinãu
· Denisa Comãnescu, Filiala Bucureºti
Poezie
· Ruxandra Cesereanu, Filiala Cluj
· Aurel Maria Baros, Filiala Bucureºti
Prozã.

COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPENDARE
ªI EXCLUDERI:

· Mircea Mihãieº, Filiala Timiºoara
· Nicolae Prelipceanu, Filiala Bucureºti
Poezie
· Ion Vartic, Filiala Cluj
· Gabriel Coºoveanu, Filiala Craiova
· Adrian Alui Gheorghe, Filiala Iaºi.

COMISIA DE ONOARE ªI DEMNITÃÞI:
· Gabriel Dimisianu, Filiala Bucureºti
Criticã ºi istorie literarã
· Ion Pop, Filiala Cluj
· Livius Ciocârlie, Filiala Bucureºti Criticã ºi
istorie literarã
· Al. Cãlinescu, Filiala Iaºi
· Marta Petreu, Filiala Cluj.

COMISIA MINORITÃÞILOR:
· Marko Bela, Filiala Tg. Mureº
· Slavomir Gvozdenovici, Filiala Timiºoara
· Dagmar Maria Anoca, Filiala Arad
· Ivan Kovaci, Filiala Bucureºti Poezie
· Karacsony Zsolt, Filiala Cluj

COMISIA DE CENZORI:
· Viorel Licã, Filiala Bucureºti Poezie
· Nicolae Corlat, Filiala Iaºi
· Nicolae Firuleasa, Filiala Craiova
· Mircea Stâncel, Filiala Alba Iulia
· Andrei Novac, Filiala Timiºoara.

Urmãtoarea ºedinþã a Consiliului USR va avea
loc în luna decembrie a acestui an.

Uniunea Scriitorilor
si-a ales noua conducere
,,,,,
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„3ml de konfidor” e debutul lui
Ion Buzu, un tînãr poet chiºinãuian
despre a cãrui existenþã ºtiam de
la cenaclul Republica, moderat de
Moni Stãnilã, de la cursurile de
scriere creativã ale lui Dumitru
Crudu ºi de la emisiunea Cool
Publika, prezentatã de Sergiu
Voloc, scenarist: Alexandru
Vakulovski (despre cursurile de
scriere creativã & Cool Publica
sînt poeme-n volum…). Un poet
care, citit în reviste, promitea, iar
acest debut demonstreazã clar
cã avem un nou poet foarte bun
originar din R. Moldova, care –
paradoxal? – n-a debutat la

Dumitru Crudu,
„Un american la Chiºinãu“

Dumitru Crudu este unul din cei
mai prolifici scriitori români
contemporani care conteazã.
Dupã etapa poeticã inovatoare
ºi experimentalã (de la „Falsul
Dimitrie” la „Poooooooate”), a
urmat glorioasa perioadã dra-
maticã (piesele sale fiind jucate
pe toate continentele), iar acum
scriitorul basarabean se aflã în
perioada în care dominant e genul
epic, deranjat cumva doar de
„Eºarfe în cer” (Cartier, 2012), vo-
lumul sãu de poezie existenþial-
biograficã.

Cea mai nouã carte publicatã
de întemeietorul fracturismului e
„Un american la Chiºinãu” (CDPL,
2013), care e al treilea roman al sãu
(dupã „Mãcel în Georgia”, Polirom,
2008, ºi „Oameni din Chiºinãu”,
Tracus Arte, 2011). Un roman cu
o istorie întreagã în spate, scris ºi
rescris, terminat în 1995, prima
variantã fiind furatã ºi dispãrutã;
istorioare povestite parþial de
scriitorul basarabean în „Nota au-
torului” de dupã originala prefaþã a
scriitorului ieºean Liviu Antonesei,
intitulatã „Scrisoare cãtre Dumitru
Crudu ºi strãmoºul sãu, Anton
(Cuvînt însoþitor la un excelent
roman de panã ºi vodcã)”.

„Un american la Chiºinãu” este
un roman existenþial cu puternice
accente autobiografice, auto-
referenþiale, istorice ºi sociale.
Personajul principal, Anton
ªleahtiþchi, are o autobiografie
foarte asemãnãtoare cu cea a
scriitorului. Ca ºi Dumitru Crudu,
Anton este un basarabean care
absolveºte Facultatea de Litere de
la Universitatea Transilvania din
Braºov, lucreazã ca profesor la
Codlea, apoi – reporter la ziarul
Monitorul de Braºov, ca sã ne
limitãm doar la momentele bio-
grafice. În tot acest timp personajul
trãieºte cîteva poveºti intense de
dragoste, intrã în contact cu lumea
literarã ºi ziaristicã a Braºovului (ºi
nu numai) ºi se ciocneºte mereu

de complexul de superioritate al
românilor din cauza originii lui
basarabene. Americanul din titlu e
doar un pretext de întoarcere
acasã, la Chiºinãu ºi Flutura, sa-
tul în care s-a nãscut ºi Dumitru
Crudu, ºi personajul sãu. De
aceea, mai corect ºi mai exact ar
fi fost dacã romanul s-ar fi numit
„Un basarabean la Braºov”, per-
sonajul principal al cãrþii fiind
Anton, iar acþiunea celei mai mari
pãrþi a romanului avînd loc pe la
sfîrºitul anilor ’90 sub Tîmpa, abia
la pagina 216 americanul din titlu
ajungînd la Chiºinãu. Faptul cã
Anton se plimbã pe strãzi care
ºi acum se numesc aºa, ºi la
Braºov, ºi la Chiºinãu, lucreazã la
reviste existente ºi acum, cu
ziariºti care încã activeazã în
breaslã, chiar dacã la alte reviste,
ºi se tot ciocneºte de personaje
reale (unele îºi pãstreazã numele
adevãrat ºi-n carte, altele pot fi uºor
recunoscute) dã veridicitate ºi mai
mare poveºtii ºi stîrneºte ºi mai
mult interesul cititorului. Dar vã
asigur cã, dacã sã zicem cã
sunteþi din Roºia Montanã ºi nu
cunoaºteþi nici locurile descrise în
roman, nici oamenii transformaþi
în personaje, romanul se citeºte la
fel de cursiv ºi nu-ºi pierde din
farmec. Oricum, sunt ºi personaje
celebre: cam toatã lumea îl
cunoaºte pe poetul „optzecist”
Cãlin Vlasie, directorul editurii
Paralela 45, de exemplu, iar scena
care-l are în centru pe autorul
„Întoarcerii în viitor” e scrisã cu un
umor & (auto)ironie greu de egalat.
De altfel, personajele din „Un
american la Chiºinãu” sunt foarte
expresive ºi credibile (chiar ºi cele
secundare sau episodice!), Anton
fiind ºi deosebit de personal, dar
ºi metonimic în acelaºi timp, pentru
cã poate fi întruchiparea basa-
rabeanului care vine la studii în
România, apoi încearcã sã se
realizeze ºi în carierã. În Româ-
nia Anton e ironizat din cauza
accentului, numit KGB-ist, iar în
Basarabia i se spune sã vorbeas-
cã normal, sã n-o facã pe „romicu”
(„În Moldova toþi îl luau drept român
ºi se uitau chiorîº la el, pe cînd în
România nu-l mai scoteau din
kaghebist ºi om al ruºilor ºi iar îl
priveau galben”). Tot din cauza
complexelor, Anton îºi pierde

iubitele, mai întîi pe Lora, cea mai
frumoasã femeie din Braºov (dar
zecile de pagini despre cum toþi o
iubesc pe Lora încetinesc lectura
ºi plictisesc), apoi pe Olga, o
colegã, basarabeancã, dar care ºi-
a ascuns originile, aºa cum
încearcã sã facã ºi Anton, fãrã
succes însã („Anton se sinchisea
de identitatea sa moldoveneascã,
aºa cum te-ai ruºina de o hainã
uzatã”). Ambele au ajuns în braþele
americanului, pe care Anton îl va
conduce la Chiºinãu. Partea asta
chiºinãuianã mi se pare cea mai
bunã, alãturi de vizita sa la Flutura.
Aici Dumitru Crudu concureazã cu
Caragiale, întreg romanul fiind, de
fapt, destul de cinematografic.
Dupã ce se reîntoarce la Braºov,
Anton, asemenea lui Dumitru
Crudu acum 10 de ani, îºi pierde
ºi slujba (fãrã nici un preaviz, fãrã
sã fie anunþat), ºi gazda, ºi iubita,
fiind atacat nemilos ºi în presa
literarã, finalul cãrþii prinzîndu-l,
aiurit, în trenul Braºov-Chiºinãu.

Dumitru Crudu mai sperã sã
recupereze primul manuscris al
romanului, care se numea „Un
englez la Chiºinãu”. Sper ºi eu sã
se întîmple minunea asta, pentru cã
am avea cu siguranþã un alt roman,
apoi – ar fi ºi un nou experiment
Dumitru Crudu, care n-ar fi doar o cu-
riozitate pentru cititori, ci ºi un caz de
studiu pentru teoreticienii literari.
Dar pînã atunci avem aceastã ulti-
mã variantã a romanului „Un ame-
rican la Chiºinãu”, care mi se pare
cea mai bunã carte de prozã de pînã
acum a lui Dumitru Crudu. Lecturã
plãcutã ºi utilã.

Mihail  Vakulovski

Ion Buzu, „3ml de Konfidor”

Doua carti
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Chiºinãu, ci în România (CDPL),
ca ºi Anatol Grosu, alt poet
basarabean care a debutat de
curînd (Max Blecher).

„3ml de konfidor” este o carte
scrisã cu talent, umor ºi
(auto)ironie („Dostoievski
obiºnuia sã stea pe fotoliu o orã,
2, 3 pînã / îi tremura mîna
dreaptã, apoi începea sã zboare
pe orizontalã, / pe verticalã,
cãdea, se ridica ºi începea sã
scrie ceva de genul / Fraþilor
Karamazov / eu, mã scobesc în
nas o orã, 2, 3 pînã / începe a
sîngera, scurgîndu-se pe mîna
dreaptã”). Un volum de poezie
în care eul liric se autodistru-
ge („Deschid încet poarta, / caut
un tip care sã mã pîndeascã, /
sã se furiºeze cu precizie mi-
limetricã, / sã opreascã maºina
lîngã mine, sã mã bage înãuntru
ºi sã mã ducã într-un loc ne-
cunoscut, / aº accepta chiar ºi o
boalã care sã progreseze ºi sã-
mi devieze funcþiile normale ale
organismului”), „puþîn cîti puþîn”,
cu bunã ºtiinþã ºi chiar cu intenþie
(„Este a 40-a lecþie practicã la
ºcoala auto ºi tot / nu am intrat
într-un accident. / Unica ºansã
cînd puteam face un accident
fãrã sã fiu tras la rãspundere”),
ca-n Palahniuk („Rant”) ºi care
are la îndemînã o cerere de
demisie, aºa, pentru orice
eventualitate („sã ºtiu cã demisia
îmi e pregãtitã, agãþatã pe zid”).
Dar – ironia sorþii – cam are
„ghinion” („o apuc la 3 a.m. pe un
frig / Cumplit / spre lac pentru a
mã arunca în el / ºi-l gãsesc
îngheþat; / sar cu picioarele,
lovesc cu pietre încercînd sã
sparg gheaþa / ºi nimic, /
„nenorociþii, mi-au tras-o ºi de
data asta”). Un sãtean (ca ºi eul
liric al lui Anatol Grosu din
„Epistola din Filipeni” sau cel din
„O sutã cincizeci de mii la
peluze” de Diana Iepure) care
munceºte cîmpul, stropeºte
cartofii cu konfidor („maºina de
stropit era crãpatã”), învaþã sã
fie un antreprenor bun, aºteaptã
sãrbãtorile religioase ca sã
rãmînã numai el ºi televizorul ºi
se gîndeºte dacã deasupra nu e
cineva care ne stropeºte cu un
fel de konfidor, aºa cum nimicim
noi gîndacii de Colorado. Mai

îngroapã gãini, pe care trebuie sã
le punã în sac ºi sã le arunce în
pîrãu, sã le mãnînce cîinii
maidanezi („în sac mi se pare ok;
/ în sac te afli ca un mail în spam,
/ în sac eºti în love quarantine, /
în sac treci foarte uºor dincolo
de starea rigor mortis, / în sac îþi
vezi trupul întãrit ºi înmuiat
înapoi, / sacul e legat bine la gurã,
/ e umflat de la gazele eliminate
în procesul descompunerii, / în
sac nu mai respiri, nu te mai dor
muºchii, îþi pui braþul sub cap ºi
te odihneºti, / în sac poþi face un
cenaclu al tãu, / în sac eºti þinut
în braþe, / acesta se tot
rostogoleºte pînã se opreºte într-
un ciot, / în sac auzi cîinii lãtrînd,
/ îi auzi tot mai aproape”).
Munceºte ºi se plictiseºte, pînã
devine o cicatrice din altã
realitate, cãutînd pericolul
(„noaptea am ieºit în stradã
cãutînd locuri întunecoase / în
care m-aº alege cu belele, /
urmãream tipi dubioºi care sã mã
tragã într-o parte ºi sã mã batã
(…) Începea sã plouã, / la ºtiri au
spus cã e norul venit din
Fukushima infectat cu radiaþie
nuclearã, / picãturile îmi cãdeau
pe creºtetul proaspãt tuns, / am
început sã rîd, / inamicul chiar
are arme mai puternice decît
mine, / nu am nici o ºansã”),
venerînd autodistrugerea ºi
scîrbindu-se („mirosul de urinã
din viaþa mea se întinde pe o razã
de 20 m”). Dar e un sãtean care
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se joacã pe computer, foloseºte
google ºi lucreazã în companii
internaþionale, avînd gînduri mai
mult decît serioase – sã
nimiceascã firma la care
lucreazã, de exemplu,
conducerea companiei sau chiar
capitalismul, toate astea pornind
de la ceva existenþial, fireºte, de
la ceva concret. O poezie
naturalistã, cu descrieri precise,
unele fiziologice, ca-n „Holiday
session”, „În mine creºte ceva
strãin”, „Putoarea”, „În curînd o
sã mi se facã rãu ºi o sã vomit”
sau „Mi-am petrecut dimineaþa
curãþindu-mi geaca de vomã”.

Deºi e volumul de debut, „3ml
de konfidor” ne convinge cã
autorul lui, Ion Buzu, are deja un
stil al sãu. Scriitura sa seamãnã
cu poezia tinerilor scriitori
basarabeni care s-au impus
peste pîrîu, de la Dumitru Crudu
la ªtefan Baºtovoi, sã zicem, dar
totodatã… e altfel. Originalitatea
lui Ion Buzu se evidenþiazã ºi
pentru cã el îºi scrie poezia ca
ºi cum ar scrie prozã (iar eul liric
e mai degrabã un narator) – ca
fond, nu ca forma, sã nu vã
imaginaþi cã e vorba de versuri
în prozã. Poeziile lui au subiect,
cartea are naraþiune ºi un fel de
scenariu, o linie de subiect ºi
niºte teme în jurul cãrora
graviteazã ºi face „cicatrici din
altã realitate”. O realitate foarte
interesantã, pe care vã invit s-o
cunoaºteþi. Lecturã utilã!

Pietriº
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El te poate plimba prin orice
spaþiu doreºte, spunându-þi de
fiecare datã o poveste (chiar ºi
când scrie poezie), care te prinde
în mrejele ei de parcã ai reuºi sã
treci în altã lume unde sã poþi trãi
pânã la adânci bãtrâneþi. Pe el îl
crezi întodeauna, cãci povesteºte
de parcã viaþa ar curge prin text,
de parcã viaþa ar depinde de text,
ca ºi când povestea nu e doar
whatever gets you through the
night, ci firul revelaþiei. Cã e eseu,
cã e roman, cã e poezie, firul vieþii
iese la ivealã din cuvânt, înºirându-
se literã cu literã. Pe el îl crezi
mereu sau, cum spune Mircea
Cãrtãrescu, „pe Andrei Codrescu
nu poþi decât sã-l crezi” (Miracol
ºi catastrofã, 2005). Andrei
Codrescu, cãruia nu prea poþi sã
îi ataºezi vreo etichetã con-
venþionalã care sã-l defineascã
deplin. Poate, dar ºi aici cu risc,
cãci nu ºtii niciodatã când se va
ascunde de oameni în lumea tã-
cerii, îi poþi spune „o ªeherezada”.
Nu existã o ªeherezada bãrbat?
Poate cã a sosit momentul sã
credem ºi în aºa ceva.

În 2011 pregãteam o anchetã
literarã dedicatã spaþiilor care apar
în romanele lui Andrei Codrescu.
Intenþia era sã o folosesc drept in-
strument bibliografic al unei lucrãri
de întindere mare, cãci lipsea
aproape cu desãvârºire textul
critic necesar în exegeza doritã. Iar
cum doar pe lauda criticii de
întâmpinare ºi pe propriile afinitãþi
la text nu prea te poþi baza în astfel
de cazuri, un set de 11 întrebãri
urma sã fie trimis în cele patru zãri.
Ancheta urma sã fie însoþitã de un
interviu luat scriitorului, însã,
primind ºi setul de întrebãri, Andrei
Codrescu a ales sã rãspundã la
anchetã, demontând orice teorie
legatã de spaþiu în textele sale,

Cristina Vãnoagã Pop

De la est la vest. O mie si
una de jocuri dada si
revelatii cu Andrei Codrescu

dupã modelul avantgardiºtilor dada
pe care atât de mult îi îndrãgeºte.
Dupã spusele lui Codrescu, dada
„poate conduce la producerea
accidentalã de noi obiecte” (Ghid
dada pentru postumani, 2009).
Astfel cã, dintr-o anchetã literarã
am ajuns la un interviu, care a tot
aºteptat ºi aºteptat cuminte sã fie
publicat undeva la un moment dat.
Momentul la care s-a rãspuns
întrebãrilor nici mãcar nu mai are
relevanþã, pentru cã despre el
putem spune doar: era azi. Cum ºi
textul de faþã ar fi trebuit sã fie un
eseu sintetic asupra creaþiei lui
Andrei Codrescu, dar se rezumã
la a îmbrãca un interviu în formule
de început ºi încheiere, tot pe
principul dada, unde uneori
„obiectele dada pot fi uneori
interesante, limitându-se sã
adauge un strat suplimentar de
ironie, o poantã în plus sau o
turnurã nouã unui obiect
consacrat.” (Ghid dada pentru
postumani, 2009). Pledeazã
Andrei Codrescu.

Îl consideraþi pe Andrei
Codrescu un scriitor american de
origine românã sau un scriitor
român de limbã englezã?

Îl consider un cetãþean
american care, ca mai toþi
americanii, s-a adãpat din culturi
diverse. Opera sa reprezintã un
model nou, ceea ce Michel Deguy
numeºte „globalité”, opusul lui
„globalism”. Un scriitor ia tot ce
poate de unde poate ºi gãseºte
ceva util când le amestecã, le
creolizeazã ºi le serveºte cald ºi
picant. Sper ca, atunci când ziceþi
„Andrei Codrescu”, întelegeþi prin
acest nume opera. Omul ºi
scriitorul se suprapun, dar sunt
mult mai diverºi decât aceste

simple sintagme naþionale,
„român”, „american” etc. - ei sunt
sibieni, ardeleni, educaþi în stil
habsburgic, locuitori ai New
Yorkului, Californiei, Baltimorului,
New Orleansului, þara ozarcilor ºi
alte localitãþi. Ultimele menþionate
aparþin legal Statelor Unite, dar au
diferenþe imense de mediu, de
topografie, de geologie, de
populaþii, de psihologie ºi stil de
viaþã. (California, de exemplu, e
mai mare decât Franþa ºi este  a
treia putere economicã din lume.
Diferenþele dintre New York ºi
California sunt mai pronunþate
decât cele dintre majoritatea þãrilor
europene.) România, în formele
descrise mai sus, are o voce prin
melanjul Codrescu, dar este vocea
unui sibian, în primul rând, urmat
de alte calificãri care se îmbulzesc
numai precar sub umbrela unui
stat legal numit „România”.

Având în vedere permanenta
împletire de topoi europene ºi
americane pe care o þeseþi în mai
toate volumele de eseisticã ºi
romanele dumneavoastrã, credeþi
cã putem vorbi despre o
suprapunere a imaginii evreului
rãtãcitor pe imaginea scriitorului
Codrescu?

Puteþi vorbi, dar nu înseamnã
cã spunem mare lucru. Întrebarea
nu presupune niciun evreu, nici
chiar unul „rãtãcit” sau, mai grav,
„rãtãcitor”. ”Evreul rãtãcitor” e o
frazã inventatã de antisemiþii
creºtini, care zic cã rãtãcesc evreii
fiindcã l-au crucificat pe Iisus, dar
el a fost crucificat de romani, care
s-au rãtãcit prin istorie ºi nu mai
existã. Dreptul la adjectivul
„rãtãcitor” îl au numai popoarele
care au dispãrut. (dupã ce, fireºte,
s-au rãtãcit). Puteþi suprapune un
„roman pierdut” (fãrã cãciula pe a)
peste Codrescu, dacã insistaþi,
fiindcã lui îi place sã se rãtãceascã
ºi sã se piardã în oraºe exotice ºi
sã aibã aventuri multipoe-
ticoerotice. Logica acestei
întrebãri e bizarã: un singur
rãspuns existã: toþi scriitorii sunt
evrei, fiindcã toþi scriitorii se
hrãnesc din literaturi diverse.
„Evreul rãtãcitor” a fost înlocuit în
secolul XXI cu „evreul turist”, care
de multe ori ia microbi în þãri
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xenofobe ºi rãceºte. Putem deci
vorbi de un „evreu rãcit”. Lui Andrei
Codrescu îi displac turiºtii, turismul
ºi rãceala - sunt toate acestea
simptome ale unui naþionalism
cariat. La dentist, naþionaliºti!

Consideraþi cã spaþiului
american, aºa cum îl descrieþi în
eseurile ºi romanele dum-
neavoastrã, i se mai pot atribui
metaforele Land of Unlimited
Opportunity, Land of the Free and
the Home of the Brave etc.? Care
este America pe care o preferaþi?

Astea-s toate cliºee inutile,
jingoistice ºi lozincarde; ele aparþin
unui limbaj înrudit cu propaganda
comunistã, diseminat prin broºuri
turistice, Nimeni, cu excepþia
politicienilor profesioniºti, nu
utilizeazã acest fel de lozinci. Un
om cu juma’ de sens râde când le
aude. Americile descrise de mine
nu au absolut nimic în comun cu
aceste prostii. Literatura mea
refuzã acest gen de prejudecãþi
provinciale a priori.

Cu referire la diferenþierea în-
tre pluralism ºi multiculturalism pe
care o face Giovanni Sartori în
lucrarea Ce facem cu strãinii?
Pluralism vs multi-culturalism
(multiculturalismul cu sens
negativ, de neacceptare a
diferenþelor, pe care se cãzneºte
sã le topeascã într-o culturã de
melting pot, iar pluriculturalismul ca
o existenþã paºnicã, de acceptare
a tuturor diferenþelor într-un spaþiu
comun), consideraþi cã o in-
terpretare bazatã pe mul-
ticulturalism se poate aplica prozei
pe care o scrieþi?

Nu, fiindcã ce scrie el este o
singurã viziune sincreticã
compusã în mod imposibil de
separat din elemente care „merg”
pentru cartea respectivã.
„Multiculturalitatea” presupune cã
scriitorul e un ring de box sau o
scenã în care aºa zisele „culturi”
se bat sau se expun. În modul în
care un artist vede lumea, culturile
au o importanþã minorã. Un scriitor
nu prezintã diverse „culturi” unei
audienþe anonime ºi generalizate,
el face un lucru legibil din ce ºtie ºi
foloseºte „culturi” cum foloseºte
tramvaiul: îl ia pe primul care vine

ºi, dacã-l pierde, îl ia pe urmãtorul.

Existã o explicaþie a prezenþei
constante în romanele dumnea-
voastrã a spaþiilor est-europene, a
personajelor cu astfel de origini ºi
a referirilor culturale europene, este
aceasta o nostalgie a copilãriei ºi
a adolescenþei, trãite sub marca
comunismului?

Sunt primul tramvai.

Aþi ales sã jucaþi rolul unui
respondent al anchetei literare.
Dacã aþi privi propriile romane cu
ochiul criticului literar, credeþi cã s-

ar putea vorbi despre un spaþiu cu
valenþã de mit personal în toate
aceste texte?

Ãsta e jobul d-voastrã, tovarãºi,
Codrescu are o întâlnire într-un bar.

Din aceeaºi perspectivã, existã

un personaj al romanelor
dumneavoastrã care sã îndemne
în mod deosebit la o analizã
psihocriticã a textului?

Un alt job care nu-i aparþine lui
Codrescu, dar trebuie notat cã
scriitorul Andrei Codrescu nu
nãscoceºte personaje care se
supun criticii, psihanaltice,
psihotice, sau prietenoase.
Personajele sunt înarmate
conºtient de pericolul permanent
al analiºtilor mascaþi care-l
urmãresc pe scriitor pe stradã.
Scriitorul, câteodatã,îi gãseºte în
pat, dupã o searã la cârciumã. El

poartã o cãmaºã „bullet-proof”
chiar ºi în aceste ocazii, fiindcã
asasinii critici sunt neruºinaþi ºi vin
câteodatã învãluiþi în miere.

Prin similitudinea tematicii ºi a
spaþiilor abordate de eseurile ºi
romanele dumneavoastrã, pot fi
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considerate eseurile o posibilã
cheie interpretativã a romanelor?

Sigur cã da, sunt ipostaze ale
minþii la serviciu.

Care este rolul fotografiei în
scrierile dumneavoastrã? Putem
vorbi despre fotografie ca topos?

Existã conecþii, dar numai
pentru cã am scris cât falsificã
fotografia realitatea ºi cât de
malignã-i imaginea. M-am
psihanalizat prin discursuri despre
fotografie fiindcã pãrinþii mei au fost
fotografi, deci falsificatori
profesioniºti ai realitãþii. Rebeliunea
mea a fost sã creez falsuri
lingvistice (poveºti, romane,
poezii), care demonteazã imaginile.

Mediul virtual este una dintre
constantele vieþii contemporane,
care credeþi cã este legãtura, dacã
existã, între mediul virtual ºi creaþia
dumneavoastrã: o sursã de
inspiraþie, un instrument de
marketing al scrierilor, o legãturã
cu cititorii?

Am posedat computere din
momentul în care au apãrut, mi-am
pus revista pe internet când abia
cã fusese inventat, am tot felul de
i-poduri ºi i-fonuri, m-am jucat cu
mediiile sociale ca Facebook etc.
ºi m-am lãsat de toate ca sã
regãsesc simþul mirosului ºi buzele
iubitei. Acum cioplesc „persefone”
din rãdãcinile unor copaci zmulºi
de o furtunã anul trecut. Aceste
„persefone” sunt aparate de
telefon care comunicã între lumea
asta ºi lumea cealaltã –
persefonele (pe care le curãþ, le
uleiez, le pup ºi le pictez culori
stridente) sunt extrem de fericite
cã au scãpat, like Persefona, din
regatul subteran ºi-s eliberate —
din gratitudine mã lasã sã vorbesc
gratis cu draci. (Ataºat: douã
persefone, o dansatoare ºi o
sirenã).

În afarã de spaþiile pe care
întrebãrile prezentei anchete le
includ, care sunt alte spaþii care se
evidenþiazã în romanele
dumneavoastrã?

Se evidenþiazã dealuri, râpe,
piscuri ºi peºteri în care se pot gãsi
din când în când oasele unor critici

demolaþi de modã sau demodaþi de
molii.

Baruri, biserici, mediu virtual,
textul în sine, New Orleans, mici
oraºe clasic americane, Sibiu,
Alba-Iulia, þãrile est-europene,
Veneþia , Boemia, Cuba...Ay, Cuba
(2012), unde începe ºi unde se
terminã caruselul sau ce le leagã

pe toate aceste spaþii? Poate o
expresie ca într-un film regizat de
David Lynch: „Bufnitele nu sunt
ceea ce par.” Fiecare spaþiu
dezvãluie, reveleazã, dar nu aºa
în sensul normalitãþii de zi cu zi.
Sacrul, iniþiaticul îºi poartã urmele
paºilor te miri unde, refuzând cu
îndârjire forma consacratã.

Spaþiile devin sacre, mai toate
poartã în ele o revelaþie ce nu poate
fi ºtearsã de timp. O prostituatã
poate fura cuvintele din capul oricui
într-un bar, sã le ºopteascã
preotului. Plecat din bar, preotul
poate ajunge într-o parcare unde
sã se înjoseascã ascuns într-o
maºinã pentru ca mai apoi sã îºi
creeze o armatã de îngeri cu
creiere spãlate care sã vândã
penitenþe la televizor contra unor
sume exorbitante, furând moº-
tenirea unor bãbuþe convins
catolice pânã la proba contrarie,
conducând Apocalipsa de partea
rãului, lumea rãmânând pe mâna
unei Mesi@ (2006) întrupatã dual
din speþa femininã, cu puteri
adunate sexual din lumea realã ºi
din cea virtualã deopotrivã, cãci
pânã la urmã, cine poate spune
care e realitatea?

 Între timp, religia coboarã

într-un subsol unde mirosul de
carne arsã cu însemnul sfânt se
amestecã cu cel al lichidelor
seminale într-o înlãnþuire de iubiri
ce nu þin cont de corectitudinea
politicã. Ursulinele adãpostesc
amintirea primei iubiri ºi a primului
sãrut sau, în spaþiul supremei
revelaþii, Ierusalimul, adãpostesc
religii diferite, prin oameni chemaþi,
dezvãluind pe rând fetiºuri, dorinþe,
obsesii, ritualuri de purificare ºi
lupta de a pãstra comportamentul
acceptat de normele religioase.

Dorinþa fizicã, lascivitatea,
practica sexualã amestecatã cu
divinul. Unii ar spune cã e lucrul
diavolului, cãci diavolul nu doarme
niciodatã, convinge muza sã
umble pe jumãtate goalã prin New
Orleans, amestecând în mintea
scriitorului relicve comuniste ºi
capitalism deºãnþat, revolte ºi cãi
de evadare în altã lume,
încoronându-l pe copertele
volumelor sale cu o ditamai
pereche de coarne. Sã facã
diavolul toate acestea? Se amuzã
aºa, iniþiind pierduþi ca Wakefield
în a gãsi un sens vieþii? Va fi
fãcând ºi aceasta. Pe strãzile din
New Orleans e orice posibil, acolo
creolele îºi întind cãrþile de tarot din
care nu rar apare ºi încornoratul,
care se plimbã dezbãrat de
sensurile interpretãrilor omeneºti,
doar pentru a promite
transformarea, mânã în mânã cu
cartea morþii. Uneori îºi vârã coada
pânã hãt într-un castel rece  din
Boemia, unde moartea fizicã îl
transportã pe Casanova din
regretul Veneþiei pierdute în spaþiul
definitiv al sufletelor depozitate într-
un anticariat.

 Sau poate diavolul nu are nimic
a face cu toatã aceastã întreþesere
de spaþii ºi revelaþii atipice. Andrei
Codrescu, „nãscut în þara lui
Eliade” a emigrat cãtre „o þarã
numitã Eliade”. Chiar dacã acolo
a aflat cã „Eliade a fost un bãiat
rãu/ într-un secol rãu” (Eliade: un
poem în Era azi, 2005), teoriile lui
Mircea Eliade i-au deschis calea
cunoaºterii teoretice ale extaticului
în doi, dincolo de dogmele ruºinii
religioase a sexualitãþii. Cale pe
care beatnicii aveau sã o
cimenteze mai târziu în mod
definitiv, lãsând în urma lor
nostalgia substanþelor interzise ºi
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Fereastrã

ale poeziei armã, operând ca un
„bisturiu negru” malignul din
societate ºi din sine.

Multe spaþii, ca tramvaiele
care circulã încolo ºi încoace, ar
mai fi de descris, cu revelaþiile lor
cu tot, dar mã simt cumva
asemeni criticilor, ameninþatã
sã fiu demolatã de modã sau
demodatã de molii, pentru a
analiza prea mult atâtea ºi atâ-
tea poveºti revelatorii. În munþii
Ozark, unde Andrei Codrescu
vorbeºte la „persefone” cu niscai
draci, doar vulturul poartã
corespondenþa, iar descoperirea
a orice e intermediatã doar de
spaþiul spaþiilor – textul. Dacã ar
purta paginile acestea, s-ar
întoarce cu un singur rãspuns –
întrebare (asemeni ªeherezadei)
pentru noi toþi, rupt de orice teri-
torialitate: dacã o poveste þi-ar
putea salva viaþa, ce poveste ai
depãna? Permiteþi doar sã mã
aºez cuminte într-un colþ, in faþa
textelor, ºi sã muºc de trei ori dintr-
un mãr asemeni personajului
Felicity, din romanul Mesi@:
pentru cunoaºtere, pentru ruºine

ºi pentru furia de a nu fi reuºit sã
trec de vesta antiglonþ a lui Andrei
Codrescu, care joacã veºnic o
festã dada oricãrei tentative de

interpretare: „o viaþã dada include,
prin definiþie, farse, bufonerii,
purtare de mãºti ...” (Ghid dada
pentru postumani, 2009).

POSTSCRIPTUL OBIECTULUI OBSERVAT:  Îmi place cum mi-a
împachetat d-ºoara Pop interviul, e hârtie roz, ba are ºi panglica în
numirea mea pe postul de „Bãrbat-ªeherezada”. Sunt dezamãgit cã a
decis sã stea cuminte-n colþ în loc sã-mi pãtrundã „vesta antiglonþ”. Nu
sunt chiar aºa de impenetrabil ºi oamenii cuminþi mã cam sperie. Secretul
dezbrãcãrii mele de vesta antiglonþ e simplu: criticul are nevoie numai
de o multiplicitate de perspective pentru multiplicitãþile mele (de spaþiu,
de idei etc). Simplu spus, pe tâmplãreºte, are nevoie de o sculã cu
câteva lame, tirbuºon, ferãstrãu ºi ºurubelniþã – un briceag elveþian
(Swiss knife). Cu ajutorul acestei unelte, criticul poate sã înceapã
penetrarea sau desfacerea vestei prin desfacerea propriei colecþii de
prejudecãþi critice. De ex: care-i diferenþa dintr-o „anchetã literarã” ºi
un „interviu”?; Cum ºi ce au „cimentat” beatnicii dupã demolarea
cimentului oficial, care a fost slujba lor principalã?; Cum e posibil
pentru un scriitor (chiar un autor pervers ca mine) sã fie cauza acestui
act: „religia coboarã într-un subsol unde mirosul de carne arsã cu
însemnul sfânt se amestecã cu cel al lichidelor seminale într-o
înlãnþuire de iubiri ce nu þin cont de corectitudinea politicã.” (Mã întreb
numai pentru cã este ceva extrem de sexy în aceastã frazã
dezlãnþuitã, care aproape mi-a dezlegat vesta.) Sper cã binevoitorul
critic din Alba–Iulia regãseºte curajul sã-ºi schimbe gândul ºi sã-mi
rupã vesta fãrã jenã. Dacã nu reuºeºte n-am încotro decât sã accept
titlul de Bãrbat-ªeherezada, pentru cã evident am puteri hipnotice.

 Andrei Codrescu, Oz, 3 iulie 2013
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Simona Sora are la activ o tezã
de doctorat despre intimitate ºi
corporalitate, cãrþi de eseu ºi
traduceri, aºa încât romanul ei
Hotel Universal (Polirom, 2012) a
frapat, cu siguranþã, cel puþin
pentru curajul narativ vãdit de
autoare. Este un curaj asumat,
însã, ºi dovedit, cãci romanul
Simonei Sora râvneºte sã fie (ºi
este, insist!) tocmai o pledoarie
pentru plãcerea epicã, pentru
rostire ºi frazare suple, pitoreºti,
parfumate. Prozatorii care practicã
autenticismul neorealist din ultimii
ani i-ar reproºa, poate, autoarei o
patinã evidentã împrumutatã ori
înruditã cu aroma narativã a unor
autori – ºi lista e variatã – precum
Panait Istrati, dar ºi ªtefan
Bãnulescu, Eugen Barbu (cel
neplagiator), Fãnuº Neagu. Poate
cã romanul Hotel Universal are
punþi ºi cãtre anumite segmente din
Orbitor-ul lui Mircea Cãrtãrescu.
Dar nu neapãrat aceste înrudiri
conteazã, ci altceva.

Simona Sora este o povestaºã:
existã în cartea sa o dozã percu-
tantã de oralitate ºi de narativitate
native, deºi probabil cã aceste
ingrediente (necesare unui
povestaº) sunt constituite ºi din
lecturile avizate ale autoarei, de-a
lungul anilor, Simona Sora fiind
cunoscutã ca o cititoare perfor-
mantã ºi de-abia apoi/acum ca o
povestitoare cu ºarm. Constatarea
mea analiticã este aceea cã nu mai
conteazã subiectul romanului Hotel
Universal (pe scurt – o monografie
înlãnþuitã a oraºului Bucureºti, cu
tot calabalâcul epic ºi fermecãtor
pe care îl presupune acest lucru
din partea unui autor talentat, care
cunoaºte istoria ºi harta oraºului
într-atât de bine încât îºi poate
îngãdui sã le reinventeze), cât
miza acestei cãrþi în contextul
prozei actuale româneºti. Simona
Sora scrie cu plãcere fãþiºã, iar
aceastã plãcere îi este dãruitã, cu
fineþe, ºi cititorului. Autoarea pare

cã nu mai are nevoie de o poveste
anume (centralã, deºi aceasta
existã), întrucât textul ei poate
funcþiona ºi numai prin poveºtile
colaterale ori prin ramificaþii. ªi,
poate, chiar meandrele textului
sunt cele care coaguleazã istoria
acestui roman, structurat, de altfel,
dupã ce autoarea a ingurgitat
lecþiile decisive (experimentale
sau nu) ale prozei universale, cãci,
nu e totuna sã scrii roman la
douãzeci ºi ceva de ani ori sã o
faci dupã patruzeci de ani.

Cum spuneam, nu conteazã
firul central al poveºtii, ci plãcerea
textualã. Mã gândesc, de pildã, ºi
numai la capitolul despre istoria
ciocolatei la Capºa ºi este de-
ajuns. Este unul din primele
capitole ale cãrþii care vestesc
voluptatea lecturii ºi plãcerea
textualã pe care am invocat-o mai
sus. Cititorul nu mai trebuie sã se
ghideze dupã o arhitecturã sau
dupã o structurã anume a poveºtii,
ci se lasã plimbat, liber, cu o
ambarcaþiune aristocratã pe lacul
de lângã o vilã sau un castel semi-
baroc (îngãduitã fie aceastã
metaforã oarecum previzibilã, dar
adecvatã!), care e tocmai romanul
Simonei Sora. Lucrul acesta este
tihnitor ºi delicios.

Modelul stilistic care-i induce
degustãtorului de prozã plãcerea
lecturii este canonul de tip 1001 de
nopþi, adicã al tuturor poveºtilor în
ramã (orientale, europene sau pur
ºi simplu universale) care se
sãlãºluiesc pe lumea aceasta.
Simona Sora ºtie acest lucru, ºi-l
asumã ºi mai ales se bucurã ea
însãºi când scrie (bucuria aceasta
este evidentã, transpirã aromat în
roman). Nu este niciun orgoliu aici
din partea autoarei, ci doar o
plãcere intrinsecã de a scrie, de a
povesti, de a istorisi, relata ºi,
fireºte, credinþa ori dorinþa cã
povestaºa va fi ascultatã,
receptatã, cititã, iar plãcerea ei
narativã ºi stilisticã va fi degustatã.

Întrucât deliciul stilistic este pe
mãsura istorisirilor, însoþindu-se pe
potrivã.

Ca sã fie inedit ºi pe altã laturã,
romanul Simonei Sora nu
ambiþioneazã sã fie o monografie
liniarã a Bucureºtilor, de aceea
cronologia este în mod hibrid (ºi
intenþionat) fracturatã ºi
sinusoidalã, construind punþi rupte
între douã secole de evoluþie
antropologicã ºi social-politicã (al
XIX-lea ºi XX). Autoarea este
interesatã ca textul ei sã conþinã
ºi un soi de reportaj urban, romanul
anexând lecturii ºi o cãlãtorie
metropolitanã care se scrie (este
scrisã) exact în clipa în care este
materializatã pe strãzile
Bucureºtiului ºi a punctului nodal
(rãspântia) concretizat de edificiul
Hotelului Universal devenit, chiar
el, romanul propriu-zis – cu etaje,
locuitori (foºti ºi actuali), holuri,
administratori, întâmplãri etc.

O altã cale deschisã de romanul
de faþã este alcãtuitã de galeria
magicã de portrete femeieºti:
personajele acestea, deºi fac parte
dintr-o lume realã ºi adesea chiar
mizerã (marcatã de penurie), au un
conþinut ºi o coloraturã mirificã, de
femei mântuitoare prin varii
metode. Nu este de mirare, fiindcã
aceste femei sunt, de fapt, cam

toate, niºte ªeherezade adaptate,
reciclate, remodelate (fie cã ele se
manifestã vãdit, ca povestitoare,
fie cã sunt niºte naratoare
intrinsece).

Dotat cu toate aceste ingredien-
te (plãcere epicã, stilisticã aromatã,
urbanisticã iniþiaticã, magie femi-
ninã), romanul Hotel Universal, al
povestaºei Simonei Sora, capti-
veazã ºi menþine cititorul atent,
rãsfãþându-l pe bunã dreptate.

Ruxandra  Cesereanu

Hotel Universal Bucuresci:
o povestasa
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Felix Nicolau

Romanii de pe sticla
Apãrut în mod neaºteptat în

colecþia de prozã Ego de la Polirom,
romanul Doinei Ruºti, Mãmica la
douã albãstrele, îºi anunþã încã prin
copertã intenþia de a filma ridicolul
de mare succes. Anume indivizii
din media, în special din televiziuni.
Coperta cu un operator de film aflat
la treabã îl exemplificã pe None,
personajul reflector prin care este
descrisã lumea de piþipoance ºi
cocalari. Relaþia copertei cu titlul
este mai aluneacoasã, înþelesul la
îndemânã fiind senzaþionalul
lacrimogen, telenovelistic. Toate
elementele paratextuale sunt
montate în vederea semnalãrii unui
roman de succes.

Apelul la categoriile mai largi de
cititori este confirmat atât de stil,
cât ºi de abordarea narativã.
Prozatoarea recurge la un stil
simplu, direct, cu fraze cel mult
medii ca întindere. Singurele mãrci
stilistice sunt comparaþiile artistic
ticluite din care voi oferi câteva
mostre pe parcursul cronicii.
Naratologic vorbind, se preferã
monologul interior ºi stilul indirect
liber. Omniscienþa este selectivã,
dar niciodatã cititorul nu are
impresia cã povestea se zburleºte
ºi iese din fãgaºul prescris de
autoare. Asta vrea sã spunã cã
þintele cãrþii sunt bine ºtiute din start
– nu e loc de dubii, prospecþiuni ºi
ipoteze de lucru verificate doar la
momentul scrierii. ªi capitolele sunt
organizate ca scurt-metraje,
oarecum ca la Don Delillo. De
regulã, un capitol nu sare de trei
pagini ºi nu conþine mai mult de o
întâmplare. Nici intrigile secundare
nu concureazã firul narativ
principal. Numai de pe la pagina
50 încolo ne sunt sugerate
implicaþii detectivistice. Toate
aceste strategii mã determinã sã
mã gândesc cã scriitoarea a avut
în vedere posibila ecranizare a
romanului ºi a încercat sã uºureze
ulterioara scriere a scenariului
aferent. Dacã se va face un film
dupã acest roman, cu siguranþã el
va mixa studiul de moravuri cu
adrenalina ºi palpitaþiile spec-

parabolicã este cea mai
riscantã, cea mai puþin interesantã
în context actual tocmai datoritã
gradului ridicat de dificultate la nivel
de interpretare, tocmai datoritã
aparentei incoerenþe, a lipsei de
mizã imediatã, a greutãþii cu care
poate fi racordatã unui sens comun.
Cu cât însã ne vom apropia totul
va pãrea mai aiuritor ºi singurul
care funcþioneazã în interpretarea
acestui tip de literaturã nu este
conceptul, ci intuiþia ºi poate
feeling-ul, abandonarea în mâna
lucrurilor care vin dinlãuntru, din
inimã, nu din creier. ªi acesta nu
este un drum, o aventurã pentru
interpretarea literaturii, ci însãºi a
vieþii ºi a ceea ce e dupã ea.

(urmare din pag.52)

tatorilor. Bineînþeles, riscul în cazul
axãrii pe surpriza deznodãmântului
este ca opera de artã respectivã
sã nu fie frecventatã decât o
singurã datã. Dar cum trãim
vremuri prezentiste, în care
posteritatea mai existã doar în
minþile artiºtilor grav narcisiºti,
scriitoarea se poate sã fi întocmit
cel mai bun plan. Oricum, este un
mare câºtig când un scriitor deja
canonic înþelege sã accentueze
simplitatea ºi claritatea, în dauna
tiradelor filosoficoase, a
întâmplãrilor plicticoase ºi a
frazeologiei încâlcite. Aceste
calitãþi depun mãrturie despre
efortul de a fi contemporan cu
lumea în care trãieºti – caz rarisim
la scriitori...

Dacã cineva se aºteaptã sã dau
mai multe detalii despre intrigã, n-
are decât sã-ºi punã pofta în cui!
Cãci scriitoarea nu agreeazã
dezvãluirile pe cale criticã. Pe mine
unul nu mã deranjeazã aºa ceva
deloc când vine vorba despre
vreun roman de-al meu, însã mi se
pare cã scriitorul are tot dreptul sã-
i cearã criticului anumite reþineri.

Pot sã vã arãt, totuºi, câteva
dintre acele comparaþii care bat
înspre metaforã ºi conferã o dozã
de fantezie cãrþii: „Soarele se
ridicase de mult, iar în urma lui,
toatã partea de nord-est a
Bucureºtiului rãmãsese ca un
geam proaspãt spãlat”. O
cântãreaþã de comerþ se numeºte
Li Zeta, probabil de la Lizaveta, iar
numele ei „suna ca un jet de apã
ori de câte ori ieºea din gura
Alexandrei, care îºi lãsa pe e toatã
energia vocalã”. Carina, fetiþa
protagonistului, roade aripioare de
la KFC, iar tatãl înduioºat îi
urmãreºte degetul arãtãtor „ca o
agrafã de cuarþ roz”. Acelaºi None,
posibil de la Benone (bunuþul),
observã chipul unui cântãreþ ce
reproduce un refren din Alex Velea:
„rãdãcinile încordate ale
sprâncenelor, faþa ca o gumã
mestecatã, ochii pe jumãtate
închiºi”. Înainte de a merge la o
întâlnire adulterinã, None îºi rade

scrotul: „Era full, cu testiculele
aflate în formã maximã, de vietãþi
adormite într-un corset nou-nouþ”.
O altã vedetã, Rege Grigorescu,
„avea un moþ geluit, ceea ce-l
fãcea sã semene cu un curcan de
staniol”.

Uneori îmi zic cã tonul scriitoarei
ar fi putut fi mai muºcãtor. Bine,
unele derapaje sunt atât de ridicole,
încât ajunge sã le aºterni pe paginã
tale quale; de exemplu ultimatumul
dat de Carina pãrinþilor ei cu privire
la înscrierea în clasa I doar
împreunã cu „iubitul” ei, ori
reproducerea de versuri din
melodiile comerciale: „Bãiatul îmi
zicea într-una <<hai, Cosmina,
hai!>>/Lasã-mã sã îþi arãt casa
mea din Hawaii”.

Ghiveciul ãsta de „distracþie”,
de prost gust, de kitsch total poate
fi finalmente sintetizat într-o frazã:
„toate ºerveþelele pentru
demachiat sunt îmbibate cu parfum
ieftin, care pare fãcut din resturi de
aftershave pentru sportivi”. Ceea
ce ne convinge ºi mai mult cã
Balcanii nu pot fi butoiul cu pulbere
al Europei, ci o berãrie bãºcãlioasã
în drum spre care, dacã nu faci
ochii cât cepele, eºti pulverizat pe
trecerea de pietoni de vreun BMW
manelist.

ªi totuºi, nu vã speriaþi, cartea
nu este agresivã, ba chiar îºi
permite unele duioºii pe alocuri.
Doina Ruºti îºi cunoaºte cititorii ca
pe propriile buzunare ºi îi învârte
pe degete ca pe inelele cu patinã,
de familie.
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Ion  Pop

,,
Serge Fauchereau si
  Vârstele fragede ,,

Numele lui Serge Fauchereau
este legat, cum bine ºtiu ºi
românii, mai ales de critica
literarã ºi de artã. Una dintre
cãrþile sale reper, Introducere în
poezia americanã (1968) a fost
devreme tradusã ºi la noi. Alte
eseuri critice i-au urmat la micã
distanþã (Théophile Gautier,
publicatã în 1972, ºi cele douã
volume de studii, Expresionism,
Dada, suprarealism ºi alte isme
(1976), unde scrie ºi despre
Tristan Tzara ºi avangarda ro-
mâneascã. Numeroase mono-
grafii au ca temã mari curente
artistice ale secolului XX ori figuri
emblematice ale artei moder-
ne, printre care ºi Brâncuºi,
considerat a fi cel mai mare
sculptor al secolului (vezi  Pe
urmele lui Brâncuºi, 1995,
apãrutã ºi în româneºte). În 2010
a tipãrit un tom dedicat Avan-
gardelor din secolul XX. E
cunoscut ºi ca pasionat orga-
nizator de expoziþii pe tot globul
(între altele, Paris-Berlin,Paris-
Moscova, Paris-New York, de
la Centrul Pompidou, – numai
indolenþa istituþii lor de la
Bucureºti n-a reuºit s-o învingã,
în ciuda repetatelor cereri de a
organiza, în Germania ºi Spania,
o mare expoziþie de artã modernã
româneascã. Sã nu uitãm nici cã
a tradus din poezia lui Blaga ºi
din poemele de tinereþe  ale lui
Tristan Tzara.

O frumoasã surprizã le-a fãcut
Serge Fauchereau cititorilor sãi
publicând în 2007 un volum de
memorii, Les petites âges,
împrumutat de la o suitã de piese
pentru clavecin de Couperin,
tradus de curând la noi cu titlul
Tinerii din Mareuil, sub egida
Muzeului Literaturii Române ºi
acompaniat de o cuprinzãtoare ºi
empaticã  prefaþã a lui Eugen
Simion. El  evocã anii copilãriei
ºi adolescenþei scriitorului într-un

sat din provincia Charente
Maritime, nu departe de Nantes
ºi de Oceanul Atlantic, unde avea
rude apropiate, la care îºi
petrecea vacanþele ºcolare.
Este, cum se spune mai nou, un
soi aparte de „autoficþiune”, cãci
– aºa cum observã prefaþatorul
– iese din canoanele scrierilor de
acest tip: amintirile sale din

„vârstele fragede” (cum ar fi putut
sã fie tradus titlul original) apar
aici dispuse în mozaic, urmând
în chip destul de relaxat
cronologia realã a faptelor trãite,
întrerupte adesea de inserþii
eseistice, care, prin asociaþie de
idei, evocã momente mai târzii din
întâlnirile sale cu  scriitori ºi artiºti
notorii, schiþeazã în linii ºi tuºe
de culoare fugitive, portrete de
prieteni apropiaþi, reflecteazã
rapid asupra unor evenimente
artistice înscrise în memorie.

Materia de bazã a acestor
pagini o constituie totuºi
evocarea  acelor „vârste mici”,
reactualizate cu nostalgie ºi cu
un lirism discret, reþinute de o
memorie afectivã foarte
proaspãtã, ce cheamã în sprijin,
din când în când, ºi „documentul”
de epocã, în  speþã unele note de
jurnal intim din anii ’50, ori
scrisorile schimbate cu camarazii
de joacã. Prospeþimea acestor
rememorãri vine, la un anumit etaj
al memoriei, din evocarea unei
lumi astãzi dispãrute, o micã
comunitate  ruralã pentru care
tradiþiile erau încã vii ºi care
pãrea a nu fi suferit încã
metamorfozele accelerate din
ultima jumãtate de veac: lume
ruralã, cu „miºcãri perfect
cadenþate”, de fermieri ºi mici
meseriaºi, cu tabieturi þãrãneºti
sau burgheze ritmând o
existenþã bine aºezatã în tiparele
ei, înrãmate între copertele unui
soi de album in sepia. Uneori,
simpla enumerare a numelor de
oameni ºi de locuri transmite o
emoþie aparte, reperele unei
naturi încã neatacate grav de
noua civilizaþie puncteazã un fel
de micã „gografie mitologicã”,
cum ar spune Blaga. Ceea ce în
Hronicul ºi cântecul vârstelor
erau Râpile Roºii, de exemplu,
sunt aici Marea Stâncã, Stejarul,
Frasinul, râul Lay, cu „jungla” de
pe malurile lui, o anume pajiºte,
unde „gaºca” amicalã se
întâlnea, în virtutea unor ritualuri
cotidiene. Din afara acestui mic
univers mai rãzbat ecouri
înregistrate de memorialist în
treacãt, doar pentru a sugera un
anume cadru general, cãci
altminteri ele nu par sã fi afectat
prea mult viaþa confreriei ado-
lescentine: rãzboiul  Algeria,
liuptele de prin Vietnamul fran-
cez, tulburãrile din Algeria... Intrã,
în schimb, în aria de rezonanþã
titluri de filme ºi de reviste la
modã în acei ani, revelaþiile
primelor cãrþi care au lãsat urme
în spiritul elevului de odinioarã –
mai ales baudelairienele Flori ale
rãului, un Nerval, apoi Francis
Ponge, Reverdy, poeþi englezi ºi
americani, apãruþi pe parcursul
studiilor la un liceu din Rochefort
ori la un colegiu american,
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primele descoperiri din spaþiul
artei – o întâlnire memorabilã cu
un om al locului, pictorul naiv
Gaston Cheissac, pantofar...
Nimic foarte spectaculos nu se
petrece în mediul acesta, doar
câte-o micã ispravã a
„muschetarilor” mai mult sau mai
puþin blamabilã ºi blamatã de
pãrinþi, câte-o escapadã prin
împrejurimile Mareuilui, un episod
de cercetare arheologicã printre
mormintele bisericii... E însã o
lume impregnatã de misterul ºi
emoþiile vârstei, în care aproape
orice eveniment mãrunt capãtã
semnificaþii speciale, reprezintã
descoperiri, uimeºte, oferã o
lecþie de viaþã.

Este ceva proustian în tot
acest univers cu atmosfera vi-
brând de nume acum, înde-
pãrtate, de culori ºi umbre de
obiecte, de rãsfângeri de chipuri
omeneºti trecute în  albume
sentimentale, dar cu note de un
realism pregnant, permiþând
reconstituirea unor psihologii
individuale, dar mai ales o anume
mentalitate comunitarã, de
provincie ce rezistã în echilibrul
ei  la prefacerile vremii. O
publicaþie de uz adolescentin e
intitulatã În cãutarea timpului de
pierdut, luare à la légère a titlului
lui Proust, ºi totuºi suntem invitaþi
într-o lume încã destul de
apropiatã  de a copilului de la
Combray. Avem de-a face aici cu
o “arheologie sentimentalã” –
cum spune ºi autorul – care
dezgroapã din trecut, cu o
tandreþe abia relativizatã, din loc
în loc, de câte-un accent ironic –
e vorba, nu-i aºa, de o vârstã mai
degrabã naivã ºi purã,
rechematã nostalgic dupã
decenii de distanþare, când se
deplaseazã destule linii de pe
chipurile luminoase de odinioarã,
când foºtii, proaspeþi ºcolari au
devenit pãrinþi, primari, ºefi de
întreprinderi, altfel angajaþi în
ritmurile lumii.  Adolescentul
Serge, care trãise câþiva ani ai
copilãriei ºi în Maroc – tatãl sãu
era ofiþer -  se afla ºi el, cumva
proustian, „la umbra fetelor în
floare” – portretele celor câteva
prietene din grupul de tineri se
perindã, vaporoase ºi proaspete,
în pagini, dar mai ales prima

iubire, cu reverii ºi toane
caracteristice, durând cât
adolescenþa, pentru o Pierrette,
evocatã cu un soi de duioºie,
pãrãsitã ºi regãsitã peste zeci de
ani. Este mica Isoldã a acelei
vremi, eroinã a unui roman
sentimental care evitã totuºi
retorica sentimentalã.

Les petits âges este, spus pe
scurt, o carte frumoasã ºi
emoþionantã, în care autorul a
gãsit justul echilibru între  tonul
evocator, impregnat de fireºti
emoþii, ºi atitudinea mai detaºatã
a observatorului „obiectiv”
(ochiul exersat al criticului de
artã e peste tot prezent), în care
documentul – diaristic, de
corespondenþã, „reportericesc” –
e redimensionat de memoria
afectivã, „corectat” de fantezie,
pus în dialog ºi confruntat cu o
altã vârstã intelectualã, reintegrat
într-o actualitate, asimilat deplin
prezentului trãirii. ªi, cum s-a
observat deja, tocmai du-te-vino-
ul între trecut ºi prezent conferã
originalitate acestei scrieri
redactate aproape fãrã voia
autorului, îndeajuns de sceptic în
privinþa relevanþei biografiei puse
în raport cu opera unui scriitor
sau a unui artist. Cãci despre
„cartea vieþii” nu are cuvinte prea
bune, ºtiind biune cã nu ne rãmân
din paginile ei decât fragmente cu
destule pasaje ºterse: „Nu
râmân decât imagini, anluminuri,
iluminãri, poate, frumuseþi cu
niºte ochi de reþinut”, „timpul se
amestecã, faptele se încâlcesc”
– se scrie frumos pe la începutul
cãrþii. Cu toate acestea,
fragmentele de „timp pierdut”
regãsite în amintire sunt
considerate esenþiale, cu atât
mai mult cu cât evocã o vârstã
când „aveam timp”, când lumea
mai putea sã parã un paradis, iar
o carte poate fi definitã, de pe
aceastã poziþie,  ca „un
mecanism împotriva timpului, cu
scopul de a încerca întoarcerea
la centru”. Dar sunt însemnate
mai ales pentru cã se
redescoperã în ele  temeiuri ale
prezentului. Tocmai de aceea,
nostalgiile nu þin prizonier spiritul,
se lasã asociate pânã la
substituire cu alte secvenþe, de
viaþã imediatã ori nu prea

distanþatã de momentul scrierii.
Serge Fauchereau a cedat, din
fericire, tentaþiei de a scrie
despre sine nu pentru a justifica
ceva de la alte nivele ale
scrisului sãu de critic literar ºi de
artã, ci din nevoia de a reconstitui
un mic univers uman semni-
ficativ ºi, pe fundalul sãu, o
secvenþã de biografie repre-
zentativã în felul ei pentru o
vârstã  o epocã. A fãcut-o cu un
mare dar al evocãrii, învãluite
într-un lirism discret, ce se
transmite intact cititorului.

Versiunea româneascã pro-
pusã de Cristina Balinte, foarte
expresivã, opteazã pentru un
limbaj perfect adaptat la sen-
sibilitatea ºi comportamentul
lingvistic al vârstelor încã „mici”,
în registrul stilistic foarte colo-
rat al unui soi de semi-argou
adolescentin românesc, în care
licenþele ºi teribilismele sunt
frecvente; stilul se schimbã,
desigur, când intervin amintitele
inserþii reflexiv-eseistice, relatând
experienþe ºi evenimente mai
recente. O singurã scãpare  poa-
te fi, cred, notatã, la pagina în
care, evocându-se emoþia în faþa
unor opere de artã modernã, se
face trimitere ºi la cea a „unei
crãpãturi de pe un  pahar mare,
de Marcel Duchamp” (p.224). Or,
celebra ºi insolita  lucrare a
avangardistului Marcel Duchamp,
„Le Grand Verre” (1915-1923),
nu e deloc un pahar, ci  „Marea
(construcþie de)  Sticlã”,  alcã-
tuitã  din douã panouri din acest
material, cu foiþã, fire de pumb ºi
pulbere între ele, pictate  cu
figurile tubulare ale unei „Mirese”
ºi ale celor nouã „Celibatari” ai
sãi, puºi în legãturã de o
sofisticatã aparaturã grotescã,
cu aer parodic, trimiþând oare-
cum la „mecanicul placat pe viu”
al lui Bergson ºi amintind de
figurile  luate drept þintã prin
barãcile de bâlci; cãci primul titlu
al lucrãrii fusese „la Mariée mise
à nu par ses célibataires, même”,
adicã, aproximativ, „Mireasa
despuiatã chiar de cãtre burlacii
ei”...
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Într-o virtualã „rezervaþie
naturalã a poeþilor de azi”, unde
încruciºarea limbajelor lirice tinde
sã devinã babilonicã ºi vântul
înnoirilor iscat de grupãri vijelioase
mãturã tot ce s-a scris înainte din
calea lor, spaþiul locuit de poezia
lui  ar degaja un aer primenitor,
distinct, cu gustul adierilor dimineþii,
încãrcat de toposul tradiþiei
sublimat în viziuni postmoderne.
Spaþialitatea caligrafiatã de ideatica

poeziei lui Marcel Mureºeanu ar
reprezenta, simplu ºi candid, o
grãdinã din Ardeal (motiv recurent
în operã) înmiresmatã cu aroma
moldavã a florilor inventivitãþii
lexicale din dimineþile translucide.
De unde aceastã filiaþie? Când
locuia ºi crea la Suceava, poetul
era considerat „bucovinean
ardelean sau viceversa”. Dupã ce
s-a întors pe plaiurile clujene, a
redevenit ceea ce era în adevãr ºi
continuã sã confirme cã a rãmas
în esenþa sa, aºa cum ar fi spus
de pildã D. R. Popescu, adicã „un
ardelean pur-sânge”, cu trainice,
nostalgice amintiri ºi prietenii
bucovinene. Aºadar, cei „doi stejari
crescuþi într-o tulpinã” (ai genei
formative, dar ºi ai obârºiei
biologice, dupã cum vom vedea)
ºi-au contopit seva întru rodnicia
coroanei bogate într-o frumoasã ºi
solidã recoltã de versuri ºi opere
ce nu-ºi dezmint apartenenþa la

cele douã spaþii culturale amintite
mai înainte, simboluri extrase din
clasicul Alecsandri pentru sugestia
reunirii a douã alte regiuni istorice
ºi spirituale. Desigur, asta con-
teazã mai mult ca substanþã a
izvoarelor de plãmãdire artisticã a
specificitãþii sale literare. Sã
detaliem: tatãl poetului, Gheorghe
Mureºeanu, a fost învãþãtor ºi
preot ardelean, iar mama poetului,
Maria Bradea, învãþãtoare, era
originarã din Bârlad.

Deºi remarcabil, promt con-
semnat, debutul literar n-a fost, în
cazul lui Marcel Mureºeanu, urmat
de o reacþie explozivã ºi nici
afirmarea în lumea literarã a anilor
ºaizeci – ºaptezeci una spec-
taculoasã, sã zicem, pentru ca sã-
l înscrie imediat în primul eºantion
al generaþiei sale, alãturi de Marin
Sorescu, Ana Blandiana, Nichita
Stãnescu, Ion Alexandru, Cezar
Baltag, Adrian Pãunescu,
Gheorghe Pituþ, Mircea Ivãnescu,
cum s-ar fi cuvenit, poate. Ieºirea
lui în lume a stat mai mult sub
semnul unei discreþii, pãguboase
sau derutante, de sorginte tot
ardeleneascã, fireºte. Pentru a
pãrea cã retractez cele spuse, voi
adãuga ferm: adevãrul este cã
scriitori importanþi s-au exprimat
despre debutul sãu în presa
literarã a vremii, semnalând o voce
nouã, semnificativã, imposibil de
ocolit sau ignorat. Metehne mai
vechi ºi mai noi îºi pun amprenta
pe calea publicitãþii. La noi, din
pãcate, dacã nu eºti pe prima
paginã, nu exiºti. Reflexul acestei
non-vizibilitãþi aparente, cauzate, în
parte, de o molcomire interioarã
specificã, dar ºi de hazard, s-a
concretizat într-o tenacitate
ulterioarã, rar întâlnitã, în
redactarea versurilor ºi în tipãrirea
volumelor. Hãrnicie recuperativã
sau valoare lãuntricã a bogãþiei
sufleteºti revãrsate în galaxia
poeziei? Din aproape în aproape,

pas cu pas, an de an, drumul lui
literar a ajuns sã consolideze o
operã, poate mai solidã decât a
unora dintre congeneri, afirmaþi
vijelios ºi intraþi la scurt timp într-
un con de umbrã. Poate cã de o
atenþia deosebitã se va bucura
opera lui Marcel Mureºeanu ºi mai
târziu, pentru cã în prezent ea
stârneºte un interes crescând,
dovadã stau mulþimea de recenzii
rãspândite prin reviste la ultimele
cãrþi apãrute, cronicile analitice,
studiile ample semnate de critici
literari importanþi ai actualitãþii
noastre literare, prezenþa activã în
viaþa culturalã ºi literarã. Marcel
Mureºeanu a fost ºi rãmâne un
scriitor neobosit, dedicat cu patimã
muncii intelectuale, un poet al cãrui
scris inspirat cucereºte teren, asta
e limpede. Justa receptare,
exegeza operei în ansamblu,
nutresc aceastã speranþã, sunt
doar la început. Când spun asta,
mã bazez pe substanþa intrinsecã,
perenã, gãsitã în opera sa poeticã,
pe sfericitatea ºi originalitatea ei.

Aºadar, ardelean dupã tatã ºi
moldovean dupã mamã, Marcel
Mureºeanu s-a nãscut în Cluj la
28 noiembrie 1938, într-o zodie
aflatã sub semnul mobilitãþii, de
unde abilitatea de a se adapta la
încercãrile vieþii, nu puþine,
verificatã cu asupra de mãsurã de-
a lungul anilor. Vânãtor iscusit prin
hãþiºurile expresivitãþii limbajului,
poetul a prefigurat mai ales în
volumul Capriciile sãgetãtorului
dimensiunea cãutãrilor sale
spirituale din cãlãtoria liricã
întreprinsã sub semnul acestei
zodii. Viaþa poetului a urmat
itinerariul descris de acele vremuri
tulburi, mereu în cumpãnã,
acoperind un teritoriu geografic de
jumãtate de þarã. Cea nordicã. O
biografie pe cât de itinerantã, pe
atât de aclimatizatã cu zonele
traversate în viaþã, lãsând urme
ale trecerii prin lume ce nu pot fi
ºterse din imaginarul poetic. Acum,
la 75 de ani, notorietatea lui artisticã
în rândul poeþilor importanþi ai
prezentului nu mai trebuie
doveditã. Este o realitate înscrisã
în rândul datoriilor de onoare ce ne
revin pentru a fi consemnatã ca
atare. O realitate înãlþatã pe
promontoril 75. La mulþi ani, Marcel
Mureºeanu!

Adrian Þion

Marcel Mureseanu in
actualitate
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POEME DECAPITATE

1

Am plâns la ªcoala de Orbi cât am vrut
dar nimeni cu ochii nu m-a vãzut!

2

Se sperie iepurele de urechile lui
în mãrgica de rouã a dimineþii!

3

Spre ce mã îndrept? Iatã în zare cetatea
de foc, de pãmânt ºi de piatrã
în apã pânã peste creºtet

4

Degeaba aºteaptã înfrigurata întrebare rãspunsul.
Cãlcat de tren într-o garã micã, el
se zbate între viaþã ºi moarte!

5

Pânã când vor putea amâna cuvintele
sfârºitul lumii?...

6

Sunt scribul lui Dumnezeu, care aºteaptã în firida sa
sã i se dea ceva de fãcut. Sprâncenele
mi-au acoperit ochii.

7

Un miel rãnit urcã o cãrare. Cine eºti tu?
Sunt mielul Phoenix! Zise ºi cãzu.

8

Moartea – ca un învãþãmânt obligatoriu.
Dragostea, pe un alt promontoriu!

9

Spartã-i fereastra zilei ºi... ah,
plouã pe arii întinse de Bach!

10

Iatã-ne, tu ºi eu,
alungaþi din Timpul lui Dumnezeu!
Mai vedem noi unde ne-om duce...
Bine cã ni s-a dat o singurã cruce!

11

Când bate moartea la poarta ta,
tu sã-i deschizi, cã nu este Ea!

12

Omul ºi vioara, pe stradã, împreunã.
Ea vorbeºte în numele lui.

Marcel  Mureºeanu El cântã în numele ei.
Numai auzul nostru, ingratul, pricepe pe dos.

13

Vãzând cã e cald ºi e bine,
diavolul îºi face o scorburã-n tine
ºi acolo doarme în nopþile fãrã soþ
ferit de îngerul-hoþ!

14

E prea bãtrânã carnea norilor,
oricât ai fierbe-o tot tare rãmâne!

15

Codelirãm, iubiþi brotãcei, codelirãm!

16

Poartã-te frumos cu mine
ca ºi cum aº fi adevãrat!

17

Ce bal se poate-ncinge pe vârful unui ac!

18

Tot ce se poate mãcina a fost mãcinat!
Ultimul bob a murit prin decorticare!

19

Nu ochiul orb al unei revoluþii
poate sã-ntrezãreascã viitorul...

20

Suspectez acest timp de dopaj!

21

Fã-i cuib pãsãrii ºi va fi a ta!

22

Pe malul mãrii mele vin pescarii
Sã-ºi arunce nãvoadele în sângele meu!

23

Doar cele 75 de sfârºituri
ale anilor mei le þin minte!

24

Iatã, aici, ruina unei memorii
ºi dincoace ruina inimii mele...

Cei doisprezece
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Dacã acordãm credit ideii lui
Hegel, potrivit cãreia adevãrul e
întregul, atunci devine la fel de
întemeiat ºi faptul cã omul autentic
nu poate fi altul decît omul întreg,
iar nu cel parþial sau fragmentat.
ªtiinþele umane îºi privesc obiectul
din cele mai variate perspective:
socialã, psihologicã, moralã,
politicã, filosoficã etc. Pe deasupra
tuturor, ca o disciplinã globalã, pare
sã se instaleze, de mai multã
vreme, dar din ce în ce mai
accentuat, antropologia, al cãrei
interes s-a deplasat treptat de la
planul fizic la cel etnologic, social
ºi cultural. Ambiþia ei la ora actualã
este aceea de a îmbrãþiºa
totalitatea umanã, dublînd
metodologia ºtiinþificã printr-o
reflecþie tot mai evident ºi mai
asumat filosoficã.

„Antropologia vede în viaþa
socialã un sistem ale cãrei
aspecte sînt toate organic legate.
Ea recunoaºte fãrã ezitare cã,
pentru a aprofunda cunoaºterea
unui anumit tip de fenomene, este
indispensabil sã fragmentezi un
ansamblu aºa cum fac juristul,
economistul, demograful sau
specialistul în politologie. Numai cã
antropologul cautã forma comunã,
proprietãþile invariante ce se
manifestã în spatele celor mai
diverse tipuri de viaþã socialã.” Sînt
acestea cuvintele unuia dintre cei
mai prestigioºi savanþi ºi gînditori
ai secolului trecut, Claude Lévi-
Strauss, promotor de mare
autoritate al structuralismului în
cultura francezã ºi chiar dincolo de
ea. Am citat (p. 43) dintr-o carte
recent apãrutã ºi în limba românã,
Antropologia ºi problemele lumii
moderne (Editura Polirom, 2011,
traducere de Giuliano Sfichi), a
cãrei lecturã ne-a trezit interesul nu
numai prin propria ei problematicã,
dar ºi prin eventualele corelaþii cu
cercetarea ºi înþelegerea literaturii.
Cãci, deºi nu a stîrnit prea multã
atenþie, ba chiar a trecut mai mult
neobservatã, o antropologie
literarã existã. Ea se integreazã în

mod direct bine consolidatei
antropologii culturale, al cãrei
reprezentant de marcã este tocmai
susmenþionatul nostru autor.

Pe teren românesc, dispunem
chiar de un întreg volum substanþial,
datorat lui Traian Herseni, datînd din
1976, Literaturã ºi civilizaþie,
subintitulat modest încercare de
antropologie literarã, dar în realitate
un veritabil ºi atotcuprinzãtor tratat,
erudit, sistematic ºi deschizãtor de
drumuri multiple ºi promiþãtoare,
avînd pe deasupra ºi meritul unei
incontestabile premiere. O conectare
cu viziunea antropologiei culturale a
fãcut ºi Radu Surdulescu, în cartea
sa din 1997, Critica mitic-arhetipalã.
De la motivul antropologic la
sentimentul numinosului. Atingeri
importante cu domeniul de care
vorbim se pot gãsi ºi la alþi autori
preocupaþi de arhetipologie ºi
studiul imaginarului, ca bunãoarã
Corin Braga, dar ºi întregul grup
pe care-l animã ºi-l conduce, în
cadrul a ceea ce putem numi de
pe acum „ªcoala de la Cluj”. Însã
cercetãrile specifice ºi stãruitoare
de antropologie literarã rãmîn în
general puþine, atît la noi, cît ºi în
strãinãtate, deºi elemente care îi
aparþin ºi constituie sugestii pre-
þioase în direcþia ei se pot desco-
peri ºi valorifica în nenumãrate alte
zone, mai mult sau mai puþin
segmenþiale, atît în ceea ce priveºte
imaginea omului, cît ºi exigenþele
particulare ale disciplinei în
chestiune.

Cartea lui Claude Lévi-Strauss,
pornind de la care am declanºat
discuþia de faþã, este ºi ea un izvor,
fie ºi indirect, de reflecþii pe tema
noastrã. Într-o primã instanþã, fiind
alcãtuitã din trei conferinþe þinute
la Tokyo, ea încearcã sã rãspun-
dã, prin contribuþia antropologiei,
la provocãrile societãþii contem-
porane, care genereazã nume-
roase ºi grave îngrijorãri, neliniºti
ºi interogaþii. O raportare a civi-
lizaþiei europene la cea japonezã
este menitã sã argumenteze
diversitatea culturilor ºi contribuþia

lor originalã, în albia unui fatal, dar
îmbogãþitor relativism. Nu ele-
mentele disparate sînt importante,
ci „felul în care fiecare culturã le
asociazã, le reþine sau le exclude.
Ceea ce asigurã originalitatea
fiecãreia rezidã mai degrabã în
modul particular de a rezolva
probleme, de a pune în per-
spectivã valori care sînt în mare
aceleaºi pentru toþi oamenii: cãci
toþi oamenii, fãrã excepþie, posedã
un limbaj, niºte tehnici, o artã,
cunoºtinþe pozitive, credinþe
religioase, o organizare socialã ºi
politicã. Numai cã dozajul lor nu
este niciodatã exact acelaºi pentru
fiecare culturã, iar antropologia
încearcã mai curînd sã înþeleagã
motivele secrete ale acestor
alegeri decît sã stabileascã
inventare de fapte separate.” (p.
186).

Dar conferinþele lui Lévi-Strauss
sînt pentru autorul lor ºi un prilej
binevenit ºi necesar întregii
demonstraþii de a-ºi trece în
revistã, în esenþa lor, principalele
idei ale antropologiei sale culturale
de orientare structuralistã. Scopul
demersului sãu ºtiinþific este
ilustrarea unei unitãþi esenþiale a
fiinþei umane, dincolo de diferenþele
biologice ºi etnice, întemeiatã pe
factori de spiritualitate ºi culturã, de
unde ºi invalidarea oricãror criterii
ºi bariere de ordin rasial ºi, cu atît
mai mult, rasist. Pentru savantul
francez, antropologia este o formã
de umanism, cu rãdãcini istorice
îndepãrtate, dar superioarã
ipostazelor sale anterioare: clasic-
mediteraneeanã ºi burghezã.
Umanismul antropologic este unul
democratic, pentru cã redã
demnitate societãþilor umile ºi
dispreþuite, proclamînd cã „nimic
din ceea ce este omenesc nu-i
poate fi strãin omului” (p. 62).
Împotriva teoriilor cu privire la
primitivismul mentalitãþii arhaice,
socotitã de Lévy-Bruhl „prelogicã”,
urmaºul acestuia reabiliteazã
„gîndirea sãlbaticã” ºi afirmã
raþionalitatea ei, subliniind în
acelaºi timp cã fiecare societate îºi
are sistemul sãu de valori care nu
poate fi impus altora. Perspectivele
de cercetare a „societãþilor fãrã
scriere”, cum le numeºte
antropologul, sînt „organizarea lor
familialã ºi socialã, viaþa lor

Florin  Mihãilescu
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economicã ºi în fine gîndirea lor
religioasã” (p. 77). Pe de altã parte,
dacã societatea înseamnã
raporturile dintre indivizi, cultura se
traduce prin raporturile acestora
cu lumea. Aportul lui Lévi-Strauss
la interpretarea gîndirii mitice este
deosebit de personal ºi conduce
pînã la asimilarea acesteia cu cea
ºtiinþificã sau istoricã. Miturile ºi
istoria au o funcþie asemãnãtoare:
„Ceea ce fac miturile pentru
societãþile fãrã scriere –
legitimeazã o ordine socialã ºi o
concepþie despre lume, explicã ce
sînt lucrurile prin ce au fost ele,
gãsesc justificarea stãrii lor actuale
într-o stare trecutã ºi concep
viitorul în funcþie atît de trecutul, cît
ºi de prezentul respectiv –, acesta
este ºi rolul pe care societãþile
noastre îl atribuie istoriei.” (p. 136).
ªtiinþa însãºi devine istorie ºi, pe
aceastã cale, se apropie de
gîndirea miticã.

Dincolo de diversitatea culturilor,
Claude Lévi-Strauss depisteazã
mereu constrîngeri ºi convergenþe
care tind sã determine imaginea
globalã a omului ºi a umanitãþii sale
ºi sã contribuie la reconstituirea ei.
Pe spaþiul destul de limitat al celor
trei conferinþe, antropologul risipeºte
o abudenþã de observaþii, de idei ºi
de nuanþe, care fac un sintetic bilanþ
al rezultatelor lui de pînã în 1986
(data vizitei sale la Tokyo) ºi trimit
în chip direct la marile lui lucrãri
anterioare, care i-au adus faima
binemeritatã pentru a fi deschis
orizonturi noi ºi fecunde disciplinei
sale ºi, în general, tuturor ºtiinþelor
umane din a doua jumãtate a
secolului XX. Ne gîndim mai cu
seamã la Tropice triste, Gîndirea
sãlbaticã, Antropologia structuralã
ºi cele patru volume substanþiale de
Mitologice. Reþinem din lecþia lui
Lévi-Strauss, pe lîngã preocuparea
pentru imaginea integralã a omului,
punerea în luminã a unor structuri
comune care o condiþioneazã ºi
care o explicã. De aici se naºte de
altminteri ºi interesul fundamental al
unei antropologii literare, care va
putea ºi va trebui sã descopere
existenþa mai mult decît eventualã
a structurilor ce configureazã
imaginarul estetic, nu urmãrind
constantele poeticii sau tehnologiei
artistice, cum se face deja de la Vl.
Propp pînã la un W. Booth sau Cl.

Brémon de exemplu, ci mai curînd
în succesiunea unui G. Durand,
însã nu numai în terenul
arhetipologiei, ci ºi, ori mai ales în
acela al unei filosofii a omului, aºa
cum se degajã ea din lumea ficþiunii
literare. Ar fi un aport important la
cunoaºterea omului întreg, spre
care aspirã antropologia culturalã,
ºi cum îl înfãþiºeazã scriitorii ºi
artiºtii în creaþiile lor. Unde, într-
adevãr, întîlnim mai mult decît în
artã figura totalã a fiinþei noastre?
O antropologie literarã orientatã într-
o atare direcþie, profitînd ºi de
sugestiile unui savant ca Lévi-
Strauss, ar putea completa în mod
cu totul oportun studiile literare,
întrucît e limpede cã din universul
umanului configurat artistic se

desprind semnificaþiile oricãrei
autentice creaþii estetice.

Conferinþele de la Tokyo ale lui
Claude Lévi-Strauss sînt o micã,
dar incitantã deschidere cãtre
întreaga problematicã a unei
excepþionale opere de cercetare ºi
reflecþie, de care poate ºi ar trebui
sã beneficieze ºi exegeza literarã,
valoarea antropologicã a creaþiei
artistice nemaiavând nevoie de nici
o demonstraþie.

P. S. În nr. 5/2012, p. 39,
coloana 3, rîndul 20 de jos, a apãrut
individual în loc de intelectual, ceea
ce anuleazã logica frazei. Facem
corectura pentru a înlãtura legitima
nedumerire a cititorului, ca ºi
pentru... liniºtea noastrã.

Perete de bisericã
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Ovidiu  Pecican
Foloasele criticii ºi

teoriei literare academice
sunt incontestabile, cãci
existã anumite reflecþii care
nu pot fi epuizate în spaþiul
publicisticii ºi care angajea-
zã în meticuloase cercetãri
efectuate în duratã. Expe-
rimentul literar în proza
româneascã postbelicã ºi
contemporanã. O perspec-
tivã cognitivã ºi comparatã
(Bucureºti, Ed. Muzeului
Naþional al Literaturii Ro-

mâne, 2013, 138 p.), lucrarea universitarului
braºovean Adrian Lãcãtuº, ilustreazã cele spuse mai
sus, decantând observaþii care þin atât de poetica
romanului contemporan, cât ºi de aplicarea acestora
la unele dintre experienþele romaneºti recente de la
noi. Dincolo de câºtigul adus de evaluãrile oferite
asupra prozei de amplã respiraþie a lui Gheorghe
Crãciun ºi Gheorghe Iova, dezbaterea teoreticã îmi
apare ca principalul câºtig al cãrþii, cãci dupã teoria
romanului oferitã de Nicolae Manolescu, lumea literarã
româneascã a pãrut sã se mãrgineascã la cãutarea
categoriei teoretizate de autorul de la România literarã
unde s-ar potrivi cel mai bine cutare roman ori cutare
romancier.

Spre deosebire de acest obicei de-acum
statornicit, Adrian Lãcãtuº preferã sã se adreseze
unora dintre teoreticienii de referinþã ai genului, fie ei
filosofi, fie literaþi (ºi practicieni ai genului teoretizat),
punând în paginã, într-o manierã criticã, susþinerile lui
Georg Lukacs, ale lui Herman Broch, ale lui Theodor
W. Adorno ºi ale lui Ludwig Wittgenstein. Capitolul al
patrulea al cãrþii, intitulat „Proza ca instrument al
cunoaºterii. O tradiþie modernã” începe de la definiþiile
speciei datorate lui Friedrich Schlegel ºi Nietzsche,
continuând apoi cu ceilalþi teoreticieni ai acesteia în
„lumea dezvrãjitã”. Se pare cã ºocul industrializãrii ºi
al modernizãrii în sens tehnico-productiv ºi în sens
birocratic-administrativ, corespunzând cu elucidarea
multor mistere din naturã, a creat o presiune
interogativã asupra teoreticienilor din interiorul ºi din
exteriorul literaturii, provocându-i la regândirea
statutului ficþiunii cosmoidale, ample ºi suficiente sieºi.
Dupã Lukacs, evidenþa „totalitãþii extensive a vieþii”
epuizându-se, i-ar reveni romanului sã o reconstituie
pe aceasta, conferind cu mijloacele literaturii un sens
unificator, restaurator ºi sintetic lumii. Cum însã
cãutarea acestui sens este predestinatã eºecului –
de unde rezultã condiþia tragicã a romancierului –,

Romanul, o rascruce
a cunoasterii

M.N.L., 2013

EXPERIMENTUL
LITERAR ÎN PROZA

ROMÂNEASCÃ
POSTBELICÃ ªI

CONTEMPORANÃ

ADRIAN LÃCÃTUª

romanul are nevoie de un nou corectiv, iar acesta este
ironia, singura libertate posibilã într-o lume fãrã zei
(pp. 39-40).

Un teoretician excepþional al acestei crize a lumii
dublate de o invitaþie pe mãsurã la roman se
dovedeºte prozatorul austriac Hermann Broch,
exponent al kakaniei creatoare. Textele lui teoretice
intrã astfel, în dezbaterea româneascã, pentru prima
oarã, din câte ºtiu, meritând, cât de curând posibil, ºi
o traducere integralã. Modernitatea e pentru acest
autor o divizare a lumii în sisteme de valori autonome,
rupte de transcendenþa unificatoare dãtãtoare de
sens. Scriitorul modern nu mai poate stãpâni
„vocabulele realitãþii”, dar dispune încã de sintaxa care
le încorporeazã ºi le conferã sens. Dupã el, creaþia
literarã, ajunsã la stadiul romanului polifonic ºi
poliistoric, poate prelua misiunea abandonatã a ºtiinþei
ºi filosofiei, livrându-se ca instrument al cunoaºterii
(p. 44). Desigur, aceastã cunoaºtere, a Dichter-ului,
se opune posesiei cunoºtinþelor, spiritului
enciclopedic, dobândind, în schimb, un sens religios.
Literatura are de oferit un rãspuns angoasei morþii.

La rândul lui, Adorno se ocupã de câteva creaþii
romaneºti contemporane care realizeazã dezidera-
tul autonomiei viziunii ºi a stilului. Cum viaþa con-
temporanã ºi-a pierdut, dupã el, autonomia ºi
substanþa, realismul literar se dovedeºte superficial,
„mort”, inadecvat. Poveºtile nu mai poit fi spuse, fiindcã
nu mai existã nimic deosebit de spus. O parte din
aceastã sarcinã au rezolvat-o reportajul ºi filmul, mass
media ºi psihanaliza, romanului revenindu-i sã
vorbeascã numai despre ceea ce acestea nu mai
pot relata. Pentru a nu reproduce falsitatea ºi a nu
propaga iluzia, romanul – arta, în general – trebuie,
zice filosoful, sã introducã haosul în ordine, cãci ordinea
actualã este Rãul. Nici mãcar realitatea interioarã nu
îi mai aparþine romancierului, expropriat de
psihanalizã. Recucerirea autonomiei nu mai
înseamnã acum decât prezentarea esenþei ºi a non-
esenþei (Wesen/ Unwesen), ceea ce se poate face
ori printr-o cotiturã antirealistã, ori printr-un alt fel de
realism (p. 50). Romanul trebuie sã dea adevãrul,
adicã sã numeascã fãþiº reificarea, alienarea ºi
autoalienarea create de modernitate. Fiind o literaturã
a condiþiei crizei, romanul nu poate fi în nici un fel în
crizã el însuºi.

Faþã de toate acestea, meritau, aduse în discuþie
ºi aporturile unor nume româneºti semnificative,
precum cel al lui Mircea Eliade ºi al lui Ioan Petru
Culianu. În Jurnal, I, în 2 iulie 1963, Eliade nota: „Teama
lui Gide ºi a atâtor alþi scriitori de la începutul secolului
de a deveni «littérateurs». De aceea Gide a cãutat
viaþa ºi mai târziu a descoperit socialul. J.P. Sartre
continuã aceeaºi tradiþie: «literatura» trebuie sã
rãsfrângã concretul istoric, adicã socialul, politicul.//
Eliberarea mea de «literaturã» prin istoria religiilor ºi
etnologie rãspunde aceleiaºi tendinþe: pentru mine,
asta e real – nu «literatura». De aceea, ar greºi criticul
care ar vedea în opera mea ºtiinþificã o aplecare spre
erudiþie. E vorba de cu totul altceva: de o lume care
mi se pare mie mai realã, mai vie, decât personagiile
de romane ºi nuvele”ed. cit. (p. 461). În acelaºi loc, la
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19 decembrie 1963, el scria pe aceeaºi temã cã:
„Romanul trebuie «sã povesteascã» ceva, pentru cã
naraþiunea (adicã invenþia literarã) îmbogãþeºte Lumea
nici mai mult nici mai puþin decât Istoria, desigur pe
un alt plan. Suntem creatori în universurile imaginare
cu mai multã ºansã decât putem fi pe planul Istoriei.
Faptul cã se petrece ceva, cã se petrec tot soiul de
lucruri – este la fel de semnificativ pentru destinul
omului ca ºi faptul de a trãi în Istorie sau de a spera
sã o modifici” (p. 475). În 20 iunie acelaºi an, autorul
amintea despre „Câtã dreptate avea G. Bachelard
când vorbea despre «funcþia irealului»; care, dacã
nu este satisfãcutã, duce la nevrozã ºi la sterilitate…”
(p. 458).

Desigur, pentru Eliade, care crede în unitatea
profundã de sens a unei lumi religioase prin excelenþã,
misiunea romanului este sã îmbogãþeascã aceastã
lume. Cât despre I.P. Culianu, acesta postula, în
virtutea teoriei sale despre esenþa ludicã a universului,
cã lumile romaneºti sunt la fel de adevãrate precum
cea în care trãim, iar statutul lor ontologic nu poate fi
cu nimic inferior acesteia. Cu alte cuvinte, între contele
de Monte Cristo ºi autorul lui nu se configureazã, în
planul universal, nicio diferenþã de netrecut, fiind la fel
de adevãraþi.

Eliade ºi Culianu nu explicã mai bine cãutãrile
romanului experimental optzecist românesc. Dar
completeazã cu valoroase perspective cãutãrile
contemporane în domeniu. Deocamdatã, însã, spun
numai cã volumul exegetic al lui Adrian Lãcãtuº este
o valoroasã contribuþie la discuþia despre romanul
european actual ºi despre roman ca specie cu un
statut aparte în general.
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Existã modã, existã
trend, existã curente,
existã canon, existã
obsesii. Literatura le are pe
toate, iar cea românã nu
face excepþie. Momentul de
azi este, fãrã îndoialã, cel
al obsesiei. Una vizibilã nu
doar în sfera artisticului, al
literaturii, ci perfect
decelabilã la nivelul întregii
societãþi. La mai mult de 20
de ani dupã cãderea
comunismului, România nu

a reuºit sã-ºi punã ordine în sentimentele (cel mai
adesea violente) nutrite faþã de propriul trecut, nu a
reuºit sã-ºi construiascã o imagine a istoriei recente
acceptatã ºi digeratã. România continuã sã-ºi
trãiascã propriul trecut, continuã sã reia aceleaºi ºi
aceleaºi amintiri fãrã a pãrea sã fie capabilã sã se
elibereze de furie, vinovãþie, neasumarea
responsabilitãþii sau lehamitea unei funciare neputinþe

Urma
Victor Cubleºan

instituþionale. În România nu a existat un proces al
comunismului, nu a existat un set de mãsuri legale
coerente care sã marcheze ruperea netã de trecut
ºi, poate cel mai important, nu au existat nici un fel de
mãsuri morale, care mãcar sã încerce reinstaurarea
unei normalitãþi morale. Recentul caz al torþionarilor
probaþi care continuã sã-ºi încaseze liniºtiþi pensiile
de colonei ºi generali ºi sã-ºi afiºeze decoraþiile
neretrase este simptomatic. În acest context arta ºi
în special literatura a constituit debuºeul principal prin
care România încearcã sã-ºi recupereze, sã-ºi
integreze propriul trecut. Textelor violente, de reacþie
repulsivã ºi justiþiarã din anii 90 le-au urmat altele, mai
inteligente ºi echilibrate, care, prin ficþionalizare,
reuºesc sã construiascã o istorie (romanþatã, poate,
dar tocmai de aceea umanã ºi acceptabilã) capabilã
de a fi asumatã la nivelul întregii societãþi.
Numeroaselor romane ale mai tinerilor scriitori de
recuperare a copilãriei sau tinereþii cu cravatã roºie
la gît li se alãturã lucrãri mult mai ambiþioase, de
anexare a anilor comuniºti ca teritoriu normal al
poveºtilor, al istoriilor individuale. Pe acest al doilea
trend se situeazã ºi recentul roman al lui Adrian Alui
Gheorghe, Urma.

Adrian Alui Gheorghe era cunoscut, prin
excelenþã, ca poet. Noua apariþie sub semnãtura sa
este una dintre cele mai plãcute, relevînd un romancier
solid, tehnic ºi fãrã inhibiþii. Dincolo de oricare altã
observaþie sã notãm în prealabil cã un nou prozator
vine întãreascã grupul în plinã expansiune al
romancierilor care par deciºi sã ocupe prim-planul
apariþiilor literare româneºti de azi.

Urma este un proiect extrem de interesant ºi care
ar fi avut ºansa sã devinã unul dintre romanele
semnificative ale anului, dacã autorul ar fi reuºit sã
pãstreze intensitatea poveºtii pînã în final, dar despre
asta puþin mai încolo. Acþiunea se deruleazã în
închisoarea de la Aiud, în intervalul 18 noiembrie  –
17 decembrie 1960, adicã în mijlocul întunecat al erei
gulagului românesc. Alui Gheorghe are curajul de a
propune o opticã diferitã, evenimentele fiind urmãrite
nu din perspectiva deþinuþilor politici (unghiul adoptat
cvasi-unanim ºi deja uzat prin redundanþã), ci prin
ochii gardienilor. Mai mult, prozatorul nu opereazã cu
ºabloane sau caricaturi, aºa cum cu prea multã
uºurinþã cad în manierism majoritatea celor care
plonjeazã în universul întunecat al detenþiei politice
româneºti, ci construieºte personaje veridice ºi
articulate. Gardianul Creþu zis Cocoþoi, adjunctul
Mustea, comandantul Geangu, colonelul ªoavã,
Hegheduº, Barabanca ºi întreaga galerie de torþionari
sunt oameni de carne ºi sînge, nu monºtri coborîþi
din vreun coºmar. Desigur, autorul alunecã de cîteva
ori ºi în uºoare poziþionãri vindicative sau ironice, dar
nimic care sã sfîºie þesãtura textului transformîndu-l
într-un simplist jeu de massacre. Adrian Alui Gheorghe
recurge, destul de evident, la tipologii, dar le
particularizeazã suficient pentru a insufla viaþã. Astfel
lectura devine credibilã ºi reuºeºte sã construiascã
un punct de comunicare între cititor ºi personaje,
reuºeºte sã dezvolte psihologii ºi propune mini-
biografii semnificative. Prozatorul marcheazã aici un
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Cobalt sau
diapozitivele
mentale
Marius  Conkan

CLAUDIU
KOMARTIN

Casa de editurã Max
Blecher, 2013

COBALT

Dacã ar fi sã numesc
câteva cãrþi din poezia
recentã la care m-aº
întoarce peste ani, una dintre
ele ar fi, cu siguranþã, Cobalt
de Claudiu Komartin,
publicatã la Casa de Editurã
Max Blecher. Conºtient de
faptul cã poezia pe care o
scrie evitã epicentrul unui
anume gust poetic, fluturat
cu prisosinþã în mediile
virtuale, Claudiu Komartin
cunoaºte ºi stãpâneºte

toate instrumentele moºtenite de la poeþii pur-sânge
ai secolului trecut, cântãreºte ºi porþioneazã toate
ingredientele necesare pentru ca poezia lui sã rãmânã
puternic fortificatã în eventualitatea oricãrui
bombardament minimalist. Acest lucru se datoreazã,
cred eu, ºi câtorva miºcãri inteligente pe care
Komartin le face, cu privire la propria-i imagine livratã
public ºi la modalitatea provocatoare ºi deloc la
îndemânã prin care îºi construieºte imaginarul.
Arborând neteatral postura unui poet nevrotic, a cãrui
sensibilitate îºi are rãdãcinile în expresioniºtii de limbã
germanã (îi pomenesc aici pe Trakl ºi Benn), în
detenta vizionarã a lui Rimbaud ºi Whitman, dar ºi în
confesiunea frustã ºi thanatofobã a Sylviei Plath,
Komartin viziteazã ºi recupereazã cam toate vocile
ºi manierele prin care „compulsia lui pentru
frumuseþe” (p. 58) ºi pledoaria lui pentru imaginaþie
sunt transpuse poetic ºi existenþial. Însã ce frumuseþe
ºi ce fel de imaginaþie sunt problematizate în Cobalt?
Ce mecanisme scot la ivealã, uneori în detalii
microscopice, structurile liminale ºi contrastante ale
universului de cobalt?

Fidel unei asemenea formaþii intelectuale ºi
asumându-ºi faptul cã energizarea unor poetici deja
clasicizate poate provoca antipatia congenerilor,
Komartin refuzã cu orice preþ conformismul modei
literare ºi, dintr-o vãditã nesupunere formalã, el
gândeºte ºi creeazã o poezie de cursã lungã, prin
care continuã, pe un fond autentic, tradiþia amintitã
mai sus: „nu ai motiv sã te sperii,/ pentru cã nu vor
vedea apocalipsa/ decât cei care ºi-au fãcut creierul
zob/ metodic/ mai degrabã dintr-un impuls practic,/
apoi schizofrenii ºi autiºtii,/ deliranþii, toxicomanii, cei
care singuri/ se trag înspre mlaºtini” (din Poem pentru

C
R

O
N

IC
A

 L
IT

E
R

A
R

Ã punct important, practic pledînd pe terifianta
descoperire a banalitãþii rãului, în sensul descris de
Hannah Arendt. Torþionarii oribili ai perioadei nu sunt
mutanþi veniþi dintr-o altã dimensiune, sunt oameni
banali puºi în situaþia de a alege între bine ºi rãu, de a
asculta sau nu ordinele. Atitudinea Eichmann.

Romanul urmeazã douã linii de construcþie, a
naraþiunii poliþiste ºi a celei fantastice. În zãpada
proaspãt aºezatã sunt descoperite urme de paºi care
vin dinspre gardul penitenciarului ºi duc înspre zona
de detenþie. Aceste urme într-un singur sens (cel
greºit, opus evadãrii) reapar constant, fãrã nici o
explicaþie ºi cu toate mãsurile luate de gardieni.
Romanul urmãreºte în primele trei pãtrimi ancheta
provocatã de acest incident straniu ºi tevatura iscatã.
Cursul întîmplãrilor este relatat alert, într-un stil
împrumutat parcã direct din thriller-urile americane,
urmînd curgerea evenimentului ºi trecînd de la un
personaj la altul pe mãsura intrãrii lor în scenã. Autorul
dozeazã excelent tensiunea, evitã orice capcane ale
unor divagaþii inutile, portretizeazã scurt ºi colorat,
reþine doar dialogul semnificativ ºi nu are pretenþia de
a face o freescã monumentalã a sistemului carceral
comunist, ci se limiteazã strict la elementele
funcþionale pentru roman. Totul decurge excelent pînã
în momentul în care, fãrã vreun semn prevestitor,
Adrian Alui Gheorghe vireazã înspre fantastic ºi apoi
ºi mai abrupt înspre poematic. Din întreaga naraþiune
poliþistã se alege praful, iar impresia lãsatã este cã
autorul a rezolvat mult prea facil o poveste dusã pînã
în acel moment absolut impecabil. Ca cititor reuºeºti
foarte repede sã propui cîteva alternative de final mult
mai reuºite. Pãcat pentru o construcþie altfel extrem
de bine realizatã.

Urma este aproape un micro-roman, citindu-se
rapid ºi cu plãcere. Adrian Alui Gheorghe se
dovedeºte un artist al condeiului foarte sigur pe propria
scriiturã ºi fãrã deformãrile stilistice care marcheazã
aproape invariabil poeþii de cursã lungã convertiþi la
prozã. Fraze clare ºi echilibrate. O decupare alertã a
textului, capacitatea de a construi eficient o scenã,
ºtiinþa descrierii semnificative ºi a detaliului percutant,
toate se muleazã pe o excelentã intuiþie a construcþiei
textului. Din pãcate efortul e subminat de
intenþionalitatea auctorialã care intervine brutal ºi vrea
sã deschidã textul spre metaforã. Mimesisul,
reconstrucþia realitãþii (chiar ºi cu inflexiuni fantastice)
sunt soluþia cerutã fãrã tãgadã de roman.

În urma Urmei rãmîne un roman bun care avea
ºansa de a fi excelent, o lecturã plãcutã ºi certitudinea
cã un prozator de talent a intrat în arenã.
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cei de pe urmã). De aceea, nu vom gãsi în Cobalt
deviaþii frapante de la retorica standard a poeziei
confesiv-vizionare, ci mai degrabã reformulãri ale
acesteia, mulate pe convingerea profundã a poetului
cã „poezia adevãratã e extrem de posesivã ºi de
geloasã pe viaþã, ºi de aceea trebuie trãitã pânã la
capãt” (din Rânduri cãtre un mai tânãr poet). În logica
acestei retorici modulate original, Komartin nu spune
lucrurilor ºi stãrilor pe nume, ci foloseºte un tifon
imaginar pentru a le exprima. Tranzitând spaþii, gesturi
ºi miºcãri violente, peste care aºazã un vãl stilistic,
ca sã le atenueze forþa ºi expansiunea, Komartin scrie,
fãrã urmã de sentimentalism, despre sfârºitul iminent
al dragostei, al omului ºi-al poeziei, teme subminate
programatic în poezia recentã. De altfel, traiectoria
amplã ºi coerentã cu sine, a viziunilor care alcãtuiesc
acest univers mutilat, îºi micºoreazã ºi mãreºte
circumferinþa, pentru a trece, fãrã fluctuaþii stridente,
de la radiografia corpului psihic ºi a întâlnirii cu celãlalt
(în dragoste, moarte ºi suferinþã), la investigarea lumii
surprinse prin simptomele prãbuºirii ei. Astfel, întregul
volum este alcãtuit dintr-un cumul de spaþii interne,
vãzute prin tifonul imaginar de care vorbeam ºi
catalizate de dinamul bolii, pentru ca, la final, acestea
sã sufere o realã implozie prin supernova care este
Poemul pentru cei de pe urmã. Odatã spartã retorica
densã, aluzivã, care, în primele douã pãrþi ale
volumului, descompunea lumea în piese mãrunte ºi
le analiza prin ochii unui corp psihic afectat de rupturi
ºi dispariþii, în Poem pentru cei de pe urmã limbajul
este mai abrupt, mai tãios ºi limpede, întrucât Komartin
traverseazã gradual spaþiile psihice ale personajelor
sale scindate, pentru a redescoperi discursul capabil
sã panorameze o lume apocalipticã. În mod inevitabil,
acest discurs este contaminat de maniera liturgic-
incantatorie a unui misticism care se infiltreazã lent ºi
eficace în poezia actualã ºi care la Komartin îºi are
rãdãcinile în marii poeþi vizionari („Celor sãraci cu duhul
nu li se va arãta nimic/ Cei ce-au jelit vor jeli pânã le
vor seca inimile/ Cei blânzi nu vor moºteni mare lucru,
fiindcã pe toatã întinderea lui, pãmântul va fi otrãvit”,
p. 77), dar ºi de mecanica lumii ultra-tehnologice, care
este derulatã progresiv sub lentilã. Chiar dacã versuri
precum „Tehnologia a devenit sinonimã cu
distrugerea./ Prin urmare, liniile de producþie ale
Utilajului au înflorit” (p. 75) ar face retractilã empatia
unui cititor obiºnuit cu rafinamentul stilistic ºi senzorial
din primele douã pãrþi ale volumului, ele sunt în tandem
cu imaginile apocaliptice pe care le desfãºoarã, aºa
încât forma limbajului este, în acest caz, o manifestare
adecvatã conþinutului sãu traumatic.

Riscurile unei asemenea retorici demonstrative,
care îºi fixeazã pendulul asupra zonelor tensionate
ale existenþei, pentru a exploda mai apoi în hiperbole,
apar acolo unde sintaxa scãpatã de sub control îºi
corupe obiectul ºi îl decalibreazã în versuri precum:
„Nu vom sfârºi în nici un paradis/ în nici un infern
dragostea mea” (p. 14) sau „sunt lumi cu ceruri
minuscule ºi/ sunt lumi fericite/ în care memoria este
speranþã” (p. 60). Fãrã sã afecteze decisiv tectonica
poemelor, aceste scãderi de tonus pot alimenta
reticenþa cititorilor ataºaþi de poezia care

dezamorseazã stãrile-limitã, le alungã la marginea
discursului, pentru a le ironiza ulterior de pe poziþii
ofensive. Întrucât proiectilul ideatic ºi structural din
Cobalt este încãrcat cu emfaza nevroticã ºi narcisiacã
specificã vizionarismului, o astfel de poezie îºi împarte
cititorii în cei care o gustã pe deplin ºi cei care nu o
gustã deloc. Minorele inegalitãþi ale volumului sunt
cauzate tocmai de lipsa, pe alocuri, a unui amortizor
care sã tempereze hiperbola ºi sã o reaºeze în
circuitul ei funcþional. Probabil, însã, cã elanul
declamativ este inserat ºi (auto)ironic de Komartin, iar
atunci când nu se împotmoleºte în versuri precum cele
citate mai sus, el conduce la volute expresive de înaltã
clasã: „soarele e cobalt când se înalþã din trup ºi
strãluceºte/ peste recife/ ºi creierul meu tãbãcit pe care
se aºazã/ pãsãri necunoscute este cobalt/ rezistenþa
la compromis ºi la neputinþã/ a fost întotdeaua cobalt/
ºi frica nocturnã pe care am vrut sã o/ bat ca pe un
animal încãpãþânat/ e cobalt” (p. 59).

 Inefabil ºi izbutit în Cobalt este, pe de altã parte,
mecanismul „diapozitivelor mentale”, care însoþesc
grafic poemele ºi care sunt ca niºte pelicule prin care
transpar zonele poetice dezgolite de suportul lor
stilistic. În aceste diapozitive, pe care Komartin
înregistreazã dinamic miºcarea stãrilor ºi a lucrurilor,
este sedimentat întregul univers din volum, aflat sub
auspiciul cobaltului, materie care emanã o energie
constrastrantã, oscilând între negaþie ºi asumare, între
malign ºi benign, între demascarea trãirii ºi
ascunderea ei dupã evantai. Iar acest univers este
luminat tocmai de „soarele de cobalt”, care emanã,
într-o tulburãtoare coincidentia oppositorum, atât un
imaginar al supravieþuirii (de oricare fel ar fi el), cât ºi
unul al apocalipsei.

Ca sã revin la întrebãrile de la început, ceea ce
leagã spaþiile interne, expandate într-un teritoriu nocturn,
coroziv, purtând amprenta claustrofobiei ºi a alienãrii
de sine ºi de ceilalþi („Învaþã-mã sã fug din capul meu/
sã strãbat drumul de la pat la fereastrã/ în mai puþin de
o noapte/ ºi înapoi, cu braþele învineþite,/ cu gâtul stors
ca o rufã”, p. 25; sau „Vreau sã cred când îmi spui/ cã
va veni cineva/[...]/ sã mã-mpingã spre ziua de mâine/
cum duci un cal dãrâmat de tristeþe/ seara cãtre abator”),
de lumea reconstruitã prin negativul prãbuºirii ei („E
târziu pentru aproape orice, inclusiv pentru poezie/
acum când utopia a devenit ceva ruºinos”, p. 74) este
aceastã cãutare compulsivã a frumuseþii, pornind din
subterane ºi imaginând scenarii ale dispariþiei. De fapt,
Komartin nu uitã în acest volum sã-ºi asume cu
maturitate întreaga moºtenire poeticã pe care nevroticii
ºi vizionarii secolului trecut, cu toþii niºte „copii din
Hamelin”, care „au cunoscut singurãtatea drogului
nebunia/ ºi spaima de-a fi rãtãcit drumul ei au curtat/
poezia maniacã ºi suicidul” (p. 47), au lãsat-o acestui
mod de a face poezie. Iar câtã vreme „imaginaþia e
cea care dureazã cel mai mult” (p. 68), iar viziunea îºi
recapãtã funcþia ei forte ºi centralã, „refugiul în
frumuseþe” (p. 72) este încã posibil.

Fãrã a mã avânta în verdicte cu aplomb, dar
þinând cont de vasta ºi complexa producþie poeticã a
ultimilor ani, Komartin va rãmâne prin Cobalt unul dintre
puþinii poeþi care au reinventat puterea poeziei.
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Gellu  Dorian

În privinþa mea nu se pune problema timpului.
Pentru mine timpul nu trece, nu are forma unei
existenþe anume, ci se multiplicã în cîte imagini ale
mele existã în lumea în care sunt perceput. Însã pentru
unul ca Teofil sau Apolsin, ca sã dau douã înfãþiºãri
în care mã trezesc uneori contradictoriu, timpul nu
este niciodatã îndeajuns. Priviþi-l pe Teofil cum îºi
pierde nopþile, unele cu folos, altele pur ºi simplu într-
o petrecere continuã, uneori cu capul îngropat în cãrþi
pe care le interpreteazã într-un fel anume, fãrã nicio
teamã cã ar putea da greº în rãstãlmãcirea ideilor
nãscute din ele. Studenþii lui îl venereazã. El este
inepuizabil. Îmi mulþumeºte zilnic pentru cã a fost, cu
ajutorul meu, re-hirotonisit, lucru mai rar pentru un preot
în religia ortodoxã. Dacã ar fi rãmas în þarã, aºa ceva
nu ar fi fost posibil. În zilele de lucru, se trezeºte pe la
ora unsprezece, cînd are cursuri dupã-masa. Dar se
culcã pe la cinci dimineaþa. Aici se spune AM pentru
orele de pînã la amiazã, începînd cu ora zero, ºi PM
pentru cele de dupã masã, pînã la ora douãsprezece
noaptea – a þinut Teofil sã le spunã celor care au venit
pentru prima datã în America. Azi l-am vãzut agitat.
Dupã duº, a coborît ºi ºi-a luat ziarul din cutia poºtalã,
pe care, ca de fiecare datã, ºi acum l-a rãsfoit în timp
ce-ºi bea cafeaua: de fiecare datã o cafea mare, lungã,
cu zahãr. În acelaºi timp se îmbracã. Îºi aranjeazã
mapa pentru cursurile din acea zi, dacã, eventual, a
mai avut ceva de completat la ele. Dacã nu, dupã ce
o sãrutã pe Libens, iese ºi o þine într-un pas grãbit
pînã la metroul din staþia 49 din apropiere, ori, cînd
vrea sã treacã pe lîngã Stripolli, se duce la Northen
Bld. Ia R-ul ºi, în timp ce rãsfoieºte pliantele publicitare
sau voluminosul „News Daily” pe care-l gãseºte de
fiecare datã în tonomatul de la intrarea în staþie, aruncã
priviri discrete în vagonul plin de tot felul de feþe.
Curiozitatea îl mînã spre a vedea figuri noi sau pentru
a descoperi cunoºtinþe care fie cã merg la serviciu –
deºi ar fi fost prea tîrziu la acea orã –, fie cã ies în
Manhattan pentru diverse treburi. Cînd nu vede nicio
cunoºtinþã se întreabã dacã nu cumva a rãmas singur
în metropola americanã, aºa cum s-a trezit atunci
cînd a intrat pentru prima datã într-un metrou. I s-a
spus atunci sã fie atent la ºobolanii care miºunã peste
tot în metrourile din New York. De cînd se aflã aici ºi
ori de cîte ori a intrat într-o staþie de metrou nu a vãzut
niciodatã vreun ºobolan. Ori aceºtia îi simþeau
curiozitatea ºi se ascundeau, ori ei trãiau în imaginaþia
bolnãvicioasã, plinã de spaime, a celor care povesteau
despre mizeria ce domnea în unele staþii. Dura cam
douãzeci de minute pînã în Chinatown, unde cobora
pentru a merge pe jos pînã la colegiul unde era
profesor de filozofie. Urmãrea fiecare tarabã din
vestitul cartier newyorkez, care, atunci cînd l-a vãzut
întîia oarã, l-a fascinat de la mirosurile de mîncãruri

Cartea de la Uppsala
specifice, pregãtite în tonete ambulante, pînã la
tarabele cu tot felul de lucruri care-i furau ochii. La fel
ºi acum, privirile lui treceau peste lucrurile expuse,
memorînd pe cîte unul pe care avea de gînd sã-l ia la
întoarcere sau altãdatã cînd va trebui sã ducã un
cadou cuiva din þarã. Erau cele mai ieftine ºi parcã
inepuizabile. Cînd ajungea la colegiu, aflat într-o clãdire
de treizeci de etaje, în care funcþionau mai multe
instituþii, era salutat de primii supraveghetori, ceea ce-
i dãdea un tonus în plus faþã de acela pe care-l avea
mai de fiecare datã. Schimba din mers cîteva vorbe
cu fiecare, apoi chema liftul, cînd acesta nu era
eventual deja chemat de unul dintre cei care aveau
în grijã holurile de la intrare. Urca la etajul douãzeci,
unde, de asemenea, era întîmpinat cu zîmbete ºi vorbe
calde de Emmilly, o negresã îmbrãcatã în uniformã,
care bifa într-un registru pe toþi cei care treceau spre
birourile lor. Cele cîteva vorbe spuse de Teofil o fãceau
sã rîdã de fiecare datã, ceea ce pentru acesta
însemna, de asemenea, o confirmare a ºarmului sãu.
Office-ul lui era luminos. Dãdea spre campusul
Universitãþii Fordham, unde a studiat trei ani pentru
doctoratul în filozofie. Îmi mulþumea în fiecare zi cã
se aflã acolo, liniºtit, gata sã intre în dialog cu studenþii
care veneau sã-i asculte cursurile sau sã preia
bibliografiile de care aveau nevoie pentru referatele
pe care trebuiau sã le facã. Nici nu-ºi dãdea seama
cît de repede trecea timpul pînã ce constata cã
terminase ce avusese de fãcut acolo. Apoi punea
corespondenþa la punct. Rãspundea scrisorilor
importante, iar celorlalte le lãsa o marjã de timp, dar
niciodatã nu uita de ele, rãspundea ºi acelora de
fiecare datã. Avea o manie pentru corespondenþã,
indiferent dacã-l ºtia sau nu pe respectivul epistolar
care-i trimetea vreo scrisoare, fie prin poºta
tradiþionalã, fie prin e-mail, îi rãspundea, dacã nu pe
loc, în cel mult trei zile. Drumul spre casã însemna
expedierea corespondenþei, verificarea conturilor
personale, cele ale bisericii ºi, o datã pe lunã, avea
grijã sã expedieze bani celor de acasã. Între bãnci,
lua masa din mers, mai bea o cafea sau o bere. De
asemenea, o datã pe sãptãmînã trecea pe la Domnul
Grozavu, la Nursing Home-ul din Harlem, pentru a-l
vedea ºi a schimba cu acesta cîteva vorbe, asta
însemnînd încã o mulþumire adusã mie. Cînd avea
timp, trecea pe la copii, care se aºezaserã pe la casele
lor. Aceastã relaþie era extrem de importantã pentru
el, pentru cã orice deviere ar fi dus la tulburarea
echilibrului de care avea atîta nevoie. Una din fiice îºi
arãtase în ultima vreme distanþa ºi-i cerea sã o aducã
pe fosta soþie – mama lor - la New York. ªtia cã i-a
fãcut rost de o vizã de zece ani. Putea veni oricînd,
dar nu la el. Nu mai dorea sã o vadã. Era firesc. Libens
nu s-ar fi simþit confortabil. Deºi în sufletul lui prima lui
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soþie încã mai dãinuia, aºa cum nu poþi scoate din
educaþia ta creºtinã pe Dumnezeul cel care te-a apãrat
pentru altul care þi se spune cã te va apãra mult mai
bine ºi-þi va asigura un confort mai bun pe lumea
cealaltã. Sã nu-þi faci alþi dumnezei, nu…Ajungea seara
tîrziu acasã. Trecea pe la bisericã (atunci cînd avea
timp trecea ºi pe la pãrintele Ursachi, veteranul care
a deschis calea bisericilor ortodoxe în Astoria – acum
erau vreo cinci sau ºase), pregãtea totul pentru slujba
sãrbãtorii ce urma sã vinã. Acolo îl gãsea mai de
fiecare datã pe Nicu, tãcut ºi bucuros cã-l vede.
Venea, ca în vremurile bune, ºi Radu, care avea grijã
ca totul sã fie în ordine la bisericã. Îl saluta pe Phader
Thomas ºi pleca apoi acasã. Joaca cu Gheorghe,
fiul lui cel de cîteva luni, botezat aºa în amintirea tatãlui
sãu, nu putea fi sãritã, oricît de ostenit ar fi fost. ªi
asta nu numai din grija de a-i inocula limba românã
corectã, cum nu putea Libens sã o facã, aºa cum
aceasta îl învãþa sã deprindã germana maternã, ci
pentru a-i oferi acestuia bucuria pe care numai un
tatã bun o putea face. ªi el era un tatã bun. Încã o
mulþumire adusã mie. Apoi se retrãgea în bibliotecã
unde pregãtea cea de a doua tezã de doctorat, de
data aceasta despre icoanã în biserica ortodoxã.
Trebuia sã-ºi convingã prelaþii din þarã cã este în
aceeaºi formã ca în tinereþe, cînd ieºea în evidenþã
cu capacitãþile lui de studiu, obþinînd burse dupã
burse. Cînd dorea sã respire, vorbea la telefon în þarã
ore în ºir, cu ai sãi, cu prietenii, cu cunoºtinþele.
Pregãtea printre altele ºi sumarul revistei pe care o
edita pentru comunitatea românilor din America, dar
pe care o expedia peste tot în lume. Libens era
factotumul în ceea ce însemna tehnoredactarea,
punerea în paginã. El aduna portofoliul. ªi-a schimbat
des secretarii de redacþie, dupã hachiþele Menereului,
un ins dificil, pe care l-a salvat în cîteva rînduri chiar
de la expulzarea din America. ªi aºa se trezea iarãºi
spre dimineaþã, cînd se arunca în pat ºi adormea subit.

Sau, dacã vã este mai simplu sã vã uitaþi la Apolsin,
acesta îºi schimbã, fãrã sã-ºi dea seama, calea,
crezînd cã poate face mai mult decît l-am lãsat eu sã
facã. Spre deosebire de Teofil, care ºtie cît trebuie ºi
mai ales ce este nevoie de împlinit, deºi uneori într-o
zi face cît în altele zece, Apolsin trãieºte în ultima
vreme sentimentul veºniciei, aºa cum l-aº fi putut trãi
eu, care nu-mi fac o astfel de problemã. El doreºte
sã schimbe totul, de la numele unor locuri la ceea ce
este în mintea oamenilor. Or aºa ceva nu este în
puterea unui om sau mai exact în puterea unui simplu
om. Cel care a dus la bun sfîrºit un astfel de plan într-
un fel anume, în limita unei singure dorinþe, ca sã mã
limitez la doar cei din Duane House, este Iancu
Onufrie, în care, dintr-o anume dãruire a lui, l-am trimis
pentru cîtva timp pe Iov (supusul meu credincios,
cãruia i-am luat totul ºi i-am redat fericirea liniºtii
sufleteºti, meritã din cînd în cînd cîte o astfel de
revelaþie). Privirea mea este una pentru toþi. Nu toþi
ºtiu însã sã intre în privirea mea, aºa cum a ºtiut sã
intre Iov ºi, în cazul de faþã, Teofil sau Onufrie.

Acum,  fãcînd cruce cu limba în gurã, urc în avion,
privindu-i pe toþi cei din grup cît de veseli sunt, lãsînd

totul în urmã în privirile lui Dumnezeu, care-mi va
transmite totul de aici înainte, prin gîndurile care-mi
vor fi mereu îndreptate spre cei lãsaþi în urmã, în oraºul
pe care din planãrile avionului desprins de pe pista
aeroportului îl privesc ca pe un cer aºternut peste
pãmînt, cu mii de stele presãrate, unele fixe, altele în
miºcare pe niºte culoare, unele roºii într-o curgere ca
un rîu de foc, altele albe, în ºuvoaie ce se pierd în
întunecimi din care nu mai pot descifra nimic. Aºa te
înalþi spre cer, îmi zic în gînd, lãsînd jos o lume, tot ca
într-un cer în care se naºte, se moare, se trãieºte
într-un fel pe care niciodatã nimeni nu-l va putea
cuprinde aºa cum o face Dumnezeu care trãieºte în
gîndurile oamenilor. Unii nu-ºi dau seama, alþii nu vor
sã ºtie, alþii sunt conºtienþi, dar cred doar parþial, în
timp ce cei care cred îl ascund acolo pe Dumnezeu
într-o lume numai a lor în care vor sã ajungã într-un
final. Nu este chiar aºa. Îmi fac aceste gînduri cît timp
avionul încã este pe o direcþie oblicã, printre versurile
rugãciunii pe care tot muritorul o ºtie – Tatãl nostru –,
pînã ce se intrã în linie orizontalã, iar zgomotul fãcut
de desprinderea centurilor de siguranþã se aude în
urechi ca un cor de veveriþe care sparg alune. Se
aude apoi un rãsuflat prelung de uºurare, iar cele douã
culoare ale avionului se umplu de lume, ca pe un
trotuar, printre care doar stewardesele pãreau ca niºte
îngeri trimiºi de Dumnezeu.

Orice efort de a vedea ceea ce se întîmplã acolo,
jos, în lumea pe care tocmai am pãrãsit-o, nu poate
suplini imaginaþia cu care încerc sã fiu tot timpul
prezent acolo. Nu-mi fac mai multe gînduri decît cele
permise. Însã poþi ºti, simplu muritor fiind, ce-þi este
permis ºi ce nu sã-þi imaginezi? În astfel de situaþii
imaginaþia þine de capacitatea ta de a continua ceea
ce ai trãit cu adevãrat ºi de a face posibilã existenþa
unei lumi ºi în afara ei. ªi atunci îþi spui cã doar harul
lãsat în tine de cel ce existã prin el în tine poate crea
lumea din care deºi ai plecat eºti încã în ea. În acest
sens, pe Alma nu am vãzut-o niciodatã. Apolsin nu
mi-a vorbit mai nimic despre ea. Decît cã existã o
traducãtoare care undeva, într-un apartament din New
York, traduce o carte care îi va da posibilitatea sã
arunce cu tifla unor istorici din România. Chipul ei mi
l-a sugerat mai curînd Nedu, care, la despãrþire, dupã
cum bine ºtiþi, mi-a spus cã, la întoarcere, îl voi gãsi
cãsãtorit cu ea. Eternul lui vis de a-ºi gãsi o femeie
cu care sã-ºi trãiascã în liniºte bãtrîneþile. ªi asta doar
pentru a o salva din mîinile lui Apolsin, care o þine
închisã într-un apartament din blocul în care ºi el
locuieºte, împreunã cu o lume pe care el crede cã o
cunoaºte. ªi dacã ar fi sã-l întrebi cine stã în cutare
apartament, unul din cele peste o mie din acea clãdire
imensã – lui îi plãcea sã-i spunã mamut -, îþi spunea
imediat, nu numai cã stã acolo, dar ºi cînd a venit, cîþi
sunt în acel apartament, ce fac, de unde sunt. Este
adevãrat cã în ultima vreme îi cam scãpase rãbojul,
pentru cã odatã cu venirea unei familii de chinezi, care
se pot schimba lesne între ei, ordinea din bloc s-a
cam dat peste cap. Chiar ºi seniorul Baciu, obosit de
atîta timp de supraveghere ºi administrare a unui colos
plin de suflete, îl întreba din cînd în cînd pe Nedu de
unul sau de altul dintre locatarii care nu mai trecuse



76

pe la el. Sesiza acest lucru cînd vedea cã nu achitã
chiria la timp. Nedu ºtia dacã acea persoanã mai
existã sau nu în building. Dar în privinþa Almei, pe
care nici el n-o vãzuse, tot de imaginaþie se folosea.
Nedu avea, în aceastã privinþã, suficientã fantezie.
ªi-o închipuia frumoasã. O visase de cîteva ori.
Fusese la el în pat. Evident, în vis. Noroc cã la ei în
sectã nu era regula spovedaniei. Pãcatul se ierta din
momentul cînd achitai zeciuiala. De fiecare datã cînd
o visa, se trezea fleaºcã, aºa cum îi plãcea sã spunã,
dar mulþumit. Dupã un astfel de vis s-a dus pînã la
uºa apartamentului în care locuia Alma. I s-a pãrut
cã aude de dincolo vocea lui Apolsin. N-a mai stat ci
s-a întors într-un suflet la capãtul holului ºi a urcat
pînã la el pe scãri. Ar fi fost în stare sã-l aºtepte la
intrare, jos, pentru a-i cere cîteva explicaþii despre
femeia care locuieºte în acelaºi building cu el.

Se frãsuia de mama focului, cînd a fost bãtut pe
umãr de Willy, care l-a scos din transã. Imediat l-a
vãzut ieºind din lift pe Apolsin. S-a înroºit la faþã ºi nu
ºtia în ce direcþie s-o ia. Dar a rãmas pe loc, încercînd
sã-i rãspundã lui Willy la întrebarea pe care n-o mai
þinea minte. Ce faci, omule, ce te bîlbîi aºa?, l-a întrebat
acesta, îmi dai sau nu, cã þi-i restitui mîine, cînd ia
leafa Collette…ªi atunci ºi-a amintit cã Willy îi ceruse
douãzeci de dolari pentru a mai trage ceva la mãsea.
S-a dezmeticit, cînd l-a auzit pe buclucaºul lui vecin
întrebîndu-l pe Apolsin, dacã n-are prin buzunare
niscaiva cosoni, cã a auzit cã a fost pe la Orãºtie, de
unde aceºtia se carã cu gãleþile de cioroii din Strehaia
ºi Cisnãdie, dar ºi de unii cercetãtori veniþi de prin
Basarabia bolºevicã. Citise el chestiile astea într-un
ziar ce apare în þarã. Zãu!? i-a rãspuns acesta,
aruncîndu-se în maºina din care de dupã geamurile
fumurii nu i s-a mai vãzut chipul ºi nici nu s-a mai
auzit cã l-a fãcut beþiv nenorocit. Însã lui Nedu i s-a
pãrut cã a auzit acele vorbe ºi ca sã-l întãrîte pe Willy
împotriva lui Apolsin i-a scos douãzeci de dolari ºi i-a
spus, cînd acesta i-a luat ºi i-a trecut prin barbã, cã
descreieratul l-a fãcut beþiv nenorocit. ªi ce crezi cã
sunt altceva, a spus Willy. A spus exact ceea ce sunt,
nu mã pot supãra. Cã ce am reuºit sã fac în cei peste
treizeci de ani de cînd sunt aici, nimic altceva decît
sã mã ratez ca om, ca om împlinit, aºa cum de fapt s-
au ratat ºi alþii. Uitã-te la ei ºi-i vei vedea cum umblã
orbecãind ca gãinile chioare, aºa cum face Colette
care crede cã eu o pot salva. Or eu nu mã pot salva
nici mãcar pe mine. Ce crezi cã Apolsin este un om
împlinit? Nici pe departe, deºi mînuieºte milioane de
dolari, este departe de a-l fi prins pe Dumnezeu de
picior, aºa cum crede. Nu, dragul meu vecin, a mai
spus Willy, resemnat total de condiþia în care ajunsese
dupã sute de încercãri de a se salva, nu sunt altceva
decît un nenorocit de beþiv al cãrui orizont se terminã
în bodega din colþ. Hai noroc! ªi mulþam de donaþie!
ªi s-a dus sã-ºi cumpere bãutura fãrã de care simþea
cã nu mai rezistã.

Pentru Nedu nu exista cîtuºi de puþin sentimentul
ratãrii. Atunci poate sã-i fi trecut pentru o secundã
prin cap aceastã idee. Însã ºi-a alungat-o imediat,
intrînd în atelierul lui de depanat alternatoare, unde
nici mãcar gîndul la Alma nu-ºi mai gãsea loc în capul

lui, ci cum sã se încadreze în cele zece minute
alocate fiecãrui alternator, care mîine trebuia predat
la atelierul de unde l-a luat. ªi avea în acea searã
peste douãzeci de alternatoare. Ori 30 de dolari
fiecare…Socoteala era de fiecare datã fãrã greº, iar
idealul lui atins negreºit. Dupã ce le termina, urca în
apartament. Fãcea duºul de rigoare, dãdea telefoanele
obligatorii fraþilor din þarã (printre care Seniorul
Cristescu deþinea primul loc), unde i se pregãtea o
mireasã care avea în spate ºapte surori ºi cinci fraþi
de întreþinut, încît Alma dispãrea din obsesiile lui pînã
ce aceasta i se strecura în vis, trezindu-se spre
dimineaþã cu pijamalele ude.

Chiar ºi aºa, Nedu a continuat sã ºi-o imagineze
pe Alma exact aºa cum mi-o imaginez eu acum. Eu
însã am avantajul sã o fi vãzut prin celelalte priviri ale
mele, de care uneori mã bucur, cînd îmi este dat sã
vãd totul exact aºa cum se aratã realitatea chiar dacã
eu nu sunt acolo. ªtiu cã nu vã vine a crede. Am
simþit asta de la început, de cînd vã tot povestesc
vrute ºi ne-vrute despre o lume prin care nu întîmplãtor
mi-a fost dat sã trec. Dar cîte lucruri spuse de alþii nu
sunt crezute, ºi sunt luate de bune, încît ºi aceste
întîmplãri spuse de mine pot fi izvorîte din realitãþi pe
care nu le-am trãit niciodatã, dar pe care le-am putut
reda aºa cum au fost cu ajutorul celui care le-a vãzut
cu adevãrat.

Alma stãtea acum la masa de lucru, aºa cum a
fãcut de cînd a venit în New York. Sau aºa cum Iancu
Onufrie stãtea în pat ºi se ruga la Dumnezeu sã nu-l
ia din acel loc, ci din grãdina lui de la Monteccelo, de
lîngã mãrul pe care l-a crescut dintr-un sîmbure adus
de el de acasã, de la Vorona. Ori ca Apolsin, fie tolãnit
în patul în care Eleonora îl aºtepta de fiecare datã
pentru a-l ferici ºi a-ºi rotunji drepturile de soaþã,
anunþîndu-l chiar în acea clipã cã a rãmas însãrcinatã,
fie în biroul lui de la Astroland, în care a visat toate
nãzbîtiile pe care acum ºi le dorea împlinite. Sau cum
Minerva se agita în fiecare zi a sãptãmînii în
apartamentul ei din Queens, în care uneori îl vedea
pe fratele ei, Nicu, ca pe unul din agenþii kaghebiºti
care a urmãrit-o tot timpul prin toatã America ºi acum
nu o lasã în pace, aºteptînd cu sufletul la gurã ziua
de duminicã pentru a se spovedi pãrintelui ºi a-i cere
ajutorul în aceastã privinþã. Parafrenia ei era una de
nevindecat. În realitate nimeni nu o urmãrea, iar pentru
fratele ei Nicu, care fãcuse ºaptesprezece ani de
puºcãrie comunistã, nutrea adevãrate sentimente ºi
compasiune. Dar transformãrile pe care acesta le-a
trãit, atît la înfãþiºare cît ºi la comportament, fiind
extrem de zgîrcit ºi plin de tot felul de taine, o fãceau
extrem de suspicioasã, încît uneori îl vedea pe acesta
cu cuþitul la gîtul ei, fugind din casã pe strãzi, pînã
cînd ajungea la Teofil acasã, care, pentru a o liniºti, o
conducea cu maºina pînã la uºa blocului în care
locuia. Urca sus ºi pînã nu o vedea liniºtitã,
pregãtindu-i masa lui Nicu, pe care îl recunoºtea ca
frate drept, nu pleca. Însã acest lucru nu dura prea
mult timp. Teofil era obiºnuit cu astfel de scene, încît
se aºtepta în orice moment ca Minerva sã vinã ºi sã-
i spunã în ce mare pericol este. Pãrintele, ca un
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adevãrat pãstor de oi rãtãcite, o ocrotea. Minerva avea
una din cele mai frumoase pensii, care, în cea mai
mare parte, era donatã bisericii. De la Nicu nu avea
ce aºtepta. Acesta abia de primea ajutorul social de
550 dolari pe lunã, pe care îi punea deoparte, ca la un
an sã se întoarcã în þarã, unde, pãrinte, dã banii unei
curve ºi vine apoi pe capul meu – îi spunea Minerva
lui Teofil, cînd venea vorba de cheltuielile casei.

Sau aºa cum fãcea acum Colette, primindu-l pe
Willy, dupã ce-ºi fãcuse plinul pe la barurile din cartier.
O sã te gãsesc într-o bunã zi mort, boule! se rãstea
Colette, mai mult speriatã cã acesta, din cauza
bãuturii, va da într-o zi ortul popii, fãrã a-i rezolva actele
pentru care a acceptat sã stea cu el. Ei ºi, ce crezi
cã viu sunt de vreun folos – spunea Willy, descurajat
ºi de el ºi de lumea care l-a adus în acel hal. Dar sã
ºtii cã nu mor eu aºa cu una cu douã. Am o treabã de
rezolvat aici. Vreau sã te vãd cu acte ºi apoi sã ajung
în þarã, sã mã duc la mormîntul lui Ceauºescu, sã-i
sting o lumînare în narã, cã n-am avut norocul sã
ajung aici erou, aºa cum mi-am dorit, sã fiu arestat de
camarila lui, ca cetãþean american, în chiar faþa
palatului din care a regulat un popor întreg. ªi Colette
auzise de foarte multe ori visul neîmplinit al acestuia,
acela de a striga în gura mare prin Bucureºtii plin de
securiºti comuniºti JOS CEAUªESCU! Ca apoi sã
fie arestat ºi salvat de americani, contra menþinerii
clauzei naþiunii celei mai favorizate, declarat erou, cu
o rentã viagerã la care s-a gîndit mai tot timpul ca un
sportiv ratat. ªi scãpat de vorbele aspre ale lui Colette,
se aruncã pe covorul din sufragerie unde îºi fãcea
somnul din care se trezea cîtuºi de puþin smerit ºi o
lua de la capãt. ªtia sã fie, chiar ºi în astfel de momente,
drãguþ cu femeia lui, cum îi plãcea sã-i spunã lui
Colette. Aceasta nu avea altã cale. Deºi Baciu,
stãpînul building-ului, i-a spus într-o zi cã o poate trece
pe ea titularã, dacã îºi va face actele, iertînd-o mai de
fiecare datã de o parte din cheltuielile de chirie în
schimbul unor amabilitãþi de care acesta avea din cînd
în cînd nevoie. Willy nici în clipele cele mai negre,
cînd era certat de Colette ºi ameninþat cu scoaterea
din casã, nu se supãra. Lasã, dragã, lasã, cã o sã
treacã toate astea ºi o sã-þi dai seama cine a fost
Willy al tãu. Am mari promisiuni. Voi avea un job de
sute de mii de dolari pe an. O sã vedem lumea. O sã
ne întoarcem acasã ºi o sã redevenim oameni. ªi
Willy, faþã de Colette, ºtia foarte bine cã acolo, desprins
de ai tãi, de rãdãcinile tale, nu mai poþi fi cu adevãrat
om, ci un robot, fãrã suflet, fãrã sentimente, vîndut
banului ºi disperãrii. El nu avea nici bani, nici disperare.
Pãrea resemnat. Trãia totuºi într-o resemnare în care
speranþa cã va redeveni cîndva om, omul acela care
a fugit de acasã pentru a se împlini, îºi mai gãsea loc.
ªi din acea minimã speranþã dorea mãcar pe Colette
sã o vadã împlinitã. El era o epavã. Era conºtient ºi
din aceastã cauzã încerca sã-ºi salveze demnitatea
prin ajutorul acordat unui semen sosit aici, în lumea
tuturor posibilitãþilor, de datat aceasta dintr-o þarã
liberã, dar fãrã prea multe ºanse de împlinire a
idealurilor, nu aºa cum a fugit el dintr-o lume în care
orice libertate era îngrãditã. Colette a simþit de la

început aceastã disponibilitate a lui Willyuþã al ei, aºa
cum i-a spus cînd l-a cunoscut, tocmai pentru a o
accepta în viaþa lui, ºi mai spera ºi acum cã omul
acela terminat, întins pe covorul din sufragerie, o va
salva cu adevãrat într-o zi.

Ori cum stã acum Alexia, în bucãtãrie, în capotul
matlasat desfãcut, în faþa lui Robert, nepotul lui Itzyk,
pe care ea îl slujea de aproape ºase ani, oferindu-i
acestuia, un bãrbat complexat ºi cu un handicap vizibil
la un picior, ºansa unui contact pe viu, nu aºa cum
fãcea acesta zilnic în faþa televizorului, cînd se
masturba privind filme porno. Cordonul i-a alunecat
lîngã piciorul mesei. Ochii lui Robert au urmãrit cum
acesta alunecã într-un fîºîit ca de ºarpe. Faþa i s-a
înroºit subit. Fãrã sã se controleze, limba i-a ieºit din
gurã, plimbîndu-i-se pe buzele cãrnoase, umezite.
Dintr-un colþ al gurii îi curgea o ºuviþã de salivã. Era
excitat peste mãsurã. Nu mai vãzuse niciodatã pe
viu un picior de femeie, ca acum piciorul Alexiei ieºind
de sub halatul care s-a desfãcut încet, lãsînd sã i se
vadã pubisul acoperit de pãr roºiatic ºi creþ. Apoi
buricul, ca o cupã adîncitã în burta încã rotundã, fãrã
cutele pe care le au femeile la aceastã vîrstã, îi întãri
senzaþia de leºin lui Robert, care abia de se mai þinea
pe picioare. Poate sînii o sã-l îndemne sã se arunce
asupra mea, gîndi Alexia, care nu mai avusese un
bãrbat de mai bine de doi ani. ªi ºi-i scoase de sub
halat. ªtia cã de undeva din sufragerie, de dupã o
draperie, Itzyk ºi Rifka urmãreau scena cu interes.
Se înþelesese cu aceºtia sã-l scoatã pe nepotul lor
din obsesia masturbãrii. Le sugerase un psiholog, cã
numai aºa va putea acesta scãpa de boala care-l va
putea ucide. Pentru cã acesta se masturba ºi de
douãzeci de ori pe zi. Preþul nu a fost deloc mic. ªi
acum, vãzîndu-l pe Robert cã este gata sã se
prãvãleascã, s-a repezit la el ºi l-a sprijinit de perete.
Acesta gemea deja ºi nu-ºi mai putea controla saliva
care-i curgea pe barbã în ºuvoi nestãvilit, iar limba
ascuþitã ºi roºie îi umbla ca un cap de ºarpe într-o
parte ºi alta a gurii. Alexia i-a dat pantalonii jos ºi i-a
scos mãdularul tare ºi rãzgîiat, într-o erecþie ce-l þinea
lipit de burtã, ºi, aburcîndu-se, i l-a strecurat între
picioarele ei, simþind în pãtrunderea acestuia în
vaginul ei jetul fierbinte de spermã pe care Robert l-a
slobozit într-un rãget de bou înjunghiat. Itzyk a strîns-
o pe Rifka de mânã ºi i-a spus: l-a salvat pe sãrmanu’
Roberticã al nostru. Eh, scump, scump a mai costat!
Sã-l mai mulþumeascã în acest preþ încã de zece ori
– a spus Rifka, gîndindu-se cã de mult n-a mai simþit
nici ea o astfel de fericire. Alexia abia aºtepta sã-i
povesteascã lui Colette toatã întîmplarea. ªi vãzînd
ce mãtãrîngã are Robert, dupã ce a ieºit de sub duº,
a primit cu destulã bucurie norma impusã de bunicã.

Capitolul 15 din romanul cu acelaºi titlu, în lucru.
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Elena Butuºinã

Recviem pentru taceri si
nimiciri

,,,,,

Apãrut în Opera Omnia -
colecþia de poezie contemporanã a
editurii ieºene Tipo Moldova - în
2013, volumul Recviem pentru
tãceri ºi nimiciri include opera lui
Aurel Pantea publicatã din 1980
pânã în prezent, alãturi de o selecþie
serioasã de referinþe critice, extinsã
de-a lungul a aproape trei sute de
pagini. Astfel, întreg universul
poetic este observabil, imaginile
persistente fiind uºor reperabile
graþie lecturii complete a operei în
discuþie. Dincolo de imagini, arhe-
tipuri ºi atmosfere care conferã
identitate ºi recognoscibilitate
scrisului lui Aurel Pantea, sunt
detectabile, la o lecturã atentã,
momentele de crizã, de transfor-
mare, actualizãrile, rafinãrile,
referinþele ºi decantãrile materia-
lului poetic pe care aceastã
antologie îl dezvãluie în dinamica
evoluþiilor ºi stagnãrilor sale.

Poezia picturalã din Casa cu
retori (1980), idolatrã în faþa
modelelor clasice pe care le
reviziteazã postmodern, destãi-
nuieºte, dupã cum anunþã însuºi
titlul primului poem, rãtãcirile unui
„solo vivace” prin peisaje solitare,
presãrate cu imagini arhetipale
devenite leitmotive, dupã cum
dovedesc volumele ulterioare.
„Pamfletarul în mijlocul naturii” îºi
acceptã statutul, meditând asupra
simbolurilor degradate pe care le
întâlneºte ºi asupra derizoriului
condiþiei sale. „Cu tot ridicolul”,
prezentul continuu în care pare a
fi captiv îl face pãrtaº la stranii
epifanii ale cotidianului. Neclintirea,
somnul, modurile nepersonale,
stilizãrile seci ºi cromatica
posomorâtã denotã ariditatea
cãlãtoriei iniþiatice de la care eul nu
se abate (poemul Metafora:
„Puterea de a-mi duce oasele/
pânã la capãtul poemului/ sã
construiesc/ un zid/ pentru
minotaur.”). Existã însã o punere
în abis a cãutãrilor, foarte abil

mânuitã stilistic, întregul demers
poetic revelându-se astfel arhi-
tectural, labirintic, prezentând mici
evenimente definitorii pentru un
poem anume care reverbereazã
ulterior la nivelul întregii structuri.
Fisurile care apar sunt marcate de
incongruenþe lingvistice, de cãderi
bruºte în cel mai imediat limbaj, în
flecãreala hâtrã, din care nu
dispare fiorul critic ºi evazionist
(Pentru cã sunt preþios: „ªi dintr-o
datã preajma/ se umple de
cormorani./ De ce numaidecât
cormorani? zise./ Secundantul,
pentru cã sunt preþios, am zis ºi el
se fãcu/ nevãzut. Am iar în faþã o
zi./ Roabã o vreau acelei imagini.”).
Atitudinea contemplativã, însetatã
de organic ºi nesatisfãcutã, începe
sã exploreze visceralitatea ºi
dilemele provocate de ciocnirile
violente cu aceasta odatã cu
volumul Persoana de dupã-amiazã
(1983). Respiraþiile oraºului
nãduºit, sãruturile iubitei, zgo-
motele produse de voci ascunse
în trupuri stinghere sunt doar
„câteva forme preþioase de
posesiune asupra realului” care
pregãtesc momentul în care
„discursul poate atinge biografia”,
vizibil mai departe, în poemele celui
de-al treilea volum – La persoana
a treia (1992). Aici, atenþia deviazã
dinspre interioritate spre exteriorul
incontrolabil pe care poezia
încearcã sã îl supunã limitelor
formei („Ascultã cu atenþie
exteriorul. Se lucreazã/ la edificiul
omenesc, mormanele de lest/ se
uitã din alte stãri: gândire ºi limbaj/
prefãcute în lintiþã.”). Limbajul
devine „un pârâiaº printre pofte
vitale”, iar poetul vine „dupã aceea
ca un postulat/ al stãrilor confuze.”
Un text precum „Decorurile, omul
ºi poemul fãrã eu” rãmâne
emblematic pentru vieþile de-
presurizate ºi revelaþiile fãrã ºocuri
care îl conduc pe autor spre astfel
de confesiuni: „(…) nu înjur,

domnilor, stau/ pânã la gât în
bogãþia realului, nu înjur,/
bolborosesc în bogãþia realului.”

A doua parte a antologiei
include ºi experimente cu forma ori
grafia poemelor în paginã. O
victorie covârºitoare (o suitã de
tablouri ale spleen-ului existenþial,
enunþuri al cãror destinatar e
nevãzut) continuã tribulaþiile eului
în jungla socialã („Îmi vãd mai
departe de subiectivitate,/ între
spurcãciunea percepþiei ºi
idealitatea intuiþiei/ poate încãpea
orice”). Negru pe negru (1993)
chestioneazã inefabilul, acutizeazã
viziunile groteºti asupra unui real
otrãvit, continuate, doi ani mai
târziu, cu un amplu poem omonim
(„E foarte simplu: eºti disperat, nu
mai suporþi/ arãtarea densã,
opacitatea, tãcerea feroce,
hrãnindu-ºi fiul,/ nimicitorul cu gura
mutã”.) Acest din urmã poem face
parte dintr-o viitoare carte,
anunþatã de Aurel Pantea – „un
studiu al negaþiei la care a ajuns
imaginaþia poeticã”. Interiorizarea
activitãþii receptate ºi exprimate
apoi de imaginaþie este acum
statuatã de poet printr-o confesiune
distinctã, explicativã, anexatã
într-o notã de subsol. Germenii
negaþiei, pânã acum percepuþi
exterior, îºi dezvãluite consub-
stanþialitatea cu însuºi poetul care
rãmâne doar „un martor al unui
confesional în care vin în limbaj
conþinuturi” pe care le descoperã
ca aparþinându-i. Nimicitorul, cel
care dã titlul poemului care înche-
ie antologia, este salvatorul ºi în
egalã mãsurã, eliminatorul duali-
tãþii care marcase pânã acum
imaginaþia, fiind ºi imaginaþia
însãºi. Martorul relaþiei univoce
despre care vorbeºte Aurel
Pantea acum poate fi doar forma,
cea care organizeazã orice
proces liric ºi salveazã de la
aneantizare relaþia cu dimen-
siunea realului („ªtreanguri sunt
venele mele ºi propoziþiile,/
zemuieºte un soare în sfârºiturile
limbajului.”). Instanþa cãreia i se
adreseazã poetul genereazã „un
spaþiu lãuntric de manevrã a
imaginaþiei” (dupã cum afirmã
autorul într-o a doua notã de
subsol), fiind expresia „mutului”, a
„nonelocvenþei placide” cãutate
neîncetat.
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„Dar dacã anul trecut nu s-au
ascuns, le-au ieºit în întâmpinare
ºi chiar i-au îmbiat cu o ploscã de
apã rece nu-ºi amintea domnul
Sergent? Dar atunci nu ºtiau,
Maicã Patrocinio, acuma, însã, da,
sã bage de seamã. Gardienii ºi
cãlãuza Nieves se aºeazã pe jos,
se descalþã, brunetul îºi deschide
plosca, bea ºi ofteazã. Maica
Angelica îºi înalþã capul: sã întindã
corturile, domnule Sergent, un chip
uscãþiv, sã aºeze plasele de
þânþari, o privire apoasã, vor
aºtepta sã se întoarcã, un glas
ostenit, ºi sã nu se holbeze aºa la
ea, ea are experienþã. Sergentul
aruncã þigara, o îngroapã apãsând-
o cu talpa, ce-i pãsa lui, bãieþi, sã
se dezmeticeascã, ºi deodatã un
cotcodãcit brusc iar dintr-un tufiº
þâºneºte o gãinã, Blondul ºi Miticã
scot un strigãt de bucurie, neagrã,
o fugãresc, cu pete albe, o înhaþã
iar din ochii Maicii Angelica ies
scântei, bandiþilor, ce faceþi, pumnul
ei vibreazã în aer, e a voastrã?, sã-
i dea drumul, iar Sergentul sã-i dea
drumul dar, Mãicuþelor, dacã vor
rãmâne aici trebuie sã mãnânce,
nu aveau de gând sã facã foame.
Maica Angelica nu permite
abuzuri, ce încredere ar putea
avea în ei dacã le furã animalele
domestice? Iar Maica Patrocinio
dã din cap afirmativ, domnule
Sergent, a fura înseamnã a-l
supãra pe Dumnezeu, cu faþa ei
rotundã ºi sãnãtoasã nu cunoaºte
poruncile?

(Mario Vargas Llosa, Casa Verde,
fragment)

Acest fragment este din
cunoscutul roman al scriitorului
peruan M. V. Llosa, intitulat Casa
Verde.

Prima frazã, naratã în stil cla-
sic, obiectiv, discursiv, la persoana
a treia, chiar dacã pare un
comentariu al autorului, constituie,
totuºi, intervenþia în conversaþie a
unui personaj, Maica Patrocinio.
Propoziþia interogativã cu care se
încheie fraza conþine apelativul
„domnul Sergent”, care marchea-
zã prezenþa personajului ce
vorbeºte, împreunã cu verbul la
persoana a treia a imperfectului –
îºi amintea – care marcheazã pre-
zenþa autorului. La fel se întâmplã
în fraza urmãtoare, în care întâlnim
aceleaºi elemente:

a) marca prezenþei perso-
najului: apelativul, la persoana a
doua singular imperativ: Maicã
Patrocinio.

b) marca prezenþei autorului:
verbul la persoana a treia a
imperfectului indicativ ºi, o formã
chiar mai expresivã, aceea a
imperfectului subjonctiv, inexistent
în limba românã: sã bage de
seamã. Aceastã formã verbalã
exprimã în mod curent varianta
indirectã a stilului direct. Stilul direct
aparþine personajelor, în timp ce
stilul indirect introduce ºi menþine
întotdeauna prezenþa demiurgicã
a naratorului autor, care se aflã în
prim plan. Dar atât dialogul (stilul
direct), cât ºi comentariul autorului
în legãturã cu evenimentele ºi
acþiunile exterioare (stilul indirect)
cer imperios prezenþa unui element
inevitabil: verbul „a spune”, al cãrui
rol este de a pãstra distanþa autor

– personaje. Aceastã situaþie nu
se regãseºta în fragmentul citat, în
care autorul coincide, se
suprapune atât naratorului cât ºi
personajelor, într-un fel de „dialog
comentat”, spre deosebire de
naraþiunea clasicã unde existã o
distincþie, o delimitare exactã între
dialog ºi comentariu, care apar
alternativ în text. În acelaºi timp,
trebuie menþionat cã varianta
gramaticalã „cã + imperfect
subjonctiv” acordã naraþiunii o
trãsãturã de ambiguitate: într-
adevãr, aceastã formã verbalã, în
afarã de faptul cã este un semn
pertinent care marcheazã inter-
venþia romancierului, acþioneazã în
context ºi ca indicator care face
legãtura între cele douã personaje
ale dialogului. Unul din ei este
menþionat prin apelativ (este vorba
de cel interpelat) ºi nu apare
întotdeauna clar exprimat,
deoarece cuvintele lui sunt
„traduse” de cãtre autorul-narator,
prin urmare aparþin amândurora,
sunt douã voci care se suprapun.
Acest lucru credem cã are darul
de a spori ambiguitatea textului.

Mai departe urmeazã comen-
tariul obiectiv, în stil clasic-realist,
al naratorului pânã în punctul în
care se reia conversaþia prin
intervenþia Maicii Angelica. Din
acest punct fraza este construitã
în dublu plan, sau, mai bine spus,
în douã linii care avanseazã paralel
ºi simultan:

a) prima linie: aceea a „dialogului
comentat”, cu simultaneitatea sau
coincidenþa autorului cu personajul
într-un grup unic, izolat, indivizibil,
realizatã prin procedeele tehnice
analizate mai sus (absenþa
verbului „a spune”, prezenþa
apelativului ºi a formei vebale „cã
+ imperfect subjonctiv”): „sã întindã
corturile – sã aºeze plasele de
þânþari – vor aºtepta sã se întoarcã
– sã nu se holbeze aºa la ea, ea
are experienþã”.

b) a doua linie, este comentariul
autorului construit pe bazã de
observaþii în legãturã cu vorbitorii,
alese în mod intenþionat, adicã,
tinzând spre o posibilã confluenþã
cu prima linie: „un chip uscat – o
privire apoasã – un glas ostenit”.
Cele douã linii se întrepãtrund, se
împletesc una în jurul alteia,
precum sforile unei frânghii. De

Viorel  Rujea

Procedee narative si
compozitionale in proza
hispanoamericana
contemporana
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remarcat cã intenþionalitatea
autorului îndreptatã spre o posibilã
întâlnire a celor douã linii narative
nu întotdeauna se îndeplineºte.
Mai jos întâlnim o frazã
asemãnãtoare în care cele douã
linii, deºi se simultaneizeazã, totuºi
rãmân independente:

- prima linie: „Blondul ºi Miticã
scot un strigãt de bucurie – o
fugãresc – o prind...”

- a doua linie: „gãinã – neagrã –
cu pete albe...”

Aceste exemple demonstrea-
zã, credem, simultaneitatea ca
procedeu narativ, adicã în plan
sintagmatic, în romanul lui Vargas
Llosa. Oricum, se poate face o
sistematizare, spunând cã
„simultaneitatea” ca tehnicã
narativã modernã ºi originalã se
realizeazã prin urmãtoarele
mijloace:

1. Autorul ºi personajul care
vorbeºte coincid. Îi auzim, în
acelaºi timp, ºi pe unul ºi pe
celãlalt, spre deosebire de
naraþiunea clasicã. Se anihileazã,
se anuleazã distanþa dintre unul ºi
celãlalt. Procedeele retorice
folosite pentru a obþine aceastã
coexistenþã sunt:

a) absenþa verbului „a spune”
ºi a variantelor lui semantice („a
rãspunde”, „ a întreba” etc.).

b) folosirea apelativului (per-
soana a doua a imperativului).

c) expresia verbalã „cã +
imperfect subjonctiv”, folositã la
transpunerea stilului direct în stil
indirect.

2. Folosirea a douã linii narative
care se desfãºoarã fie inde-
pendent, fie intenþionat, dar
întotdeauna întreþesute. Prima linie
are ca centru de iradiere elementul
autor-personaj, iar a doua
alcãtuieºte comentariul obiectiv al
romancierului – narator.

Existã, de asemenea, de-a
lungul romanului procedee narative
clasice, precum:

- dialogul:
„-Ce se întâmplã, Maicã

Angelica? De ce sunteþi supãratã?
- Au fugit, Maicã! – bolboroseºte

Maica Angelica-. N-a mai rãmas
niciuna, Dumnezeule mare:

- Ce spuneþi, Maicã Angelica?
– stareþa se ridicase în picioare
dintr-o sãriturã ºi se ducea spre
uºã-. Elevele?

- Doamne, Dumnezeule,
Doamne-Dumnezeule! – aproba
Maica Angelica, cu miºcãri ale
capului, scurte, identice, foarte
rapide...”

- descrierea obiectivã a lumii
înconjurãtoare:

„Santa Maria de Nieva se înalþã
la vãrsarea râului Nieva în Alto
Marañón, douã râuri care
îmbrãþiºeazã oraºul, alcãtuindu-i
hotarele. În faþa lui, ies la ivealã
dintre apele râului Marañón douã
insule de care se folosesc
bãºtinaºii ca sã mãsoare când
creºte ºi când scade nivelul apei.
Din sat, atunci când nu e ceaþã,
se se zãresc, în spate, dealuri
acoperite de vegetaþie...”

Cele douã citate reprezintã, de
fapt, douã incipituri pentru douã
romane care, pornind de la acest
prim capitol se vor desfãºura
simultan ºi independent, în timp ºi
spaþiu diferite. Aceastã formã de
naraþiune bazatã pe anihilarea
distanþelor spaþiale ºi temporale are
ca rezultat în planul compoziþiei
simultaneitatea în prezentarea a
douã lumi aparent fãrã nici o
legãturã una cu alta: pe de o parte
oraºul Piura, mai concret, unul din
cartierele acestuia, Mangacheria,
de cealaltã parte o regiune întinsã
din Amazonia, locuitã de oameni
primitivi, de aventurieri ºi lucrãtori
din exploatãrile de cauciuc. De o
parte Fushia ºi prietenul sãu,
bãtrânul Aquilino, de cealaltã par-
te don Anselmo ºi Casa Verde.
Tablourile se succed alternativ, cu
salturi direce, imediate, bruºte de
la un plan la altul, dintr-un loc în
altul, dintr-un timp în altul.

Anihilarea spaþio-timpului se
rezolvã adesea în dialog prin
procedeul numit de Luis Hars
„conversaþie retrospectivã”:

„- ªi, a ieºit ceva, Fushia? –
spuse Aquilino.

- Aºa ºi-aºa,- zise Irimo-. Nu
vedeþi cã de Anul Nou toþi cer
transferul? A rãmas doar unul în
pavilion, trebuie sã-i luãm cheile,
înainte sã le arunce dincolo de
gratii. Depinde de asta, bãieþi”.

Primul termen al dialogului,
întrebarea adresatã de Aquilino lui
Fushia, aparþine planului temporal
al prezentului, în timp ce al doilea
reprezintã o acþiune care a avut
loc cu ani în urmã; este vorba

despre episodul evadãrii din
închisoare a lui Fushia. Aceastã
alunecare neobservatã ºi imper-
ceptibilã de la o persoanã la alta,
de la un loc la altul, vrea sã su-
gereze anihilarea ºi simultanei-
tatea ºi creeazã continuitatea
necesarã situãrii într-un singur
plan. În felul acesta se pot face trei
dialoguri în mai multe momente iar
cu personaje diferite o singurã
conversaþie, simultanã din punct
de vedere formal. Reþeta este
urmãtoarea: dupã prima întrebare
adresatã de A lui B, urmeazã
întrebarea (într-un alt moment ºi
despre altceva) a lui C cãtre D,
apoi cea a lui E cãtre F. Apoi se
revine la prima pereche ºi se
reproduce rãspunsul lui B cãtre A,
al lui D cãtre C ºi aºa mai departe.
Pentru a înþelege sensul
conversaþiei, trebuie sã sari din trei
în trei peste liniuþele de dialog (Cf.,
Paul Alexandru Georgescu, Spre
un roman al simultaneitãþii).

Aceste salturi temporale duc
adesea la suprimarea unor
conjuncþii ºi a multor semne de
punctuaþie, procedeu care permite
aºezarea în linie a unor elemente
care – dacã s-ar pãstra intacte
articulaþiile logice ºi gramaticale –
ar fi trebuit sã rãmânã despãrþite
sau în opoziþie, în multiple relaþii de
disjuncþie, concesie, condiþie etc.

Putem, acum, sã scoatem mai
clar în evidenþã printr-o schemã
generalã metoda narativã a
romancierului peruan în romanul
Casa Verde:

1. În plan sintagmatic
(procedee narative):

a) simultaneitatea, descrierea
simultanã, cu formele ei, explicate
mai sus.

b)  dialogul
c)  descrierea obiectivã
2.  În plan paradigmatic (pro-

cedee compoziþionale): alternan-
þa de tablouri aparþinând unor
planuri diferite ale realitãþii, fie-
care cu spaþiul ºi timpul sãu.
Consecinþa acestei descrieri
alternative, succesive ºi con-
tigue: anihilarea distanþelor
spaþio-temporale ºi simulta-
neitatea compoziþionalã în
ansamblul romanului (desfã-
ºurare simultanã, paralelã ºi
independentã a douã sau mai
multe acþiuni).
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Analizând opera lui Mario
Vargas Llosa (cu excepþia roma-
nului Pantaleon ºi vizitatoarele)
s-ar putea schiþa o bazã accep-
tabilã pentru o teorie a simulta-
neitãþii. În numãr de trei sunt
direcþiile ºi funcþiile „modalitãþii
narative sincronice” (P. Al.
Georgescu, Spre un roman al
simultaneitãþii: Mario Vargas
Llosa):

1. Funcþia de esenþializare,
operaþie care ar corespunde
reducþiei eidetice a fenome-
nologilor. Realizatã de preferinþã
prin suprapunerea a douã ele-
mente esenþiale, reducþia eideticã
presupune înlãturarea întregului
balast steril, inutil al faptelor
intermediare. Tema romanului
alcãtuieºte domeniul în care acest
procedeu îºi gãseºte aplicarea
cea mai convenabilã.

2. Funcþia de concentralizare,
asemãnãtoare unei construcþii
geometrice, adicã din linia dreaptã
a succesiunii temporale se
alcãtuieºte un poligon ºi prin
aceasta se creeazã un centru care
nu exista înainte, în jurul cãruia se
organizeazã, într-un mod sin-
cronic, evenimentele. Interferen-
þele multiple alcãtuiesc procedeul
preferat de autor pentru atingerea
acestui obiectiv.

3. În sfârºit, funcþia de so-
lemnizare, constând în învestirea
directã a întâmplãrilor cu emoþii
valorice, în principal cu cele
derivate din destinul uman: pu-
ritate, culpã, eºec etc. Procedeu
specific: intervenþia la persoana a
doua a autorului care este
purtãtorul unei voci de avertizare,
pateticã, tragicã a unei instanþe
superioare solemne.

În ce priveºte tehnica stilisticã,
Mario Vargas Llosa este un autor
inepuizabil. E de ajuns, pentru a
demonstra acest lucru, sã luãm în
considerare aproape totala
diferenþã ºi originalitate a ultimului
sã roman în raport cu restul operei.
Dacã un roman precum Casa
Verde este mai mult sau mai puþin
consecvent în ce priveºte meto-
dele narative, în Pantaleon ºi Vizi-
tatoarele ni se prezintã ostentativ
o multitudine de procedee, o ade-
vãratã eterogenitate de stiluri.
Primul capitol conþine deja o
inovaþie narativã:

 „- Da, domnule locotenent – ia
poziþia de drepþi Pochita-. Aoleu,
scuzaþi, domnule cãpitan... Dar
scoalã-te odatã, întâlnirea ta nu e
la ora?

- Nouã, da – se sãpuneºte
Pantita-. Oare unde ne trimit,
Pocha?

- Aici, la Lima – contemplã cerul
plumburiu, terasele, trecãtorii
Pochita-. Aoleu, îmi lasã gura apã:
Lima, Lima, Lima.

- Nu visa, Lima niciodatã, ce
speranþã – se uitã  în oglindã, îºi
înnoadã cravata Panta-. Dacã ar
fi cel mãcar un oraº ca Trujillo sau
Tacna, m-aº simþi fericit.

- Ce bine arãþi în uniformã de
cãpitan, dragã – aºeazã
marmelada, pâinea ºi laptele pe
masã doamna Leonor.

- Acuma e Colombia, înainte
era Peru, ne-au luat-o – unge cu
unt o felie de pâine Panta.- Mai dã-
mi puþinã cafea, mamã”.

ªi capitolul continuã în aceeaºi
formã dialogatã pânã la sfârºit.
Noutatea pe care o aduce aceastã
metodã narativã este evidentã. S-
ar putea numi „roman – piesã de
teatru”, „teatru narat” sau „teatru în
roman”. Într-adevãr, dacã privim
cu atenþie, vedem cã în textul citat,
dacã aºezãm în altã ordine cele trei
elemente constitutive, ceea ce
rezultã este o piesã de teatru, cu
dialog ºi indicaþii scenice:

„Pochita (ia poziþia de drepþi):
Da, domnule locotenent. Aoleu,
scuzaþi, domnule cãpitan. Dar
scoalã-te odatã, întâlnirea ta nu e
la ora?

Pantita (se sãpuneºte): nouã,
da. Oare unde o sã ne trimitã,
Pocha?

Pochita (contemplã cerul
plumburiu, terasele, trecãtorii): Aici,
la Lima. Aoleu, îmi lasã gura apã:
Lima, Lima, Lima.

Panta (se uitã în oglindã, îºi
face nodul la cravatã): Niu visa,
Lima niciodatã, ce speranþã! Dacã
ar fi mãcar un oraº ca Trujillo sau
Tacna, aº fi fericit:

Doamna Leonor (aºeazã
marmelada, pâinea ºi laptele pe
masã): Ce bine îþi ºade cu uniforma
de cãpitan, dragã”.

ªi aºa mai departe.
Întorcându-ne la fragmentul

citat, ne dãm seama cã fiecare
participant la dialog conþine trei

pãrþi, trei elemente:
a) primul element („Nu visa,

niciodatã Lima, ce speranþã”)
are ca ºi conþinut cuvintele per-
sonajului.

b) al doilea („se uitã în oglindã,
îºi face nodul la cravatã Panta”)
reprezintã ceea ce face, vede,
simte, aude personajul în timp ce
vorbeºte, la care se adaugã
numele lui, aºezat la sfârºitul frazei.

c) al treilea element vine dupã
cel de-al doilea ºi este continuarea
primului. În acest context, cel de-
al doilea este pus între liniuþe ºi
este ca un fel de parantezã ce
conþine comentariul autorului. Prin
aceasta, el, autorul, are posibili-
tatea de a ne prezenta nu numai
acþiunile personajelor sale în timp
ce converseazã, dar ºi realitatea
obiectivã a mediului înconjurãtor
fixatã în stãri de conºtiinþã:

„- Într-un cuvânt, trebuie sã
ascund calitatea mea de ofiþer –
zãreºte în depãrtare un copil gol
care se caþãrã într-un copac, un
cocor de culoare roz ºi ºchiop, un
orizont de tufiºuri care aruncã
flãcãri cãpitanul Pantoja-. Sã mã
îmbrac în civil, sã mã amestec
printre civili, sã muncesc ca civil”.

Într-o tehnicã narativã ca
aceasta, descrierea stãrilor de
conºtiinþã e transformã în singura
posibilitate de a aduce în faþa
cititorului realitatea exterioarã. Este
vorba de o întrepãtrundere, de o
suprapunere a autorului cu
personajele sale. Acesta este tipul
de relaþie care se stabileºte între
autor ºi personaje. Verbul din cel
de-al doilea element sau, mai bine
spus, din cea de-a doua perioadã,
care reprezintã de fapt comentariul
autorului, este întotdeauna la
persoana a treia singular ºi adesea
suferã o multiplicare extraordinarã:

„- Adicã nu putem sta laolaltã
cu familiile ofiþerilor?- agitã
pãmãtuful, mãtura, o gãleatã,
scuturã, ºterge, mãturã, se sperie
doamna Leonor-. Adicã trebuie sã
trãim ca ºi cum am fi civili?”.

Starea sufleteascã a doamnei
Leonor, nervozitatea ºi spaima ei
sunt exprimate cu o mare forþã de
sugestie prin precipitarea verbelor,
care aleargã unul dupã altul, ca
într-o goanã epuizantã. Între
propoziþii nu existã legãturi gra-
maticale care sã exprime relaþii de
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subordonare (conjuncþiile subor-
donative de orice fel – temporale,
concluzive, concesive, consecu-
tive, condiþionale etc. – lipsesc).
Conexiunea între propoziþii se
realizeazã prin juxtapunere
asindeticã, aceasta înlocuind
construcþiile gerunziale sau
sinonimul lor, propoziþiile tem-
porale.

Absenþa articolului hotãrât este
alt mijloc folosit pentru a obþine
ritmul intens al naraþiunii:

„- Adicã nici mãcar vecinii nu
trebuie sã ºtie cã eºti cãpitan?-
ºterge geamuri, mãturã podele,
vãruieºte pereþi, se sperie
Pochita.”

Dacã un autor precum García
Márquez insistã asupra ordonãrii
cronologice a acþiunilor, pe Mario
Vargas Llosa dimpotrivã, îl inte-
reseazã acumularea faptelor
omeneºti, abundenþa lor ºi nu
succesiunea strictã în timp. De aici
aceastã bogãþie, acest bom-
bardament verbal, aceastã folosire
pânã la exasperare a unor
sintagme binare, aceastã eliminare
a legãturilor de interdependenþã
propoziþionale. Uneori, timpul în
care se desfãºoarã întâmplãrile
narate în perioada a doua este
infinit mai întins decât cel din
perioadele unu ºi trei, producându-
se, astfel, o asimetrie de conþinut:

„- Mã rog, pânã acuma nu
voiam sã-i dau nici o importanþã,
pentru cã nu pãrea sã aibã –
citeºte telegrame, consultã
persoane oficiale, studiazã dosare,
participã la ºedinþe, vorbeºte la
radio generalul Scavino-. Garda
Civilã cere ajutor de luni de zile,
nu mai pot face faþã atâtor fanatici”.

Altã metodã folositã pentru a
exprima proliferarea acþiunilor este
limbajul „de gradul doi”, un fel de
limbaj ridicat la puterea a doua.
Asta se întâmplã atunci când
comentariul autorului (perioada a
doua) conþine o propoziþie ce
exprimã acþiunea de a vorbi:

„Faci pe spionul, Panta? – îºi
freacã mâinile, se uitã prin camerã,
ºopteºte ce bine am pus la punct
cocina asta, nu-i aºa, doamnã
Leonor? Pochita-...”

La fel ca în romanul Casa
Verde, este folositã tehnica
dedublãrii acþiunii, un fel de
naraþiune duplicatã: pe de o parte

cãpitanul Pantaleon ºi Organizaþia
Serviciului de Vizitatoare, de
cealaltã parte revolta misticã
iniþiatã de pãrintele Francisco. Dar
de data aceasta cele douã linii
narative nu se desfãºoarã în mod
paralel ºi independent pentru cã
ajung sã se întâlneascã ºi sã se
influenþeze una pe alta la sfârºitul
romanului. Ca procedeu de
compoziþie, tehnica schimbãrii
bruºte a locului urmatã de
anihilarea distanþelor spaþiale ca ºi
consecinþã inevitabilã, rãmâne
intactã. Cele douã acþiuni
avanseazã simultan în plan
temporal.

Începând cu capitolul doi,
tehnica narativã se schimbã
complet: se amestecã cele mai
extravagante procedee stilistice:
stilul referatului oficial, al depeºei
telegrafice, cel al scrisorilor intime,
cel al programelor de radio cu
interviuri ºi comentariul zilei, cel
jurnalistic cu ºtiri de senzaþie ºi
titluri bombastice. Iar între ele, ca
niºte fragmente dispersate,
rãtãcite, apar din când în când
descrieri obiective pe care autorul
le face la persoana a treia,
comentând starea fizicã ºi moralã
anormalã, maladivã a eroului sãu
ca urmare a misiunii groteºti pe
care acesta a primit-o din partea
superiorilor. Ca ºi metode narative
în aceste capitole, care poartã titlul
semnificativ „Nopþi”, de mare
frumuseþe poeticã, respiraþie liricã,
am putea menþiona:

a) felul de a prezenta, cu multe
detalii o stare sufleteacã maladivã
– la fel ca în Moartea lui Artemio
Cruz, romanul scriitorului mexican
Carlos Fuentes – ca, de exemplu,
în fragmentul în care nareazã
boala ºi operaþia cãpitanului
Pantoja. Întâlnim aceeaºi
proliferare exacerbatã a cuvintelor,
a verbelor pentru a exprima
atmosfera specificã locului: „...este
desprins  brusc de  pãmânt ºi de
realitatea cea mai imediatã printr-
un curent, o infiorare, de foc,
efervescentã,  emulsivã ºi
crepitantã, care arde, frige,
mãreºte, multiplicã, înnebuneºte
vestibulul anal ºi canalul rectal ºi
se întinde asemenea unui pãianjen
între fesele sale...”. Dar trebuie
menþionat cã e vorba de o
poetizare a unor aspecte urâte ºi

morbide ale realitãþii umane.
b) întrebarea retoricã, ce nu

aºteaptã rãspuns: „...iatã cã
sunetul goarnei (deºteptarea? la
masã? pentru liniºte?) strãpunge
încã odatã aerul cãlduþ”, sau cu
rãspuns: „E prezent colonelul
Montes? Da. Tigre Collazos? Da.
Generalul Victoria? Da. Colonelul
López? Da”. Atât întrebarea cât ºi
rãspunsul aparþin autorului, care
povesteºte în mod obiectiv iar
personajele nu mai intervin. Aceste
fragmente scurte dau o certã
savoare de adâncã forþã poeticã
romanului în ansamblu. Le-am
putea numi naraþiuni obiective
lirice.

Prin urmare, concluziile care ar
rezulta ar fi urmãtoarele:

1. Ca metode de naraþiune (în
plan sintagmatic):

a) „romanul – piesã de teatru”
b) stilul referatului oficial
c) stilul jurnalistic ºi al

programelor de radio
d) naraþiunea obiectivã liricã

având caracteristici proprii retoricii
lui Vargas Llosa:

- întrebarea retoricã
- descrierea unor stãri

maladive, prin proliferarea verbalã
adiacentã.

2. Ca metode de compoziþie (în
plan paradigmatic):

a) folsirea a douã linii narative
care la început sunt independente,
dar la sfârºit interfereazã, cu
respectiva anihilare, în plan formal,
a distanþelor spaþiale (tranziþia
bruscã, spontanã de la un loc la
altul al acþiunii).

b) eterogenitatea stilurilor,
proprie romanului polifonic:
diferitele tehnici stilistice se succed
liber, având ca rezultat un fel de
roman ludic.

Acest articol reprezintã primul
capitol al tezei de licenþã cu tema
„Procedee narative ºi de com-
poziþie în proza hispanoame-
ricanã contemporanã”, redactatã
ºi susþinutã de autor în sesiunea
de licenþã din iunie-iulie 1975, la
Facultatea de Filologie a Univer-
sitãþii Bucureºti.
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Paul Guimard sau
literatura ca loc de
reprezentare
Maria-Cristina Munteanu-Bãnãþeanu

Paul Guimard aparþine gene-
raþiei de romancieri francezi care
se afirmã în a doua jumãtate a
secolului al XX-lea, un secol
marcat de tendinþe noi în literaturã
ca urmare a spiritului liber pe care
îl insuflã anii 1900. Astfel, literatura
acestei perioade este o con-
tinuare a celei tradiþionale, fiind în
acelaºi timp atentã la inovaþie, în
dialog cu celelalte arte. În acest
context, opera lui Paul Guimard
se remarcã prin influenþa
exercitatã de cinematografie ºi de
discursul gazetãresc. Aceastã
abordare adoptatã de cãtre autor
nu face decât sã ofere cititorului
romane uºor de citit, prin epurarea
de aglomerãri descriptive ºi prin
evocarea faptelor pe un ton
natural ºi familiar, dar totuºi cu o
profundã încãrcãturã poeticã.
Aceastã diversificare a scriiturii
guimardiene nu este deloc
întâmplãtoare dacã îi analizãm
activitatea realizatã în paralel cu
meseria de scriitor.

Paul Guimard s-a nãscut în
Bretania la data de 3 martie 1921.
Ataºamentul faþã de locurile natale
l-a urmãrit de-a lungul întregii vieþi
ºi i-a marcat puternic opera.
Urmele lãsate de aceste meleaguri,
în sufletul ºi în gândul sãu, l-au

ajutat sã creeze o structurã roma-
nescã generatoare de ficþiune, în
care apar locuri din regiunea
natalã, unde personaje confrun-
tate cu destinul îºi dobândesc sau
îºi pierd identitatea. Marea, de
pildã, este locul în care personajele
inventate de el se împacã cu ele
însele, este locul meditaþiei ºi al
autoevaluãrii. Autor discret, cãci
niciodatã nu i-a plãcut sã fie în
lumina reflectoarelor, nici în plan
principal în programele pe care le
realiza în media – a fost un jurnalist
complex : de presã scrisã, de radio
ºi de televiziune, nici în vitrinele
librãriilor, Guimard a avut o
atitudine care, pe bunã dreptate, nu
i-a incitat pe criticii literari sã-i
consacre diverse lucrãri. Ba mai
mult, a fost acuzat cã este comod,
deoarece într-o perioadã destul de
lungã a publicat puþine romane. Ca
replicã acestor cuvinte denigra-
toare, Paul Guimard a afirmat
într-un interviu, publicat în prefaþa
romanului  Le mauvais temps, cã
nu scrie romane decât atunci când
poate imagina realitatea ca pe o
ficþiune, inspiraþie ce nu apare în
fiecare an. În ciuda criticilor care i
s-au adus, opera sa a fost apre-
ciatã ºi încununatã cu diferite
premii literare: premiul Humour

pentru romanul Les faux frères
(1956), premiul Interallié pentru
romanul Rue du Havre (1957),
palmares încoronat de obþinerea
premiului din partea Fundaþiei
Prinþului Pierre de Monaco pentru
întreaga operã.

Dupã cum eroii romanelor lui
Paul Guimard îºi câºtigã sau îºi
pierd identitatea în locuri special
alese de cãtre autor, aºa ºi
scriitorul, prin intermediul scriiturii
sale, îºi desãvârºeºte identitatea.
Mai bine spus, personajul este alter
ego-ul autorului. Aceastã iden-
tificare este perfect scoasã în
evidenþã de personajul principal
din romanul Rue du Havre, Julien
Legris. Vânzãtor de bilete de loto
pe strada Havre, protagonistul
acestui roman îºi petrece timpul
observând minuþios aceiaºi
trecãtori care defileazã zi de zi în
faþa lui fãrã sã-l observe. Astfel, el
reuºeºte sã pãtrundã în intimitatea
lor prin frânturile de conversaþii
care îi ajung la ureche, prin
observarea gesturilor pe care
aceºtia le fac. Paul Guimard
contureazã astfel, prin personajul
sãu, o lume contemporanã cu tot
ceea ce o caracterizeazã,
frãmântãri, agitaþie, goanã prin
viaþã, care conduc omul spre
platitudine ºi automatism. Aceastã
tehnicã de scrutare a lumii
înconjurãtoare reprezintã de fapt
arta poeticã a autorului constituitã
din mai multe etape aºa cum este
evidentã  la personajul sãu.
Asemeni lui Julien Legris, el
observã lumea pentru ca apoi sã
încerce sã pãtrundã dincolo de
aparenþe, într-un fel de perioadã de
gestaþie care îi permite în cele din
urmã sã plaseze trama imaginatã
în cursul normal al dramei
existenþiale. Prin construirea
personajului Julien Legris, Paul
Guimard se autodefineºte. Ca ºi
personajul sãu, el scruteazã
realitatea obiectivã. De aici se
poate remarca metoda literarã a
scriitorului care creeazã ficþiunea
pornind de la realitatea bine
studiatã. Aceastã tehnicã pe care
autorul o foloseºte în crearea
operei sale este preluatã din
experienþa sa ca jurnalist când,
prin natura meseriei, a fost un
observator, un martor al eveni-
mentelor cotidiene. Jurnalismul l-a
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învãþat sã vadã, sã observe
situaþiile, iar mai apoi sã extragã
din fiecare eveniment esenþialul,
deoarece în aceastã meserie
detaliile sunt inutile ºi plictisitoare
pentru receptor. Tehnica sur-
prinderii esenþialului îi marcheazã
deci cariera literarã ºi îl demarcã
de restul contemporanilor sãi.

Tot prin intermediul scriiturii sale,
Paul Guimard devine ºi un
teoretician al romanului modern.
Stãpânind foarte bine tehnicile
scrierii, nu a avut niciodatã nevoie
sã recurgã la eseuri teoretice
despre fabricarea literaturii, ca noii
romancieri. Prin scrierea sa
transparentã ºi foarte bine
organizatã a lãsat sã se întrevadã
ideile sale despre arta de a scrie
captând atenþia cititorului prin
dibãcia cu care a ºtiut sã îmbine
luciditatea artizanului ºi sensi-
bilitatea artistului. Lucrarea de
cãpãtâi a autorului în acest sens
este Giraudoux? Tiens!..., în care
se înlãnþuie ideile despre arta,
cultura ºi civilizaþia lumii
contemporane deºi, la o primã
abordare, am avea impresia cã în
aceastã carte face o analizã a
operei lui Jean Giraudoux. Ca
admirator înfocat al acestui scriitor
revoluþionar ºi vizionar în temele
pe care le abordeazã, Paul
Guimard încearcã sã rãspundã,
într-o manierã proprie, operei lui
Giraudoux descriind în acest fel
lumea de azi, cu pãrþile bune ºi mai
puþin bune care o caracterizeazã.
Deºi aceste douã personalitãþi
literare fac parte din epoci diferite,
ele se aseamãnã suficient de mult
prin faptul cã amândouã trateazã
aceleaºi probleme ale realitãþii
cotidiene aflate sub semnul
destinului.

Într-o lume guvernatã de marile
progrese, se pare cã arta, cul-
tura ºi civilizaþia nu mai sunt
principalele valori care altãdata
stãteau la baza societãþii. Aceastã
schimbare de atitudine este
rezultatul tentaþiilor oferite de
societatea actualã ºi scoate în
evidenþã slãbiciunea omului în
faþa a tot ceea ce este nou.
Chiar aceastã realitate este
întrezãritã ºi în eseul lui Paul
Guimard, Giraudoux?Tiens!... prin
care autorul sugereazã cã prin-
cipiul dupã care ar trebui sã se

ghideze orice scriitor este
elogierea sensibilitãþii, mascatã
fiind de un umor rafinat, aflat la
întâlnirea dintre cinism ºi
compasiune. El nu contestã
beneficiile aduse de tehnica
modernã, de exemplu, însã în
concepþia sa umanistã e absolut
nevoie de poeþi ºi de vizionari cãci
omul zilelor noastre trebuie sã îºi
satisfacã douã nevoi situate la
baza piramidei nevoilor primare
ale fiinþei umane, foamea ºi setea.
Pentru omul modern cele douã
noþiuni primesc, în concepþia
guimardianã, conotaþii profunde.
Astfel, foamea reprezintã dorinþa
de a se informa, de a fi la curent
cu lumea aflatã într-o continuã
dezvoltare, pe când setea re-
prezintã esenþa, sensibilitatea ºi
de ce nu ºi arta. Aºadar, omul

trãieºte într-un univers binar în
care foamea de a cunoaºte
întâlneºte  setea de a simþi. Deºi
ambele nevoi sunt importante,
setea este vitalã, pentru a su-
pravieþui orice persoanã trebuie
sã îºi potoleascã setea. Deci,
în concepþia lui Paul Guimard
sensibilitatea este sursa exis-
tenþei.

În concluzie, dupã cum afirma
ºi Paul Guimard, arta în creaþia
literarã este capacitatea de a face
poezie din tot ceea ce oferã viaþa
de zi cu zi, de a transforma în
literaturã evenimente aparent
banale, deoarece literatura nu es-
te altceva decât o artã codificatã
pe care cititorii sunt chemaþi sã o
desluºeascã. Iar în aceastã
privinþã Paul Guimard a reuºit pe
deplin.
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Puþine cãrþi de exegezã teatralã
sunt scrise cu atâta compasiune
faþã de slujitorii acestei arte, faþã
de actul teatral în sine, cum este
cartea lui Ironim Muntean, Lumea
ca teatru – teatrul ca lume (Editura
Ardealul, Târgu Mureº, 2013). Fost
director (vreun deceniu) al Teatrului
din Petroºani, într-o perioadã
destul de dificilã, a anilor ’70, autorul
acestei cãrþi, un foarte bun
profesor acum, la Alba Iulia, ºi un
pasionat critic literar (în paginile
revistei Discobolul, mai ales),
autorul acestei cãrþi îºi propune sã
evoce, cu mijloacele criticului literar
(v. studiile Lucian Blaga – mãºti,
obrãzare, duhuri; Radu Stanca ºi
teatrul tragic; Un dramaturg
cenzurat: I.D. Sârbu; Ion Brad –
teatrul poetic º.a.) dar ºi cu acelea
ale memorialistului (un fel aparte
de memorialisticã în care este
inclusã, la tot pasul, judecata
criticã de valoare) evoluþia actului
artistic teatral din Valea Jiului, din
provincie, cum s-ar spune, care
însã îºi are viaþa sa pasionantã,
palpitantã, eroii ei devotându-se
cu credinþã, dãruindu-ºi de fapt
viaþa pe altarul scenei, cum se
exprimã Ironim Muntean.

Dacã în prima parte a volu-
mului exegeza criticã este de cea
mai bunã calitate, fãcând obser-
vaþii analitice asupra unor autori
dramatici ºi a operelor acestora,
în cea de a doua se referã în
special la reprezentãrile scenice
ale unor altor piese, analizând
atât textul literar cât ºi montãrile
în sine (cu aplicaþie asupra regie
ºi actoriei) fãcând succinte
profiluri unor regizori ºi actori care
au contat (ºi conteazã) în istoria
acestui Teatru ºi a acestei…
provincii, ca reale vedete ºi
importanþi facori de culturalizare
în mediul muncitoresc al minerilor
Vãii Jiului, raþiune pentru care, de
altfel, a ºi fost înfiinþat acolo acel
Teatru, care azi poartã numele lui
I.D. Sârbu.

Din dramaturgia blagianã sunt
comentate dramele Zamolxe,

Privind inapoi cu nostalgie
Constantin  Cubleºan

Avram Iancu ºi Meºterul Manole,
pe care le discutã ca „poeme lirice
impresioniste”, Lucian Blaga
contând ca un „continuator al
dacismului” ºi afirmând, „aproape
singular”, „dimensiunea tragicã a
spiritualitãþii noastre, într-un limbaj
specific marii sale poezii”. Din
dramaturgia lui Radu Stanca
(„Sensibilitate romanticã de tip
livresc, Stanca a cultivat
lamentaþia ºi eposul baladesc
aplecat cãtre înscenãri filosofice”)
este selectatã pentru a fi
comentatã, piesa Dona Juana, iar
din creaþia lui I.D. Sârbu sunt
comentate piesele ªtafeta ne-
vãzutã, Sâmbãta amãgirilor ºi
Amurgul acela violet, vorbind aici
despre un „dramatism dinamic” ºi
despre un „discurs teatral” care ia
adesea „o turnurã tezistã”. La Ion
Brad apreciazã „originalitatea
viziunii dramaturgice, ineditul
tematic, densul orizont cultural,
dimensiunea poeticã, simbolicã,
spiritul meditativ, vizionar al evocãrii
istoriei, harul limbii literare ºi,
fireºte, fiorul liric, poematic,
constant”, totul dedus din analiza
pieselor Audienþã la Consul, Nu pot
sã dorm, Patimile dupã Octavian
ºi Arheologia dragostei. Sunt
analize aplicate de mare fidelitate
ºi judecãþi critice la obiect,
rãmânând mereu un critic literar
foarte apropiat, sentimental, de
autorii pe care îi comenteazã.

În cea de a doua parte a
volumului, spuneam, evocarea
este preponderentã. Evocarea
unor regizori ºi a unor actori ce au
animat viaþa teatralã… din
provincie, de altfel, aceºtia  putând
evolua foarte bine ºi oricând pe
oricare altã scenã din þarã. Dar, ce
sã-i faci, nu poate rãmâne toatã
lumea în capitalã. Ironim Muntean
surprinde câteva destine
emblematice pentru un climat din
care un alt Cehov ºi-ar fi ales
desigur, nu puþine teme ºi nu puþini
eroi. Iatã, bunãoarã, medalionul
ce-l consacrã regizorului Marcel
ªoma, absolvent din 1957 al

Institutului de Stat de Artã Teatralã
din Moscova (elev al marelui I.A.
Zavadscki) ºi care, neputându-ºi
echivala diploma, datoritã biro-
craticelor noastre legi, decât abia
în 1972, s-a fixat la Petroºani,
dãruindu-ºi toatã puterea de
muncã, inteligenþa ºi talentul,
scenei… locale, pe care a montat
piese de Ibsen, Shakespeare,
Moliere, Goldoni, Caldeon de la
Barca ºi alþii, adicã marele
repertoriu universal, alãturi de
autori naþionali ca Delavrancea,
V.I. Popa, Horia Lovinescu, Lucia
Demetrius, Al. Mirodan etc.,
marcând reuºite, fãrã a fi alintat de
critica de specialitate în presa
centralã. Iatã, o viaþã de artist
autentic consumatã în… provincie,
fãrã sã ca el sã se blazeze, fãrã
sã-ºi piardã… þinuta de autentic
profesionist. Ironim Muntean
schiþeazã aici un profil artistic ce i
se cuvenea, de altfel, cu prisosinþã
acestui distins om de artã.
Aceleaºi frumoase reverenþe le
face ºi unor actori, de asemenea,
mulþumiþi (?!) a evolua, a-ºi împlini
vocaþia pe scena petroºeneanã:
Ana Colda, Mariel Dumitrescu,
Elisabeta Belba, Dumitru Drãcea,
Mihai Clita, Nicolae Gheroghe,
Paulina ºi Alexandru Codreanu,
Florin Plaur ºi atâþia alþii încã, pe
care îi vede ºi îi judecã în spec-
tacole reprezentative. Aceste
panorame critice se compun din
topirea ingenioasã a unor cronici
de spectacole de mai demult, într-
o perspectivã, acum, exegeticã
nouã, privind tocmai frumuseþea
artei desfãºurate dincolo de
strãlucirile cu care media aureo-
leazã (din comoditate) vipurile
capitalei.

Volumul de criticã teatralã (ºi
literarã, deopotrivã), datorat lui
Ironim Muntean, poate trece cu
drept cuvânt ca un act de dreptate
ce se face acelor spirite artistice
autentice care înþeleg sã-ºi
urmeze vocaþia indiferent în ce
ambient, slujind publicului lor, fãrã
de care actul teatral ar fi imposibil.

Ironim Muntean practicã o
dreaptã mãsurã în judecarea
criticã, dând dovadã de un
obictivism sentimental, dacã pot
spune aºa, simþindu-se dator a
restitui ceva din emoþiile trãite
odinioarã în teatrul Vãii Jiului.
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Titu  Popescu

ediþie revãzutã ºi adãugitã (II)

TURBULENTE
LINGVISTICE (SI

NU NUMAI) ÎN
AUSTRALIA
(Y COMPRIS
TASMANIA)

,

,

Este, într-adevãr, impresionant
ce a putut sã întreprindã, pe un
continent, o populaþie mai micã
decît cea a României. Localnicii
apreciazã cã, în ultimul sfert de
veac, dezvoltarea explosivã a
construcþiilor s-a petrecut în paralel
cu imigrarea masivã. Faptul se
explicã prin dezvoltarea
neîntreruptã de falii istorice: dupã
cîºtigarea independenþei, s-a
acþionat mai energic pe liniile
trasate sub dominaþie, cu sporul
natural de eficienþã produs de
neatîrnare. Dependenþa a rãmas
doar în simboluri, ca în Canada,
unde, la Winnipeg, în faþa primãriei,
am admirat statuia reginei
Elisabeta a II-a. ªi aici, ºi acolo,
revenirea la normalitate s-a produs
tacit, prin conlucrarea la mersul
istoriei, nu ca la noi, unde ocupantul
strãin era omagiat în delir, într-un
spectacol naþional de o jumãtate
de veac al indecenþei triumfaliste.
Australienilor nu li s-au þinut
discursuri exorbitante ºi nu li s-a
paralizat gîndirea în exerciþii de
aplaudat genialitatea mondialã a
conducãtorului. Ei continuau ce a
fost înainte, nu au fost puºi în
situaþia de a o lua mereu de la
capãt, pîndiþi de aripa sumbrã a
„nevermore”-ului poesc. S-a
dovedit – a cîta oarã? – cã
micimea omeneascã este la
nivelul perisabilitãþii fiinþei ºi nimic
altceva.

Dar astãzi este sîmbãta paºtelui
ortodox, la noapte vom merge la
Înviere, pe care anul acesta o
sãrbãtoresc a doua oarã, dupã cea
catolicã, din Germania. La biserica

din Ipswich, în noptea Învierii,
preotul a explicat pe larg, cu citate
din Biblie, ce a vrut sã spunã
patriarhul  în mesajul sãu pascal,
dupã care s-a cîntat „Cristos a
înviat”, dar nu pe melodia ºtiutã de
toþi, ci într-o formulã nouã, cu
accente de cîntec de petrecere
naiv.

Dar aici s-a întîmplat ºi o
minune: a plouat, la peste 5o de
kilometri de þãrm, cu peºti ºi
broaºte. De la televizor am aflat cã
tornada i-a ridicat dintr-un loc, i-a
þinut în învolburarea aerului ºi apoi
i-a „plouat” în altã parte.
Predispoziþia filologicã ne-a amintit
de personajul caragialian care nu
ar fi ieºit de la cãldura casei chiar
dacã afarã ar fi plouat cu cîrnaþi.
Iatã cã minunea nu este chiar atît
de fantezistã...

*
Centrul din Sydney reproduce

la scarã micºoratã Mahattan-ul
new-york-ez, dezvoltat impre-
sionant pe verticalã, cu deosebirea
cã aici înãlþimile devastatoare
adumbresc strãzile ºi întreþin un
sentiment de searã. Spectacolul
mãreþ, privit din exterior, din port
bunãoarã, sau de pe esplanada
Noii Opere, îþi dã ideea definitivã
despre sensul dezvoltãrii: ieºind de
sub dominaþie britanicã, autralienii
vor sã semene cu americanii.

Sub soarele matinal, înãlþimile
suprapuse se înalþã prin
concreºtere: se folosesc casele
vechi ca temelii, încît numai
familiarizarea cu oraºul poate da
impresia adevãratã a con-
glomeratului. Mai e nevoie de

aportul perspectivei – o plimbare
prin parcurile care însoþesc
arterele centrale, sau cu vaporul
de-a lungul portului, oficializeazã
sentimentul înalt al construcþiilor
centrale. Ieºirea din bulevarde
poate fi ºi o formã de protecþie ºi
de afecþiune a centrului, la care
populaþia localã, grãbitã ºi
amestecatã, nu participã, semn cã
familiarizarea cu coloºii atenueazã
dimensiunile ºi rectificã epatanþele.
Revãrsatã pe strãzi la ora pauzei
de prînz, în relaxarea ei zilnicã nu
mai este dispusã sã se emoþioneze
de vastele construcþii sub care
vieþuieºte. Privitul în sus aratã
deosebirea dintre turiºti ºi localnici,
ca ºi preferinþa unora pentru
admiraþia de pe traseele
exterioare. Dar ºi localnicii, în felul
lor, se lasã admiraþi: amploaiaþii ies
pe strãzi în costume închise la
culoare, femeile sud-est asiatice
aratã cu dezinvolturã extravagante
decolteuri. Alãturarea lor de turiºti
intrã în normalitatea zilei, cum intrã
ºi trenul suspendat pe o singurã
ºinã care alunecã printre clãdiri ºi
chiar prin ele. Ingenioz i ta tea
este norma acceptãrii. În „Darling
Harbour”, aceasta a diversificat
epatant oferta turisticã prin localuri
care privilegiazã cuprinderea
portului, atrasã de iuþeala cu care
taxiurile de apã iniþiazã pe turiºti în
tainele insesizabile ale oraºului. Pe
aceastã cale, am fost ºi noi
informaþi cã ruinele Fortului
Denison, aflate în faþa Operei de
pe þãrm, au funcþionat ca
închisoare, amintindu-ne-o  pe cea
a contelui de Monte-Cristo,
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fortificaþia Iff, din faþa Marsiliei.
Doar trecînd pe sub marile arcade
ale lui „Sydney Harbour Bridge” am
putut aprecia aventura strãbaterii
lui pietonale, pe traseul imenselor
lui arcuri metalice. Numai
beneficiind de perspectiva oferitã
de „Hyde Park” am realizat
svelteþea înãlþatã a lui „Sydney
Tower”, rãzbãtînd spre cer dintr-o
aglomerare de blocuri supradi-
mensionate, crescînd din ele ºi
dîndu-le sensul competiþiei, alt fel
decît cele autonome din Berlin sau
München. Cartierul chinezesc este
alt fel decît cel din New York:
degajat de intrãrile insalubre ºi
panicate de o nesfîrºitã viermuialã
omeneascã.

La începutul lui mai, în Sydney
am trãit sentimentul toamnei
australiene, în mijlocul frunzelor
veºtejite de pe trotuare ºi al
resturilor nedigerate ale marelui
oraº, purtînd nostalgia primãverii
care mã aºtepta acasã. Este o altã
dimensiune a sentimentului
stabilitãþii pe care þi-l dã voiajul, prin
relaþiile pe care le pune în valoare,

prin registrul de iniþiere la care te
supune, prin dorinþa de a ordona
noile experienþe adãugate de viaþã.
Am realizat cã de la „Hyde Park”-
ul sydneyan pînã la „Englischer
Garten” münchenezã nu este decît
întinderea unei victorii, în care
trebuie sã credem.

*
La nord de Brisbane, urmînd

drumul de coastã, o derivaþie a
autostrãzii ne conduce spre
„Australiazoo”, o grãdinã zoo-
logicã edificatã ºi îngrijitã, în
cinstea lui Steve Irwin, cel cãruia
iubirea de animale i-a fost, în cele
din urmã, fatalã. Am pãºit aproape

ca într-un sanctuar, avînd mereu
în memorie chipul ºi febleþea lui
pentru necuvîntãtoarele parti-
cipante la viaþã.

Toatã grãdina zoologicã
australianã este o curioasã
alcãtuire între spaþiul specific de
viaþã al animalelor ºi delimitarea
strictã a acestuia, dar fãrã a deraja.
Probabil civilizaþia a introdus
delimitarea ca normã a bunei
convieþuiri. În plus, animalele s-au
învãþat cu oamenii care nu le mai
impresioneazã cu rãutatea barbarã
a necultivãrii lor, fiindcã toþi
vizitatorii vãzuþi în Australia se
comportau demn, fãrã izbucniri de
superioritate stînjenitoare ºi
lezante. S-a creat astfel o
spontanã bunã convieþuire, în care
orice izbucnire deranjantã ar fi fost
sacþionatã pe loc.

Amintirea luminoasã a lui Steve
Irwin nu ar fi tolerat, ea însãºi,
izbucnirile blasfematorii. Curios
este cã nu se face deloc caz de
ea. Pliantul-ghid doar pe prima
paginã îl menþioneazã fotografic,
þinînd un crocodil în braþe. În rest,

nu mai apare amintit deloc, lãsînd
loc amãnunþirii a ceea ce a rãmas
de la el. Omagiul declarat a fost
înlocuit cu pragmatica lui
consecinþã. Dacã ar fi fost
conceput la noi, era plin de osanale
nãucitoare ºi doar amintitã partea
pragmaticã a  înfãptuirii lui
exemplare. Din omagiu abstract,
pliantul punea un accent hotãrît pe
pragmatica lui consecinþã.

Vieþuirea animalelor în modul lor
specific de viaþã, dar delimitat, ºi
bunul lor tratament aplicat de cãtre
oameni dã o soluþie salutarã unui
ecumenism existenþial, în care
toate barierele insidioase au

dispãrut, în favoarea toleranþei lor
reciproce. Chiar în spectacolul  de
douã ore, avîndu-i ca protagoniºti
pe crocodili ºi comentat de un
paznic, animalele ocupau din timp
locurile unde primeau de mîncare,
ca rãsplatã pentru atentul lor
comportament. Nimeni „nu se
fãcea cã”, ci chiar se comportau
ca atare.

Dar sã nu uit sã povestesc o
întîmplare, pe cît de neverosimilã,
pe atît de adevãratã, cu cei doi foºti
propietari ai lui Adi ºi Ioanei:
englezul Robert ºi nemþoaica
Heide. Ei, fãrã sã ºtie unul de
celãlalt, au pornit amîndoi ca sã-ºi
caute taþii, aflînd cã s-au luptat
între ei ºi au murit unul lîngã altul.
I-au gãsit în Franþa, unde i-au
identificat pe cei doi, sumar
acoperiþi de pãmînt. ªi asfel Robert
ºi Heide s-au cunoscut ºi s-au
iubit, amîndoi fiind de acord sã
plece cît mai departe de locul unde
pãrinþii lor s-au luptat ºi au murit,
fãrã sã ºtie de ce. Astfel au ajuns
în Australia...

*
Am strãbãtut miºcãtoarea

cuprindere dintre insula mare
australianã ºi insula aparþinãtoare
Tasmania pe puntea unui feribot,
repetînd în gînd cîntecul avîntat ºi
abulic al adolescenþei mele, extins
pe spaþii exotice ºi inaccesibile:

În Tasmania, se zice,
     Cã trãia un trib ferice,

Iarã ºefu’acestui trib
Se numea chiar Tibo-Tib.

Pe cît mã apropiam de þãrm, pe
atît derizoriul cîntecului îmi apãrea
mai evident, fiind închis în
perimetrul vîrstei adolescentine,
cãreia îi dãdea fiori ºi o dorinþã
inanalizabilã de expansiune în
necunoscut, dar luatã pe cont
propriu, pentru a înfãptui ceva
deosebit. Acum am ajuns ca
dorinþa de „ceva deosebit” sã
prindã contur concret, crescînd
treptat la orizont, dar într-o
barbilianã „slavã stãtãtoare”,
care încã îmi tulbura imaginea
miºcãtoare, de abur, din ado-
lescenþã.

Prima evidenþã mi-a dat-o
situarea: multe întinderi conti-
nentale îºi prelngesc direcþia prin
cãte o insulã, apropiatã, care îi
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rememoreazã semnificaþia. Aºa
este Sicilia faþã de Italia, Creta faþã
de Grecia, Mallorca faþã de
Spania, Cipru faþã de Turcia,
Sahalin faþã de Rusia,
Madagascar faþã de Mosambik,
Taiwan faþã de China, Sumatra faþã
de Malaysia, Sri Lanka faþã de
India, Tasmania faþã de Australia.

Realitatea vãzutã a insulei
Tasmania a avut însã darul de a-
mi corecta reminiscenþele
bravadei inconºtiente de odinioarã.
Înaintarea vaporului prin apele
miºcãtoare ale Australiei mi-a dat
un sentiment de liniºte, ºtiind cã
totul era viu ºi concret, nu o
bravadã inconºtientã: aveam de
parcurs numai 240 de kilometri, în
sudul insulei se afla capitala
Tasmaniei, oraºul Hobart, fondat în
1804 de cãtre condamnaþii unei
colonii-penitenciare. În anul 1642,
olandezul Abel Tasman a
descoperit, în sudul coastelor
australiene, aceastã insulã, care a
devenit colonia de pedeapsã a
Australiei, pînã la obþinerea
independenþei, în 1901, cînd a intrat
în salba statelor continentului. Totul
este aici ca la mama Australia –
aceleaºi nisipuri untuoase,
aceleaºi accese pietonale îngrijite,
definitive în mijlocul naturii
sãlbatice, ca ºi cum ar fi fãcut parte
din ea, aceleaºi confortabile
ambarcaþiuni adunate în porturi ºi
sãltînd pe valuri ca ºi cum ºi-ar fi
pregãtit, nerãbdãtoare, ieºirea
iminentã în larg.

Stînci prelungi ca niºte foci
întinse la soare se lasã umezite de
agitaþia valurilor, alteori þãrmul
figureazã cãrþi deschise înspre
neliniºtea indiferentã a apei, doar
vizitatorilor de pe vasele de
croazierã, stînci ascuþite sunt
presãrate pe uscat parcã ar fi fost
puse acolo de degete uriaºe, ferigi
fenomenale omagiazã apele
repezi curgãtoare, arcurile
podurilor sunt aruncate peste ape
ca o febleþe, colorate impecabil ca
într-o joacã de copii. Deci,
rumoarea cîntecului adolescentin
pãtra doar ritmica apropierii
duioase ºi liniºtitoare.

Rarii aborigeni îºi etaleazã
costumaþia tradiþionalã ºi, din cînd
în cînd, ieºeau din torpoarea lor
pentru a sufla într-un fel de tulnic
scurt („didgeridoo”), din care se

auzeau un fel de mormãituri grave,
mai apropiate de semnalizãrile
animale decît de vreo melodie ce
ar putea fi reprodusã.

*
„Gold Coast” (Coasa de Aur)

îºi întinde la nesfîrºit pãstosul ei
bandaj de nisip, la sud de Brisbane.
Ieºirea de pe autostrada „Pacific”
te confruntã cu o reþea tentantã de
posibilitãþi agreabile. Staþiunea
amenajeazã edilitar larga curburã
a coastei, cu edificii semeþe, ca un
fel de replicã arhitectonicã la
imensele degete stîncoase ieºite

din ocean. Totul este decent ºi
îngrijit, deasupra normei minime a
civilizaþiei occidentale. Nesfîrºita
fîºie de nisip care formeazã plaja
are consistenþa untoasã a celei de
la Noosa Heads, de-a lungul
variantei de coastã a autostrãzii ºi
a zidului de protecþie peste care
apele neliniºtite ale Pacificului par
a nãvãli în stradã. Se numeºte ºi
„Paradisul surferilor”, fiindcã nisipul
extrem de fin ºi apele agitate
încurajeazã aceastã temeritate
nauticã. Pentru voiajorii mai
destinºi, nisipurile australiene se
numesc, pe porþiuni, „Miami
Beach”, apoi „Palm Beach”, dar ele
au mai ales infidelitatea de a se
insinua în cutele îmbrãcãminþii ºi
apoi sã se depunã în dulapuri.
Strãzi drepte te prind în capcana
lor lejerã, ademenind spre parcãri
fastuoase. O mulþime de mici
magazine anunþã cu perfidie
comercialã reduceri de 50 %,
restaurantele sunt orientate spre
agitaþia strãzilor, un copil aleargã
sã prindã picãturi grele de apã

þîºnitã imprevizibil de la o originalã
fîntînã artezianã. În faþa unui
magazin de bãuturi, dintr-un imens
robinet suspendat în gol curge
continuu apã într-un butoi: am
descoperit mecanismul iluziei – o
conductã prin interiorul ºuvoiului îl
face un perpetuum mobile lichid.
Strãzile sunt permanent aerisite de
insesizabili îngrijitori, dintre care
am vãzut însã cîþiva pe imensa
plajã, care foloseau detectoare
electrice pentru obiectele
contondente acoperite de nisip.

Pe harta de sud a Queensland-

ului, privitã la razele interesului
turistic, o vastã reþea de drumuri
alimenteazã „Gold Coast” cu
pulsuri oxigenate. Sunt puse în
vînzare  multe obiecte ce imitã arta
aborigenilor, distinse prin colorit ºi
reprezentarea prin puncte a
animalelor continentului, dominant
fiind cangurul.

O uºoarã îndepãrtare de coastã
ne plaseazã, la scurt timp, pe
înãlþimile Muntelui Tamborine, într-
un relief ce pare a-ºi cãuta pîrtia
prin pãduri subtropicale, printr-o
vegetaþie ce se îmbinã periculos
deasupra, oferind întinse
perspective la cotiturile repezi,
precum la cele ale Pãltiniºului. De
sus, oceanul se vede în zbateri
albastre care menþin în discreþie
nisipurile de aur, oferite doar
îndeaproape, cu infinitezimale
rezistenþe, mai mult afectuoase
catifelãri, mîngîietoare.

Se repetã aceeaºi adãugare de
perspectivã asupra unui ansamblu
monumental, muntele insinuîndu-
se în preajma oceanului prin pãduri,
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dînd impresia de monolitism aerat.
În prelungirea fireascã a naturii
spre ape, ingeniozitatea oamenilor
s-a adãugat cu aceeaºi fireascã
participare, devenitã apoi
indestructibilã. De aceea, întreagã
„Gold Coast” pare un aliniament
prelungit al naturii care coboarã
spre ape prin rigoarea strãzilor,
dîndu-i acel aer de firesc care face
adausul uman necesar ºi în
ordinea lucrurilor. Astfel se
împlineºte ºi principiul artistic al
eroziunii care lucreazã la forme
latente de artã, ºi principiul activ al
asamblãrilor funcþionale, care
lucreazã la forme vii ale civilizaþiei.

Este aceeaºi naturã care
coboarã panta unui deal pe trei
aliniamente ingenios adãugate, în
Mt. Grovatt, pînã la terasa pe care
eu primesc vestirea matinalã a
corului pãsãresc, gîndind din ce în
ce mai grav cã sunt doar la
jumãtatea drumului.

*
Retragerea de la coasta

oceanului spre interiorul
continentului semnificã trecerea la
sinceritatea modului de viaþã
tradiþional ºi cunoaºterea unei
inexplicabile geologii. Ruralitatea
australianã este organizatã dupã
sistemul fermelor care dispun de
toate dotãrile necesare. Distanþele
excesive dintre localitãþi nu pun
problema separãrii stricte a
posesiunilor, care par a se pierde
în întinderea terenurilor. Oamenii
au adoptat deprinderile ºi modul de
viaþã ale cow-boy-lor americani, ei
afiºeazã aceeaºi indiferenþã
mîndrã, aceeaºi voioºie autarhicã,
aceeaºi conºtiinþã de sine care-i
situeazã, ca pe modelele lor de
peste ocean, deasupra faptelor ºi
înaintea lor. La Warwick, un mare
panou de la intrare anunþa
tradiþionala competeþie a rodeo-lui.
Oraºul însã se arãta de o curãþenie
ºi îngrijire care reproduc la scarã
micã dotãrile civilizatorii ale marilor
oraºe de pe costa Pacificului, mai
puþin modul expeditiv al
vînzãtoarelor, simultan cu
zîmbitoarea politeþe a întîmpinãrii.
A trebuit sã insistãm la o cofetãrie
pentru a fi serviþi, cu toatã primirea
cu surîsuri galeºe ºi protocolare.
Se vedea cã nu suntem de-ai
locului – cã nu eram nici de-ai
continentului n-aveau de unde s-o

ºtie. Un localnic a debarasat el
însuºi masa alãturatã, cu gesturi
sigure, dupã care a intrat direct în
vorbã cu noi, niºte necunoscuþi, cu
o candoare autoritarã. Peste drum,
se înãlþa turnul vechii primãrii, pe
al cãrei fronton se vedea anul
întemeierii ei, 1888, dar arãta ca
nouã, neieºind decît arhitectonic
din puritatea aliniamentului stradal.

În faþa unui motel de la margine,
decoraþia consta într-o spontanã
expunere a uneltelor agricole
tradiþionale, lãsate la vedere ºi la
ruginire – cãci ce poate fi mai

autentic decît viaþa netrucatã? Un
automobil întîlnit pe drum înainta
majestuos ºi insolent, cu provocãri
ornamentale specifice, pornind de
la coarnele fixate pe capotã ºi
terminînd cu stilul nepãsãrii afiºate
al conducerii lui. Am fãcut imediat
legãtura care se impunea cînd am
zãrit, la o intersecþie, indicatorul
cãtre localitatea... Texas.

De la Warwick mai departe, se
trece printr-un ºir întins de podgorii,
care anunþau prin înscrisuri la
vedere producerea de struguri ºi
de vin, dar cu o desfacere
întîmplãtoare, încît am admirat, în
gînd ºi retroactiv, punctualitatea
vinificatorilor italieni în a-ºi vine
produsele direct pe tarabe,
devenite nu o datã adevãrate
magazine de vinuri ºi damigene.

Terifianþa geologicã este arãtatã
în Parcul Naþional „Bald Rock”
(Piatra Pleºuvã) – un copleºitor
aranjament al spectacolului natural
al stîncilor care ies incredibil din
pãmînt ºi se susþin cum laborioase

calcule inginereºti nu le-ar fi putut
da de cap. Dacã pentru ploaia de
peºti ºi broaºte de la Ipswich s-a
gãsit explicaþia plauzibilã, pentru
echilibristica stîncilor de la sud de
Stanthorpe nu s-a aflat nici una.
Enorme spinãri de granit apar din
pãmînt, uriaºe ghiulele megalitice
au împietrit pe ele, în poziþii
extravagante ºi aparent riscante,
dar care se dovedesc de neclintit.
Pe versantul unei stînci cît un
munte stã, incredibil, o astfel de
piesã care, dupã toate legile fizicii,
ar fi trebuit demult sã cadã. O altã

ghiulea uriaºã face contact cu
granitul susþinãtor pe o suprafaþã
cît o palmã, însã sudura lor este
definitivã ºi imprescriptibilã. Un arc
de triumf megalitic a potrivit  trei
stînci epatante în aranjamentul unei
victorii pe care nu ºti cui sã o
dedici.

Întreg peisajul se aratã a fi
terifiant prin sfidarea logicii: se vede
cã grecii vechi au elaborat-o fãrã
sã fi vãzut incredibilul spectacol al
rocii din Australia, ca ºi turbulenþele
lingvistice pentru noi, europenii,
altfel ar fi ridicat ºi dubiul la rang de
concluzie a silogismelor.
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Gheorghe Vidican a debutat
editorial târziu, la mai bine de patru
decenii de la naºtere ºi la douã de
la debutul literar, în 1972, în revista
Familia, însã aceastã îndelungã
gestaþie se pare cã i-a priit. A intrat
în lumea literarã matur, probând un
talent pe cât de evident pe atât de
ºlefuit. Primul dintre volumele sale
pe care l-am citit  a fost „ Fluturi în
tranºee”. Am întâlnit în el o gândire
poeticã profundã ºi o expresivitate
ataºantã, care mi-au stârnit interesul
ºi  m-au fãcut sã rãmân atent la
aceastã voce liricã autenticã.

Într-o lume în care poezia e tot
mai marginalizatã iar mulþi dintre
aceia care se înfãþiºeazã ca atinºi
de semnul orfic nu ne propun decât
un fel de jurnale ale unui cotidian
consumat mai de grabã la nivelul
biologicului decât al eului profund,
atingãtor de fiinþã, adicã de
umanitatea noastrã adevãratã,
demersul liric al lui Gheorghe
Vidican, aºa cum e el decelabil ºi
în recentul volum „ Aspru sângele
meu” ( Editura Brumar, 2012), se
vãdeºte unul al întrebãrilor ºi
rãspunsurilor care nu lasã condiþia
umanã sã decadã din drepturile ei
inalienabile. Cãci poezia, nu voi
înceta sã proclam acest adevãr,
nu este doar o chestiune de
expresivitate lingvisticã cât ºi, ºi
mai ales, un mod de a ne trãi
umanitatea. Cu sufletul deschis, cu
atenþia treazã cãtre cel de lângã
noi, „cititorul, seamãnul, fratele
nostru”. Nu putem vorbi cu noi
înºine, dacã eul nostru profund nu-
l subânþelege ºi pe acesta. Nu
putem fi eu fãrã noi, omul, aºa cum
nu putem fi noi fãrã eu! Dacã nu
þinem cont, în acest discurs interior,
de ceea ce este peren în om, de
ceea ce ne face identici în
alteritatea noastrã, de ceea ce
conþine modul de-a fi al omului
generic, bucuria ºi suferinþa
condiþiei noastre, actul scrisului nu-
ºi împlineºte adevãrata lui finalitate.

Gheorghe Vidican nu vorbeºte
doar despre sine ºi doar pentru
sine. El face din gestul poetic un

mod de a-ºi trãi umanitatea. Numai
cã, deopotrivã realitate expresivã
a limbajului fiind poezia, putem
spune: fiecãrui poet umanitatea sa.
Cãci fiecare operazã cu alte valori
expresive. Vorbind însã despre
lucruri cunoscute deopotrivã
poetului ºi cititorului, într-o limbã
comunã, limba sufletului, cea fãrã
de care comunicare umanã ar
înceta sã existe.

Vidican vorbeºte în aceastã
limbã, în care citeºte seismele,
vãzute ºi nevãzute, ale omului celui
de toate zilele, limbajul semnelor cu
care aceste miºcãri interioare
marchezã hesiodic lucruri ºi zile ale
obiºnuitului, acordându-le statutul
semnificantului. „Personajele” uni-
versului sãu liric sunt dintre cele
întâlnite la tot pasul, chelneriþa,
ºoferul de tir, femeia de stradã,
soldatul, deþinutul, cosaºul,
felceriþa cu coapse ademenitoare,
umanitãþi cãrora aºteptãrile, rigorile
ºi frustrãrile vieþii le impun o
acuitate sporitã în percepþia
realitãþii ºi o intensitate ardentã a
trãirii, pe care poetul ºi le însuºeºte
ºi ni le restituie filtrate ºi îmbogãþite
de propria interioritate, trecute prin
arsura sângelui sãu aspru.
Gheorghe Vidican ilustreazã pe
deplin versul lui Nichita Stãnescu:
„poetul ca ºi soldatul nu are viaþã
personalã”. El nu este decât „o
viziune a sentimentelor”; ale sale
ºi ale tuturor celor ce-l locuiesc.
Contextele de vieþuire în care se
consumã „experienþele” sale lirice
sunt ale preajmei Oradiei, ale
Bihariei, drumuri, sate, periferii pe
care le încarcã cu emoþie, cu o
expresivitate ce le transformã în
toposuri poetice absolvite de
determinãri geografice ºi încãrcate
de nostalgii ce vizeazã o lume
golitã de contingent. Precum
ªoseaua Borºului, unde „ femeia
cu trupul copleºit de paºii plini de
zãbrele ai poliþistului mãnâncã
noaptea ca pe un mãr” ºi „ tãcerea
poftelor spalã ridurile ºoferilor de
tir” iar „miºcãrile ambigui ale
coapselor femeii lasã pe drumuri

lacrima prelinsã din bacnota de
cinzeci de euro”. Ori mansarda în
care „ luna urcã cu scripetele”,
satul în care „ bucãþi de amiazã se
odihnesc în coasa bunicului”, birtul
unde „ acele începuturi din privirile
asimetrice ale chelneriþei curg în
halba de bere „ dimpreunã cu
„cãlcâiul vulnerabil al rãsãritului”.

O lume din care el însuºi face
parte, despre care vorbeºte cu
cãldurã ºi înþelegere, pe care o
ridicã din condiþia ei existenþialã, o
înalþã în trena metaforei, de cele
mai multe ori insolitã ºi uneori
surprinzãtoare ( „ochii femeilor lasã
nopþile sã îmblânzeascã vuietul din
oasele curcubeului”) , în orizontul
emoþiei adânci. Cu parcimonie de
mijloace, în scurte versete,
alcãtuite din ºiruri de metafore care
curg, fãrã opreliºtea punctuaþiei,
prin nevãzutele vene ale poemului,
precum sângele aspru al poetului
prin virtualele artere ale sufletului
sãu.  Bucãþi de lirism concentrat,
în care tensiunea se naºte din
însoþirea cuvintelor dar ºi, ºi mai
ales, din tãcerea ce locuieºte
spaþiul dintre acestea, tãcerea
vorbitoare, mai vorbitoare decât
însuºi cuvântul, tãcerea care
acordã poemului gradul poeticitãþii
sale, ºi pe care aici o regãsim pe
deplin. Cãci „înlãuntrul  poemului
meu /stã rezematã în capul oaselor
liniºtea”.

La un prag de vârstã maturã,
Gheorghe Vidican se vãdeºte a fi,
neîndoielnic, un poet de citit!

Sângele poemului
Horia  Bãdescu

Stup 2
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Reeditarea lui Augustin Bunea
Ion  Buzaºi

Dintre marii
dascãli ai
Blajului, Augustin
Bunea (1857-
1909) a avut în
postumitate cel
mai vitreg destin.
Apreciat de
Nicolae Iorga ca
istoric erudit  al
Transilvaniei,
elogiat de mari
personalitãþi ale
vremii pentru
talentul sãu
oratoric, opera
sa nu a
cunoscut nici o

reeditare de mai bine de un secol
de când a fost tipãritã; nu s-a
învrednicit nici de pomenirea ºi
exegeza operei sale cu prilejuri
festive, aºa cum se obiºnuieºte în
calendarul cultural al unui popor.

Orator (contemporanii l-au so-
cotit „orator fãrã pereche”) ilustrând
în cel mai înalt grad, oratoria de
amvon, prin douã specii ale omi-
leticii, predica funebrã (sau necro-
logul) ºi panegiricul în care a rãmas
neîntrecut, gazetar,unul din înte-
meietorii presei blãjene, dar mai cu
seamã istoric, el continuã pe
reprezentanþii ªcolii Ardelene cu
scrierile lor istorice, dar este ºi
autorul primelor monografii  scrise
de dascãlii Blajului: Mitropolit Dr.
Ioan Vancea de Buteasa, Blaj,
1890, Episcopul Ioan Inocenþiu
Klein (1728-1751), Blaj, 1900,
Episcopii P.P.Aron ºi Dionisie
Novacovici sau Istoria românilor
transilvãneni de la 1751-la 1764,
Blaj, 1903. Deºi consacrate unor
personalitãþi ale Bisericii Unite cu
Roma (Greco-Catolicã), ele
depãºesc cadrele unor monografii
obiºnuite ºi sunt – dupã titlul unei
cãrþi cunoscute a lui G. Bariþ - „pãrþi
alese din istoria Transilvaniei”, aºa
cum menþioneazã titlul alternativ

al ultimei monografii citate.
Ca scrierile celebre ale altor

dascãli ai Blajului (Hronica
românilor ºi a mai multor neamuri
de George ªincai, Discursul din
Catedrala Blajului de Simion
Bãrnuþiu, Rãsunetul lui Andrei
Mureºanu º.a.) monografia con-
sacratã episcopului întemeietor
al Blajului a devenit o carte de
referinþã. Tot ce s-a scris despre
acest „episcop-voievod” nu a putut
ocoli aceastã carte a lui Augustin
Bunea, exemplarã prin temeinicia
argumentãrii ºi prin obiectivitate.

Cartea a apãrut în 1900, în
Tipografia Seminarului Blaj, cu un
prilej aniversar: se împlineau 200
de ani de la Unirea Bisericii Blajului
cu Biserica Romei, Unire pe care
Bunea o celebreazã într-un
memorabil articol, Sfânta Unire, cu
vibrante accente de panegiric ºi
prin aceastã monografie, aºa cum
scrie în primele rânduri de Prefaþã:
„Când apare aceastã carte, se
împlinesc douã sute de ani de la
unirea românilor din Transilvania ºi
pãrþile ei anexe cu Biserica Romei
Vechi. Dorind sã contribuiesc ºi eu
ceva la serbarea aniversãrii a 200-
a a acestui mare eveniment, am
scris viaþa ºi activitatea vestitului
episcop unit Ioan Inocenþiu Klein
(Micul), de care este legatã în mare
parte istoria românilor transilvãneni
de pe timpul lui ”.(p.45)

Sub raport documentar mono-
grafia lui Augustin Bunea este
cvasi exhaustivã; ea se bazeazã
pe toate documentele care au putut
fi gãsite la acea datã, în urma unor
laborioase investigaþii, referitoare
la Ioan Inocenþiu Klein. Aceste
documente nu sunt înºirate sec,
cu ostentaþie academicã, ele sunt
„povestite”, iar în anexele cãrþii
sunt reproduse în original (în latinã,
germanã sau maghiarã). „Poves-
tirea documentelor” este o metodã
de reconstituire istoricã ºi face
naraþiunea mai fluentã ºi mai
atrãgãtoare. Dar Augustin Bunea
se fereºte de tentaþia „biogra-
fismului”; el reconstituie activitatea
unui personaj memorabil, adevãrat

erou naþional. Douã sunt coordo-
natele fundamentale ale activitãþii
episcopului, asupra cãrora stãruie
Augustin Bunea: întemeietor al
Blajului, ca o „cetate de credinþã ºi
tãrie româneascã” – aºa cum
spune unul dintre poeþii care vor
evoca pe Inocenþiu Micu Klein, ºi
luptãtor dârz ºi jertfelnic pentru
drepturile românilor, iniþiator în
impunerea unei tactici de luptã
naþionalã, numitã memorandism
sau petiþionarism „ca mod de
acþiune bazat pe forme juridice ºi
o strategie în care procesul este
transmis de la o generaþie la
alta”(Eugen Simion). Mai ales
aceastã coordonatã, evident
fundamentalã, a activitãþii sale va
fi preluatã de biografii sãi de mai
târziu: Nicolae Comºa, Corneliu
Albu, Francisc Pall, deºi activitatea
ierarhului blãjean este mai
complexã ºi studiul introductiv al
lui Ioan Chindriº, de proporþiile unei
micromonografii, creioneazã
aceste aspecte, umbrite de cople-
ºitoarea activitate a martirului.

Aceastã reeditare se alãturã
altor cãrþi ale lui Augustin Bunea, a
cãror retipãrire a început sub egida
Asociaþiei Culturale ce-i poartã
numele, în 2009, anul centenarului
trecerii sale la cele veºnice:
Discursuri, Galaxia Gutenberg,
2009, Stãpânii ãrii Oltului, Editura
Napoca Star, 2009, Mitropolitul Dr.
Ioan Vancea de Buteasa, Editura
Buna Vestire, Blaj, 2009, Ierarhia
românilor din Ardeal ºi Ungaria,
Galaxia Gutenberg, 2010. Reedi-
tarea ar trebui continuatã cu alte
câteva cãrþi importante ale lui
Augustin Bunea: Episcopii Petru
Pavel Aron ºi Dionisie Novacovici
sau Istoria românilor transilvãneni
de la 1751 pânã la 1764, Blaj, 1902;
Vechile episcopii româneºti ale
Vadului, Geoagiului, Silvaºului ºi
Bãlgradului, Blaj, 1902, ºi, o
selecþie din bogata publicisticã a
autorului risipitã în coloanele
ziarului „Unirea”, al cãrui redactor
fondator a fost ºi care l-ar impune
în ochii posteritãþii ca pe unul din
cei mai talentaþi gazetari ardeleni.

Reeditãrile propuse în finalul
acestor însemnãri de lecturã ar
confirma aprecierea superlativã a
lui Nicolae Iorga despre Augustin
Bunea, „istoricul cel mai priceput
ºi mai informat al Ardealului”.

1 Augustin Bunea, Din istoria
Românilor. Episcopul Ioan Inocenþiu
Klein (1728-1751). Ediþia a II-a.
Realizatã prin confruntarea cu
manuscrisul original de Ioan Chindriº.
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Încet, meticulos, Lucia Sav îºi
construieºte, îºi construieºte un
nume. Nu mã refer doar la latura
can-titativã a volumelor sale – opt
volume de poezie – (poezie, tra-
duceri, îngrijitor de ediþii), ci mai
ales la ceea ce este poezia sa.
Despre ea, despre cãrþile semnate
de ea, au scris (cronici sau prefeþe/
postfeþe) condeie cunoscute ºi
recunoscute din urbea clujeanã.
ªi nu numai. (Vezi pag. 64)

„Când mã voi afla, cu mare înfri-
gurare, în faþa Creatorului, pentru a
da seamã de timpul vieþii mele pe
pãmânt, nãdãjduiesc cã poemele
mele îmi vor sluji ºi drept legitimare
ca fiinþã umanã, ºi drept ofrandã
adusã Lui pentru darul pe care l-
am primit prin graþia divinã. (...) Am
voit sã surprind, în poemele mele,
misterul vieþii, semnificaþia ei
misticã, împletirea bucuriei cu
suferinþa întru desãvârºirea fiinþei”.
(Postfaþã, p. 82)

Mai notez ºi un fragment din
„Cuvânt înainte” scris de poetul
Ion Mureºan: „Privirea Luciei Sav
e congenital condamnatã sã caute
ºi sã gãseascã Frumosul ºi Binele
oriunde s-ar ascunde ele. ªi totuºi,
poezia ei nu lunecã în „siropos”. Iar
asta pentru cã versurile au marea
calitate de a avea o indiscutabilã
limpezime. O tãieturã rece. În
acest echilibru între cald ºi rece,
între frumuseþea excesivã ºi
excesiva claritate, între ambiguu ºi
exact stã secretul poeziei Luciei
Sav”. (p. 5)

Poezia, spune autoarea, este o
manifestare, prin poet, a divinitãþii,
a graþiei divine. În faþa lui Dumne-
zeu te duci cu Dumnezeu însuºi,
care eºti tu prin graþia Sa. Poezia
nu þine de om sau þine în mãsura
în care divinul este în el. Poetul nu
dã seama, în faþa morþii/vieþii sale,
de el, ci de ceea ce a fãcut poetic
cu divinitatea din el. Dar nu despre
Dumnezeu anume scrii, ci despre
lumea ta, despre lumea în care
trãieºti ºi eºti. Altfel spus, ai
întotdeauna în tine absolutul lumii,
care este ºi absolutul tãu. De la
concretul multiplului pleci, de la

onticul cel mai cãrnos, uneori de
la simbol, þinând seama, însã, cã
acesta este o manifestare a
Unicitãþii. Ca poet, spune Lucia
Sav, sunt o manifestare a Unicului.
Pentru a da seamã de el, a folosit
calea pe care chiar ea o spune:
„Nota dominantã a demersului
meu poetic este întoarcerea la
lirism, la metaforã, la ritm, la ar-
monie, în general”. (p. 83) Aceasta
este calea pe care vrea sã meargã
ºi se îndreaptã Lucia Sav. Prin ea
(lirism, metaforã, ritm, armonie)
desluºeºte ºi deschide „misterul”.
Sunt ºi alte cãi poetice, dar
misterul este unul singur. Cel al
Unu-lui, adicã cel al poetului. Poetul
nu este în afara lumii, nu stã
oarecum înfipt în ea, el este lumea
însãºi, aºa cum el ºi-o dã sieºi. Stã
„cu înfrigurare” în faþa lui însuºi ºi
dã seama de ceea ce însuºi este.

Volumul Flori de migdal are douã
secþiuni: „Flori de migdal” ºi „Alpha
ºi Omega”. În ambele alterneazã
poezia cu ritm ºi rimã cu aceea în
prozã. Prima, poezia, þine mai mult,
uneori fundamental, de simbol, de
metaforã, proza are mai mult în
vedere concretul, viaþa de zi cu zi.
Ambele interesante pentru cel
care-i citeºte atent, fãrã grabã,
poezia. În fapt, textele (sã le
spunem ºi aºa) Luciei Sav nu sunt
ce par a fi la prima vedere. Ele
trimit, aºa cum spuneam mai sus,
prin simbol ºi metaforã, la absolut.
Tot acolo trimit ºi textele „în prozã”.

La începutul lecturii, citindu-l,
acest volum pare a fi o încercare
de descriere a naturii ºi a câtorva
episoade din viaþa personalã. Eu
zic cã nu e aºa, pentru cã totul mai
apoi te trimite la livresc, la dicþionar,
le tratate de specialitate, la filosofie.
Ai impresia cã aºa ceva s-a mai
scris. Probabil. Numai cã poezia
Luciei Sav, sub ochii cititorului sãu,
devine din descriere a naturii
(vegetale sau umane), o poezie
ermeticã. De o luciditate de cristal.
Laºi, pentru o clipã, ritmul ºi rima
ºi pãtrunzi în adânc. În simbol, în
metaforã. Dacã vezi, citeºti, doar
natura ºi omul, nu vezi mare lucru.
Trebuie sã vezi absolutul. ªi în
naturã, fãrã a fi panteist, ºi în
culoare, ºi în ritm ºi rimã, ºi în om.
În om, cu ale lui minuscule
frãmântãri, vise ºi furii.

Orice Zeu, oricum s-ar numi el,

trebuie sã-þi aducã aminte de
moarte. În cazul de faþã, moartea
este sinonim al absolutului. În
textele sale, Lucia Sav nu vorbeºte
despre moarte. Niciodatã despre
cea fizicã, de care unii se tem ca
ºi copiii care învaþã sã umble. Nu
despre o extincþie este vorba aici,
ci despre ceea ce eºti în naturã,
în absolut. Cãci altfel nu poþi fi. Vezi
ceea ce este lângã tine, vezi
culorile, frunzele, dimineþile, roua.
Pãsãrile le vezi, ºi ºerpii, ºi
întunericul. ªi stelele, ºi dimineaþa.
Dacã acestea nu te trimit mai
departe, mai sus sau mai în adânc,
n-ai vãzut mare lucru. Sau n-ai
vãzut ºi n-ai trãit nimic. Nu Nimicul,
ci un nimic banal, cotidian, fãrã
apus, fãrã vlagã. „În rãcoarea
dimineþii,/ a rãsãrit/ un templu de
crini/ poleit de aurul soarelui.//
Lujerii drepþi/ par zvelte cariatide,/
iar potirele albe,/ fragede capiteluri./
În limpezimea albastrã,/ crinii
nãlucesc/ un templu înmiresmat.//
Dimineaþa însãºi,/ o vestalã în alb
imaculat,/ toarnã peste crini/
rãcoare ºi rouã/ din amfora
cerului.” (Amfora, p. 30) „Din
adâncul memoriei,/ se revarsã
nostalgia/ unor înmiresmate clipe.”
(Nostalgia, p. 8) „În clipa când
gura-mi atinse/ fruct fraged din flori
de migdal,/ din dulcele miez se
prelinse/ veninul reptilei, letal.”
(Flori de migdal, p.11) „Periplul prin
bolgiile nopþii,/ destrãmarea
negurilor,/ întoarcerea.” (Strigãtul,
p. 41) „Lin cântul pãtrunde-n/
cochilia moale,/ volute sonore/ se
strecoarã-n adânc -/ tainic
vibreazã/ lãuntrul.// Cuprins de-
ncântare,/ sufletul se smulge/ din
locul prea strâmt,/ se-avântã-n
nemãrginire -/ contemplã/ grãdinile
cerului.” (Varã, p. 50)

Din naturã, din cea de-a doua
(aceea creatã de om), din cuvinte,
limbaj cu toate ale lui, poemele
trimit spre început. Roata, bolgiile,
lãuntrul, hruba, adâncul memoriei,
molidul, templul, întoarcerea. Toate
trimit la început, la absolut. Fãrã el
nu eºti. Dar eºti în fiecare clipã, pe
care o simþi nu privind-o doar, ci
cu tot ceea ce eºti: om, naturã,
culturã. Cu tot scâncetul, trãirea ºi
bucuria acesteia. A clipei. A celei
eterne. De aici acele aºa-zise
proze ale Luciei Sav. „Mãnãstirea
ei era lumea realã a unui oraº

Flori de migdal

Lucia Sav, Flori de migdal, ed. Casa
Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2013.
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zgomotos, o lume ce parcã se
îndrepta spre extincþie.” (Monahalã,
p. 47) Se poate privi viaþa ca fiind
o continuã extincþie. Se poate, dar
e fals. Sigur cã aceastã viaþã
conteazã, cã alta asemeni nu ni s-
a dat. Dar dacã Dumnezeu este
viu, ºi asta vrea sã spunã ultimul
capitol din volum, atunci totul este
viu. Poezia ne dã un înþeles, fãrã
de care nu putem fi. Dacã înþelesul
este, atunci poezia este. Dacã
poezia este vie, atunci Dumnezeu
este viu. Dacã Dumnezeu este viu,
atunci totul este viu. Poezia
(textele) Luciei Sav ne spun
povestea noastrã. A tuturor. O
vedem. O citim. O trãim.

Ioan Negru

Intitulatã „Privire de pe o
cocoaºã de cãmilã“, a cincea
carte de Vera Ieremiaº, apare în
anul 2012 la Editura Eikon, din
Cluj. Volumul conþine opt povestiri
ºi cele mai multe dintre acestea
dau valoarea prozatoarei,
confirmând astfel talentul din
cãrþile anterioare.

Întâmplãrile petrecute în cele
opt proze scurte nu se deruleazã
în România, ci în Maroc, de
aceea cele mai multe personaje
sunt marocani, alãturi de care
apar europeni, îndeosebi fran-
cezi, dar ºi o româncã, aceºtia
fiind profesori, medici, asistenþi
medicali. Însãºi autoarea ºi-a
exercitat profesia de cadru
didactic câþiva ani, în deceniul opt
al secolului trecut, în Maroc.
Fireºte cã unele evenimente din
carte au fost trãite de autoare ori
de colegi ai ei, însã textele care
fac obiectul acestei recenzii nu
pot fi considerate reportaje sau
însemnãri de cãlãtorie.

Întâia prozã, care dã ºi titlul
cãrþii, devine o pledoarie pentru
dragoste dezinteresatã. Tânãra
Hassania este cãsãtoritã, fãrã
acceptul ei, cu mai vârstnicul
Mustafa Maniarh, însã dupã cinci
ani de convieþuire se despart.
Hassania l-a iubit tainic pe
Abdou, dar pãrerea ei nu a contat
când tatãl acesteia a hotãrât s-o
dea de soþie lui Mustafa. Situaþia
fetei din familia marocanã în

momentul când tatãl ia hotãrârea
în favoarea viitorului ginere, de
obicei mai vârstnic decât mireasa
în devenire, este redat de au-
toare cu o elocventã comparaþie:
„Ea era precum frunza de mentã,
verde ºi proaspãtã, parfumatã ºi
apetisantã, care nu se putea
opune degetelor ce o aºezau în
pahar ºi turnau peste ea apã
fierbinte dintr-un ceainic...”(p.25).
Tânãra femeie se recãsãtore-
ºte prin proprie voinþã, fãrã iubire,
cu Mohamed Douieb. Aceastã
prozã constituie una dintre po-
vestirile remarcabile din carte.

În povestirea „Platoul de
cous-cous”mai vârstnicul elev
marocan Jawar Abchir, aflat în
relaþii bune cu tânãrul sãu
profesor francez Pierr Hervieux,
duce acestuia, de acasã, un
platou cu mâncare specific nord-
africanã, numitã cous-cous,
pentru ca profesorul sã o
consume cu profesoara Corina
Vãlean, venitã din România sã
predea fizica ºi chimia. Drumul e
lung, vasul este fierbinte, însã
elevul îndrãgostit de româncã
ajunge cu bine la blocul unde
locuiau profesorii ºi medicii
strãini. Profesorul Hervieux aflã
astfel, surprins, cã elevul sãu
este hotãrât s-o cearã de soþie
pe Corina Vãlean.

Un deziluzionat în dragoste
este francezul Bernard Lavallier,
convertit la mahomedanism,
devenit astfel cetãþean marocan,
cãsãtorit cu marocana Aycha. Ei
sunt patronii unui restaurant,
numit iniþial „Samson ºi Dalila”,
însã dupã ce s-au mutat în
câteva localitãþi, iar soþia se
preocupã mai intens de firmã,
numele localului s-a scurtat:
„Dalila”. Acest cuplu trece printr-
o crizã a cãsniciei lor, numitã
monotonie. Povestirea are
ciudatul titlu „Stampele japoneze
de la Marrakech”.

Douã povestiri mi-au atras
atenþia cu deosebire: „Cafe
Florance. La Casablanca” ºi „Ata
Allah”. Prima este proza cea mai
extinsã din carte, cu personaje
veridice, creatã cu talent de
prozatoare, ajunsã la maturitate
artisticã. Vera Ieremiaº dove-
deºte cunoaºterea istoriei ºi
culturii marocane, a unor tradiþii

ºi obiceiuri, chiar reþete culinare
din Maroc. Evenimentele din
povestire se desfãºoarã îndatã
dupã ce aceastã þarã nord-
africanã îºi cucereºte indepen-
denþa, ieºind astfel din starea
nefericitã de dominion francez.
Cei doi protagoniºti ai povestirii
sunt tinerii Amir Zaoui (Sidi Amir)
ºi Hassan Berchane (Sani),
studenþi în Franþa, întâiul stu-
diazã dreptul la Paris, al doilea-
medicinist la Montpellier. Au-
toarea reînvie momente din viaþa
lor, de la tinereþe pânã la bã-
trâneþe, profesioniºti de primã
mânã în þara lor de baºtinã.
Planurile derulãrii evenimentelor
sunt mai multe, unele surprin-
zãtoare, cum ºi alte personaje,
îndeosebi feminine, sunt ela-
borate cu fineþe psihologicã.

Autoarea nu comunicã nimic de-
spre finalul discuþiei dintre gazdã
ºi musafir, însã ambianþa creatã
de „pana” prozatoarei, moleºeala
lascivã, aºternutã în finalul
povestirii dau convingerea citi-
torului cã viaþa Zinei s-a unit
grabnic prin priviri ºi zâmbete
discrete cu viaþa lui Mohamed.

Mircea Ioan Casimcea

Povestiri din Maroc
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Aventura comediei
româneºti 1780- 2009

Dupã Aventura dramei
româneºti, lucrare apãrutã în 2005
la Editura Dacia, Justin Ceuca
revine acum cu analiza unei noi
„aventuri”, aceea a comediei româ-
neºti, extinsã pe un interval de 230
de ani. Studiile ºi doctoratul în
filologie, precum ºi perioada foarte
îndelungatã (30 de ani) în care a
fost secretar literar al Teatrului
Naþional din Cluj, dar mai ales
practica pedagogicã exersatã în
predarea cursului de istorie a
teatrului românesc (Departamentul
de Teatru al Facultãþii de Filologie
din cadrul UBB) fac din Justin
Ceuca un ambiþios. El þine sã
consemneze în istoria universalã
a teatrului, chiar dacã acest lucru
constituie o „aventurã”, o acþiune
îndrãzneaþã ºi riscantã – „calitatea
comicului [la români] se aratã mai
modestã, nu prea situatã la
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-, care poate sau nu sã ducã la
înscrierea comediei româneºti în
universalitate. În acest sens,
autorul se dovedeºte a fi nu un
„cultivator al uitãrii”, ci un împãtimit
în a face posibilã intrarea în istorie
a românilor.

Structuratã pe ºapte capitole,
cartea parcurge mai multe etape,
de la cele de facturã generalã pînã
la cele cu aplicaþie directã pe
comedia româneascã. Autorul
remarcã preferinþa scriitorilor
români pentru zeflemea, care vine
din structura poporului, românii fiind
„rãi în relaþie cu ceilalþi, cu
aproapele lor”. Justin Ceuca
încearcã ºi o explicaþie istoricã a
acestui fel de a fi al românului, care
a fost nevoit sã joace mereu teatru
în epoci istorice în care nãvãlitori
s-au abãtut  peste þarã, omul locului
fiind constrîns sã adopte tactica
„terenurilor pîrjolite”, a sinceritãþii
camuflate sub straturi suprapuse
de teatralitate.

Dupã o caracterizare generalã
a comediei româneºti, Justin
Ceuca trece în revistã tipologia ei
(comedia satiricã, sentimentalã, de
bulevard, poeticã, istoricã, realist-
psihologicã, etc.), acordîndu-le un
spaþiu amplu lui Vasile Alecsandri
ºi I.L. Caragiale. Sugestive mi s-
au pãrut titlurile capitolelor în care
analizeazã comedia caragialianã:
O scrisoare pierdutã sau I.L.
Caragiale perpetuu, O noapte
furtunoasã sau democraþia
periferiei, D’ale carnavalului sau
triumful rîsului, Conul Leonida faþã
cu Reacþiunea sau realitatea irealã
a vieþii ºi revoluþiei. O micã notã
despre modernitatea lui Ion Sava
atrage atenþia în mod deosebit prin
plasarea omului de teatru român
în vecinãtatea lui Meyerhold sau
Max Reinhard datoritã originalitãþii
mijloacelor teatrale adoptate, dar
care „nu avea[u] cum interesa
teatrul românesc (...) în 1946".

Autorul face o interesantã ie-
rarhizare comediei socialiste prin
departajarea dramaturgilor în
funcþie de conformismul sau non-
conformismul lor (comedia noncon-
formistã de fond, nonconformism
întîmplãtor, de ocazie, etc.).

Clasificarea novatoare cu care
opereazã este semnalatã de autor
încã de la început: „Toate acestea

le-am amintit pentru cã pînã acum
în teatrologia românã n-au fost
puse cap la cap” (p.11). Cartea lui
Justin Ceuca este un studiu dens
în informaþie ºi structurat cu atenþia
cu care ne-a obiºnuit din celelalte
cãrþi ale sale despre drama
româneascã ori despre evoluþia
formelor dramatice sau teatrologia
româneascã în interbelic.

Eugenia Sarvari

Publicat la editura Eikon, în
2013, volumul de faþã reprezintã
disertaþia masteralã a lui Silviu
Mihãilã, realizatã dupã o perioadã
îndelungatã de cercetare a fondului
de arhivã constituit in situ dupã
dispariþia profesorilor Ioana ºi Liviu
Petrescu, aflat acum în patrimoniul
Bibliotecii Judeþene Cluj. Având ºi
alte cercetãri în domeniul
eminescologiei în spate, tânãrul
cercetãtor alcãtuieºte o lucrare
organizatã pe multiple niveluri de
interpretare. În paralel, el participã
ºi „la realizarea selectivã a unei
istorii a receptãrii critice a literaturii
universale, o istorie scrisã de
diverºi autori ºi adnotatã de Ioana
Em. Petrescu, Liviu Petrescu ºi
chiar de Dimitrie Popovici.”
Polemici, frânturi de idei, proiecte
schiþate doar, reflecþii acide sau
tragicomice, seria adnotãrilor pe
care S. Mihãilã le observã, le
fiºeazã ºi le explicã prin
contextualizare, deloc speculativ,
ci argumentat ºi riguros, dezvãluie
lumea secundarã a ocurenþelor
neexperimentate, pãstrate în
umbrã, instantaneele unei gândiri
plurivalente, în luptã mereu cu
timpul, captive între paginile unor
cãrþi importante – clipe-barierã pe
care gândirea le opune scurgerii
mult prea rapide a timpului de
studiu ºi analizã.

Construindu-ºi consecvent o
metodologie ºi un aparat con-
ceptual graþie cãrora demersul de
faþã capãtã seriozitate academicã,
autorul observã practicile de
lecturã ale distinsei profesoare de
la literele clujene. Cu o pondere
importantã în economia volumului,
polemica faþã de comentariile
Rosei del Conte este decelatã din C
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perspectiva celor trei grade ale
comunicãrii pe care Mihãilã le
aplicã în analiza întreprinsã: gradul
pozitiv sau dialogismul, gradul
zero sau interesul pentru ideile
dezbãtute, gradul negativ sau
polemica propriu-zisã (unde Ioana
Em. Petrescu sancþioneazã in-
corectitudinea sau incoerenþa
conceptelor cu care cercetãtoarea
italianã abordeazã opera emi-
nescianã). Adnotãrile Ioanei Em.
Petrescu, prezente pe marginea
volumelor eminesciene, dar ºi în
volumele critice de eminescologie
(revizitarea conceptualã ºi a
deontologiei profesionale a stu-iilor
de acest tip scrise de ªtefan
Cazimir sau de Svetlana
Paleologu-Matta), constituie un alt
palier important al volumului, alãturi
de dedicaþiile prezente în câteva
importante volume din bibliotecã.
Succint, însã argumentat, Silviu
Mihãilã surprinde toate observaþiile
intempestive ale gândirii critice
extrem de rapide ºi vigilente a
Ioanei Em. Petrescu ºi accen-
tueazã coerenþa imaginilor,
codurile poetice, actualizarea
permanentã a grilelor de lecturã,
sincronizarea lor cu marile modele
critico-teoretice occidentale.
Afinitãþile intelectuale ale Ioanei Em.
Petrescu, revelate în final, dez-
vãluie simultan eminescologul,
poeticianul ºi criticul literar.
Bucurându-se de un aspect vizual
atent ºi convingãtor, volumul
surprinde, în plan secund, emoþiile
unor întâlniri care se întâmplã între
epoci, spaþii, individualitãþi, priviri
critice, generaþii diferite de cititori.

Elena Butuºinã
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Apãrutã cu sprijinul Adminis-
tratiei Fondului Cultural Naþional,
numãrul recent al revistei Viaþa
româneascã, 7-8, se impune prin
nivelul articolelor publicate, de la
editorialul redactorului-ºef,
Nicolae Prelipceanu, ironizand
trãncãneala cotidianã, vorbitul
fãrã miez, automatismele ling-
vistice sufocând dialogul, la
eseul lui Solomon Marcus des-
pre educaþia de azi, cea cu un
diagnostic controversat. Pagi-
nile inedite ale unui posibil  ro-
man coagulând-se în jurul unui
motiv-barza-roman in nuce, dar
schiþat cu mânã sigurã de
regretatul optzecist Ion Stratan,
este prezentat de un fost
concitadin, Florin Toma, care
semneazã ºi patru cronici de
artã, patru portrete empatice ale
unor pictori sau graficieni
contemporani. Florin Ciotloº,
urmãrind traseul receptãri i
poeziei lui Ion Stratan, formu-
leazã ingenioase observaþii
despre experimentele literare
ale poetului. Jocul ºi golul limba-
jului  se întrepãtrund într-un fel
de disperare tandrã la poet.

Se citesc cu plãcere, de ase-
menea, paginile lui Andrei
Codrescu, traduse de Rodica
Grigore, analize sclipitoare,
tipologice, ludice ale Floridei-
avanpostul  Americii, declan-
ºând  savuroase asocieri des-
pre specificul unui oraº ame-

rican Miami. Excelente, ca de
obicei, articolele de istorie
literarã din acest numãr, Mihai
Zamfir despre Bacovia (care
obtine´„poezie din mizerie in-
ternã, suferinþã ºi dis perare“)
ºi Cornel Ungureanu despre
descoperirea pasiunii sale
constante ºi rodnice pentru
scrierile lui Voiculescu, apoi,
Florin Manolescu despre Neagu
Djuvara, G.Grigurcu despre
Miron Kiropol, ori Florina
Moldovan Lircã  despre C.
Regman ºi Revista cercului
literar de la Sibiu. Proze de
Adrian Buzdugan, Mozes Attila,
Sânziana Vasile... Texte con-
sistente semneazã Rodica
Grigore la Cronica traducerilor,
Paul Aretzu la Cartea de religie,
Augustin Ioan la Cartea de ar-
hitecturã, iar la Cronica literarã:
Andrei Ionescu, Tudorel  Urian,
Viorica Rãduþã, Viorica Niºcov,
Graþiela Benga. Alexandra
Ciocârlie despre Octavian Paler,
Liviu Franga despre Pârvan-
douã analize temeinice ale cla-
sicitãþii perene.

Un grupaj de poeme, cuceri-
toare prin tonul lor dezinhibat,
prin directeþea lor melancolic-
depresivã publicã Ion Cocora,
aflat în formã de zile mari. Gãsim
de asemenea, versurile crista-
line, concentrate,ale unui poet
discret, umbrit de traducãtorul
eminent din italianã, care este
Mihai Banciu. Gheorge Vidican,
Anastasia Gavrilovici, Vlad A.
Gheorgiu semneazã grupaje
lirice reuºite. Sunt extrordinare
versurile unui autor canadian,
George Elliot Clarke, versiunea
în limba românã, oferitã de
Diana Manole, ne deschide o
lume care seamãnã ºi nu prea
cu a noastrã. Pe de o parte, ne
uneºte limbajul cultural comun,
pe de alta, ne despart, dar nu de
tot, unele referinþe punctuale,
dar, lucru important,  emoþia ni
se transmite firesc.

ªi în cazul altui poet puþin
frecventat de marele public,
spaniolul Jose Maria Piñeiro,
tradus de Rodica Grigore,

descoperi un fel de limbaj unitiv,
dat de universalitatea lirismului.
Prozele stranii ale lui Juan Carlos
Onetti, traduse de Radu Niciporuc
– exemple de post-modernism.
Cronica tv, Dan Iancu, cronica
filmului, Dorin Stãnciulescu, un
studiu al lui Mircea Tiberian,
exerciþiile de lucidiate ale lui
Ovidiu Ivancu asigurã polimor-
fismul revistei. Poemul invitatului
special, Arcadie Suceveanu, are
nerv ºi simþ ludic. Axul tematic al
acestui numãr este dat, dupã
pãrerea mea, de problematica
degradãrii  limbajului, de slãbirea
legãturii dintre om ºi vorbire.
Tema schiþatã în editorial, o gã-
sim explicit, teoretizatã în eseul
Nicoletei Dabija, Înapoi la limbajul
sacru, înapoi la jurãmânt, iar,
aluziv la mulþi colaboratori ai
publicaþiei bucureºtene. Felicitãri
redactorilor, pentru care vacanþa
se vede cã a fost scurtã. Pro-
iectul AFCN-ului a fost onorat cu
brio. Adrian Popescu

O revista de tinuta intelectuala,,,,,
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Concertul la care am asistat în
seara de 4 septembrie, organizat
în colaborare cu Festivalul
Internaþional « George Enescu »,
a fost unul deosebit datoritã
invitaþilor de marcã ºi a programului
inedit. Orchestra Filarmonicii
„Transilvania” a interpretat lucrãri
de Ulpiu Vlad  ºi Jörg Widmann,
sub bagheta acestuia din urmã. Un
program exclusiv contemporan, al
cãrui punct culminant a fost
concertul pentru trompetã de Jörg
Widmann, intitulat Ad absurdum
pentru trompetã ºi orchestrã micã
(2002), în interpretarea uimitoare
a solistului Sergei Nakariakov.

Cu Lumina drumurilor de Ulpiu
Vlad, publicul a fost introdus în
universul sonor atonal, care, chiar
dupã un secol de existenþã,
rãmâne pentru mulþi un teren
incomod. Caracterul meditativ
pronunþat al lucrãrii stimuleazã „o
audiþie atentã, fãrã cãutarea
schimbãrilor cu care suntem
astãzi atât de obiºnuiþi, ci cu
rãbdarea purificatoare ce ne
permite  sã simþim esenþa sonorã”.
Prin aceste cuvinte, compozitorul
îºi afirmã atitudinea asupra
fenomenului muzical, tratat ca for-
mã de energie superioarã vitalã.

Dupã aceastã atmosferã
staticã, contrastul  creat de Ad
absurdum a fost aproape violent.
Viteza ºi gradul de dificultate ating
paroxismul în primele mãsuri ale
lucrãrii, scopul fiind parodierea
într-o oarecare mãsurã a virtuo-
zitãþii cu orice preþ care în epoca
noastrã se transformã în încar-
cerare: dupã cum spune ºi
Widmann, „o colivie construitã de
noi înºine, de o rigiditate mania-

calã”.  Sergei Nakariakov, un artist
cu un parcurs impresionant, este
chiar dedicatorul concertului, pe
care l-a interpretat într-o manierã
absolut transcendentalã. Dintre
instrumentele de suflat din alamã,
trompeta permite cea mai mare
varietate de articulaþii, care în ca-
zul lui Nakariakov au fost de o
precizie extremã. Fiind structuratã
ca un perpetuum mobile, lucrarea
nu permitea solistului sã-ºi etaleze
ºi calitãþile lirice, însã cele câteva
momente de sostenuto au lãsat sã

se întrevadã o sonoritate contro-
latã ºi expresivã, deloc stridentã.
Am remarcat în mod deosebit solo-
urile de timpan, executate impe-
cabil de percuþionistul Emil Simion.
În ceea ce priveºte interpretarea
orchestrei, trebuie avut în vedere
faptul cã aceasta se confruntã
foarte rar cu un astfel de repertoriu.
În plus, numãrul repetiþiilor a fost
foarte mic, ceea ce a fãcut ca
redarea sã fie  mai puþin precisã în
anumite momente dificile, cum ar
fi de exemplu preluãrile rapide în
pizzicato, unde s-a simþit un deze-
chilibru ritmic.

A doua parte a concertului a fost

dedicatã exclusiv Misei pentru
orchestrã mare de Jörg Widmann,
care i-a avut ca soliºti pe Alfred
Melichar (acordeon) ºi pe Wilhelm
Bruck (chitarã). Misa este în mod
normal o lucrare vocal-simfonicã
ce presupune implicit prezenþa
corului ºi a soliºtilor vocali. Aici
însã, instrumentiºtii au fost pro-
tagoniºti. De exemplu, în Monodia
din Kyrie, corul ºi orga, care intrã
în dialog, sunt doar sugerate de
instrumente ale orchestrei. Dupã
cum explicã însuºi compozitorul,
pãrþile Misei au urmãtoarea
semnificaþie:  Kyrie este strigãtul
de îndurare care primeºte ºi cel
mai important loc din Misã, în
Gloria este exploatat contrastul
dintre uman ºi divin, Crucifixus
reprezintã scena Golgotei, iar în
final, Et resurrexit surprinde
transformarea treptatã într-o altã
stare de agregare. Orchestraþia a
alternat între momente de tutti,
momente de monodie realizatã
pe principiul schönbergian de
Klangfarbenmelodie, momente
camerale centrate pe combinaþii
timbrale (clarinet-acordeon, corn-
flaut) ºi efecte sonore neobiºnuite
realizate de alãmuri, chitarã, pian,
harpã sau percuþie.

Având din nou în vedere dificul-
tatea scriiturii, putem afirma cã
interpretarea orchestrei a fost lãu-
dabilã, rãsplãtitã din plin la final de
entuziasmul compozitorului.

Pe întreg parcursul concertului
am simþit însã cã nici orchestra
nici publicul nu sunt îndeajuns
familiarizaþi cu muzica zilelor
noastre. Acum 200 de ani creaþiile
contemporane se bucurau de
exclusivitate în programele de
concert, pe când astãzi cântãm
doar muzica trecutului. Fenomenul
este prea complex pentru a putea
fi tratat în câteva rânduri, însã vã
propun o reflexie pe aceastã te-
mã, amintind cuvintele lui Yehudi
Menuhin: „Scopul muzicii în edu-
caþie nu este acela de a forma un
public gata fãcut, cu „gusturi bine
definite”; de asemenea, în mod
categoric, nu este nici acela de a
forma o piaþã pentru bunuri spe-
cifice, ci de a crea un climat mu-
zical deschis, cu un larg orizont,
cu spirit critic, de a înlesni însu-
ºirea unei arte interpretative, de a
încuraja oamenii sã fie umani”.

Georgiana  Fodor

C
R

O
N

IC
A

 M
U

ZI
C

A
LÃ

Ulpiu Vlad Jörg Widmann

Concert de creatii
contemporane desfasurat la
Cluj in cadrul Festivalului
International  George Enescu,, , ,
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“Cine are noroc are/ Pune
piatrã ºi rãsare…” (N. Guþã,
manelist contemporan)

Vechii greci socoteau cã o
generaþie înseamnã 33 de ani. Nu
avem nici un motiv sã nu-i credem.
Când e vorba de greci, cei de la
National Geografic zic cã pentru a
avea o experienþã irealã trebuie,
neaparat, sã vizitezi Portara din
orãºelul Naxos. Aceasta este ruina
de azi a unei mãreþe porþi antice.
“Priveliºtea de la asfinþit meritã,
singurã, drumul pânã acolo”. Din
acest motiv am încercat sã scriem
ºi noi, aici ºi acum, despre asfinþitul
unei îndeletniciri majore (e vorba
de minerit) ºi al unui simbol (ne
referim la marea grevã din 1977).
Bine aþi venit într-o imaginarã
Portara ºi priviþi asfinþitul Vãii Jiului.
În toatã splendoarea lui…

Orice mare aventurã începe
cu un prim pas. Pasul de la
Aninoasa

Puþinã lume mai ºtie cã marea
grevã de la Lupeni 77 a început,
de fapt, în ziua de 1 august, la Mina
Aninoasa. Localitatea respectivã
se aflã între municipiile Petroºani
ºi Vulcan iar fiecare dintre ele ºi-ar
putea-o revendica drept un cartier
adiacent lor. Pe de altã parte,
Oraºul este împãrþit în douã:

1.Iscroniul - care se aflã la
ºoseaua ce traverseazã Valea
Jiului de la un cap la altul ºi

2.Aninoasa propriu-zisã, adicã
partea aflatã dincolo de calea
feratã, de-o parte ºi de alta a unui
drum lateral care, pânã nu de mult,
ducea la minã.

Iscroniul are doar câteva blocuri
comuniste dar se mândreºte cu
foarte multe (ºi spectaculoase)
proprietãþi aparþinând clanului
condus de faimosul manelist
Nicolae Guþã. În marea familie a
d-lui Guþã (ex Lingurar), misiunile

economice s-au împãrþit echitabil:
el ºi cu Nicoleta (plus cei din neam
care vor mai dovedi calitãþi
muzicale) se vor îndeletnici cu
manelele iar restul clanului se va
dedica, zi ºi noapte, colectãrii
fierului vechi. În viitorul foarte
apropiat, clanul îºi va diversifica
raza de acþiune economicã ºi în
domeniul alimentaþiei publice. În
acest sens, d. Guþã urmeazã sã-
ºi deschidã, în Valea Jiului, o
pensiune ºi un hotel. Oricum, o
bunã parte din centrul
Petroºaniului îi aparþine ºi depinde
doar de el ce destinaþie va da
respectivelor spaþii. Deocamdatã,
le-a adjudecat, ca la nuntã. Fãrã
numãr ºi cu banii jos…

Conflicte ºi destine ante ºi
post revoluþionare

Ca sã revenim la anul 1977, în
dimineaþa zilei de 1 august
preºedintele comitetului sindical de
la Exploatarea Minierã Aninoasa,
tovarãºul Dima Miºu se afla la
birou. Preºedintele era înconjurat
de câþiva membri ai comitetului ºi,
cu toþii, încercau sã facã faþã unor
muncitori extrem de nemulþumiþi. Ei
încercau, fãrã nici un succes, sã
ofere celor revoltaþi explicaþii cât de
cât logice. Lumea era total
nemulþumitã de noua lege a
pensionãrii minerilor (care creºtea
limita de vârstã) ºi înãsprea
condiþiile pe care trebuia sã le
îndeplineºti dacã voiai sã pãrãseºti
sistemul pe cale naturalã. Cel mai
nemulþumit dintre ortaci s-a dovedit
a fi minerul Gheorghe Maniliuc. El
a folosit un limbaj total neortodox
la adresa liderului sindical. Cu puþin
înainte de a intra, furtunos, în biroul
liderului sindical, minerul Maniliuc
i-ar fi lovit pe inginerii Costinaº Virgil
ºi Solga Ioan. Oricum, cei doi au
scãpat ieftin. Pe primul l-a apãrat
muncitorul Hunyadi Andrei iar cel

de-al doilea a fugit din calea
minerului furios ºi s-a ascuns în
remiza pompierilor. Muncitorul
Catâru Marin - care lucra la
depozitul de lemne - a declarat cã,
totuºi, Pârva Ion l-ar fi lovit, în cap,
pe inginerul Costinaº cu masca de
gaze. Pe de altã parte, martorii
oculari susþin cã Maniliuc l-ar fi
avut alãturi, în confruntarea sa cu
Dima Miºu, ºi pe Drãguºin Ion,
venit la minã din comuna Cucuieºti
din Moldova.

(Dupã Revoluþie, Costinaº
Virgil a fost primul preºedinte al
Frontului Salvãrii Naþionale din
Petroºani dar a constatat, repede,
cã nu era fãcut pentru a conduce
administraþia localã în vremuri atât
de tulburi. Aºa cã a demisionat
imediat ºi a optat sã lucreze, în
continuare, tot în mineritul Vãii Jiului.
Dupã el a venit un neamþ, Wilhelm
Kleibel, care a fost primarul
Petroºaniului pânã la primele
alegeri libere. Solga Ioan a ieºit la
pensie de la mina Dâlja. Acolo a
lucrat cu inginerul Carol Schreter,
viitorul primar al Petroºaniului. Cel
din urmã a avut grijã sã-l punã, pe
proaspãtul pensionar minier, în
fruntea pieþii agroalimentare din
Petroºani, de unde a reuºit sã se
cãpãtuiascã într-un mod rapid ºi
spectaculos. Solga ºi-a ridicat în
Bumbeºti Jiu o casã, aflatã peste
drum de liceul din localitate. Cu
care se întrece atât în lungime cât
ºi pe lãþime...

Liderul sindical ºi tatãl
actorului nu vor sã urce în
autobuzul ce ducea la grevã

Ca sã revenim la zilele
istoricului august 1977, vom
preciza cã la mina Aninoasa
tensiunile creºteau de la o zi la alta
cu toate cã la faþa locului au venit,
imediat, oameni din conducerea
Combinatului minier ºi cei din
fruntea municipiului de partid. Aºa
se face cã în dimineaþa zilei de 3
august 1977, Maniliuc îi urcã, cu
forþa, în autobuzul (cu destinaþia
Lupeni) pe liderul sindical Dima
Miºu ºi pe inginerul Stãnescu
Vergilã.

Minerul este ajutat, în acþiunea
sa de convingere a îndãrãtnicului
sindicalist comunist, de
credinciosul sãu ortac, mineral

Greva de la Lupeni 77.
The Next Generation
Mihai   Barbu
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Opincã Aurel. Ortacul era de loc
din comuna ªerbeºti din Moldova
iar acasã, la Vulcan, îl aºteptau
patru copii minori. Plus o soþie
casnicã.  (Dupã ce a ieºit la pensie,
Stãnescu Vergilã a fost un activ
sindicalist care s-a bãtut, mereu,
cu administraþia pentru drepturile
celor care au pãrãsit, la limitã de
vârstã, sistemul. El voia sã le fie
menþinute gratuitãþile la raþiile
cãrbune destinate încãlzirii lo-
cuinþelor. De asemenea, îºi dorea
sã rãmânã ºi plata simbolicã  a
kilowatului. Acesta era livrat mi-
nerilor la preþul derizoriu de 25 de
bani, în zilele în care salariile ºi
pensile se socoteau, deja, în
milioane de lei . Pentru cine nu e
din Valea Jiului, mai adãugãm un
amãnunt, credem, semnificativ:
inginerul Stãnescu Vergilã e tatãl
actorului Marius Stãnescu. În urmã
cu câþiva ani, d. Vergilã a trecut la
cele veºnice).

O relatare neutrã cu un
Pescãruº ºi un þap ispãºitor

Pe 5 august, marea grevã de la
Lupeni se terminase de douã zile.
Preºedintele comitetului sindical,
tov. Dima Miºu i-a invitat pe to-
varãºii cu munci de rãspundere
rãmaºi în anchetã, la o grãdinã de
varã. E vorba de localul “Pescã-
ruº” din localitate, aflat pe malul
unui biet pârãu ce traversa, leneº,
toatã Aninoasa. Afarã era cald ºi
toatã lumea, gazde ºi invitaþi,
comandase bere ºi mici. Pe terasã
se mai afla ºi minerul ªteþ
Gheorghe. Acesta venise la mina
Aninoasa, judeþul Hunedoara din
comuna Aninoasa, judeþul Gorj ºi,
prin urmare, omul se simþea ca
acasã. Aºa cã ortacul a înjurat
minereºte toate “organele” aflate pe
terasa “Pescãruº”-ului. Atât la
intrare cât ºi la ieºire...

Nimic din cele relatate mai sus
nu putea rãmâne fãrã urmãri. “Lotul
Aninoasa” era format, potrivit
materialului de urmãrire penalã
întocmit de Procuratura localã
Petroºani, din învinuiþii Maniliuc
Gheorghe, Opincã Aurel, ªteþ
Gheorghe, Pîrva Ioan ºi Drãguºin
Ioan. Patru dintre ei scapã mai
uºor pentru cã procurorul dispune
disjungerea cauzei pentru minerii
Opincã, ªteþ, Pîrva ºi Drãguºin. În

consecinþã doar unul dintre ei,
Maniliuc Gheorghe, va mai fi
urmãrit penal ºi el va deconta, de
unul singur, toate cele petrecute la
Aninoasa. ªi, mai ales, la Lupeni.
Pentru cã, potrivit liderului grevist
Costicã Dobre, Maniliuc a fost
mâna sa dreaptã în zilele de foc
de la Lupeni. Drept pentru care
acesta a ºi fost condamnat, în
septembrie 1977, la 3 ani ºi 6 luni
de închisoare “cu obligare la
muncã corecþionalã pentru
infracþiunile de ultraj contra bunelor
moravuri ºi tulburarea liniºtii
publice plus ofensã adusã
autoritãþii”.

  Maniliuc a fost þapul ispãºitor
al grevei pornite la Aninoasa.
Atunci, în ziua de 1 august 1977,
peste 100 de mineri de la
exploatarea minierã ºi-au încetat
activitatea în semn de protest faþã
de mãsurile legislative privind
sistemul de acordare ºi condiþiile
de platã a pensiilor de invaliditate.

Viaþa unui grevist, aºa cum a
fost

Gheorghe Maniliuc a participat,
în anul 1964, de ziua de Sfântã
Marie Micã, la o nuntã din satul
Forãºti. Satul era la vreo 40 de km
de Liteni, locul de baºtinã a familiei
Maniliuc. Gheorghe avea 28 de ani
ºi ar fi vrut sã se cam însoare. La
nuntã o întâlneºte pe Gherghina,
o fatã de doar 15 ani. Era al 12-lea
copil din cei 14 ai pãrinþilor sãi. Era
frumoasã ºi voia, din tot sufletul,
sã plece din sat ca sã nu ajungã
sã lucreze la “colectivã”. Acolo
trudeau, zi luminã, atât pãrinþii cât
ºi fraþii ei mai mari. La nuntã s-a
îmbrãcat frumos, într-o bluzã albã
ºi o fustiþã neagrã. La nuntã, un
ortac le face cunoºtinþã ºi între cei
doi, Gheorghe ºi Gherghina, a fost
o dragoste la prima vedere. În
sãptãmâna urmãtoare erau, deja,
soþ ºi soþie. Vin, împreunã, la
Petroºani ºi prima locuinþã le-a fost
mansarda unei case luate, cu
chirie, chiar în spatele primãriei.
Erau vecini cu un croitor evreu
cãruia îi plãcea sã-i croiascã
Gherghinei haine pe mãsura
frumuseþii ei. Dupã condamnarea
soþului ei, Gherghina Maniliuc a
fost sfãtuitã sã se întoarcã în
Moldova. Ce sã facã acolo? Ea a

insistat sã i se ofere un serviciu în
Valea Jiului pentru a-ºi putea
creºte cei trei copii. A fost angajatã
bucãtãreasã pentru armatã. Soþia
grevistului a lucrat peste 10 ani
pentru militarii în termen care
lucrau în minã. Apoi a fost
transferatã la “Fabrica de
mâncare” din Vulcan, unde era
ºefã d-na Maria Copil. “A fost o
ºefã bunã ºi, niciodatã, nu ne-a
scos cu lipsuri…”, îºi aminteºte
fosta bucãtãreasã.

În anul 1991, femeia s-a
disponibilizat ºi s-a bucurat cã a
primit, pentru plecarea voluntarã
din sistem, suma de 16 milioane
de lei vechi. De patru ani rãmã-
sese singurã ºi o ducea greu.
Niciodatã nu a avut atâþia bani în
casã. Prima ei investiþie a fãcut-o,
dupã o adâncã meditaþie, într-un
boiler pe curent. Acum putea avea
apã caldã când voia ºi nu mai
trebuia sã aºtepte dupã programul
zgârcit oferit de Termoficarea
oraºului. Gherghina a investit
restul banilor în agriculturã. În
acest sens, femeia s-a dus la
soacrã-sa, în Litenii Moldovei, ºi a
ridicat, prima datã, un gard. Apoi a
mai construit ºi douã coteþe. Unul
pentru porci ºi unul pentru gãini.
Cu banii care i-au mai rãmas a plãtit
pe cineva sã-i are, timp de doi ani,
pãmântul socrilor. Au urmat doi ani
de secetã ºi nu s-a ales cu nimic.

 Dupã ce ºi-a ispãºit pedeapsa,
Gheorghe Maniliuc mai trãieºte
doar 7 ani. El moare, de inimã rea,
la doar 56 de ani. În urma sa au
rãmas doi copii, Gheorghe ºi
Mariana. Al treilea, Vasilicã-Marinel,
a murit de tânãr. Aflat în Moldova
la bunici, a cãzut de pe un cal
nãrãvaº ºi a murit pe loc. Pe 10
august 1980, când s-a produs
tragedia, Maniliuc îºi ispãºea
pedeapsa la Râul Mare Retezat ºi
nu a fost lãsat, de autoritãþile
comuniste, sã participe la
înmormântarea fiului sãu.

În 1999, Gheorghe jr. - fiul
grevistului Maniliuc - se mutã,
cu toatã familia (nevastã ºi doi
copii) în Spania. Mariana rãmâne
acasã, se mãritã ºi are, la rândul
ei, un bãiat ºi o fatã. Gherghina,
fosta soþia a grevistului Maniliuc,
s-a recãsãtorit, târziu, cu Chiosa
Ioan. Soþia sa a murit, tot de inimã,
în anul 1986, “înaintea lui nea
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Gheorghe”. Împreunã ºi-au cres-
cut cei patru copii (doi ai ei, doi ai
lui, rezultaþi din cãsãtoriile an-
terioare) ºi pe Diana, fata pe care
o aveau împreunã. Cei doi s-au
cunoscut la cantinã. În 1996, mai-
strul Chiosa iese la pensie dupã
ce a lucrat 27 de ani în adâncurile
Vãii Jiului. Statul român i-a fost
recunoscãtor ºi i-a acordat o
pensie de 6 milioane lei vechi.

E oficial: dupã 13 ani lucrurile
se vãd cu totul altfel

Avocatul Pompiliu Prip a iniþiat,
imediat dupã 1989, pentru toþi
greviºtii condamnaþi în urma grevei
din 1977 de la Lupeni, un recurs în
anulare la Curtea Supremã de
Justiþie (secþia penalã). Avocatul
Prip era, în anii 90, un membru
marcant al PNÞ-ului hunedorean ºi
a acceptat sã facã aceastã acþiune
reparatorie fãrã a solicita vreun
onorariu foºtilor greviºti condam-
naþi de regimul comunist.

 Procurorul general al Româ-
niei, Sorin Moisescu, a susþinut
recursul extraordinar ºi, pe 3 mai
1990, el a fost admis. Curtea a
casat hotãrârea atacatã ºi a dispus
achitarea inculpatului  Maniliuc
Gheorghe. El a fost reabilitat în
lipsã deoarece trecuse, la cele
veºnice, în urmã cu trei ani.
Instanþa supremã a constata, la 13
ani de la grevã, cã “în mod greºit
instanþa de fond a reþinut cã
inculpatul se face vinovat de
sãvârºirea infracþiunilor de ultraj
contra bunelor moravuri ºi
tulburarea liniºtii publice ºi de
ofense aduse autoritãþii întrucât în
complexul de împrejurãri creat,
comportarea acestuia nu a
constituit o atingere adusã
normelor de convieþuire socialã ºi
nici nu a urmãrit aducerea de
ofense aduse autoritãþii, ci a
reprezentat doar protestul
împotriva nesocotirii ºi încãlcãrii
unor drepturi fundamentale”.

Destine contemporane cu
primari, o minã ºi o viitoare
comunã

Ce s-a întâmplat, oare, cu
Aninoasa la o generaþie distanþã de
generaþia minerilor pe care i-am
evocat mai înainte? În primul rând,

ar trebui sã menþionãm faptul cã
prima minã din Valea Jiului pe care
a închis-o capitalismul românesc,
din raþiuni economice, a fost mina
Aninoasa. A fost chiar o ceremonie
(caraghioasã) în care a fost
aºteptatã, de cãtre conducerea
Regiei Autonome a Huilei ºi a
minei, aducerea la suprafaþã a
ultimului vagonet de cãrbune din
subteran. Cu aceastã ocazie,
întregul oraº a fost paralizat din
punct de vedere economic.

Aninoasa a fost condusã, preþ
de câteva mandate consecutive,
de d. Ilie Botgros. Acesta a fost,
înainte de 1989,  maistru ºi
secretar UTC la mina Aninoasa.
Nu a fãcut nici un secret din asta
ºi, la un moment dat, a ajuns chiar
sã se mândreascã cu acest lucru.
Ultimul mandat l-a pierdut chiar
înainte de a ieºi la pensie. L-a
întrecut chiar Nicolae Dunca,
fostul sãu secretar de la primãrie.
Ilie Botgros era sigur de noua sa
victorie electoralã (a cãrui ºir îl
pierduse ºi el…) dar a fost întrecut
la mustaþã. Omul a neglijat faptul
cã d. Valericã Rãdoi, socrul d-lui
Dunca, voia o schimbare. Inclusiv
la primãria Aninoasa... D. Rãdoi e
un personaj binecunoscut în
comunã. Consilier local în mai
multe rânduri, d. Rãdoi a fost,
înainte de 1989, gospodar
(administrator, în limbajul de azi) la
sediul partidului unic de la
Petroºani. La Revoluþie, el nu a
pãrãsit, nici în ruptul capului, sediul
pentru cã, vorba lui, era “singurul
dintre activiºti partidului care avea
o gestiune concretã”. Aºa cã FSN-
ul l-a preluat pentru a asigura o
fireascã continuitate (e o cacofonie
asumatã!). În noua sa calitate, de
membru al Frontului, d. Valericã
Rãdoi a semnat cãrþile de muncã
pentru întregul activ de partid din
Valea Jiului. El a fost singurul
membru de partid care mai avea
asupra sa o ºtampilã cu antetul
PCR-ului. Ulterior, d. Rãdoi s-a
reprofilat ºi a condus, cu har, corul
unei parohii ortodoxe din
Petroºani. În aceastã ultimã
calitate, el a cântat ºi la cãpãtâiul
multor morþi iluºtri din partid - care
i-au fost ºefi în diverse perioade -
ºi pe care el i-a condus, cu
pioºenie, pe ultimul lor drum.

Noul primar a gãsit în fondurile

primãriei o “gaurã” financiarã de 1,8
miliarde lei vechi ºi l-a denunþat pe
d. Botgros la Parchet. Cercetãrile
sunt în toi. D. Botgros, aflat în
aºteptarea unei sentinþe dar mai
ales a unei pensii binemeritate,
presteazã ultimele “ºuturi” la mina
Petrila.

Ultima soluþie sau, vorba dlui
Guþã, ce e important în viaþã…

 Recent, primãria Aninoasa a
intrat în insolvenþã. Are datorii de
peste 59 miliarde de lei vechi. Asta
înseamnã cã existã un admi-
nistrator financiar care, pentru
soluþiile prestate, va fi plãtit din
bugetul primãriei cu de trei ori
salariul primarului. Administratorul
asigurã plata salariilor, a utilitãþilor
ºi, din ce-i mai rãmâne în cont, îºi
achitã creditorii. Acum primãria nu
mai trebuie, ca pe vremea dlui Ilie
Botgros, sã fure curent de pe
stâlpul unde se branºase ilegal iar
veceurile din incintã au, acum, apã
curentã. E, vorba celor din
primãrie, altã viaþã.

Vestea proastã e cã noul primar
vrea sã organizeze un referendum
pentru ca Aninoasa sã renunþe la
statutul de oraº (de gradul III) ºi
sã redevinã ce a fost odatã. O
comunã. Asta înseamnã, susþine
el, taxe ºi impozite mai mici pentru
populaþie ºi un personal redus, în
mod proporþional, la primãrie.
Oricum, încã din acest an,
Guvernul a hotãrât, printr-o
ordonanþã de urgenþã, cã primãria
Aninoasa va mai avea doar 24 de
angajaþi. Din cei 57 de pe vremea
dlui Botgros…

Mina Aninoasa a fost
conservatã. Fostul primar arãta,
oricãrui ziarist aflat în vizitã de
documentare, planurile unei mine-
muzeu aflatã într-o veºnicã
aºteptare a unor investitori. Sau
mãcar a unor fonduri europene.
Situaþia aceasta incertã dureazã
de câþiva ani buni. Asta pânã într-
o zi, când clanul care îl are în
frunte pe faimosul manelist Guþã
se va hotãrî sã cumpere toatã
mina ºi s-o facã cadou fraþilor sãi.
Apoi o va duce la fier vechi aºa
cum fraþii sãi duc, zi ºi noapte,
capacele de la gurile de canalizare
din toate oraºele Vãii direct la

(continuare în pag.104)
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Galeria Horeb a avut privilegiul
de a gãzdui, de a-ºi înnobila spaþiul
ºi a prezenta publicului o selecþie
din bogata, valoroasa operã a
artistului Onisim Colta. Lucrãrile
sale se recunosc ºi sunt apreciate,
chiar fãrã a cerceta semnãtura,
pentru cã existã deja un brand
Onisim Colta. Prin rafinament, ele-
ganþa cromaticã, ºlefuirea deta-
liului, lucrãrile sale par a fi ieºite
din mâinile unui bijutier. Frapeazã
densitatea aplecãrii ºi aplicãrii
efortului pentru cizelarea fiecãrui
centimetru sau milimetru pãtrat. Dar
aceastã densitate nu rezultã din
aglomerarea barocã de elemente
inutile. Dimpotrivã, formele sunt
epurate pânã la schema reperelor
esenþiale, iar artistul trudeºte pânã
când acestea mustesc de contu-
ruri ºi de conþinuturi, pânã la nivel
de pixeli, ca sã comparãm cu lim-
bajul noilor media. Iar comparaþia
nu este deplasatã, pentru cã multe
persoane, atunci când vãd lucrãrile
lui Onisim Colta, au tentaþia sau
iluzia sã creadã cã ele sunt printuri
de foarte bunã calitate.

Dincolo de aceastã impresie
copleºitoare, atât în suprafaþa
picturilor, cît ºi în lucrãrile obiect,
rãzbat, în lecturã discretã, în
filigran, gândurile artistului filo-
sof, preocupat de esenþa ultimã a
lucrurilor: Sacrul.

Chiar ºi atunci când, aparent, se
joacã, aidoma copiilor, construind
castele din carton ºi nisip, rea-
lizeazã, de fapt, opere viabile,
trainice, tocmai prin îmbinarea
reducþiei la esenþã a formelor cu
preaplinul de trimiteri la încãrcãturi
de conþinuturi simbolice: Gând
despre timp, Meteorele, Turn de
veghe, Cãrþi de rugãciuni, Pres-
cura, Fagurele.

Pânza, cartonul, nisipul, lemnul,
metalul, nu-i sunt strãine acestui
ucenic-vrãjitor, care, de zeci de ani,
a pus stãpânire peste mansarda-
atelier a Teatrului din Arad, un loc
magic, aflat mai aproape de cer
decât de zidurile urbei la care
priveºte de sus. În acest loc, în care,
o bunã parte din ceasurile diurne
ºi nocturne ale zilei, Onisim chiar
locuieºte, au loc experienþe

alchimice, în care nici bãtãile de
clopot ale catedralei din apropiere
nu mai discern când, la incan-
descenþã, energiile vibrante,
scânteierile, clipele de graþie ºi
inspiraþiile germinative, trec din
retortele scenografului în cele ale
artistului sau, pur ºi simplu, se
contopesc în apele vii care-ºi iau
izvoare de pe ambii versanþi, ai
provocãrilor ºi ai experimentelor
creative.

Ar fi de interes urmãrirea influ-
enþei, insinuãrile personalitãþii
artistului independent asupra sce-
nografului, iar aceastã influenþã a
fost observatã deja, în cele peste
optzeci de spectacole de teatru la
care scenografia îi poartã sem-
nãtura.

Eu vreau sã subliniez insi-
nuarea activitãþii de scenograf
în opera artistului independent.
Bunãoarã, deja celebra lucrare
Cina  din 1999. La prima vedere
pare, chiar dacã de mari dimen-
siuni, o lucrare din cunoscuta temã
naturã staticã: o masã, ierburi
amare, pâine, peºte, vin, douã-
sprezece strãchini în jurul mesei,
plus încã una, la mijloc – toate
executate cu o precizie, o tehnicã
a dozãrii raportului luminã-umbrã,
care trimit la secolul de aur al
picturii flamande. Nici un perso-
naj. ªi totuºi, într-un singur loc din
cele douãsprezece, vinul este
vãrsat iar pâinea frântã. Umbre-
le nu se aºtern unidirecþional, ci
dupã radiaþia atotputernicã,
circularã, a unei energii solare a
Pâinii de la mijlocul mesei. Ne
dãm seama cã personajele
tocmai au pãrãsit scena, care
pãstreazã, însã, semnele intensi-
tãþii maxime a tragicului. Sacri-
ficiul a fost consumat. În absenþa
actorilor, scena ca aranjament,
ca tablou compoziþional, este
opera scenografului. Aceastã
pânzã nu este deloc staticã. Este
dinamicã, dacã-i pãtrunzi sensul.
Cea mai mare miºcare se petre-
ce în sufletul privitorului.

În aceastã alchimie a revelãrii
valenþelor dramatice ale operei,
respectiv lucrãrilor-obiect ale lui
Onisim Colta, se înscrie ºi actualul
proiect al Galeriei Horeb. Sunt
1700 de ani de la celebra bãtãlie
de pe Tibru, când, lui Constantin i-
a apãrut pe cer viziunea Crucii ºi
inscripþia “In Hoc Signo Vinces”. A
cusut Semnul pe scutul osta-ºilor,

au învins, la 28 octombrie 313, iar
la scurt timp, prin edictul de la Milan,
Împãratul a declarat creºtinismul
religie licitã.

Acestui jubileu i-a fost dedicatã
expoziþia. Lucrãrile au fost dispuse
pe roluri de cuvinte, de subiecte ºi
predicate, în sintaxa unui discurs
vizual narativ, o incursiune în istoria
civilizaþiei creºtine, pânã la
Constantin. Din Vechiul Testament
avem: ziua I – Facerea Lumii, ziua
a VI-a – Adam ºi Eva – omul ºi
cãderea în pãcat. Din Noul Tes-
tament: Buna Vestire în douã
variante, Cina, Învierea – prin
mormântul gol, Înãlþarea rãs-
cumpãrãtoare, persecuþiile – prin
lucrarea obiect Lapidarea primului
martir creºtin  ºi un Scut din armata
lui Constantin cel Mare cu inscripþia
In hoc Signo Vinces.

Practic, avem reperele fun-
damentale: Logosul generator –
Sã fie luminã, Logosul mântuitor –
lumina Învierii – Hristos Lumina
lumii ºi Logosul civilizator – In Hoc
Signo Vinces. Într-o continuitate
nefrântã, de aproape 2000 de ani,
o mare parte a omenirii – creºtinii
– credem ºi mãrturisim, pânã
astãzi, cã prin acest semn vom
învinge.

Aceastã mãrturisire contempo-
ranã face obiectul celei de a doua
pãrþi a expoziþiei.

În prima parte avem întâmplãri-
reper în macrocosmos. Dumnezeu
vorbeºte omenirii. La nivel de mi-
crocosmos avem experienþe prin
care oamenii cautã Calea, urcuºul,
scara cãtre Dumnezeu sau paºi
spre Sacru. Sunt experienþe comu-
nitare, dar mai ales familiale ºi
individuale.

Motivul pâinii am cãutat sã-l
valorificãm într-o instalaþie: ham-
barul ºi cuptorul pregãtesc ceea ce
invocãm în rugãciune: pâinea cea
de toate zilele. Este experienþa
cotidianã ºi necesarã a fiecãrui
hominus.

 Într-o trãire artisticã de peste
patru decenii, Onisim Colta a uceni-
cit mai întâi la maeºtri. Apoi a ex-
perimentat, s-a avântat, s-a înnoit
ºi s-a opintit din nou ºi din nou, te-
nace. A construit, a urcat în zidirea
unei creaþii artistice recunoscute
naþional ºi internaþional ca originalã
ºi valoroasã. Încã nebãnuite trepte îl
aºteaptã sã le descifreze urcuºul
pentru ca, pe cãrarea deschisã, sã
ne urce ºi pe noi.

Onisim Colta
Florin Gherasim
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Cu ocazia împlinirii vârstei de
75 de ani pictorul Teodor Botiº
este prezent printre evenimentele
artistice ale acestui început de
toamnã 2013 cu o amplã expoziþie
organizatã la Muzeul de Artã  din
Cluj-Napoca, ocupând mai multe
sãli ºi adunând  numeroºi admi-
ratori ºi prieteni ai lucrãrilor lui,
ca la o sãrbãtoare a însãºi pic-
turii. Între cuvintele rostite la
deschidere, începând cu cel al
preºedintelui Academiei Române,
Ionel Haiduc, continuând cu unul
al graficianului Ioan Horvath
Bugnariu, ºi terminând cu un cald
comentariu al criticului de artã
Negoþã Lãptoiu, s-a aflat ºi acest
text al meu, cu titlul de mai sus.

*
Îl ºtim pe Teodor Botiº ºi îi

admirãm factura, arta inconfun-
dabilã, dupã cum îi aºteptãm noile
capturi de visuri ºi esenþializãri, cu
acelaºi interes.

Nu fotografic, nu anecdotic.
Pictura lui, ca o pasãre care se
posteazã în pomul lumii ºi cântã.
În acelaºi timp însumare ºi
proiecþie.

La el concurã deopotrivã doi
factori: ideea (deliberãrile), ºi
afectivul, un lanþ de stãri emotive.
Cu aceste douã înarmãri, el por-
neºte în ceea ce poetul Federico
García Lorca numea “vânãtoa-
rea de noapte” a poetului.

Compoziþiile, trofeele pe care
ni le pune în faþã, sunt rezultatul
întrepãtrunderilor dintre aceste
douã empireuri. Ca un fruct de
dragoste.

Ce concurã, e o fragmentari-
tate, o disparitate – de impulsuri ºi
de impresii, percepþie ºi rostire.
Care dau întregul. Cu dinamica lor
de instantaneu ºi liber. Clipa ºi
memoria.

Iar tablourile, panourile,
romburile, dreptunghiurile: legãri
caleidoscopice care sunt ipoteze
de real. Exultãri. Lecþia accentului
acut, de pigment, ºi a unei
pierderi în mojaruri în care culorile

nu mai ºtiu de desen. Materia se
face muzicã.

Partea lui la un altceva.
Cifruri, stilizãri, modelãri –

imaginile i le poþi numi: Anotimpuri,
Chermeze, Proverbe, Grãdini,
Pecetare, Embleme, un murmur de
roi, Armonii.

Oricât pe niºte pante de vârstã,
temerarul, în felul acesta, þinându-
ne în aceeaºi receptivitate,
dispoziþie de dialog, gravitate, ca
un mereu tânãr în albia valorizãrilor,
expresiei – un modern, în
postmodern.

Dar, despre visuri. Visuri ale
noastre, ale tuturor, ca oameni –
de mai bine, mai înalt, regãsiri prin
interzis, cum sunt ele. ªi care o
clipã anuleazã epoci sau
înfrângeri;  pe care le pierdem în
proza vieþii practice, dimineaþa.
Dar el are ºtiinþa de a nu le lãsa sã
se ºteargã, sã se destrame. Le
capteazã în atâtea combinaþii
câºtigãtoare, jocurile de motive
plastice, unele din tradiþie, ºi care
au ºi ceva dintr-un autobiografic
precis. Locul de pornire în viaþã,
citadinitatea. Le obligã sã
primeascã un sens...

Armonii, care devin ataºante,
atrag, conving, strãlucesc,
vorbesc. Bucurii. Sã le pui ca
leacuri pe rãni de suflet. Sau care,
învingând timp cu timp, îl situeazã
iar ºi iar la o cotã de creativitate cu
care ne-a obiºnuit.

Teodor Botiº, un nume distinct
în peisajul plastic clujean ºi
naþional.

Efigie
Aurel  Rãu
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realizat de Lucian ªtefãnescu

  Muzica pe care o cânt e o,,
istorisire poetica ,,

Pianistul de jazz ºi
compozitorul Mikhail (Miºa)
Alperin s-a nãscut la Kamenez
Podolsky, Ucraina, în 1956. A trãit
ºi a studiat în Republica Moldova
ºi în Rusia. Din 1993 este profesor
asociat la Academia Norvegianã
de Muzicã, unde predã pian,
compoziþie ºi improvizaþie. Este
fondatorul celebrei trupe Moscow
Art Trio, care practicã o fuziune
între folclor, muzica clasicã ºi jazz.
Recent, Mikhail Alperin a cântat la
festivalul Jazz In Curch organizat
la Bucureºti de asociaþia Jazz.ro,
ºi gãzduit de Biserica Luteranã din
aceeaºi urbe. Diversitate,
avangardã, poezie ºi jazz (în era
sovieticã ºi dupã) sunt principalele
teme ale interviului pe care Mikhail
Alperin i l-a acordat lui Lucian
ªtefãnescu, dupã concertul
susþinut în 2013 la Bucureºti.

L.ª.: Sunteþi nãscut în
Ucraina, aþi trãit în Moldova, aþi
studiat la Chiºinãu ºi Moscova,
acum trãiþi ºi lucraþi în Norvegia.
Se reflectã aceastã „expediþie”
în muzica muzica dumnea-
voastrã?

M.A.: Da, cred cã da, e ceva
foarte natural pentru artiºti. Din
experienþa mea ca artist pot sã
spun cã am fost întotdeauna
inspirat de locurile unde am trãit,
am fost întotdeauna inspirat de
cultura care mã înconjoarã.
Deseori însã asta se întâmplã în
mod inconºtient, nu e vorba de o
decizie, ci de sensibilitatea
artistului. Pot spune cã am fost
foarte sensibil, ºi în toate locurile
în care am trãit am devenit un
mare admirator al culturii locale, ºi
în mod natural muzica mea a fost
influenþatã de aceasta.

L.ª.: Se pare cã în zilele
noastre nu mai existã frontiere
între jazz, muzica clasicã,
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muzica modernã, folclor ºi
altele. Unii numesc asta
postmodernism, alþii spun cã e
vorba doar de globalizare. E
bine, e rãu?

M.A.: Cred cã e foarte bine.
Toate aceste frontiere dintre genuri

sunt în opinia mea de-a dreptul
artificiale, ºi cum din pãcate
evoluþia depinde de cât de deschis
eºti la minte, iar evoluþia e cel mai
natural proces al fiinþei noastre, în
artã graniþele înseamnã limitãri. Nu
numai în artã, dar ºi în orice fel de
viaþã socialã frontierele te fac sã fii
închis, nu deschis. Vreau sã spun
cã deschiderea este principala
unealtã care te face capabil sã
creºti ca fiinþã umanã. Din cauza
asta cred cã e foarte important sã
fim deschiºi spre orice fel de
muzicã, sau artã, sau spre orice,
indiferent de zona în care
funcþionãm.

L.ª.: Aþi ales deci aceastã
deschidere ca principala
ustensilã pentru Moscow Art
Trio. Povestiþi-ne ceva despre
acest trio foarte interesant, care
pare a cânta jazz, dar de fapt
cântã mai mult decât jazz…

M.A.: Una din principalele raþiuni

de a exista ale grupului Moscow
Art Trio, din punct de vedere
conceptual, este exact ceea ce
discutãm acum. Trei culturi diferite
se întâlnesc ºi trãiesc împreunã în
bunã pace: un interpret de muzicã
popularã, un cornist clasic ºi un
improvizator fac împreunã o
familie, ºi aceasta e principala
raþiune din spatele conceptului
estetic pe care s-a bazat Moscow
Art Trio de la început. Oricine poate
însã sã vorbeascã despre
deschidere ºi alte cele, dar cu totul
altceva este sã practici în mod real
aceastã deschidere. Aºa cum e în
viaþã, e ºi în muzicã. Mulþi artiºti ºi
muzicieni îþi vor vorbi ore întregi
despre deschidere fãrã nici o
problemã, pentru cã sã vorbeºti
este uºor. Dar pentru a pune în
practicã asta, a fi deschis, a fi
capabil sã nu accepþi pe oricine, e
necesar în primul rând sã cunoºti
o mulþime de lucruri, trebuie sã fii
la curent, sã fii foarte disciplinat ºi
sã ai experienþã în mai multe genuri
muzicale…

M.ª.: ªi trebuie sã-i cunoºti
ºi pe ceilalþi foarte bine...

M.A.: „Exact, ºi mai e necesar
sã-i ºi apreciezi pe ceilalþi.
Diferenþele în acest caz sunt mai
importante decât asemãnãrile.
Fiinþa umanã însã nu se dã lesne
pe brazdã, fiinþa umanã cautã
mereu asemãnãri, ºi din cauza
asta secta e un fenomen natural
în vieþile noastre, oamenii vor
reþele ºi îi vor pe prietenii lor
împrejurul lor, pentru cã ºtiu cum
funcþioneazã.”

L.ª.: Oamenilor le e fricã de
necunoscut…

M.A.:  Absolut. Dar creativitatea
are de-a face cu necunoscutul.
Creativitatea în general înseamnã
întuneric, întuneric în sens pozitiv.
Ai nevoie sã te obiºnuieºti cu el,
sã te tot duci în pãdurea
întunecoasã pânã te simþi
confortabil acolo. La început e chiar
înfricoºãtor. Cazul Moscow Art Trio
a fost aºa în primii ani pentru noi
toþi, pentru cã nu existau referinþe.
Trebuie sã stai într-un fel de zonã
necunoscutã, îþi pui o sumedenie
de întrebãri legate de tine însuþi, ºi
peste toate astea e necazul cu cel
care te promoveazã care nu ºtie
cum sã te vândã, pentru cã nu eºti
nici jazz, nici rock, nici clasic.
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Astfel încât creativitatea e ceva
mãreþ, dar complicat.

L.ª.: Trebuie sã vã salut din
partea unui foarte bun prieten
de-al meu, Virgil Mihaiu [critic
de jazz român, profesor de
estetica jazzului la Academia de
Muzicã din Cluj], care mi-a spus
cã dumneavoastrã sunteþi cel
care a descoperit una dintre cele
mai bune trupe de jazz din
Republica Moldova, Trigon.
Trigon afirmã despre ei înºiºi cã
sunt un grup de etno-jazz. De
ce credeþi cã insistã sã adauge
aceastã particulã, „etno”? Pânã
la urmã jazz e jazz indiferent de
rãdãcinile sale, de influenþele
sau de diferitele forme muzicale
pe care le incorporeazã. Trigon
organizeazã în fiecare an ºi
Festivalul Internaþional Ethno
Jazz de la Chiºinãu. De ce
„etno”, aºadar?

M.A.: Pãi sigur cã aveþi drep-
tate. Jazzul s-a nãscut dintr-o
mulþime de influenþe etnice, aºa cã
aveþi dreptate când spuneþi cã e
un pic straniu sã-ºi spunã «etno».
Dar eu ºtiu de ce sunt oameni care
spun cã fac muzicã etno, e pentru
cã multã lume crede cã jazz e
ceva american.

L.ª.: Ceea ce nici mãcar nu e
adevãrat pânã la urmã…

M.A.: Ceea ce nu adevãrat, da,
dar acest cliºeu i-a influenþat chiar
ºi pe acei muzicieni care vor sã
spunã: noi nu facem muzicã
americanã, aºa cã suntem români
mândri, chinezi mândri, ºtiu ºi eu,
moldoveni mândri. E un fel de
declaraþie cã vrem sã ne gãsim
propria voce prin intermediul
culturii etno locale.

L.ª.: Vreau sã vã împãrtãºesc
o întâmplare legatã de
experienþa mea în jazz. Anul era
1983, oraºul era Cluj,
Transilvania, România, trupa era
Trio Ganelin din URSS.
Ascultându-le muzica atunci,
am avut un fel de ºoc cultural,
între altele ºi pentru cã am avut
senzaþia cã am de-a face cu un
paradox – dacã jazzul e prin
definiþie o formã liberã a artei,
cum era posibil ca acei trei
oameni, Viaceslav Ganelin,
Vladimir Cekasin ºi Vladimir
Tarasov, sã fie lãsaþi sã facã o
astfel de muzicã în Uniunea

Sovieticã, o þarã descrisã ca
neliberã?  Mi-am dat seama mai
târziu cã asta era de fapt o
prejduecatã, dar totuºi. Aveþi
cumva o explicaþie?

M.A.: Nu cred cã e un paradox.
E de fapt un proces natural. Când
ai trãit într-o þarã cu atât de multã
presiune politicã cum era Uniunea
Sovieticã, când trãieºti într-un regim
totalitar, singurul lucru la care vi-
seazã de obicei oamenii creativi
este protestul în diverse forme, ºi
nu e vorba aici despre protestul
cuiva care nu spune nimic.
Oamenii care au de-a face cu
forme artistice în toatã lumea fac
asta în toatã lumea, fie cã e vorba
de era sovieticã sau nu, ºi o fac
de mii de ani. E vorba de fapt de
crearea unei zone proprii, în care
e exprimat propriul protest. Asta
s-a întâmplat cu Trio Ganelin. Þin
minte cã am avut acelaºi sen-
timent, ºi ca s-o spun pe cea drea-
ptã, unul dintre motivele pentru
care am pornit Moscow Art Trio a
fost inspiraþia de la Trio Ganelin.
Când i-am auzit prima oarã în 1982
la Moscova, am fost ºi eu ºocat,
ºi m-am gândit: «Uau, oamenii
ãºtia chiar sunt  liberi». Voiam ºi
eu sã fac propriile mele
experimente, dar eu nu veneam
din zona balticã, eram un sudic, nu
din þãrile baltice, ºi mi-am zis cã
dacã voi reuºi cândva sã fac lucrul
meu atunci îl voi face la  fel. ªi de
fapt toþi criticii spun cã Moscow Art
Trio ºi Trio Ganelin sunt singurele
trio-uri din fosta Uniune Sovieticã
ce fac experiment ºi lucruri din
astea. Nu ºtiu dacã suntem sau
nu singurele trio-uri care fac asta,
nu e important. Cel mai important
e sã afli un lucru: anume cã
protestul este ceva temporar, iar
inspiraþia pe care Trio Ganelin a
dobândit-o de la regimul totalitar a
dispãrut curând, pentru cã regimul
însuºi a dispãrut. Aºa cã n-a mai
fost nici Trio Ganelin,  nici motiv
pentru protest, ºi nici vreun interes
pentru avangardã. Trebuie sã fii
conºtient tot timpul de faptul cã
avangarda e o formã de artã
similarã cuvântului «temporar». Tot
ce are de-a face cu timpul e
temporar.

L.ª.: Da, pentru cã se
clasicizeazã.

M.A.: Corect. În zilele noastre,

avangarda e muzeu, muzeu al
vechiului. ªi nu e un paradox, aþi
spus cã e un paradox. Tot ce vine
din influenþa timpului e temporar.
Din cauza asta nu îmi place timpul
ºi nu sunt interesat de el. Cultura
popularã însã mã poate influenþa
pentru eternitate, întrucât nu are
nimic de-a face cu timpul. Cultura
popularã nu sºa nãscut niciodatã
ºi de aceea nu va muri niciodatã.

L.ª.: Seara trecutã, la Bi-
serica Luteranã din Bucureºti,
aþi cântat fragmente dintr-o serie
intitutlatã Poveºti pentru un
pian. Este vreo legãturã între
poezie ºi jazz? Le-am pus
aceeaºi întrebare lui Gunter
Hampel [vibrafonist ºi saxo-
fonist german] ºi lui John
McLaughlin [ghitarist de jazz
britanic care a cântat la
începutul carierei sale cu Miles
Davis]. Hampel mi-a spus ceva
de genul, sigur cã este o relaþie
între poezie ºi jazz, pentru cã
poezia ºi jazzul sunt similare cu
a umple o camerã goalã. Iar
McLaughlin mi-a rãspuns (într-un
interviu pentru Europa Liberã),
citez: „când poezia existã, eu
însumi exist. ªi tu de asemenea,
prietene. Suntem toþi în aceeaºi
barcã”, citat închis. Cum aþi
descrie relaþia dintre poezie ºi
jazz?

M.A.: E o explicaþie foarte
frumoasã, explicaþia lui e foarte
frumoasã ºi, în plus, foarte corectã.
Eu ce sã spun? Tatãl meu a fost
scriitor. Poezia e cel mai natural
lucru din viaþa mea, fãrã îndoialã,
a fost natural ºi chiar eu eram parte
din ea. Dar nu m-am gândit la asta
niciodatã, ºi mai târziu am aflat cã
a spune poveºti este pentru mine
un lucru perfect natural, dar nu cu
text ºi nici cu cuvinte concrete. Mã
refer la poveºti din sunete care nu
au vreun înþeles, dar care au
acelaºi impact din punctul de
vedere al frumuseþii dramaturgice
ºi al evoluþiei. Pentru mine, deci,
poezia e un lucru foarte important,
ºi simt cã muzica pe care o cânt e
o istorisire poeticã, fãcutã însã din
sunete. Mama a fost o muzicianã
din Basarabia, ºi am dobândit
inspiraþie de la ea, ºi cum tatãl meu
a fost scriitor, cred cã e simplu de
înþeles de ce muzica mea e plinã
de poveºti ºi de sunete.
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centrele lor de colectare. Acum
aceste guri deschise fac legãtura
directã între subteran ºi
suprafaþã. Prin ele, d. Guþã va
putea da, când va binevoi el,
manele la toate cartierele Vãii
Jiului. Pentru cã talentatul domn
Guþã ne-a avertizat de foartã
multã vreme despre câteva
chestiuni de interes general ºi pe

Corneliu Stroe este o per-
sonalitate de marcã a jazzului ºi
blues-ului din România. E suficient
sã menþionãm aportul sãu crucial
în cadrul formaþiei Creativ, iniþiatã
de Harry Tavitian, împreunã cu
care a realizat primele douã al-
bume româneºti de jazz avan-
gardist editate în Occident (la casa
Leo Records din Londra: Horizons,
în 1983, ºi Transylvanian Suite, în
1985).

În urmã cu vreo trei ani, in-
cendiarul percuþionist (cu dublã
ascendenþã transilvano-bucovi-
neanã ºi studii superioare efec-
tuate la Cluj, stabilit dupã 1975 la
Constanþa) a ieºit învingãtor dintr’o
înfruntare cu moartea – infarct ºi
operaþie pe cord. Probabil cã
Providenþa s’a lãsat înduioºatã de
meritele sale artistice ºi umane.
Cãci arareori pot fi întâlniþi oameni
de asemenea calitate, capabili de
o egalã generozitate atât pe scenã,
cât ºi în viaþa cotidianã...

Credeam cã, mãcar dupã
aceastã experienþã trauma-
tizantã, Corneliu se va mai domoli
un pic, urmând consiliile medi-
cilor. Când colo, în 2010 el ºi-a
alcãtuit o nouã grupare, numitã
BALCANAMERA. Precum în
proiectele sale precedente, Stroe
îºi rãsfaþã ascultãtorii/privitorii cu
un nou cocktail exploziv de
ritmuri ºi improvizaþii jazz-blues-
rock, abil fuzionate cu tezaurul
melodic de facturã dobrogeanã
(teme folclorice aromâne,
balcanice, geamparale, asimetrii
aksak etc.), precum ºi cu re-
zonanþele unor melodii arhaice
compuse de Dimitrie Cantemir ºi
Anton Pann.

Fu o onoare pentru mine sã pot
prezenta un concert al acestei
formaþii, cu atât mai mult cu cât ea
îl readuce în prim-plan pe Liviu

Mãrculescu – notabil maestru al
trombonului, un instrument mult
prea anemic reprezentat în jazzul
nostru. Iar pentru ca încântarea
revederii sã fie completã, din grup
mai fac parte ºi Eugen Amarandei
– nume de referinþã al jazzului
ieºean –, în dubla ipostazã de
basist ºi saxofonist-bariton,
precum ºi ºarmanta Roxana Stroe
(fiica liderului formaþiei), la ghitarã,
voce ºi muzicuþã. Chiar dacã
recitalul în cauzã a vãdit unele
inegalitãþi, îndeosebi la nivelul
formelor muzicale, impresia
generalã a fost una pozitivã, tonicã

ºi dãtãtoare de speranþe. Mai clar:
dacã grupul s’ar consolida ºi
omogeniza, el ar putea aduce o
notã de originalitate în peisajul
autohton, destul de tern, al genului.
Piesele de blues sunt interpretate
cu mult aplomb ºi pot oricând
constitui repere atractive pentru un
public mai puþin avizat în materie
de jazz. La fel ºi temele standard,

în genul Caravan, unde swing-ul
se poate îngemãna cu Periniþa, la
fel cum în alte pasaje el se
juxtapune firesc geamparalelor
dobrogene. Paradele percu-
þionistice ale lui Stroe îºi aflã
pendantul în savuroasele evoluþii
la trombon ale lui Liviu Mãrculescu
– de altfel, momentele de cul-
minaþie ale recitalului sunt înseºi
„duelurile” improvizate dintre cei
doi. Nu mai rãmâne decât ca
Balcanamera sã depãºeascã
handicapul distanþelor (compo-
nenþii locuiesc aproximativ în
capetele triunghiului Constanþa-

Bucureºti-Iaºi) ºi sã îºi cizeleze
aranjamentele, adãugându-le un
plus de rafinament la capitolul
dinamicii sonore. Sper ca sunt
în asentimentul spectatorilor ce
au aplaudat deja grupul în
turneele sale prin România ºi
Iberia, dorindu-i cât mai multe
împliniri, pe termen cât mai
lung...

Corneliu
Stroe &
Balcanamera
Virgil  Mihaiu
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care noi le-am ignorat cu obstina-
þie. Ar fi bine sã deschidem mãcar
acum, la final, urechea bine: “De
mic am fost norocos/ ªi v-am fost
ºefu’ la toþi/ De mic am fost
norocos/ ªi v-am fost ºefu’ la toþi/
Dintr-un milion fac patru/ Fiindcã
unu e bãiatu’/ ªi din patru io fac
zece/ ªi nimenea nu mã-ntrece/
Cine are noroc are/ Pune piatra ºi
rãsare/ Cine are noroc are…”

(urmare din pag. 99)


