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Despre perioada bucureºteanã a lui A.E.B.,
cuprinsã între 1959,spre finele anului, ºi cea încheiatã
cu moartea sa neaºteptatã, sub dãrâmãturile blocului
Continental, la cutremurul din 1977, eu, unul, nu ºtiam
prea multe lucruri. Deºi, relatãrile colegilor mei mai
vârstnici  îmi ofereau câteva elemente despre poetul
din strada Dionisie Lupu, despre locuinþa sa ºi a
Doamnei Clara, despre atmosfera datã de cãrþile rare,
tablourile unor maeºtri ºi abundenþa florilor. A.E.B, ºi
soþia lui au murit împreunã cu niºte prieteni, aflasem,
prieteni puþini ºi aleºi de soartã sã moarã atunci cu el.
Prietenii ultimelor sale clipe au fost, cum ºtiþi, Mihai
Gafiþa, Milo Petroveanu, Veronica Porumbacu. Pentru
mine toate aceste amãnunte au o valoare simbolicã ºi
o încãrcãturã dramaticã ieºitã din paginile vieþii unui
poet extrordinar, pagini pe care o altã mânã decât a
omului le scrie. Pentru voi, nu ?

Fiul unui preot ortodox ºi al unei învãþãtoare,
A.E.B. are o ilustrã ascendenþã: face parte din elita
satelor româneºti, alcãtuitã din preoþi ºi învãþãtori,
aceasta formeazã, dacã-i dãm crezare lui Iorga,
„nobilimea“ româneascã (ante- ºi interbelicã) pe
lângã cea de sânge. Mama poetului, Liubov, e un
caracter puternic, mândru, este originarã din
Lãpuºna, tata, Eftimie, este originar din Vãscãuþi
(Orhei), ambele familii sunt de rãzeºi, Zimbreanu,
partea paternã, Lozovan, cea maternã.Un polonez
refugiat va înfia un copil din familia Zimbreanu, de
aici numele de Baconsky, cu care va semna
scriitorul (vezi Pavel Þugui, Tabelul cronologic, la
Opere). Crescut în atmosfera multiculturalã a „micii
Viene“ cum era denumit Cernãuþiul ºi a Chiºinãului
militant pentru identitatea noastrã naþionalã,
A.E.B.va pãstra mereu apetenþa pentru un aer de
universalitate, cosmopolitism, pentru un necom-
plexat dialog intercultural. E un spirit mittel-
european, ca la mai tânãrul Petre Stoica, pe care îl
descrie Cornel Ungureanu, excelent (Mitteleuropa
periferiilor).

Talentul lui, sau dacã vorbim cu cuvintele tatãlui,
preotul din Cofa, talantul, unit cu darul, tot inefabil, al
educaþiei sale morale l-au ridicat (dupã o alunecare
proletcultistã de câþiva ani,1950-56) pe A.E.B.
deasupra fricii ºi a compromisului cu puterea.L-au
regenerat, dupã o cãdere, pe care unii i-o imputã ºi
acum cu o  mare cruzime. Aºa îl vãd, mândru, demn,
cu probleme financiare, poate: chiar dacã mai publica
prin reviste, nu avea un venit sigur, lunar, existau
destule privaþiuni, pe care nu trebuia sã le ºtie nimeni.
Cum ne comunicã Ioana Diaconescu (Rom.lit., nr.40,
41\2009), studiind dosarul CNSAS de urmãrire,
instrumentat lui Baconsky, numit de securiºti
Modernistul, sau, cu alt nume, Albert, scriitorului i se
reproºeazã insistent de Securitate – care-l urmãreºte
prin mai mulþi agenþi (Artur, Filipescu, ªoimu, Petruþ,

etc.) oameni apropiaþi unii – participarea la greva
studenþilor clujeni, 1946, legãturile lui cu Blaga ºi
Ovidiu Cotruº, evazionismul ºi  modernismul. Sinteti-
zând acuzaþiile, se face vinovat de modul reacþionar
ºi, o!, de apolitismul, cu care-i influenþeazã (influenþã
nefastã) nu doar pe redactorii lui, dar ºi pe tinerii
scriitori ca Nichita Stãnescu, Petre Stoica, un element
cosmopolit, pe Matei Cãlinescu, Grigore Hagiu, Cezar
Baltag,.pe care-i invitã la un cenaclu deschis la el
acasã... A.E.B.trimite, aflãm din dosar, în Austria,
manuscrisul romanului sãu Biserica neagrã, tradus
de Max Demeter Peyfuss, iar Ivan Deneº îl publicã
în revista lui Soljeniþîn, Continent. Manuscrisul
acestei parabole anticomuniste, o anti-utopie, dateazã
din 1970, ajunge dincolo prin 1975.Gestul cere curaj,
sã recunoaºtem, la fel va proceda cu manuscrisul
romanului sãu, Ostinato, cu varianta ne-ciopârþitã de
cenzurã, tot în 1975, prozatorul Paul Goma. Volumul
retrospectiv de poezii al lui A.E.B. (cu titlul preluat
de la o culegere consideratã de limpezire ideaticã,
Fluxul memoriei, din 1957, carte specificã pentru un
moment de cumpãnã al lirismului sãu elegiac)  nu
are nici el un drum uºor de parcurs. Va fi aprobat
abia în 1967... B.P.T. tipãreºte, peste mai bine de
zece ani, postum, deci, o antologie cu acelaºi
titlu.Volumul Cadavre în vid apare ºi mai greu, respins
de C.C.E.S. Habent sua fata libelli... Totuºi e tipãrit
în 1979, ºi primeºte premiul Uniunii Scriitorilor. Bravo
juriului! Este un moment de respiro, o bãtãlie
câºtigatã, nu o victorie decisivã, supravegherea
obiectivului Modernistul continuã... Poetul  refuzase
net intervenþia cenzurii în textele sale, deºi se afla
într-o situaþie materialã precarã, dupã propria
mãrturie, raportatã de un informator, în 1974...

Destinul creativ este sinuos, o vreme, dar
ascendent, de la Poezii-le din 1950, dezavuate, la
Fluxul memoriei din 1957, punct de rãscruce, la Imn
cãtre zorii de zi, 1962, la Fiul risipitor, 1964, iar de
aici, la un ton profetic, negru, lacerant, dur, impus de
versurile volumului  Cadavre în vid, 1969, ºi de
poemele publicate postum (panopticumul dezvrãjirilor
totale) din Corabia lui Sebastian, 1978. Sau, altfel
formulat, de la spectacolul poeziei cu confetti ºi focuri
de artificii manieriste, la bucuriile contemplaþiei, la vinul
vechi al elegiilor, apoi, de aici, brusc, la viziunea celor
patru cavaleri ai Apocalipsei... De la sãrbãtorile galante
la dansul macabru al unei lumi în disoluþie, culmea,
lumea civilizaþiei, nu a culturii !, apusene, pe care poetul
o credea mai consistentã...de la volta reginei Caterina
de Medicis la dansul lui Saint-Guy. Muzele – inspi-
ratoare – iatã, cum, când oare?, s-au metamorfozat
în muze rãzbunãtoare? Eumenidele au redevenit la
urmã Erinii? Mitul personal? Titlul volumului sãu din
1964 (Întoarcerea) Fiul(ui) risipitor, dupã opinia mea
este emblematic.

Adrian Popescu
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Dificultatea accesului la o memorie blocatã
sau obliteratã de istorie, alãturi de tentaþia cufundãrii
într-o uitare „eliberatoare” –  aceasta e tema obsesiv
repetatã în cãrþile lui Patrick Modiano, care luate
împreunã par a alcãtui un singur amplu roman.

Deºi nãscut chiar dupã sfârºitul rãzboiului, în
iulie 1945, Patrick Modiano avea sã fie mereu
bântuit de epoca Ocupaþiei, de umbrele Holo-
caustului ºi de ambiguitãþile morale ale Epocii
Vichy. Rãzboiul constituie fundalul mai multor
romane (La Place de l’Étoile, La Ronde de nuit,
Dora Bruder), în vreme ce alte romane doar
amintesc sporadic episoade de rãzboi (Voyage de
noces, Rue des boutiques obscures etc.).

Scriind într-o Franþã care depãºise cu uºurinþã
traumele rãzboiului ºi culpabilitatea colabo-
raþionismului, Modiano simte acut nevoia sã se
întoarcã mereu la acea epocã tulbure. Înainte de a
se contura ca imperativ moral, impulsul acestei
întoarceri este unul ce vine dintr-o inexplicabilã
neliniºte, din subconºtient. Originea acestui impuls
depãºeºte limitele biografiei individuale: „Aveam
doar douãzeci de ani, însã memoria mea îmi
preceda naºterea. Eram sigur... cã trãisem în
Parisul Ocupaþiei, fiindcã îmi aminteam de anumite
personaje din acea epocã ºi de detalii mãrunte ºi
tulburãtoare, pe care nicio carte de istorie nu le
pomeneºte.” (Livret de famille)

Aceastã „memorie otrãvitã” nu este cea
individualã ºi nu se leagã de biografia autorului, ci
este memoria unei întregi colectivitãþi pe care
Istoria oficialã o ignorã. Este vorba de colectivitatea
evreiascã din Franþa anilor ’40, a cãrei memorie a
fost obliteratã de douã ori: o datã în lagãrele de
internare franceze ºi în lagãrele naziste ale morþii,

Marcela  Oþoiu
iar a doua oarã în anii 1947-1971, ani ai „reprimãrii
memoriei” (refoulement) de care vorbeºte Henry
Rousso în Le syndrome de Vichy.

Modiano nu este însã un autor înclinat spre
gesturi publice, spre dezvãluiri spectaculoase.
„Spargerea oglinzii” (teoretizatã de Rousso) se
petrece la Modiano în interiorul subiectivitãþii
autorului, unde se asociazã cu „o întreagã mitologie
a originilor”– figura Evreului rãtãcitor ºi imaginea
þapului ispãºitor.

Sentimentul inadecvãrii, al solitudinii ºi al
neacceptãrii din partea celorlalþi, în acelaºi timp cu
imposibilitatea de a-ºi crea legãturi afective durabile
constituie stigmatul personajelor lui Modiano. În
acest univers impersonal ºi rece, în care memoria
trecutului apasã asupra prezentului, relaþiile
familia le, chiar dacã existã, sunt rare ºi
problematice. Unul din leitmotivele obsesiei
identitare la naratorii din romanele sale este
cãutarea tatãlui – figurã asociatã cu ordinea,
autoritatea ºi legea. Tatãl este, evident, obiect al
identificãrii masculine, iar absenþa sa devine una
din cauzele vidului identitar la fiu. Se ºtie cã Albert
Modiano, tatãl scriitorului, un evreu de origine
italianã emigrat în Franþa, a avut o existenþã
dubioasã în timpul Ocupaþiei, ascunzându-se sub
false identitãþi ºi, deºi evreu, el n-a purtat steaua
galbenã impusã de autoritãþile de la Vichy, probabil
din cauzã cã era colaboraþionist. Acest tatã – care
la începutul anilor ‘60 ºi-a abandonat familia pentru
a nu o mai revedea niciodatã – bântuie întreg
universul fictiv al scriitorului.

Îndoiala ºi incertitudinea privind tatãl transpar
în tentativa de multiplicare a personalitãþii
acestuia. „Sosii le” tatãlui apar în multe din
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romanele autorului ca figuri de substituþie pentru
tatãl absent.

Nume ºi identitate

O relaþie puternicã se stabileºte între
capacitatea de a-ºi reaminti trecutul ºi conºtiinþa
identitarã a personajelor lui Modiano. „A trãi
înseamnã a te încãpãþâna sã duci la bun sfârºit o
amintire,” scrie el la începutul romanului Livret de
famille.

Dar, dacã afirmarea identitãþii este un act
personal, validarea acesteia este un act public. În
anii de dupã încheierea rãzboiului, aceastã validare
devenise una problematicã. Deportãrile,
prizonieratul, Holocaustul, distrugerea multor arhive
au fãcut extrem de grea sarcina gãsirii identitãþilor
victimelor. Într-o Europã în care milioane de
persoane dispãruserã fãrã urmã, identitatea oficialã,
reprezentatã de un act oarecare, fie buletin de
identitate, fie certificat de naºtere, pãrea sã rãmânã
singurul indiciu concret al existenþei unei persoane,
unica urmã a trecerii ei prin lume. În absenþa acestor
acte, nimeni nu poate dovedi faptul cã o anumitã
persoanã a existat vreodatã.

Lucrul acesta poate sã explice obsesia lui
Modiano pentru actele de stare civilã. Valoarea
actului de stare civilã este de a permite validarea
persoanei în memoria arhivelor oficiale ºi de a-i
conferi un „drept de existenþã.”

Unii din eroii lui Modiano sunt obsedaþi de
dorinþa sã aibã o naþionalitate ºi, prin intermediul
acesteia, sã dobândeascã un statut în societate.
ªi, întrucât nu reuºesc s-o obþinã, ei îºi procurã
documente false de identitate.

Eforturile eroilor de a dobândi o identitate atât
de râvnitã îi dezvãluie ca fiind oameni gata sã se
dezrãdãcineze ºi sã facã orice compromisuri pentru
ca societatea  sã-i accepte. Aproape toate
romanele lui Modiano aduc în prim plan asemenea
eroi cu identitate incertã, marginali sau apatrizi.
Respectul  pentru identitatea dobânditã în mod legal
e vizibil în minuþioasele enumerãri de „tot felul de
hârtii oficiale, diplome, acte notariale, arbori
genealogici, extrase de cadastru, pergamente,
pedigriuri.” (Livret de famille)

Supraabundenþa de urme mnezice materiale
din romane nu izbuteºte însã sã ne convingã cã
trecutul a fost efectiv recuperat. De fapt, acesta
nu este trecutul regãsit, ci este o urmã consemnatã
în arhive, un trecut mumificat, muzeal. Excesul de
documente vine sã compenseze de fapt senzaþia
subiectivã de gol a trecutului. În mod paradoxal,
cu cât i se oferã mai multe acte ºi documente
oficiale reproduse exact, cu atât cititorul resimte
mai mult lipsa persoanei concrete despre care este
vorba în documente. Prezenþa documentelor nu
face decât sã mascheze o absenþã, sã ecraneze
o dispariþie traumaticã. Cititorul nu mai are de-a
face, ca la Marcel Proust, cu un trecut regãsit,
luxuriant în detaliile sale, ci cu un trecut ermetic
care, – tot afiºându-ºi aceleaºi faþete exterioare,

urme mnezice uneori prea evidente – sfârºeºte în
mod paradoxal prin a-ºi disimula total substanþa
autenticã.

De la hipermnezie la amnezie

Romanul Fotograful (Chien de printemps)
aduce în prim plan un erou a cãrui memorie este
saturatã de imagini ale trecutului. Fotograf de
meserie, Francis Jansen ºi-a fixat trecutul în
fotografii, iar acele imagini nu înceteazã sã îl
urmãreascã. Viaþa lui din prezent este sufocatã de
acest trecut: el nu vrea decât sã disparã, sã fie
uitat, sã înlocuiascã cuvintele cu un limbaj al liniºtii.

Obsedat de fixarea lucrurilor în fotografie,
Jansen fotografiazã orice crâmpei de realitate, de
la scãri, borduri de trotuar, garduri, ziduri, panta
strãzii pânã la propria încãlþãminte, ajungând la o
hipertrofiere a memoriei. Numai cã aceastã
memorie nu este cea a amintirilor verbale, care sã
dea sens ºi coerenþã vieþii sale, ci este memoria în
care s-au acumulat pânã la refuz simple imagini.
De fapt, aceste imagini sunt un fel de extensii

artificiale ale memoriei. Ele ar fi, în termenii lui Jean
Baudrillard, niºte proteze care s-au interiorizat,
devenind ezotehnice. Astfel,  Jansen este
exponentul unei culturi prostetice (a protezelor),
care are implicaþii ambivalente pentru identitatea
de sine.

Într-adevãr, Jansen are un fel de horror vacui
pe care o compenseazã prin strângerea tuturor
detaliilor mãrunte; în cele din urmã, dezamãgit de
rezultat, el vrea sã fotografieze doar lumina, ca o
esenþã a atmosferei. El înþelege însã cã viaþa lui
este incapacitatã de aceste imagini fixate, pe care
nu le mai poate ºterge. De aceea, se hotãrãºte sã
plece definitiv în Mexic, lãsând în urmã toate
fotografiile ºi tot trecutul.

Celãlalt erou al cãrþii, naratorul botezat
„Scribul”, este admiratorul lui Jansen ºi asistentul
sãu personal. El arhiveazã riguros fotografiile
acestuia în ordine cronologicã, iar apoi alfabeticã,
fiindcã refuzã ca „oamenii ºi lucrurile sã disparã
fãrã urmã”. ªi el se numãrã printre acei neobosiþi
„paznici” ai memoriei amintiþi în Dora Bruder, cei
ce vegheazã la pãstrarea atentã a tuturor datelor.
Atins de aceeaºi obsesie de a stoca trecutul ca ºi
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Jansen, „Scribul” va suferi aceeaºi soartã :
hipermnezia lui va aluneca treptat înspre amnezie,
în care va gãsi soluþia salvatoare.

Fraza cu care se încheie romanul, „Nu mai
eram nimic”, se opreºte exact acolo de unde începe
romanul Strada dughenelor întunecoase, unde

facem cunoºtinþã cu un narator de la bun început
amnezic: „Nu sunt nimic. Nimic altceva decât o
siluetã clarã...”

Hipermnezia ºi amnezia sunt forme care
pãcãtuiesc amândouã, una prin exces, cealaltã prin
lipsã. Atât prea multã cât ºi prea puþinã memorie
„suferã de acelaºi deficit de criticã”, spune Ricoeur,
iar ele nu pot sã ducã la sfârºit travaliul rememorãrii.
Un prea-plin al memoriei ecraneazã memoria; în
lipsa unui criteriu de selecþie, prea multe amintiri
fac sã disparã amintirile.

Provocarea pe care o suscitã lectura cãrþii lui
Modiano este cea legatã de o pragmaticã a
memoriei: ce loc trebuie sã ocupe memoria în viaþa
noastrã, pentru a nu fi nici sclavii ei, nici oameni
fãrã amintiri?

Detectivul în cãutarea trecutului

Strada dughenelor întunecoase (Rue des
boutiques obscures) e un roman construit dupã
schema romanelor poliþiste, fãrã sã fie însã un
roman poliþist propriu-zis. Acesta se foloseºte cu
succes de strategiile romanului poliþist sau de
anchetã pentru a le abandona în final, iar
desfãºurarea acþiunii, ca ºi sfârºitul acesteia,
surprind lectorul. Dacã în romanele tradiþionale ale
genului misterul este elucidat la sfârºit, iar vinovaþii
sunt descoperiþi ºi pedepsiþi, în acest caz lucrurile
se petrec cu totul altfel. Anchetatorul este aici un
amnezic, prin urmare punctul lui de vedere ºi
cunoaºterea pe care o are despre lume sunt
limitate. El nu poate beneficia deci de credibilitatea
acordatã unui anchetator clasic.

Aºadar, detectivul lui Modiano este unul
atipic, care se îndepãrteazã în multe puncte de
canoanele clasice ale genului. Vulnerabilitatea
detectivului l-ar apropia de un subtip al romanului
de suspense, numit de Todorov „romanul
detectivului vulnerabil” (à la Dashiell Hammett ºi
Raymond Chandler), însã detectivul lui Modiano

e vulnerabil în sens psihic, ºi nu fizic.
Naratorul, detectivul Guy Roland, este an-

gajatul unei agenþii particulare de poliþie, care ºi-a
pierdut memoria în urma unui accident întâmplat
cu 10 ani în urmã. De-a lungul cãrþii, amnezicul
detectiv îºi consacrã toatã energia descoperirii
propriului trecut, investigând minuþios toate
posibilitãþile, în cele mai mici detalii, dupã toate
regulile anchetei poliþiste. În cele din urmã, el
reuºeºte sã îºi disimuleze complet dificultatea de
a fi sub masca unui savoir-faire detectivistic.

Abia la sfârºitul romanului, refacerea istoriei
evenimentelor care au avut loc îl pune faþã în faþã
cu revelaþia traumaticã a pierderii suferite: iubita
sa Denise a dispãrut fãrã urmã în încercarea celor
doi de a trece pe ascuns graniþa spre Elveþia.
Sentimentul apãsãtor al culpabilitãþii sale rezultã,
poate, din neputinþa de a ºti dacã este subiectul
sau obiectul acelei întâmplãri nefericite. Cu alte
cuvinte, el nu îºi poate da seama dacã a contribuit
activ, prin imprudenþã, la dispariþia fetei, sau a fost
doar o victimã pasivã în ºirul de evenimente.
Imposibilitatea de a afla ce rol a jucat el însuºi în
tragedie ºi sentimentul acut de vinovãþie ºi neputinþã
l-au dus pânã la urmã la alienare. Cu conºtiinþa
încãrcatã de remuºcãri, neputându-ºi ierta ºi
explica cele întâmplate, el nu poate accepta
situaþia, iar psihicul lui încearcã sã scape de
aceastã amintire refugiindu-se în amnezie. Astfel
protejat de monºtrii subconºtientului, naratorul se
va dezbãra de povara trecutului, nu însã fãrã un
imens cost.

Enigma naratorului

În timpul în care este atins de amnezie,
afectivitatea detectivului pare pusã între paranteze.
El fie nu distinge stãrile de spirit ale oamenilor, fie o
face cu mare greutate, iar identitatea lor îi scapã,
deºi face eforturi serioase în aceastã privinþã. Ca
reflectare a conºtiinþei sale bruiate ºi a identitãþii
sale confuze, oamenii cu care are de a face nu
prezintã trãsãturi personale. Abia la sfârºitul
romanului, când detectivul regãseºte amintirea
accidentul ce a produs amnezia, el ajunge sã
observe în sfârºit lacrimile fetiþei din fotografia pe
care o examinase de multe ori înainte, fãrã sã le fi
remarcat.

Acest narator enigmatic, de tip amnezic, nu-i
permite lectorului accesul la interioritatea sa ºi
recurge la un punct de vedere extern. In aceste
condiþii, autopercepþia cedeazã locul percepþiei
exterioare, behavioriste. Procedeul acesta
ilustreazã mefienþa lui Modiano în ce priveºte
psihologismul ºi îl apropie într-o oarecare mãsurã
de romancierii Noului Roman.

Toate portretele celor care apar în roman sunt
schiþate doar fizic, excluzând a priori caracteristicile
psihice, motiv pentru care personajele rãmân în
permanenþã ascunse ca sub o mascã. Aceastã
viziune à fleur de peau, evitând profunzimea fiinþelor
ºi lucrurilor, trãdeazã la narator ceea ce s-ar putea
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numi „o conºtiinþã amnezicã.” Aceasta e
dominatã de un imens vid interior, iar lacunele
cognitive ºi afective cu privire la trecut îºi pun vizibil
amprenta asupra percepþiei prezente.

Percepþia fãrã profunzime ºi distanþa pãstratã
faþã de lume constituie amprentele acestui tip de
narator amnezic. De altfel, menþinerea distanþei
caracterizeazã universul romanului sub diferitele
sale forme: distanþa pe care o ia naratorul faþã de
celelalte personaje – vãzute totdeauna din exterior;
existã o rupturã (deci distanþã ºi discontinuitate)
între eul prezent ºi eul trecut din cauza amneziei;
existã o distanþare temporalã faþã de evenimentele
din trecut (care se situeazã într-o perioadã vagã
ºi confuzã, „de pe vremea potopului”); existã, în
fine, o distanþare de realitate, care este perceputã
ca un vis. Toatã aceastã viziune „de departe”
constituie de fapt corolarul extern al ruperii de
propriul sine, devenit inaccesibil dupã instaurarea
amneziei.

Naratori de grad zero?

Caracteristica principalã a naratorilor din
romanele lui Modiano ar fi aceea cã sunt lipsiþi de
identitate. Cu alte cuvinte, eul din textele lui Modiano
îndeplineºte rolul rezervat îndeobºte unui narator
– fãrã a avea însã consistenþa care sã confere
acestui rol naratologic realitatea unei persona. Din
acest motiv ar trebui sã vorbim aici de un narator
de grad zero.

Situaþia are consecinþe importante asupra
chestiunii identitãþii în romanele lui Modiano. Spre

deosebire de ficþiunile autobiografice, unde un
narator plin de identitate îºi „descarcã” sinele,
constituind astfel naraþiunea, la Modiano situaþia e
oarecum inversatã. Întrucât naratorul e lipsit de
identitate, el cautã sã îºi constituie o identitate prin
însuºi actul povestirii.

Nu întâmplãtor afirma Guy Roland „nu sunt
nimic,” ori „nimic altceva decât o siluetã,” negându-
ºi orice consistenþã identitarã. Într-adevãr, naratorul
amnezic este unul lipsit de un profil identitar, pentru
care singura ºansã este articularea unei povestiri
care sã-i confere identitate, fie ea doar o identitate
narativã.

Pentru detectivul amnezic condamnat la
superficialitate – investigarea propriului trecut este
însoþitã, în paralel, de cãutarea profunzimii lumii pe
care o vede în jurul lui. Amnezia devine pentru Guy
Roland o experienþã existenþialã care îl incitã sã-ºi
reaproprieze lumea. Pe mãsurã ce naratorul
descoperã frânturi din propriul trecut, el vede ºi
schimbarea universului din jur. Notaþiile seci,
impersonale, culorile sumbre din perioada
amnezicã dispar pentru a lãsa loc reflecþiilor
subiective, mai umane ºi în culori vii.

Amnezia se dovedeºte a fi în acelaºi timp un
proces destructurant prin vidul identitar la care îl
supune pe individ, dar ºi restructurant, în urma
cãruia un nou eu, mai conºtient de sine, ia naºtere.
Eul astfel restructurat îºi dã mai bine seama de
slãbiciunile sale, dar ºi de forþa sa de a recupera
trecutul ºi de a-l putea accepta. Substanþa intimã a
cãrþii se înscrie în aceastã strânsã dialecticã a
amintirii ºi a uitãrii, a acceptãrii ºi a renunþãrii.
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Nicolae Manolescu a
împlinit 75 de ani. La
aproape 70, ieºea în
lume cu Istoria cri-
ticã…, acum îºi/ne
dãruieºte o Istorie
condensatã (Istoria
literaturii române pe
înþelesul celor care
citesc, Editura Paralela
45, Piteºti, 2014).
Prilejul fiind aniversar,
încerc mai întâi un
crochiu re-memorativ.

În vremea stu-
denþiei mele, Lecturi
infidele, Metamorfoze-
le poeziei, Contradicþia
lui Maiorescu, intrate în
lista bibliograficã obli-

gatorie, îl clasicizaserã deja. Autoritatea îi era
indiscutabilã, cãci perfect slujitã de o voce curatã ºi
elegantã. Inteligent, flexibil, cu morgã, dar ºi mereu
tânãr, fiindcã profesor cu vocaþie, N.M. a oficiat, de la
primele cronici, ex cathedra, dând note – argumentat,
expresiv, atent, dar niciodatã definitiv. Profesorul-
cronicar e tãios ca Maiorescu, dar ºi nestãpânit ºi
capricios ca G. Cãlinescu, la distanþã egalã ºi
personalizatã de amândoi, în vreme ce în sinea sa
viseazã lovinescian mutaþii cu care a ºtiut el însuºi
sã þinã mereu pasul.

Începe în 1971 publicarea Temelor. Ca orice
deþinãtor de instrumente ale analizei profunde ºi ale
sintezei suple, dã lumii (literare/culturale) o temã, iar
aceasta, lumea, se supune, ascultã. Tema funcþioneazã
cu mai multele ei sensuri: motiv obsedant de gândire
ºi simþire, „temã” în sensul simfonic al reîntoarcerii
periodice, discret-ritmice, a frazelor muzicale la un
acelaºi refren, activ înãuntru; datorie de îndeplinit,
rãspundere faþã de istorie, neam, limbã; prochimen, care
ia aminte ºi îndeamnã la înþelepciune; rãdãcinã visând
la variaþiunile ei infinite: „Trebuie sã ºtii sã ºi visezi pe
marginea foii albe, nu numai s-o îndeºi de semne
corecte ºi care decurg fatal unele din altele“.
„Comentator de lumi, reale sau imaginare”, cum se
descrie – alege mitralierea neobositã, aproape frivolã
(cãci lipsitã de prejudecãþi), a fiecãrui sem(al) al
teritoriului cultural. Pentru el, textele sunt viori, gata sã
se cutremure sub gândul aþintit care le „ciupeºte”
stârnind melodii latente. Temele pe care le dã în rafale
testeazã inteligenþa proprie, supleþea limbii române,
capacitatea de rezonare a literaturii la desene variabile.
Anii 80 aduc, alãturi de Teme, Arca lui Noe ºi Despre
poezie („poezia este o sensibilitate la unic… într-un
fel, poet e acela care nu vede pãdurea din cauza
copacilor. Pentru poet, fiecare lucru are

«personalitatea» lui ºi lirism înseamnã tocmai
dezvãluirea personalitãþii latente a lucrurilor”).

În 2002, publicã Literatura românã postbelicã (3
vol.) dupã ce a refuzat decenii în ºir sã-ºi adune
cronicile într-o carte: „Strânse în volum, foiletoanele
se ofilesc numaidecât, ca niºte flori smulse din grãdinã
ºi mutate în vas. Ele trãiesc din ecoul de moment, din
puterea de a forma sau de a risipi o convingere” –
scria în Teme ºi, iatã, nu avea dreptate! Cred, alãturi
de Al. Cistelecan, cã „cronica literarã e, poate, marea
operã criticã a lui N.M. – ºi una din marile opere ale
istoriei noastre critice”. Anul 1989 aduce, însã,
rãsturnãri neaºteptate. M. decide brusc sã
pãrãseascã scena cronicii la zi.

Dupã un prim volum apãrut în 1990, Istoria se
coace încet, în umbra unor ispite din afara lumii
literare. În 2008, în fine, apare Istoria criticã a
literaturii române. Am scris despre ea preluând titlul
serialului poliþist Lege ºi ordine. Pânã la un punct,
intenþia autorului ºi aºteptarea lumii literare converg:
a propune o lege ºi a oferi o ordine, o cheie de
descifrat, o datã pentru totdeauna, literatura
românã. În ciuda precauþiunilor autorului,
comentatorii n-au putut ieºi din iluzia cã N.M. e
singurul ºi cel mai mare critic al ultimei jumãtãþi de
secol. Istoria... e însoþitã de o prefaþã, o postfaþã,
un epilog ºi multe interviuri, toate relativizând
insistent, dar ºi cu un zâmbet în colþul gurii, situarea
cãrþii în teritoriul literaturii române: nu e o „biblie”,
probabil va fi reluatã cu alte selecþii, e la mijloc ºi
joc (vezi istoria literarã ca „spaþiu al imaginaþiei ºi
al ludicului”) ºi încap în el nenumãrate capricii,
incuri, impuritãþi. Spirit neastâmpãrat, ludic ºi iubitor
de roluri (cinematografia îi era, în tinereþe, carierã
alternativã), M. nu contrazice, însã, nici
argumentele „galeriei”, cãci are de suportat/
gestionat „infernul” excelenþei, dar nu-ºi pierde
luciditatea: „Ar fi groaznic dacã literatura s-ar face
din opinii unice”.

În Istorie..., selecþia „nu e exclusiv esteticã,
pentru cã nu se poate”. Om ca toþi oamenii, M. e ºi el
sub vremi, vulnerabil ºi nestatornic. Politizeazã uneori
excesiv, e nedrept din capriciu, se lasã condus de
umori. Cartea de acum îºi îngusteazã drastic, ironic
ºi pripit adresabilitatea: doar copiii mai citesc azi
literaturã românã, dar, „odatã ieºiþi de pe bãncile ºcolii,
puþini sunt cei care mai þin o carte în mânã […] Nici
profesorii de românã nu se omoarã cu cititul […] Nici
mãcar scriitorii nu se citesc între ei”. Simptomul – de
spus imediat – nu-l ocoleºte nici pe autorul Istoriei…
Reþeta compendiului e descrisã în epilog: nu eliminãri,
ci „reformulãri”; „referinþele sunt reduse la esenþial,
iar bibliografia e indicatã fugar”. S-a renunþat, cu puþine
excepþii, ºi la citatele din operã. Selecþia autorilor –
„câþiva în minus, câþiva în plus”. Las în seama
cititorilor identificarea lor. Le pot garanta o surprizã

Irina  Petraº
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oricând vecinã cu perplexitatea. Jucãtor înnãscut,
N.M. pariazã adeseori de dragul pariului, fãrã a se
simþi dator sã argumenteze: „N-aº paria pe proza
lui Viºniec”. Lucian Blaga însuºi „rãmâne îndeosebi
în memoria criticilor ardeleni” ºi, în viziunea
manolescianã, „se topeºte ca gheaþa calotelor
polare”. În schimb, cãrþile lui H.R.-P. sunt „toate
extraordinare”, printre altele ºi fiindcã „spun lucrurilor
pe nume”. Dacã nu subscrii la „îmi e ruºine cã sunt
român” sã fie, oare, exclusiv fiindcã n-ai scãpat de
„sechelele naþionalismului”? SF-ul tot nu existã, dar
Istoriile insolite ale lui Crohmãlniceanu sunt
„excepþionale povestiri SF”; nu de puþini cunoscute,
cum crede N.M.

În Istoria scurtã, N.M. e un „cititor în cãrþi”.
Lapidar ºi abscons, ambiguu ºi insinuant în alb. „În
criticã, sunt dezinteresat ºi intratabil. N-am nici
prieteni, nici duºmani. Stau de vorbã cu cãrþile, nu
cu omul din spatele lor”, zice în epilog, dar destule
cãrþi sunt „însemnate” discret de omul Manolescu,
aºa încât criticul/istoricul e manipulat fãrã scãpare.
ªi mai evident acum modelul Cãlinescu („singurul
nostru critic care a avut geniu”, dar, nu uitã sã
completeze N.M., „oportunist” ºi deloc „exemplar”).
În plus, iese mai puternic în evidenþã inflexibilitatea
perspectivei etice: la Paleologu identificã „laxism
etic” ºi „lipsã de caracter”; lui Cioculescu: „Dumnezeu
sã-i ierte concesiile din ultima parte a vieþii!”; la Geo
Bogza citeazã cu deliciu secvenþe de limbaj
„scandalos”, dar nu uitã sã sugereze ºi „nivelul
compromisului moral”; la Noica, „permanenta ispitã
a compromisului util”; lui Jebeleanu îi numãrã
„pãcate”-le; lui Paul Cornea, „sechelele
sociologismului vulgar”; la Horia Lovinescu, un
domnitor sabotat de boieri e neapãrat grav simptom
de realism socialist. Ici-colo, vigilenþa slãbeºte: „Ca
ºi Eliade, Sebastian e ideologic doldora de
contradicþii. Ideologia nu-i compromite însã opera.”

Se reþin savuroasele portrete de 2-3 rânduri
gen: în poezia eroticã, M. Cãrtãrescu e „un Conachi
în blugi” (mai expresiv decât pripita: „Cãrtãrescu este
cel mai mare scriitor român contemporan”); eseurile
sobre ale lui Balotã „aparþin parcã unui cãlugãr din
vechime care sãrutã pergamentul înainte de a
începe sã scrie”; N. Stãnescu „a creat o limbã
poeticã liberã ºi încântãtoare cum este zborul pãsãrii
în vãzduh”; autorii comentaþi de Regman sunt
„digeraþi pe îndelete, ca micile vietãþi înghiþite de
ºarpele boa”; „Ce gust de zmeurã are câteodatã
poezia lui Adrian Popescu!”; la ªerban Foarþã
„cuvintele sunt rãsucite cu vârful degetelor în jurul
unui lujer fragil de sens”; Liiceanu cel cu „pana muiatã
în cerneala sinceritãþii brutale, când e vorba de alþii,
ºi complezente, când e vorba de sine”; Ion Vartic,
„Sherlock Holmes al interpretãrii critice”; cronicile
de poezie ale lui Cistelecan: „savuroase stilistic ºi
aderente la text ca niºte plasturi”; I.B. Lefter, „un Marx
autohton al postmodernismului” etc., etc.

„O lungã experienþã îmi dã oarecare drept la
greºealã ºi la contrazicere.” Un drept de care alege
sã uzeze din plin, spre încântarea ºi stupefacþia celor
care citesc.

Critic modern, generalist, atras mai mult de ideile
în libertate,  decît de cristalizarea lor într-un sistem rigid,
Nicolae Manolescu este un reprezentant strãlucit al
foiletonului critic scris cu vervã ºi un istoric literar al
formelor estetice. Cele mai apropiate repere: Roland
Barthes, Gaëtan Picon, repere pe care le identificã ºi
Mircea Martin, dar pe alte temeiuri. Cu primul are, dupã
mine, afinitatea cea mai profundã, apropos de universul
autonom al literaturii, dar nu ºi  exagerãrile idelogice
ale lui Barthes... Convingerea cã literatura e o altã lume
decât cea realã îi înrudeºte: iluzia referenþialitãþii (la
realitate)  la eseistul francez, Utopia cãrþii la exegetul
lui Sadoveanu. G.Picon ar fi cel din Umbra scriitorului,
similar prin cãldura subtextului confesiv al analizelor
ºi miza existenþialã. Prin ceea ce un critic francez
remarca la autorul Panoramei noii literaturi franceze
– influenþa în epocã. Iar altul – spiritul de sintezã,
multitudinea preocupãrilor, abundenþa lecturilor.

Are ceva din militantismul etic al lui Camus, nimic
din angajarea de stânga a lui Sartre. Nu scotoceºte
prin arhive sau colecþii, descoperind documente din
alte epoci. Analizeazã  scrierile autorilor de azi, cu un
inerent subiectivism, uneori, stupefiind prin origi-
nalitatea verdictelor sale, de obicei nu demonstreazã,
afirmã cu siguranþa unei instanþe definitive… Propune
noi proiecþii critice pentru cei vechi, recitindu-i altfel pe
Odobescu, Sadoveanu, descoperã, valideazã nume
noi, generaþia 80. Raþionalismul, buna-dispoziþie,
replica spiritualã, expresivitatea picturalã a frazei din
critica destinsã a lui Thibaudet. Dar ºi din Istoria lui
Cãlinescu, asociaþiile luxuriante pe spaþii culturale
vaste, europene,  lansarea unor  concepte seducã-
toare… Nicolae Manolescu concepe tipare, recte
canonul estetic, taie, include ºi exclude, dar nu coase
minuþios. Pare un profesor de semiologie medicalã,
care nu prea are încredere în sofisticata aparaturã
computerizatã... Dupã pigmentaþia pielii textuale,
dupã petele de pe mâinile care scriu, dupa strãlucirea
sau apatia privirii (a talentului,)  pune diagnosticul  sigur
pe sine.

Cronica literarã nu-þi permite rãgazul analizelor
tematiste ca la J.P.Richard, ea pretinde ritm,
formularea rapidã a judecãþii axiologice…mi-a
raspuns la un interviu informal criticul sãrbãtorit la 27
noiembrie. Pe Eminescu noi nu-l  citim aºa cum îl
citeau contemporanii lui.El e altfel perceput, dupã
Arghezi sau Blaga… Existã o lectura pluralã, aºadar,
care se schimbã de la o generaþie la alta, de la un
veac la altul…

Profesoral ºi umoral, sibian ºi vâlcean, cu simþ
ludic ºi sobrietate protocolarã, creativ ºi obiectiv,
paradoxal ºi subiectiv, Nicolae Manolescu deþine
secretul armonizãrii contrariilor. Are o adevãratã
vocaþie pentru partea însoritã a existenþei.  Critic solar
pentru care lumea e doldora de semne, pe care el le
ºtie citi bine.

Adrian  Popescu
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Sã consideri cã un oraº dintr-o operã literarã
poate avea un corespondent în realitate înseamnã
sã-l privezi deja de jumãtate din farmecul sãu, iar
transformarea unor astfel de oraºe-fantomã într-
unele reale, din cãrãmidã ºi mortar, nu poate duce
decât la deziluzie, spunea Virginia Woolf în eseul
sãu, Literary Geography. Într-un celebru interviu,
Joyce susþinea, dimpotrivã, cã intenþia sa a fost de
a lãsa o imagine atât de completã a Dublinului încât
acesta sã poatã fi reconstituit dupã ea în caz cã ar
dispãrea de pe faþa pãmântului. Existã, desigur, în
ambele afirmaþii o dozã de exagerare, dar
întrebarea de fond rãmâne aceeaºi, iar ea se leagã
de utilitatea identificãrii unor toposuri literare cu o
geografie realã, obiectivã - cu alte cuvinte, sunt
oraºele, strãzile, locurile din operele literare spaþii
situate exclusiv sub imperiul imaginarului, sau
reprezentãri ale unor realitãþi, entitãþi geografice
concrete, ºi în ce mãsurã ar fi utilã pentru
hermeneutica textului literar o astfel de identificare?
Odatã acceptatã convenþia cã scriitorul nu e
altceva decât un creator de hãrþi (v. Robert T. Tally
Jr., Spatiality, Routledge, London and New York,
2013, p. 49), iar naraþiunea sa, deci lumea creatã
de el, conþine elemente disparate precum fragmente
din alte naraþiuni, descrieri de oameni ºi locuri,
imagini derivate din observaþia superficialã sau de
profunzime a lucrurilor, legende, mituri, invenþii ale
imaginaþiei -  devine limpede utilitatea unei astfel de
decriptãri. Situatã la intersecþia dintre locurile
propriu-zise, concrete ºi imaginea mentalã obþinutã

Andreea  Rãsuceanu

Geografii organice:

în urma contemplãrii acestora, aceastã imagine a
lumii, în termenii lui J. P. Richard, e de fapt rezultatul
unui proces complicat la capãtul cãruia, transferat
prin filtrul sensibilitãþii, imaginaþiei ºi culturii
scriitorului, locurile concrete devin peisaj interior
(v.,  pentru acest termen, B. Westphal, La
Géocritique. Réel, fiction, espace, Minuit, Paris,
2007, pp. 217-218); totodatã, J. M. Besse spune
cã peisajul nu poate fi decât unul interior, el fiind
rezultatul percepþiei, în adâncul cãreia se aflã un
act de interpretare, v. Le Goût du monde. Exercices
du paysage, Actes Sud (Arles)/ENSP (Versailles),
2009, p. 17). Acest proces de interiorizare
presupune deci o componentã afectivã, emoþionalã,
un anumit tip de sensibilitate ºi de orizont cultural,
cu alte cuvinte, o manierã proprie de raportare la
spaþiu, reflectatã ulterior prin mijloacele expresiei
literare.

Cum se constituie imaginea oraºului în opera
literarã a lui Mircea Cãrtãrescu, ce rol joacã aceasta
în organizarea narativã ºi cum aratã, de fapt,
Bucureºtiul interior al prozatorului sunt punctele de
pornire ale acestui articol.

Corpul oraºului

Imaginea unui Bucureºti metamorfotic, articulat
pe ruinele vechiului oraº mutilat de intervenþiile
haotice din anii comunismului, situat la graniþa dintre
reveriile extravagante ale adolescentului cu o
senzitivitate exacerbatã ºi fulguraþiile strãlucitoare
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ale memoriei emoþionale, care deschid zone de
acces temporar  la lumea încãrcatã de mister din
existenþa timpurie - se ridicã în mijlocul literaturii lui
Mircea Cãrtãrescu, edificiu monumental demn de
bizareriile arhitectonice ale lui Desiderio Monsù sau
Piranesi, des evocaþi în romanele sale.

Oraºul fabulos, grefat pe structurile onirice ale
lumii din visele lui Mircea, e ºi el parte din aceastã
geografie halucinantã, deseori un labirint organic
de parcurs, à rebours, înapoi cãtre vârsta de aur,
a tuturor adevãrurilor. În romanele ºi nuvelele lui
Mircea Cãrtãrescu, oraºul devine însuºi scheletul
secret pe care creºte carnea naraþiunii, nu doar
decor sau fundal, ci, pe rând, chiar protagonist,
alter-ego al personajului-narator, entitate însufleþitã,
corp uriaº, cu alcãtuire organicã, în ale cãrui artere,
caverne, „cute“ pulseazã o viaþã secretã.

Primul volum al Orbitor-ului se deschide cu
imaginea (reluatã ulterior, ca laitmotiv) lui Mircea
contemplând Bucureºtiul din camera sa de pe
ªtefan cel Mare: totul, în aceastã încãpere care
aminteºte de camera Sâmbo eliadescã, e un joc
al suprafeþelor transparente ºi al reflexiilor, o lume
a suprafeþelor înºelãtoare, a unui trompe l’oeil
perpetuu. Când camera e luminatã, fereastra
reflectã, deformat, straniu, obiectele dinãuntru
(vãzul e un simþ deductiv ºi dependent, spune Paul
Rodaway, oferã o geografie a suprafeþelor dar
numai ajutat de  celelalte simþuri, nu doar
înregistreazã senzaþii luminoase ci, împreunã cu
mintea, le compune, ºi, cu toate acestea,
posibilitatea iluziei e întotdeauna prezentã, v.
Sensuous Geographies. Body, sense and place,
Routledge, London and New York, 1994, p. 117),
când e cufundatã în întuneric, „fantasticul
Bucureºti exploda deodatã dupã sticla albastrã
de lunã. Era ca un triptic nocturn, de o strãlucire
sticloasã, nesfârºitã, inepuizabilã“. Imaginea
acestui triptic al ferestrei din ªtefan cel Mare e
reluatã obsesiv (sugestia relig ioasã nu e
întâmplãtoare, ulterior tripticul devine un retablu
care se deschide spre oraºul alb, mistic, din
reveriile lui Mircea), e un mediator al privirii care
decupeazã peisajul familiar, constituindu-l într-o
geografie personalã, ºi descoperã, totodatã,
Bucureºtiul organic, antropomorfizat, alter-ego al
personajului-narator: „Bucureºtiul nocturn îmi
umplea ferestrele, se vãrsa înãuntru ºi-mi
pãtrundea în corp ºi-n creier atât de adânc, încât
chiar din adolescenþã îmi imaginam un melanj de
carne, piatrã, lichid cefalo-rahidian, oþel cornier ºi
urinã, care, susþinut de vertebre ºi arhitrave,
însufleþit de statui ºi obsesii, digerând cu maþe ºi
centrale termice, ar fi fãcut din noi unul singur“.
Bucureºtiul nocturn e un oraº care fie creºte din
carnea lui Mircea, apendice uriaº, corp artificial
creat în prelungirea propriilor membre ºi organe,
fie îi invadeazã intimitatea, apoi fiinþa, rezultatul
fiind un hibrid oraº-om, o entitate organicã ºi
anorganicã, în acelaºi timp, o arhitecturã de carne
ºi piatrã. Oraºul ca un corp, cu organe, artere
(demolarea clãdirilor de pe partea opusã a strãzii

e perceputã de adolescentul care priveºte de
dincolo de fereastrã - ºi ulterior, în Corpul, de
tânãrul care priveºte de la geamul mansardei sale
din cartierul Uranus -  ca o mutilare anatomicã:
„Bucureºtiului îi era strivit un rinichi, îi era extirpatã
o glandã, poate, vitalã“) e o imagine care revine,
pare cã întreaga naraþiune se articuleazã pe
aceastã geografie organicã. Metafora de ordin
geografic are însã aici un sens cu totul particular,
deºi o asociere cu imaginea vitruvianã a oraºului-
corp, unde pãrþile oraºului trebuie sã corespundã
ºi sã fie proporþionale cu cele ale corpului, e
inevitabilã. În Orbitor însã, oraºul-corp nu e cel al
Sforzindei, sau al altei cetãþi ideale, cãci nu
organizarea sa dupã o schemã idealã conteazã
(cea a corpului uman, omul fiind creat dupã
asemãnarea lui Dumnezeu), ci descrierea oraºului
în termeni organici, ca ºi cum ar fi viu, parte din
naturã (exemplele de acest fel sunt nenumãrate:
în Corpul, de pildã, în scena rãtãcirii printre
rãmãºiþele cartierului Uranus, memento-urile
recuperate ºi depozitate de Mircea în mansarda
din blocul stacojiu sunt vii, organice: degetul unei
statui are o unghie realã, o floare de fier forjat are
stamine aurii etc). Bucureºtiul-alter-ego se naºte
astfel din perfecta simbiozã între organic ºi amorf,
dintre vegetal ºi arhitectural. Totodatã, oraºul e
un dublu misterios, o himerã desprinsã din silueta
iluzorie a adolescentului reflectatã în oglinda
ferestrei: „Într-adevãr, stând nopþile pe lada de la
studio, cu picioarele pe calorifer, nu numai eu
contemplam oraºul, ci ºi el mã spiona, ºi el mã
visa, ºi el se excita; cãci el nu era decât substitutul
fantomei mele gãlbui care mã privea din fereastrã
când era lumina aprinsã“.

Bucureºtiul senzorial

Bucureºtiul lui Mircea se naºte din „carnea
moale a minþii“, totul e parte din aceastã arhitecturã
organicã a memoriei: faþada spitalului unde se aflã
internat pentru o vreme micul Mircea, blocul nou,
care creeazã o breºã în materia oraºului „sunt
opercule, membrane impermeabile despãrþind
compartimentele, tot mai vaste, ale melcului în
spiralã secretat, structurat ºi locuit de carnea moale
a minþii mele“. De asemenea, aflat în cãutarea
misterioasei strãzi Silistra, Mircea are revelaþia unui
peisaj care pare sã se nascã din propriile amintiri,
o imagine a unui Bucureºti care se naºte din chiar
materia difuzã a propriei memorii: „Foarte departe
(...) se ridicau, profilate pe cer, câteva clãdiri legate
atât de intim de amintirile mele strãvechi, încât mi
se pãreau (...) chiar fragmente din mintea, memoria
ºi imaginaþia mea”.  Un Bucureºti organic, obiect
al unei percepþii exacerbate, a copilului Mircea, pe
urmã adolescent ºi matur, fundamentatã pe o
sinestezie care recreeazã una dintre cele mai
spectaculoase ºi originale imagini ale oraºului din
literatura românã: iniþial perceputã prin intermediul
simþului tactil (primul care apare la embrionul uman
ºi primul mijloc prin care organismul dobândeºte o
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geografie ºi simte lumea; v. P. Rodaway, ed. cit.,
p. 43), lumea din jur se organizeazã într-o
geografie hapticã, în perioada prepubertãþii simþul
dominant fiind cel tactil (urmat de cel adutiv ºi
vizual, în vreme ce, la vârsta adolescenþei, ordinea
se inverseazã). Obsesia existenþei intrauterine,
reflexul întoarcerii la stadiul embrionar ca la un
interval privilegiat, al cunoaºterii absolute ºi
armoniei, regãsirea în geografia perfectã a trupului
mamei sunt elemente recurente, de altfel, în toate
volumele Orbitorului, toate experienþele stranii,
momentele de revelaþie, nefiind altceva decât
fulguraþii ale unei memorii strãvechi (cufundarea
copilului Mircea în cada plinã cu apã ºi
hipermanganat e un astfel de moment, exerciþiul
unui regressus ad uterum temporar: „Duhnea a
mlaºtinã, a violete, a creion chimic, a uter“, afirmã
acesta, „parcã hipermanganatul ar fi fost însãºi
sudoarea mamei, de parcã ea toatã ar fi fost plinã
pe dinãuntru de hipermanganat“).  Simona Sora
remarcã faptul cã, în primul volum al Orbitorului,
„reconstituirea interior-exterioarã (dupã logica
explozivã a revelaþiei sãdite în inconºtientul
personajului M. ), se întinde mult înaintea propriei
concepþii. Fetus, apoi copil mic, preºcolar apoi,
Mircea îºi reface eul propriu din mirosuri (relaþia
între memorie ºi bulbul olfactiv), gusturi, posturi,
senzaþii, emoþii, dintr-o memorie inconºtientã a
întregii trãiri relaþionale actuale” (v. Simona Sora,
Regãsirea intimitãþii,  Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2008, p. 246). Odatã cu aceastã
survolare a propriei memorii, ºi a intervalului
dinaintea naºterii propriei conºtiinþe, pe rând, se
contureazã în Orbitor. Aripa stângã (ºi, ulterior, în
celelalte volume ale cãrþii), o geografie hapticã,
una olfactivã, auditivã, vizualã. Geografia olfactivã
nu e nici ea neglijabilã, cu atât mai mult cu cât
întreaga experienþã perceptivã e pusã sub semnul
acestui tip de apropriere a lumii, acestui simþ
originar, legat de cele mai profunde straturi ale
conºtiinþei umane: „ªi dacã e adevãrat cã
emisferele cerebrale s-au dezvoltat din celebrul
bulb olfactiv, duhoarea, damful metafizic, mirosul
subþiorilor timpului (...) sunt poate gândurile
noastre cele mai profunde“. Fie cã vorbim de
„duhoarea distrugerii“ care însoþeºte demolãrile
brutale de pe ªtefan cel Mare sau din cartierul
Uranus,  de miasmele putreziciunii din vechile
case ºi magazine de pe strada Silistra sau de
mirosurile tonice, primãvãratice ale mahalalei,
simþul olfactiv circumscrie o geografie emoþionalã
(imprecisã, cãci deseori procesul rememorãrii
olfactive e ambiguu, difuz, nu restituie memoriei
decât fragmente de senzaþii, amintiri dureros de
incomplete, „o geografie a vieþii ºi a morþii“, dupã
tipul stãrii emoþionale pe care o induce; v. P.
Rodaway, ed. cit., p. 73). Deseori, înaintarea prin
labirintul memoriei e semnalatã de aceastã
„duhoare“ metaf izicã, de mirosul fet id al
reziduurilor temporale, al sedimentelor
existenþiale, al ruinelor propriului trecut. Dincolo
de mireasma zãpezii, „puteam gândi duhoarea

distrugerii“ (s. m.), afirmã undeva adolescentul
Mircea, cu un lexem verbal deloc întâmplãtor, cãci
semnaleazã susþinerea percepþiei olfactive
propriu-zise de cãtre elementul imaginaþiei
(neexistând un vocabular al experienþei noastre
pentru procesul olfacþiei – ca, în cazul auzului,
sunetele ºi al vãzului, culorile - , aceasta se ajutã
de celelalte simþuri pentru a-ºi preciza obiectul
perceput, v. P. Rodaway, ed. cit., p. 71), sporind,
în plus, ambiguitatea, iluzoriul, cãci pune totul sub
semnul percepþiei subiective.

Cãtre „casa din mijlocul minþii”

„Constatarea unei pierderi ºi nostalgia care
decurge din aceasta reprezintã o caracteristicã a
spaþiilor geografice descrise în operele de ficþiune
care, prin tonalitatea, subiectul ºi forma lor pot fi
supranumite postmoderne”, spune Clément Lévy
în recenta sa carte, Territoires postmodernes.
Géocritique de Calvino, Echenoz, Pynchon et
Ransmayr (PUR, Rennes, 2014, p. 112). Aceste
„spaþii nostalgice“ implicã o serie de discontinuitãþi
ºi incoerenþe, sunt deseori heterotopii, spaþii
imposibile, care prin însãºi caracterul lor utopic
semnaleazã un anumit tip de nostalgie: precum
în Clarice, cetatea glorioasã a lui Calvino, unde
ruinele dezvãluie o istorie atât de veche a oraºului
încât aceasta a devenit practic indescifrabilã.
Tristeþea cumplitã a ruinelor, regretul dupã un
trecut care niciodatã nu va mai putea fi recuperat
sunt expresia acestei nostalgii postmoderne
(existã, de altfel, în Corpul, un fragment poematic,
plin de misterul ºi poezia difuzã a ruinelor, despre
demolarea unui cartier, Uranus, fãrã precedent în
literatura românã, asupra cãruia vom reveni).
Exerciþiile contemplative ale adolescentului Mircea
de la fereastra din ªtefan cel Mare, incursiunile
acestuia în labirintul ºi subteranele oraºului se
situeazã sub semnul acestei nostalgii sfâºietoare,
aparent fãrã obiect, care, dincolo de obsesia lipsei
de sens a lumii ºi a timpului atotdevorator, este
echivalentul eternei dorinþe de întoarcere la
începuturi: „a regresa, a te întoarce, a coborî în
miezul arhaic al minþii tale”.

Nu întâmplãtor romanul Orbitor se deschide
cu o perspectivã panoramicã asupra oraºului, a
unui privitor situat undeva la înãlþime, care are deci
privilegiul unei priviri „de sus”, al unei vederi de
ansamblu - Michel de Certeau face distincþia între
cele douã tipuri de privire: cea de la nivelul strãzii,
a trecãtorului, ºi cea de la înãlþime, care oferã
privilegiul unei aºa-numite god’s view -  primul
privitor cunoaºte deja oraºul, cel de-al doilea scrie
oraºul, într-un lung poem al  rãtãcirii , primul e
voyeur, al doilea, flâneur (v. M. de Certeau, The
Practice of Everyday Life, p. California University
Press, Berkeley, 1984, pp. 92-93). (Totodatã, nu e
întâmplãtoare nici aceastã miºcare, de la interior
la exterior, transmutare a privirii care anunþã un
anumit tip de percepþie, definitorie pentru viziu-
nea naratorialã, despre care vom mai vorbi.)
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Personajul-narator e, în cazul nostru, pe rând,
trecãtorul care are apanajul observaþiei directe,
implicate, sau privitorul de la înãlþime, a cãrui
implicare emoþionalã e de obicei mai redusã (acest
tip de raportare la spaþiu presupune însã o judecatã
de valoare, o pondere mai mare a elementului
raþional, un plus de luciditate, v. Rosemberg, Muriel,
„Relation paysagère et paysage de lisières dans
La Forme d’une ville de Julien Gracq”, în Essays
in French and Cultural Studies, nr. 47, 2010,  p. 3).
Totodatã, subliniazã Certeau, cel dintâi citeºte
oraºul, se aflã într-o ipostazã similarã unui
cartograf, pe când cel de-al doilea face parte dintre
acei Wandersmänner, cei care „scriu un  «text»
urban pe care sunt incapabili sã-l citeascã“ (în
acelaºi sens, W. Benjamin spune cã flâneurul
rescrie povestea spaþiului: în plimbãrile sale
nocturne, personajul-narator scrie oraºul, care
devine însuºi textul). E semnificativ faptul cã
exerciþiul contemplativ al lui Mircea (care priveºte
oraºul de la înãlþimea apartamentului din ªtefan cel
Mare), dublat de un proces de autoscopie
dureroasã, e deseori înlocuit de un proces de
amplã investigare vizualã a transformãrilor pe care
oraºul le suferã în mod forþat: el observã mai ales
rezultatele mutilãrii arhitecturale a peisajului familiar,
moment care îi ºi declanºeazã criza moralã -
crearea marelui hiatus, a liniei de demarcaþie, a
diafragmei care obtureazã privirea, Mircea le
percepe ca despãrþind deopotrivã douã zone din
geografia sa familiarã dar ºi douã zone ale propriei
conºtiinþe: „toate pãreau pãrþile vizibile ale unei
conspiraþii menite sã mã despartã de Bucureºti,
de mine însumi, de cei cincisprezece ani în care
(...) trãsesem perdeaua ºi privisem cerurile vaste
ale oraºului. Se ridica un zid, se închidea o zonã în
mintea mea“. Sciziunea provocatã de blocul de
peste drum, care îi obtureazã privirea, semnaleazã
momentul marii scindãri, al marii rupturi,
iremediabile, dramatice care marcheazã intrarea
într-o nouã vârsta spiritualã;  acest obiect obturant
(„care mi-a rupt viaþa în douã“) pune sub semnul
interdicþiei ºi izoleazã o zonã a conºtiinþei, este zidul
diafragmei, al maturizãrii.  Voyeur al propriei copilãrii
ºi adolescenþe, „fugind de la o fereastrã la alta“,
Mircea e mereu în cãutarea acelei imperceptibile
zone de trecere într-o altã dimensiune a propriei
existenþe, trecutul misterios de pe strada Silistra,
începutul copilãriei în „casa din mijlocul minþii”. Ca
ºi misteriosul Zora al lui Italo Calvino, oraºul care
nu se mai ºterge din memorie, pentru cã „între orice
noþiune ºi orice punct al itinerariului se va gãsi o
formã de afinitate sau de contrast care sã provoace
aducerea aminte instantanee“, oraºul fabulos al lui
Mircea e un labirint de semne a cãrui parcurgere
se face intuitiv ºi cu sentimentul unei perpetue
aduceri-aminte: oraº arhetipal, al unei vârste
exemplare, Bucureºtiul casei natale de pe Silistra
(acum Pâncota) ºi al cartierului Floreasca e unul
care creºte direct din carnea amintirii, gravat pe o
porþiune a cortexului care poate fi oricând reactivatã;
drumul înapoi, spre zona privilegiatã a începuturilor,

întoarcerea la origini se petrece sub auspiciile
nostalgiei, motorul care angreneazã conºtiinþa
umanã, sufletul secret al lumii: „iar dragostea
dureroasã care se naºte din miezul timpului,
nostalgia noastrã cea de toate zilele, ea însãºi larva
nostalgiei celei mari ºi adevãrate, proiecteazã-n
trecut ceea ce presimte cã e destinul ºi viitorul
nostru“. O întreagã geografie fantasticã e grefatã
pe acest interval, segment strãvechi al memoriei-
oraº, uriaº edificiu stratificat, etajat,
compartimentat, unde fiecare segment de spaþiu e
depozitarul altor amintiri, momente de revelaþie,
indicii numinoase care conduc la redescoperirea
marelui adevãr cunoscut cândva: „Încercam sã

retrãiesc momente zone vaste ºi moarte ale minþii
mele. Pe mediul de culturã al talamusului meu, acolo
între hipocamp ºi amigdalã, se ridicaserã câteva
clãdiri butaforice. Deasupra aveau marea luminã
borealã a cortexului. Recapitulam: de la naºtere
pânã la doi ani - pe Silistra, o stradã de mahala din
cartierul Colentina; de la doi la trei ani – la bloc, în
Floreasca, lângã un garaj; de la trei la cinci ani,  la
vilã, tot în Floreasca, dar pe o frumoasã ºi tãcutã
alee, cu nume de compozitor italian. Apoi, în ªtefan
cel Mare, în marele bloc lipit de Miliþie. Astea erau
compartimentele uitate ale cochiliei mele,
construite, unele dupã altele, ca un ºir de þeste tot
mai voluminoase, de mintea mea”. Toate - edificii
fantasmagorice ale memoriei, adrese metafizice
înscrise în parcursul secret înapoi, cãtre „casa din
mijlocul minþii“, „casa misticã a naºterii” de pe strada
Silistra (Pâncota).

Cochilie 2
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A fost odatã ca niciodatã, cã de încã ar fi, n-
am mai povesti… A fost o vreme când pãrinþii ºi
bunicii aveau vreme sã le citeascã basme copiilor,
adormindu-i cu lumea lui Fãt-Frumos, a
Cosânzenelor ºi zmeilor, învãþându-i despre
bunãtatea Sfintei Vineri ºi despre a fi bun, curajos,
drept, despre cum binele învinge rãul. Dar azi, într-
o fugã continuã a zilei ºi a nopþii care nu mai ajung
pentru „treburile importante”, copiii au la îndemânã
o largã ofertã de canale de desene animate, cu
lumi fascinante, care se deruleazã cu un dinamism
foarte departe de „au mers ei ce au mers”, fiind
suficient un gadget pentru a strãbate distanþele.
Succesiunea de imagini ºi culoare în ritm ameþitor,
versus regimul  temperat ºi gradual intensificat al
textului scris. Conectarea mentalã fãrã efort la o
altã lume versus efortul de a vizualiza ºi lega
literele în cuvinte, unele arhaice ºi foarte rare,
cuvintele în fraze, frazele într-o poveste, pe care
ochii minþii trebuie sã o coloreze ºi sã o punã în
miºcare individual. Aceasta e provocarea copilului
contemporan. Iar cum f irea umanã este
caracterizatã de principiul minimului efort, se
înþelege astfel cã peste volumele de basme
româneºti se aºterne praful.

Ce pierde copilul uitat în faþa televizorului la
desene animate ºi care este rupt de lumea
basmului? Problema este mult mai complexã decât
ar permite expunerea într-un text. Pe de o parte,
am putea spune cã un copil în situaþia de mai sus
se transformã într-un video-copil, aºa cum îl
numeºte Giovanni Sartori în Homo Videns.
Imbecilizarea prin televiziune ºi post-gândirea
(Humanitas, 2006). Termenul de video-copil
defineºte acel copil care „ºi-a pierdut în mare
mãsurã capacitatea de a folosi limbajul abstract

Cristina Vãnoagã
al lui homo sapiens ºi, în proporþie ºi mai mare,
pe cel al lui homo cogitans, pentru a recãdea în
imprecizia ºi privitivismul cognitiv ale conversaþiei
obiºnuite, ale limbajului comun” (Sartori, 149). Mai
mult, ceea ce apare cu mult mai grav sunt
urmãtoarele observaþii: „video-copilul este marcat
pe viaþã de o predispoziþie la joc. O tezã pe care
o gãsesc mai mult decât confirmatã de
experienþele privind aºa-zisul hipertext. În cultura
cãrþii, desfãºurarea discursului e liniarã, ceea ce
înseamnã cã din carte se învaþã consecutio,
coerenþa discursului sau cel puþin construcþia
consecutivã a raþionamentelor. Hipertextul este în
schimb un text interactiv care adaugã textului
scris sunete, culori, figuri, schiþe, animaþii. Iar
caracteristica lui principalã este aceea de a nu
mai avea consecutio: utilizatorul îl poate parcurge
în ordinea pe care o preferã, ºi astfel (e opþiunea
cea mai facilã) fãrã ordine” (Sartori, 151).

Pe de altã parte, dincolo de încãrcãtura
iniþiaticã valabilã basmelor din lumea întreagã,
basmul are capacitatea de a îi aduce copilului o
serie de conexiuni cu spaþiul geografic în care
se dezvoltã. Oare mai are omul contemporan
nevoie de legãtura cu spaþiul ancestral ºi miturile
sale în formarea sa ca individ sau se naºte direct
cu o calitate de cetãþean universal, gata de a se
plimba fãrã probleme în orice spaþiu geografic?
Naþional versus globalizare. Realitatea geo-
politicã ne demonstreazã cã, deocamdatã,
calitatea de cetãþean universal rãmâne o utopie.
Acceptând transformarea unei utopii în realitate,
care este setul de valori ºi credinþe care va fi
adoptat? Acela al naþiunilor puternice capabile
de a promova comercial idei ºi imagini? Putem
pune un semn de egalitate între puternic
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economic ºi puternic socio-cultural?
În urmã cu doi ani am efectuat un studiu menit

sã urmãreascã receptarea basmului românesc de
cãtre copilul de azi, care, în ºcoalã, studiazã
basmul românesc ca specie literarã, atât în
gimnaziu, cât ºi în liceu, sub forma basmului
românesc popular ºi a basmului românesc cult.
Pe ambele segmente de vârstã, la itemul deschis
care viza numirea a douã basme româneºti, doar
37% au numit douã titluri de basme româneºti,
invariabil unul din urmãtoarele titluri: Harap-Alb,
Greuceanu, Fãt-Frumos. Restul au amestecat
basmele româneºti cu cele provenind din alte zone
geografice sau au numit exclusiv basme din
literatura strãinã, frecvent citând nume de basme
scrise de Fraþii Grimm, Charles Perrault ºi Hans
Christian Andersen.

În acest context, basmul românesc pare
totuºi a nu-ºi abandona armele magice ºi e în stare
sã se dea peste cap de trei ori ca Fãt-Frumos ºi
sã se transforme în ceva care sã atragã atenþia
asupra sa ºi, mai ales, sã atragã video-copilul spre
lecturã, spre descoperirea literã cu literã a
universului imaginar specific. O privire pe piaþa
de carte ºi media destinatã copiilor, ne aratã cã,
în afarã de reeditãrile basmelor româneºti, în mod
special Basmele românilor, culese ºi nu scrise de
Petre Ispirescu, cum des se face confuzia, ºi cãrþi
de colorat cu Harap Alb ºi Greuceanu, existã o
încercare de upgrade a basmelor româneºti, astfel
încât sã facã o anume concurenþã supereroilor
de benzi desenate pe care imaginarul copiilor i-a
adoptat prin activitãþile lor preferate: televizorul ºi
internetul. Matricele iniþiatice clasice ale basmului
românesc se transformã în încercarea de a aborda
cititorul.

Una din formele cele mai banale ale
transformãrii este schimbarea suportului textului,
care trece de la hârtie la text electronic, site-uri
dedicate unde se pot gãsi basme culese nu doar
de Petre Ispirescu ºi care lipsesc în librãrii. Apoi
existã o gamã variatã de basme româneºti pe
suport audio ºi audio-video, care pot înlocui cu
succes dvd-urile cu Tom ºi Jerry, Cars, Avioane
ºi alte personaje de export din lumea desenului
animat. Una dintre reþelele de telefonie a dezvoltat,
în colaborare cu un promotor al basmului
românesc, o aplicaþie pentru telefoane mobile, care
permite pãrinþilor sã punã la dispoziþia copiilor
înregistrãri audio ale urmãtoarelor basme:
Greuceanu, Stan Bolovan, Prâslea cel voinic ºi
merele de aur, Fãt Frumos ºi fata lui Roºu Împãrat.
Iar pentru cã eroii canalelor de desene animate
au propriile site-uri cu jocuri ale cãror personaje
sunt, Greuceanu are ºi el propriul joc inspirat de
basm, disponibil atât pe calculator, cât ºi pe
telefon. În locul curselor de maºini cu Sponge Bob,
copilul poate sã îl ajute pe Greuceanu sã opreascã
atacul zmeilor asupra Lunii. O altã companie de
telefonie mobilã a promovat basmul românesc,
editând ºi dãruind clienþilor sau în ºcoli volume

grafic îmbietoare cu basmul Tinereþe-fãrã-
bãtrâneþe-ºi-viaþã-fãrã-de-moarte.

Fãt Frumos ºi Batman, Ileana Cosânzeana
ºi Catwoman

Totuºi, cum ar putea un biet Fãt Frumos sã
îl concureze pe Batman în lupta cu rãul sau cum
ar putea Cosânzeana sã rivalizeze în mintea
copilului cu o Catwoman? Basmul românesc
reloaded face totul posibil. Campania „Avem ºi
noi supereroi” a avut în vedere transformarea
eroilor de basm românesc pe gustul publicului
contemporan, fãrã a le altera esenþialul, faptele
º i  va lor i le  pe  care  le  t ransmit :  cinstea,
bunãtatea, curajul, credinþa ºi iubirea de
aproape. Transformarea este doar la nivel vizual
pr in  redesenare . Persona je le  basmulu i
românesc sunt  dota te  cu gadget -ur i
postmoderne, în combinaþie cu exacerbarea
unor elemente simbol din mitologie. Ileana
Cosânzeana, redesenatã  dupã t ipare
comerciale contemporane ale frumuseþii, poartã
un costum popular adaptat modei de azi ºi îºi
þine puterile magice în pãrul blond ºi lung, semn
al celui ales în mitologie, dar ºi în brâul magic,
cu trimitere la clasica simbolisticã a taliei femeii.
Greuceanu, care aratã ca un sportiv care îºi
petrece în sala de sport cel puþin vreo trei ore
zilnic, e ajutat în lupta sa cu rãul de un buzdugan
magnetic. Fãt Frumos are în schimb un arc cu
fibrã opticã. Muma Pãdurii, personaj negativ,
speculeazã de asemenea mitologia clasicã prin
dublul aspect de femeie frumoasã ºi femeie
demon, capabilã a se transforma dupã bunul
plac ºi interes, asemeni monºtrilor din serialele
la modã.

Reintroduse astfel pe piaþã, sub denumirea
de supereroi de basm românesc, personajele
suscitã interesul ºi trezesc întrebãri de genul: „cine
sunt? ce pot face ei?” ºi mai ales „unde îi
gãsesc?”. Dorinþa proiectului ºi a campaniei este
ca, prin elemente apetisante vizual mentalului ºi
imaginarului contemporan, sã reatragã cãtre
lectura textului basmelor clasice româneºti.

Toate aceste personaje reinterpretate sunt
susþinute în lupta lor pentru supravieþuire de
aceleaºi elemente ale culturii consumiste de care
beneficiazã ºi personajele poveºti lor
contemporane de export: imagini de tip wallpaper
pentru ecranul calculatorului, stickere ºi albume
pentru ele, papetãrie, produse vestimentare etc.
Un marketing modern la dispoziþia unor personaje
din moºi strãmoºi. Acelaºi marketing modern îi ºi
redenumeºte generic, pentru a atrage atenþia
asupra lor, cãci într-o lume de supermarketuri,
superpreþuri ºi superoferte, pânã ºi basmul trebuie
sã aducã ceva super pentru captarea atenþiei.
Astfel cã a adus supereroii. Intenþia declaratã a
campaniei nu þine totuºi de comercial, ci de zona
refamiliarizãrii copiilor cu basmul românesc prin
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utilizarea strategiilor comerciale. Reintroduse pe piaþã
sub denumirea de supereroi de basm românesc se
aºteaptã ca  personajele sã suscite interesul ºi sã
trezeascã întrebãri de genul: „cine e...? ce poate
face...?” ºi mai ales „de unde a apãrut...?”.

O altã formã de manifestare a basmului
românesc reloaded este conceptul de comics,
benzile desenate cu aventuri de tip serial ale unor
personaje de basm. La ceva timp dupã apariþia
campaniei „Avem ºi noi supereroi”, semn al
succesului acesteia, modelul acestei campanii
pare a fi sursa de inspiraþie în redesenarea
personajelor pentru o revistã de benzi desenate
care se numeºte „Harap Alb continuã”. Însã,
parafrazând un avert isment clasic, orice
asemãnare cu personajele de basm românesc
este întâmplatoare ºi doar intenþionalã. Numele
personajelor de benzi desenate nu au nimic în

comun cu lumea basmului românesc, li se atribuie
origini care nu þin cont de miturile naþionale sau
de lumea basmului ºi sunt mult mai combative.
Harap Alb e ªtefan, Flãmânzilã devine Lardea ºi
eºti îndemnat sã afli „cine e de fapt Sfânta
Duminecã”. Se renunþã din start la numele care
reflectã principala caracteristicã a personajului,
mai ales cã acele caracteristici tradiþionale în
basmul românesc dispar. Dacã în basmul
românesc, confruntarea fizicã a eroilor e iniþiaticã
ºi necesarã, pentru eroii basmelor desenate din
„Harap Alb continuã” confruntarea fizicã e un

modus vivendi. Totuºi, revista a prins la public,
oferã pe site produse conexe mãrcii, participã la
manifestãri de tip Comic Con ºi ºtie sã foloseascã
spre succes comercial basmul. Cum se explicã
succesul îºi poate gãsi explicaþia în acelaºi
studiu realizat pe segmentele ºco lare ºi
menþionat anterior. Întrebaþi dacã personajele de
basm românesc ar putea rivaliza cu supereroii
mediatizaþi de serialele de desene animate
contemporane, elevii de gimnaziu au rãspuns în
procent de 100% cu nu. Motivaþiile rãspunsurilor
au constat în: nu i-am vãzut nicãieri, nu au arme
moderne, nu sunt destul de puternici, nu se
transformã, nu fac nimic special. Altfel spus,
eroilor de basm românesc le  l ipsesc
combativitatea ºi popularitatea. Un marketing
care mizeazã pe o bunã difuzare a produsului ºi
pe combativitatea eroilor prezentaþi explicã
succesul proiectului „Harap Alb continuã”.
Întrebãrile legitime care se pun sunt: în afarã de
nume, care e legãtura cu basmul românesc? ºi
care sunt acele caracteristici ale basmului
românesc care se doresc a fi transmise copiilor,
dacã avem a face cu nume româneºti arhaice
îmbrãcând personaje similare celor din benzile
desenate occidentale?

Un ultim tip de basm românesc reloaded
schimbã limbajul arhaizat prin repovestire ºi
însumare într-o mare naraþiune a mai multor
basme româneºti, cu intersectãri nebãnuite ale
personajelor din diferite linii narative. Astfel,
recent, Florin Bican a publicat volumul ªi v-am
spus povestea aºa (editura Arthur, 2014). În
promovarea volumului, se face apel la limbajul
ºi obiceiurile sociale ale copilului contemporan
printr-un concurs pe tema: „Ce personaj credeþi
cã ar merita sã fie admis în gaºca lui Harap Alb?”.

Alãturi de reeditãrile clasice pe hârtie, s-ar
putea crede cã procedura pe care am numit-o
reloaded  reuºeºte sã reintroducã basmul
românesc în vieþile copiilor. Oferta e largã, însã
nu egalã ca valoare educativã ºi nu întotdeauna
în legãturã cu scopul declarat. În mijlocul unor
demersuri de promovare, între text ºi imagine,
destinatarul poate fi oarecum dezorientat ºi prost
inspirat în alegerile sale, fiind de multe ori convins
doar de agresivitatea marketing-ului ºi de
pãtrunderea ideilor în mediile care îi sunt cel mai
aproape: televiziunea ºi internetul. Dacã va reuºi
basmul românesc reloaded sã aducã basmul
românesc tradiþional în cotidian este o întrebare
care nu permite, în clipa de faþã ºi cel puþin în
opinia noastrã, nici mãcar enunþarea unui posibil
procentaj al ºansei de reuºitã.

Cât despre povestitorul domniilor voastre,
cu aºa o poveste care încã nu ºi-a gãsit finalul,
acestuia nu îi rãmâne decât sã vã spunã: „ª-am
încãlecat pe-o coasã ºi v-am adus o problemã
frumoasã, ºi m-am suit pe-o roatã, dar n-am
epuizat tema toatã, iar cât despre statul pe
cãpºunã, citiþi basme copiilor la ceas cu lunã”.
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Despre opera lui Emil Cioran au apãrut la noi,
mai ales în ultimii vreo cincisprezece ani, câteva
cãrþi de referinþã, în paralel cu editarea ºi
reeditarea, în cvasitotalitatea lor, a scrierilor sale
româneºti ºi de expresie francezã. S-a glosat mult
ºi  semnificativ despre reflecþia sa de filosof ºi de
moralist, bunãoarã despre Caietele lui Cioran, în
comentariile, adesea de þinutã aforisticã ºi ele, ale
lui Livius Ciocârlie din 1999; în anul imediat
urmãtor, Ion Vartic  a oferit imaginea nu puþin
surprinzãtoare a unui Cioran naiv ºi sentimental,
iar Marta Petreu a analizat cu maximã exigenþã ºi
luciditate „trecutul deocheat” al autorului
Schimbãrii la faþã a României, în amplul studiu
tipãrit în 2004. Sunt doar câteva dintre titlurile-
reper ale bibliografiei critice cioraniene. Li se
adaugã acum masiva cercetare a lui Eugen
Simion, editatã de Tracus Arte, Cioran, o mitologie
a nedesãvârºirilor. O precedase amplul studiu
introductiv la cele douã volume de Opere care
adunau în 2012, sub emblemã academicã, toate
textele scrise în româneºte de filosoful care urma
sã-ºi schimbe limba, adoptând-o pe cea francezã,
odatã cu apariþia Manualului de descompunere
(Précis de décomposit ion) din 1949. Mult
dezvoltate acum,   glosele la aceste scrieri de
expresie româneascã, urmãresc pas cu pas
articularea viziunii scriitorului Cioran, citit – cum
mãrturiseºte criticul în Argumentul ce deschide
cartea – dintr-o perspectivã esteticã. Ni se
propune, aºadar, o privire de critic literar, interesat,
desigur, ºi de „conþinuturi” ideatice, de meditaþiile
acestui „profesor de îndoieli” ºi „sceptic de
serviciu”, cum s-a caracterizat el însuºi, dar atras
mai degrabã de „fantasmele” ºi „obsesiile”, de
„miturile ascunse”, sub înveliºurile strãlucitoare
ale reflecþiilor sale de maximã cizelare formalã.

Se poate deduce de aici, sub unghi
metodologic, o înclinaþie tematistã, de ºcoalã

genevezã, mai veche ºi foarte productivã în opera
lui Eugen Simion. Cãci ºi acum cautã ceea ce s-a
numit „obsesia modelatoare”, într-un discurs
interpretativ ce poate fi pus sub  ºi sub emblema
„lecturii lente”, lansatã de un alt cititor „tematist”.
Concret, Eugen Simion, pãtrunde în universul
filosofului urmând fãgaºul fiecãrui moment al
scrisului sãu, de la primele pagini publicate la vârsta
adolescenþei, pânã la scrierile rãmase neîncheiate
din perioada tranziþiei spre noua limbã adoptatã cu
o stricteþe cvasiasceticã, sub impulsul  voinþei de
de totalã desprindere de spaþiul cultural ºi lingvistic
de origine.

E de spus de la început cã în ampla descriere
analiticã a acestei etape a scrisului cioranian
criticul adoptã o atitudine consecvent calmã, de
dialog familiar, destins, cu textele, fãrã înflãcãrãri,
nici encomiastice, nici polemice, chiar în
momentele, deloc puþine, în care e nevoit sã
înregistreze ziceri ºi judecãþi aspre ºi izbitor
nedrepte ale moralistului, idei inacceptabile despre
români bunãoarã. E o lecturã cu creionul în mânã,
ca sã zicem aºa, cu notaþii pe margini de pagini,
sublinieri, nuanþãri  ºi reveniri, repetiþii mãrturisite
ca necesare marcãrii unor accente, dar ºi datorate,
dupã mãrturisirea autorului, redactãrii în etape
diferite a comentariilor, cititorul acordându-ºi rãgazul
reflecþiei rãbdãtoare, cu semne de întrebare,
nedumeriri, rezerve ºi respingeri, însã exprimate
mereu pe un ton degajat, colocvial. Aparatul critic,
trimiterile de subsol al paginii sunt puþine, dialogul
cu alte lecturi – care ar fi fost, totuºi, incitante
pentru reflecþia proprie – pare ºi el neimportant, tot
ce þine de natura unei cercetãri „academice” trece,
parcã mai mult decât oricând, în plan secundar. S-
ar zice cã avem de-a face mai mult cu o „lecturã
de plãcere”,  bucuroasã sã înregistreze excelenþa
stilisticã, harul formulãrilor ingenioase, þinuta
impecabilã a sintaxei, pe care scrierile de limbã

Ion  Pop



18

francezã o vor impune definitiv, cugetãtorul fiind
plasat chiar de francezii aºa de reticenþi faþã de
substanþa reflecþiilor filosofului, printre marii
moraliºti ºi eminenþii scriitori ai Franþei. Tot ce þine
de excesele cugetãtorului în materie de
antropologie, filosofie a culturii, politicã, eticã etc.
nu trece, desigur, neamendat. „Acest tânãr
existenþialist à outrance”  nu scapã   de sub lentilele
atente ale crticului la niciun pas al sãu, dar termenii
în care i se aduc critici ºi obiecþii sunt lipsiþi de orice
agresivitate, – gânditorul, se noteazã,  fie
„exagereazã” ºi  este bine – se adaugã pe aceeaºi
paginã – „sã fim mereu bãnuitori când îl citim pe
Cioran”; în cutare frazã incendiarã „sunt multe
neadevãruri”, „reveriile politice ale lui Cioran ridicã
mari probleme”, este notat nu o datã „un paroxism
al stãrilor negative”, atitudini profund „vexante”,
erori flagrante în rostirea unor verdicte, teribile

judecãþi ºi aserþiuni inacceptabile despre „ruºinea
de a fi român” etc. etc. Reþinându-le, glosatorul
apare cu mult mai interesat ºi chiar fascinat de
splendoarea stilisticã, de strãlucirile înveliºului
verbal al unor idei greu ori imposibil de admis.
Perspectiva esteticã anunþatã de la început dominã
ºi criticul e gata, dacã nu sã scuze conþinutul
ºocant al unor meditaþii cioraniene, mãcar sã-ºi
atenueze acizii pe care ar fi fost tentat sã-i consume
pentru respingerea lor. „Negaþionismul”, nihilismul
sãu e acceptat totuºi ca „mitologie proprie”,
„nihilismul interior începe sã semene cu un joc al
spiritului”, în „exerciþiile sale de negaþie... intrã  ºi o
notã de bravurã tinereascã, de demonism de salon
intelectual”, la altã paginã se vorbeºte despre
„dibãcia de a pune disperarea în propoziþii
memorabile ori despre „frumuseþea formalã a
refuzului”, ba – se scrie într-un loc – „trebuie sã
admitem cã în literaturã este necesar sã analizãm
ºi, la rigoare, sã justificãm creaþia din interiorul
inacceptabilului”  – ºi exemplele ar putea continua.
Chestiunea raportului dintre estetic, etic, politic

º.a.m.d. rãmâne deschisã ºi vor fi merteu de pus
în cumpãnã ponderile acetsor straturi ale cugetãrii
ºi viziunii filosofului ºi moralistului la care forma intrã
într-o concurenþã adesea spectaculoasã cu
conþinuturile. Întrebarea ce s-a mai pus privind
ecuaþia dintre gratuitate ºi reponsabilitatea de
diverse grade a unor angajãri ideologice discutabile
ale scriitorilor nu e de azi de ieri.

În cartea lui Eugen Simion observaþia apare
ca ecou imediat al paginilor parcurse, marcând o
atitudine participativã, simpateticã, definitorie
pentru „critica de identificare”, pregãtind articularea
perspectivei asupra unei etape semnificative din
evoluþia gânditorului. Aºa se încheagã, de pildã,
viziunea asupra tânãrului filosof ca participant la
programul „generaþiei tinere” a anilor ’30, de care
îl leagã fire rezistente, precum respingerea aºa-
numitelor „forme l ipsite de viaþã”, a unui
raþionalism ce neglijeazã fiorul existenþial, trãirea,
angajarea ferventã în experienþele de viaþã,  în
concret, contra abstracþiunilor seci promovate de
gândirea sistematicã i lustratã de tradiþ ia
„bãtrânilor”. Un existenþialism  românesc se naºte
sub aceste semne – numit cândva peiorativ ºi
„trãirism” – cu rãdãcini în Kierkegaard ºi Nietzsche
mai ales, cu trãsãturi comune cu o atmosferã mai
generalã în Europa momentului, tot mai relativistã,
neîncrezãtoare în certitudinile proclamate de
raþionalismul filosofic de tradiþie iluministã ci,
dimportivã scepticã, de istorism de înlocuit cu saltul
în metafizic º.a.m.d. Trimiterile la congeneri ca
Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcãnescu
ºi, mai ales la mentorul Nae Ionescu, sunt frecvente
pentru aceastã necesarã situare de context ideatic,
în care gîndirea lui Cioran se va afirma la modul
exacerbat sceptic ºi relativizant, dus pânã la un
accentuat nihilism. S-ar fi putut evoca în aceste
pagini, cu evidenþierera nuanþelor particulare, cã
„exasperarea” lui Cioran ºi a confraþilor de crez
existenþialist era, în epocã, ºi a avangardiºtilor, mai
ales a unui Geo Bogza, rãspunzând, evident, unui
spirit al vremii mai general, în ciuda diferenþelor
ideologice mari care despart pe diverse trepte,
doctrinele în cauzã.  Un titlu precum cel al cãrþii de
debut, Pe culmile disperãrii, spunea deja mult
despre linia mare a stãrii de spirit cioraniene, care
va cunoaºte, practic, de acum înainte, doar
variante, diferenþe de accent, nuanþe.

Nu scapã inventarului tematic câteva
probleme mari, ºi ele abordate în epocã, precum
cea a diferenþei dintre „cultura majorã” ºi cea
„minorã” (în aceastã a doua categorie intrând
cultura românã), temã care era ºi a filosofului Blaga,
însã cu deschideri spre o modernitate sincronicã,
ce sugereazã surse lovinesciene (nenumite, totuºi,
de Cioran), cãci pentru tânãrul filosof satul e
departe de a mai fi considerat ca simbolic centru al
lumii. Dimpotrivã, el apasã mereu asupra
minoratului cultural românesc, a neîmplinirii ºi
„nenorocului”, unui popor imatur, nearticulat, neîm-
plinit, nedesãvârºit, nevertebrat spiritualiceºte. O
notã aparte, pozitivã, ar reprezenta-o ardelenii mai
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puþin permeabili la compromisul blacanic ºi
„miticism”... O ieºire din aceastã stare de
nedesãvârºiri permenentizate ar fi, cum se propune
în Schimbarea la faþã a României, din 1936, cu
contrazicerea unor idei pânã nu demult profesate,
cum ar fi negarea politicului în favoarea spiritualului,
ºi angajarea într-o „revoluþie de dreapta”, alãturi de
o miºcare precum Garda de Fier fascizantã, cu
reveria extremistã a unei Românii expansioniste,
cu dezlãnþuiri de energie colectivã, naþionalistã ºi
xenofobã sub tutela unei „dictaturi populare”! Ar
însemna, dupã tânãrul cugetãtor, o ieºire din starea
vegetativã, inerþialã, spre o reconfigurare dinamicã,
vitalã, fertilã, o soluþie de salvare din „cultura
minorã”, deficitarã. Cum observã bine criticul,  chiar
nemulþumirea hiperbolicã a lui Cioran faþã de starea
de lucruri inacceptabilã pentru  el dusã în cazul
sãu, la un paroxism al negaþiei, spectaculos
excesivã, are ºi o laturã pozitivã, de mobilizare la
un dinamism creator pe care îl vizau ºi alþi scriitori
ai anilor 20-30, nemulþumiþi de stãrile de lucruri din
lumea româneascã – un exemplu poate fi pune în

lucru, desigur, mai ales opera româneascã a
filosofului, dar face apel ºi la corespondenþa cu
confraþii, la documente de familie, trimite frecvent
spre scrisul sãu de expresie francezã, surprinzând
o certã organicitate a acestui univers de „imaginaþie
a ideilor”, niciodatã definitiv statornicit totuºi,
proclamându-ºi necontenit  precaritãþile, relativismul
profesat de zisul „sceptic de serviciu”. Pânã la
urmã, se contureazã portretul în linii foarte miºcate
al unui actor sui generis, cu alternanþe de mãºti,
pe fondul unei consecvenþe tocmai în
inconsecvenþã. Pagini delectabile se scriu despre
„discursul amoros” al moralistului deja în etate, în
care se surprind, nu fãrã un anumit umor afectuos,
ipostaze ce par justifica propoziþia nietzscheanã
dupã care „locul unui filosof însurat este într-o
comedie”. E tuºa finalã ce umanizeazã, dincolo de
aforistica pe care-o cultivase întreaga viaþã, chipul
cuiva care declarase mereu cã-ºi dispreþuieºte
propria biografie. Citea, însã, cu plãcere povestea
vieþilor altora, dar a ajuns sã facã totuºi, târziu, o
aproape înduioºãtoare excepþie.



20

António Lobo Antunes în dialog cu Dinu Flãmând (la Cluj)
Dinu Flãmând: Bunã ziua ºi… ce imensã

bucurie sã vã vãd aici. Voi vorbi, totuºi, în francezã,
cãci invitatul nostru… noi doi am hotãrât de multã
vreme sã vorbim în francezã, întâlnindu-ne, cumva,
la mijloc în aceastã mare latinitate. Prin urmare,
suntem obiºnuiþi sã vorbim între noi în francezã,
întrucât eu n-aº fi putut sã vorbesc niciodatã într-o
portughezã atât de minunatã, atât de extraordinarã
cum e cea pe care o vorbeºte el. Portugheza marii
sale literaturi. António, nici nu pot sã exprim  emoþia
- care mã copleºeºte de-a dreptul - de a te avea
printre noi aici, în aceastã Facultate de Litere, care
a fost facultatea mea pe durata câtorva ani de studii,
ºi  rãmâne un loc special pentru visele ºi obsesiile
mele, un loc de memorie foarte important. Nu mi-
aº fi putut imagina nici o clipã cã, într-o bunã zi, un
mare scriitor, ca tine, ca Vargas Llosa sau alþii va
putea trece peste zidul care ne þinea, pe noi, de
cealalatã parte, în întuneric, ca sã vinã aici ºi sã le
vorbeascã studenþilor, sã vorbeascã cu noi. Þin sã
spun acest lucru pentru cã e un privilegiu pentru
generaþia de azi, dar ºi constat, consider cã, de
fapt, eºti aici pentru a rãzbuna generaþia mea.
Astfel avem dovada cã nu ne-au doborât acei
imbecili care doreau sã ne þinã închiºi aici, fãrã vreo
legãturã cu lumea largã a culturii ºi a libertãþii.
Venirea ta la noi, literatura ta, romanele tale
reprezintã dovada cã am trãit, cã am învins ºi cã
de aceea te avem, iatã, printre noi. Aº fi vrut sã fac
aceastã declaraþie pateticã, în câteva cuvinte, ieri,
chiar cu riscul de a da puþin peste cap protocolul
de la Universitate, unde i s-a atribuit titlul de Doctor
honoris causa. Aº fi vrut sã îþi mulþumesc pentru
cuvintele atât de calde pe care le-ai spus despre
prietenia noastrã care, cred, sunt convins,
reprezintã valoarea cea mai sigurã atunci când
niºte oameni se întâlnesc, apoi continuã sã se
vadã, sã se aprecieze, sã se citeascã… Pentru
mine e o onoare sã te citesc ºi fac acest lucru de
atâþia ani…  Dar uite, o sã încep prin a-þi lansa o
provocare la dialog spunând care e titlul urmãtorului
tãu roman, cel care va apãrea în Portugalia la
sfârºitul lunii noiembrie. ªtiþi cum se intituleazã? O
sã spun mai întâi în românã: Pãºesc precum o
casã care arde. Je chemine comme une maison
qui brûle. Iatã, avem, în acest titlu, totul. António
Lobo Antunes e în acest titlu, deopotrivã static ºi

în miºcare, în casa care arde ºi pe care el o
locuieºte, care adãposteºte oamenii ºi Portugalia
întreagã, ºi toatã specia umanã; în aceastã casã
este literatura.  Ai putea începe prin a comenta acest
titlu. Ce înseamnã aceastã casã care arde ºi
totodatã avanseazã, pãºeºte?

António Lobo Antunes: E o întrebare
ciudatã, dar o întrebare, totuºi. De obicei, când mã
apuc de scris, nu am un titlu de la bun început.

D.F.:  Aºa...
A.L.A.: Niciun titlu. Titlul vine cel mai adesea

când cartea e gata. Se mai întâmplã ºi minuni.
Uneori, când ajung pe la jumãtatea cãrþii, începe
sã se contureze un titlu. Dar, de cele mai multe ori,
el îmi vine la sfârºit, când cartea e terminatã. ªi
pentru cã trebuia, oricum, sã-i dau un titlu…
(râsete). Zãu dacã ºtiu. Habar n-am. Dar cartea…
ºtii, eu nu compun povestiri. Nu-mi place sã
povestesc. Ceea ce mã intereseazã e sã vorbesc
de la inimã la inimã.  Sã structurez emoþii ºi… pânã
la urmã povestea nu înseamnã nimic. Iar a scrie
înseamnã de fapt cum sã scrii, nu-i aºa? Dacã ne
gândim la intriga unor romane foarte cunoscute, ea
nu e cine ºtie ce. De exemplu, în Bãtrânul ºi marea,
un bãtrân pescuieºte un peºte, ceilalþi peºti
mãnâncã peºtele pescuit, iar bãtrânul ajunge la
þãrm fãrã niciun peºte, asta-i povestea. Sau în Anna
Karenina… Aici e vorba de o femeie care se
plictiseºte într-o cãsãtorie plictisitoare cu un soþ
plicticos, îºi gãseºte un amant care nu e plicticos,
dar e ticãlos, aºa cã ea se aruncã în faþa trenului,
ºi iatã povestirea. Ai povestea. Dar întrebarea e
ce poþi face cu acest material? Cum sã-l
prelucrezi? Ce sã faci cu el? Cum sã-l structurezi
ca sã-i înþelegi mai bine pe alþii, dar ºi pe  tine însuþi.
Existã, bunãoarã, cãrþi cu o structurã foarte
complicatã, cum ar fi  Heart of Darkness, Inima
întunericului, de Conrad, în care ai un fluviu într-un
fluviu într-un fluviu într-un fluviu într-un fluviu…
este extrem de greu sã scrii aºa ceva, dar ceea
ce voia el sã ne transmitã de fapt… voia sã ne
transmitã mai multe lucruri foarte diferite: evident,
oroarea, spaima, dar e ºi o scufundare în
întunecimile corpului omenesc. Cum sã mai ieºi viu
dupã aºa ceva? El a scãpat cu viaþã din aceastã
explorare… din aceastã stranie ºi maiestuoasã
cãlãtorie în intimitatea profundã a eului sãu. Cu alte
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cuvinte, un scriitor bun nu e, poate, decât un hoþ
de suflete care încearcã sã ne arate aºa cum
suntem, despuiaþi ºi sluþi.  Desfiguraþi. O carte bunã
e ca o oglindã. Fiecare paginã e o oglindã în care
ne vedem chipul, nu cum îl vrem, ci aºa cum e de-
adevãratelea. Avem mereu tot felul de dorinþe ºi
vrem mereu, ori aproape mereu, sã le arãtãm
celorlalþi faþa noastrã frumoasã. Pentru mine cartea,
lectura reprezintã o plãcere nesfârºitã, cãci învãþ
atât de multe lucruri…  învãþ, mai ales, lecþia despre
frumuseþe. Cred cã Faulkner avea dreptate
spunând cã a descoperit cã scrisul e un lucru de o
neasemuitã frumuseþe, care ne-a fãcut sã ne
ridicãm în douã picioare ºi sã ne proiectãm imensa
noastrã umbrã. Le sunt atât de recunoscãtor
scriitorilor, dar ºi muzicienilor ºi artiºtilor, deoarece
ei îmi redau demnitatea pe care politicienii încearcã
sã mi-o fure. Iar viaþa, care în general vorbind, nu e
prea darnicã faþã de oameni, cãci nu e uºor sã
trãieºti ºi peste tot întâlneºti suferinþã, viaþa zic, ne
dãruieºte acea bucurie profundã a demnitãþii pe
care suntem capabili sã o simþim în bezna
adevãratã a trupului, precum ºi acolo unde se aflã
ceilalþi, ºi noi alãturi de ei. Cãci acolo locuim ºi
acest lucru e explicat foarte clar în piesele de teatru
ale lui Cehov. Prin cuvinte aparent simple, într-un
soi de limpezime întunecatã ( « mâine va ploua,
copacul a înflorit » ), prin astfel de fraze, atât de
obiºnuite, atât de prozaice, reuºeºte sã ne facã…
sã ne redea o demnitate imensã  ºi sã ne dezvãluie
toate bucuriile ºi suferinþele condiþiei umane. Iatã
de ce le sunt foarte recunoscãtor artiºtilor ºi cred
cã ei au, întotdeauna, dreptate. Aveam un editor
francez care, din pãcate, a murit. El spunea cã a
cunoscut directori de întreprindere foarte capabili,
oameni politici foarte importanþi, dar niciunul dintre
aceºtia nu îl emoþionase, nu îl marcase asemeni
unui artist. Trebuie sã credem în artiºti, trebuie sã
credem cã ei au, la urma urmei, dreptate. O þarã e
cunoscutã, pânã la urmã, prin cultura ei. Dacã ne
gândim la Franþa, prestigiul ei se bazeazã pe
secolul XIX ºi pe marii scriitori ºi pictori ai acelui
secol: Flaubert, Victor Hugo, Stendhal, ºi lista poate
continua. Francezii se hrãnesc încã din acest trecut
glorios aºa cum unele vãduve trãiesc din pensia
de urmaº. Franþa continuã sã fie, din punct de
vedere cultural, o þarã foarte importantã tocmai
datoritã  enormei însemnãtãþi a acestor artiºti ºi
graþie culturii ei. Popoarele trebuie apreciate, de
fapt, prin prisma  culturii lor ºi a legãturilor culturale.
Când te gândeºti cã despre secolul XIX se spunea
cã a fost cel mai groaznic, cã nu conteazã întrucât
nu a inventat decât becul cu gaz ºi pe Napoleon al
III-lea. Nimic mai puþin adevãrat. Francezii au o
picturã, o literaturã ºi chiar ºi o muzicã excepþionalã.
Iar secolul XIX are o mare importanþã.

D.F.:   Chiar ºi la noi.
A.L.A.: Dar cât e de hulit. ªtii, mie nu-mi place

sã vorbesc despre cãrþile mele, nu le-am citit, eu
doar le-am scris, aºa încât pãrerea mea e, de bunã
seamã, subiectivã. E foarte greu sã… lucrezi cu o
materie care precede cuvintele, cum sunt emoþiile,

pulsiunile, tot ce e de dinainte de cuvinte... iar
problema, problema mea, e cum sã traduc în
cuvinte ceva ce este anterior cuvântului, adicã
ceea ce, prin definiþie, este intraductibil. Tristeþea
nu se poate traduce în cuvinte, durerea nu se poate
traduce în cuvinte. Cum sã împãrtãºeºti aceste
trãiri? Cum sã le transpui?  Cum sã le comunici
celorlalþi ce e în adâncul fiinþei tale, îndoielile ºi
durerile tale, dar ºi speranþele ºi bucuriile tale? O
carte bunã… a citi o carte bunã înseamnã o
nemãrginitã bucurie pentru mine, de aceea le sunt
recunoscãtor scriitorilor care m-au fãcut, sper, un
om mai bun, un om mai atent la cei ce-l înconjoarã,
un om mai atent la viaþã. Noi, oamenii, suntem mult
mai bogaþi decât credem. Avem în noi multã
credinþã nebãnuitã, ºi alte bogãþii pe care ni le dau
artiºtii. Am putea sta ore în ºir uitându-ne la Las
Meninas (Domniºoarele de onoare) de Velásquez
sau la un tablou de Pollock. Pentru cititorul care
sunt eu, literatura ºi cartea reprezintã un izvor de
bucurie, dar pentru scriitorul care sunt, ele rãmân
un izvor de suferinþã, cãci sã scrii e departe de a fi
lucru uºor. Existã puþine cãrþi bune ºi puþini scriitori
buni. E o activitate care te acapareazã, nu faci decât
asta tot timpul. Sã  scrii poate fi util când e vorba
de suferinþã, de exemplu. Tu, cel care scrii, eºti ºi
cel care suferã ºi care se gândeºte, ca mine, cum
sã… da, cum sã profite de aceastã suferinþã pentru
binele cãrþii sale.  Ca scriitor, eºti un fel de canibal,
îngurgitezi totul, fie cã e suferinþã, durere sau
bucurie. Cum sã sã trag din asta folos pentru scris,
iatã întrebarea? Dar gândind astfel, durerea se
liniºteºte puþin… ºi te lasã sã reflectezi… sã vezi
cum sã faci ca sã te poþi folosi de ceea ce þi-a fost
dat. Viaþa ne dã mereu, în fiecare zi, subiecte la
care nici nu ne-am fi gândit…

D.F.: António, nu vreau sã te întrerup, ci sã-þi
dau un impuls. Tu spui cã în aceastã activitate care
nu poate fi explicatã pentru cã …spui tu, ai de-a
face cu lucruri care preced cuvintele, le transcend,
este obligatoriu sã mergi la rãdãcina cuvintelor dar
ºi în faza ce le precede. Tu scrii trei, patru, cinci
versiuni ale aceluiaºi roman. Sã fie, oare, aceastã
trudã epuizantã, soluþia?

A.L.A.: Da, deoarece o carte nu e niciodatã
terminatã, nu e niciodatã încheiatã. Marcel
Duchamp, pictorul francez, spunea cã un tablou
nu e niciodatã terminat. Rãmâne pentru totdeauna
neterminat. O carte poate deveni totdeauna mai
bunã dacã tu continui sã lucrezi iar ºi iar la ea. Iar
problema care se pune atunci e foarte durã: când
e gata o carte? Eu ºtiu cã, în cazul meu, cartea e
terminatã când se aratã plictisitã de mine. (râsete)

D.F.:  Îþi dã ea un semn cã…
A.L.A.: Da, cartea comandã. E ca atunci când

se sfârºeºte o iubire. Tu te culci la o margine de
pat, ea la cealaltã, ca sã nu o atingi. Dacã ai sãruta-o
douã secunde, pentru ea ar fi o cumplitã veºnicie.

D.F.: Prin urmare, divorþul de carte e cel care
pune punctul final.

A.L.A.: Da, eu aºa simt cã e gata ; nu-i place
sã mai pun mâna pe ea, sã-i vorbesc, o deranjeazã
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cum îmi pun un picior peste celãlalt, sau cum
rãspund la telefon, ºi alte asemenea.

D.F.: Aºadar cartea îþi dã de ºtire… un pic de
… rãcealã, dupã care…

A.L.A.: Ah ! La început, ca toatã lumea, nu
vrea sã dea de înþeles cã…(râsete) Dar simþi, din
rãceala sãruturilor, cã s-a sãturat. (râsete) Aºa stau
lucrurile, dar eu nu le-am citit niciodatã pe ale mele.
Poate ca sã mã rãzbun. Poate pentru cã mã simt
un amant înºelat. Pãrãsit. Habar n-am. Dar nu le
citesc. Cred cã e, de fapt, din orgoliu, din
cochetãrie, fiindcã nu-mi plac lucrurile imperfecte.
Iar când e gata, nu te mai gândeºti la ea. Te gândeºti
cã ai reuºit sã faci ce þi-ai propus. ªi ceea ce te
face sã o iei de la capãt e faptul cã înþelegi cã ai fi
putut merge mai departe. ªi mai departe. ªi mai
departe. E dezamãgitor, nu izbuteºti niciodatã sã
scrii carte pe care voiai sã o scrii.

D.F.: Soluþia e sã continui, sã începi o altã
carte?

A.L.A.: Da, asta fac eu, încep o altã carte.
D.F.:   Dar e o trudã neîncetatã.
A.L.A.: Te simþi foarte obosit la terminarea unei

cãrþi, aºa încât ai nevoie de un pic de timp, de un
pic de distanþã pânã când o altã carte începe sã-þi
cearã s-o scrii. Cum fac eu…metoda mea de lucru
e foarte simplã : mã aºez ºi aºtept.

D.F.:   Aºtepþi sã auzi voci. Mi-ai spus cã
asculþi voci.

A.L.A.: Da, trebuie sã-mi blochez o parte a
creierului, aceea pe care o folosesc în viaþa de zi
cu zi. Dar mai este o parte pe care nu o cunosc ºi
care dã semne atunci când …

D.F.:   Când începi sã lucrezi.
A.L.A.: Da, începe sã se deschidã puþin câte

puþin. Începi sã scrii sub comanda unei voci care
începe sã vorbeascã în tine. S-a întâmplat cu
cartea de dinainte de asta, de Je chemin comme
une maison qui brule – Pãºesc precum o casã care
arde… Era vorba de cartea Nao é Meia Noite Quem
Querer [«N’est pas minuit qui veut» –  Nu poate fi
oricine miezul nopþii – dupã un vers din René Char,
n.red] Dar vocea vorbea prea repede, iar eu nu
reuºeam sã þin pasul. (rîsete)

D.F.: Cartea vorbea prea repede...
A.L.A.: Nu ºtiu ce regiune a creierului e folositã

în acest caz, nu ºtiu de unde vine vocea. Am avut
ceva probleme de sãnãtate în urmã cu câteva luni.
ªi am fãcut un RMN cerebral. Mi-am vãzut tot
creierul. Medicul voia sã mã mai þinã câteva zile
întrucât creierul meu era diferit, avea niºte ciudãþenii
ºi voia sã studieze toate astea. Evident, totul
trebuie sã vinã de undeva, cred eu. De ce tu scrii ?
De ce alþi oameni nu scriu ? Pentru cã nu au nevoie
de asta ca sã-ºi gãseascã echilibrul interior. Nu ?
Dar în acelaºi timp, când nu scrii…în ce mã
priveºte, eu mã simt teribil de vinovat.

D.F.: Faþã de tine însuþi sau faþã de …
A.L.A.: De parcã n-aº fi bun de nimic altceva.
D.F.: Da, bun numai de asta, da.
A.L.A.: Bun numai pentru asta. (…)

Suprarealiºtii au fãcut o anchetã prin anii 20, o

anchetã foarte celebrã în Franþa. Întrebarea era :
De ce scrieþi ? Iar acum câþiva ani, vreo zece, poate
mai mult, un ziar francez, Libération, a refãcut acea
anchetã întrebându-i pe scriitorii din lumea
întreagã : « De ce scrieþi ? » Au participat mai multe

sute de scriitori ºi alþi oameni care scriau. Iar
rãspunsurile cele mai lungi au fost date de scriitorii
cei mai slabi. Unii au rãspuns pe câte douã pagini.
Marii scriitori au dat rãspunsuri foarte concise.
Samuel Beckett, de exemplu, a rãspuns : « nu ºtiu
sã fac altceva. » Atât.

D.F.: Nu sunt bun pentru nimic altceva, în
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variantã ºi mai scurtã [bon qu’à ça!].
A.L.A.: Eu am rãspuns cã nu ºtiu ce sã zic.

Am rãspuns cã scriu fiindcã nu ºtiu dansa ca Fred
Astaire. (rîsete). Fiindcã nu poþi sã dansezi ca Fred
Astaire... Dacã aº putea dansa ca Fred Astaire,
bineînþeles cã nu aº scrie. Sau dacã aº putea cânta
ca Sinatra.

D.F.: Da, bine. Spuneai… Vrei sã continui cu
asta ? Vorbeai despre… cum sã o numesc…
organizarea, structurarea unui delir. E una dintre
frazele pe care le spui deseori, ai scris de multe ori
despre asta, dar aºtepþi ºi ca ºi cititorul sã intre în
delirul tãu cu aceeaºi dãruire ca ºi tine? Tu ai nevoie
de un cititor foarte devotat ºi, cum am scris  eu
într-un articol, de un cititor cu talent de cititor. Cum
vezi aceastã relaþie ?

A.L.A.: Am învãþat asta ca intern, în spitalele
de psihiatrie. Cea mai frumoasã lecþie de teorie
literarã am primit-o ca intern într-un spital, eram deja
repartizat acolo de câteva luni ºi, într-o zi, pe când
îmi parcam maºina, un pacient internat cu
diagnosticul de schizofrenie paranoidã s-a apropiat
de mine ca ºi cum ar fi avut sã-mi comunice un
mare secret ºi, foarte solemn, mi-a spus fraza
urmãtoare: «Domnule doctor, lumea e fãcutã pe
dindos.» (rîsete). Eu m-am gândit cã n-are nici un
sens. Apoi mi-am zis: Fir-ar sã fie, mi-a dat cheia
scrisului. (rîsete) Trebuie sã-þi faci cartea pe de-a-
ndoaselea. Înþelegi?

D.F.: Da. Asta era valabil pentru tehnicã...
A.L.A.: Aceasta a fost prima lecþie importantã.

Au urmat contactele cu pacienþii paranoici internaþi
acolo. Cãci, pânã la urmã, ce este un delir? O
construcþie logicã bazatã pe o primã premisã falsã.
De exemplu, eu sunt regele României. Pe aceastã
premisã ridic un întreg edificiu logic…

D.F.: Pe aceastã afirmaþie…
A.L.A.: Bazat pe aceastã premisã în care cred

cu toatã puterea.
D.F.: Da.
A.L.A.: Îmi amintesc cã, la un moment dat,

eram de gardã, când am fost chemat în plinã
noapte deoarece un bolnav, cum li se spunea
pacienþilor, nu-i lãsa pe ceilalþi sã doarmã. Stãtea
în faþa ferestrei deschise ºi striga  «la dreapta! la
stânga!». La ora 3 dimineaþa el striga, cu o voce
puternicã, «mai la dreapta!», « mai la stânga, la
dreapta ! », iar infirmierii m-au chemat sã-l liniºtesc.

D.F.: Sã-l calmezi puþin.
A.L.A.: Dar de ce strigaþi aºa? l-am întrebat.

Iar el mi-a dat urmãtoarea explicaþie: «Sunt pe cale
sã aduc ploaia în Spania.» (rîsete) ªi continua sã
strige. «Dar de ce strigaþi? «Pentru cã…» 

D.F.:  Pãi avea o responsabili tate, o
responsabilitate pentru întrega Spanie. Sã aducã
ploaia.

A.L.A.: Da, mai zicea cã e proprietarul
cazinoului din Monte Carlo, etc., cã e putred de
bogat. (rîsete) De fapt era un om de la þarã, sãrac
lipit. Bun, dar acum avea douã mii de cai pe
deasupra mãrii, cãci era secetã. Nu ploua deloc în
Spania. Iar caii tot galopau ºi galopau…

D.F.: Ah! Deci þi-a explicat cum proceda…
A.L.A.: Eu îi cunoºteam metoda. Dupã ce tot

galopau, caii ieºeau din apã. ªi cum erau foarte
obosiþi dupã atâta galopat, transpirau, iar  din
transpiraþia lor se alcãtuiau nori.

D.F.: E logic, e corect.
A.L.A.: Prin urmare omul nostru dirija norii spre

Spania, ca sã aducã ploaia acolo. Le ordona cailor,
al cãror rol era sã transporte norii, sã-i ducã înspre
proprietãþile lui. «La stânga! Mai la stânga! La
dreapta!»

D.F.: Eu te-am cunoscut pe când lucrai la
spitatul Miguel Bombarda, cel mai mare spital de
psihiatrie din… deci de acolo îþi pescuiai tu
subiectele…

A.L.A.: Nu, dar acolo am învãþat multe. ªi
atunci am gândit aºa: Fir-ar a naibii! Asta e ceea
ce se numeºte roman: un delir organizat plecând
de la o primã premisã falsã. Pãºesc precum o casã
care arde. Nimeni nu merge ca o casã în flãcãri.

D.F.:  Dar tu poþi face asta… E ceva normal.
A.L.A.: Oameni merg cum merg. Fãrã flãcãri,

fãrã casã…
D.F.:  Totuºi… În romanele tale, ei pãºesc ºi

ca o casã în flãcãri.
A.L.A.: Da, bineînþeles
D.F.:  ªi e normal.
A.L.A.: Da, cã doar e un delir!
D.F.: E dreptul romancierului sã facã sã

meargã case în flãcãri.
A.L.A.: Dacã stai bine sã te gândeºti, poate

cã singurul adevãr e delirul. Delirãm cu toþii în
fiecare zi. Tu delirezi cã te numeºti Dinu Flãmând…

D.F.: Da, e un delir destul de deranjant…
A.L.A.: Vezi? Delirezi cã iubeºti o femeie, cã

ºi ea te iubeºte, cã te-ai cãsãtorit, cã ai copii…
Înþelegi? Oare sunt toate acestea adevãrate? Nu
putem fi pe deplin siguri. În aceastã privinþã, sunt
de pãrerea lui Villon, marele poet francez din
secolul XVI: „nimic nu-mi pare sigur decât ce e
nesigur”. Sunt cãsãtorit? Am copii? Sunt profesor,
medic sau mai ºtiu eu ce…? Trãim într-o lume
fantasticã. E vorba de ceea ce Freud numea
“fantoma”. Bun, am fãcut o psihanalizã etc.

D.F.:  Tu ai fãcut o psihanalizã?
A.L.A.: Celãlalt e numit mereu „fantomã”.

Acoperiºul pe care-l vãd eu acolo nu e acoperiºul
pe care-l vezi tu sau pe care-l vãd ceilalþi. De
exemplu, când auzi vorbindu-se de A., când cineva
îþi vorbeºte despre A., îþi faci o anumitã idee despre
acest A.; dacã auzi pe altcineva, îþi faci o idee diferitã.
Fiecare persoanã diferitã care îþi vorbeºte despre o
aceeaºi persoanã îþi vorbeºte despre o persoanã
diferitã. ªi, când ajungi sã o cunoºti, cunoºti o
persoanã diferitã. Aºadar, nu ai cunoscut o singurã
persoanã, ci o mulþime, pentru cã fiecare persoanã
care vorbea despre respectivul spunea altceva: „e
un ticãlos”, „e un tip ca lumea” etc. Portretul  este
mereu altul. ªi unde e, pânã la urmã, cel adevãrat?
ªi, pânã la urmã, ce importanþã are adevãrul?

D.F.:  Da… Nu avem nevoie de adevãr, nu-i
aºa?
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A.L.A.: Fiecare rezolvã problema în felul lui.
Sã spunem cã arta e o minciunã care e adevãrul.

D.F.:  Dar te-am auzit fãcând referire la Freud.
E prima datã când te aud vorbind de el. E ºtiut cã
ai  formaþie ºtiinþificã de psihiatru, de psiholog, dar
nu faci niciodatã referire la asta, rãspunzi arareori
când þi se pun întrebãri privind psihiatria, psihologia,
care se reflectã însã în opera ta. Refuzi aceastã
apropiere, refuzi sã raportezi litreratura ta la
psihanalizã, considerând cã ar fi o referinþã prea
facilã ºi reducþionistã. Înþeleg asta: poate pentru
tine numai luteratura este cea mai potrivitã metodã
de a te apropia de aceastã minune ilogicã numitã
suflet. Importantã e literatura,  nu psihanaliza.

A.L.A.: Ilogicã în sensul raþional al cuvântului.
D.F.: Da.
A.L.A.: Am renunþat la psihiatrie din douã

motive. În primul rând, pentru cã puteam trãi din
scris. Apoi, pentru cã era prea mult ºi sã scriu, ºi
sã fac medicinã. Mã ocupam de medicinã toatã ziua
ºi mã puneam la scris seara ºi în weekend. Era
greu. ªi mã temeam, bineînþeles. Când i-am spus
cã vreau sã scriu, mama mi-a prezis cã o sã ajung
cerºetor.

D.F.:  Cerºetor?
A.L.A.: Da, fiindcã era de pãrere cã nimeni nu

poate trãi de pe urma unei cãrþi...
D.F.:  Avea dreptate.

A.L.A.: Cred cã s-a mirat pânã în ultima zi a
vieþii ei cã se poate trãi din scris cãrþi. ªi era o
femeie care îl citise pe Proust, ceea ce e rar. De
obicei, Proust ºi femeile au o relaþie complicatã.

D.F.:  De asta ai început sã citeºti Proust?
A.L.A.: ªi nu doar În cãutarea...
D.F.:  Ce mai citeai în adolescenþã? Citeai

Céline ?
A.L.A.: Îmi plãceau paginile cu necrologuri, ca

bunicului meu. Cumpãra ziarul ºi deschidea la
pagina cu anunþuri mortuare. ªi râdea. Râdea tot
timpul. Arãta cu degetul: „Ha, ha, mort la 40 de ani!
Ce idiot!”, „Ha, ha, mort la 35 de ani!  Ce prost!”.
Era fericit cã e acolo, încã viu ºi înconjurat de morþi
care comiseserã stupiditatea de a muri la 40, la
50, la 30 de ani, în vreme ce el era încã în viaþã.
„Ce prostie! Cum au putut ãºtia sã moarã aºa!”
Când am început sã scriu, cum citeam comics,
scriam despre moartea lui Mickey Mouse, a lui
Donald. Dat fiind cã moartea era un subiect atât de
vesel pentru bunicul meu, mã gândeam cã trebuie
sã fie grozav sã fii mort.

D.F.:  Unul din personajele tale din aceastã
carte, patron al unui magazin de sicrie, pune un
afiº : „De ce sã mai trãieºti din moment ce poþi
beneficia de o înmormântare de lux pe doar cinci
escudos?”

A.L.A.: Pentru bãiatul de 5-6 ani ce eram,
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moartea era o stare de invidiat.
D.F.:  De ce?
A.L.A.: Îmi imaginam cã stãteam culcat, fãrã

sã fac nimic, cu ochii închiºi. Erau oameni în jurul
meu, toþi plini de respect. Plângeau de dragoste ºi
mã sãrutau. Aveam, în sfârºit, respectul adulþilor,
care nici mãcar nu mã observau sau nu mã mai
certau fiindcã fac prostii. Din punctul lor de vedere.

D.F.:  Jucai puþin teatru încã de la început.
A.L.A.: Pe deasupra, toatã lumea îl vorbea

de bine pe mort: era frumos, generos, minunat etc.
Am o familie numeroasã, aºa cã oamenii mureau
cu o oarece frecvenþã. Din fericire, pentru cã aºa
erau multe discursuri funebre. Eram uimit: morþii
erau plini de virtuþi. ªi eu voiam sã am toate acele
virtuþi.

D.F.:  Trebuia profitat... Or, de asta profiþi doar
o datã în viaþã.

A.L.A.: Cei enervanþi deveneau inteligenþi ºi
deosebit de spirituali, urâþii deveneau frumoºi.
Aveam o mãtuºã, sorã cu tatãl meu, extrem de
urâtã. Odatã ajunsã în coºciug, dobândise o
frumuseþe divinã... Cum îi îmbunãtãþeºte moartea
pe oameni! Când eram copil, asta voiam. Era
minunat! Aº fi avut ºi eu toate acele virtuþi ºi poate
cã, în sicriu, aº fi fost lãsat sã mãnânc câte
ciocolate voiam eu. Ei le-ar fi adus Fecioarei ºi eu
le-aº fi mâncat.

D.F.:  Da? Exista cumva pe acolo obiceiul de
a le aduce ciocolatã morþilor?

A.L.A.: Nu, dar mi-ar fi adus mie, care eram
copil. Eu, expus acolo. Bunicul meu era o persoanã
magnificã. Iar moartea, suferinþa, durerea erau
idealizate... Doar cã eu nu înþelegeam ce e moartea.
ªi nu înþeleg nici acum. Îmi amintesc de un mare
poet american la o ceremonie funerarã etc. Venise
sã-ºi prezinte omagiile celui decedat. A venit o fetiþã.
A ridicat-o în braþe pânã la faþa mortului ºi a întrebat-
o: „Tu înþelegi ceva? Eu, nu”.

D.F.:  Ce poveste frumoasã! Formidabilã!
A.L.A.: Nici eu nu pricep…
D.F.:  Ce e moartea?
A.L.A.: Nu ºtiu. Uneori, putem comunica...

Oamenii sunt foarte inteligenþi ºi au inventat
telefoane de vorbit cu morþii: mesele cu trei picioare.
Cum fãcea Victor Hugo. El vorbea cu morþii.

D.F.:  Sunt oare poligloþi? Se poate vorbi în
orice limbã cu ei?

A.L.A.: Asta nu ºtiu. Nu am încercat niciodatã.
Probabil ei nu vorbesc volapuk, dar sunt sigur cã
vorbesc esperanto.

D.F.:  Poate. Nu scriu în limba asta, dar o
vorbesc...

A.L.A.: Germana e o limbã bunã sã le
vorbeºti cailor ºi morþilor. ªtiu ce spun: am o bunicã
nemþoaicã, aºa cã... dar de ce nu? Aºadar am
început sã scriu lucruri din astea. Apoi, moartea
a început sã nu mã mai intereseze, pentru cã se
închidea radioul ºi trebuia sã stãm cuminþi. Nu
puteam sã mergem sã ne jucãm în grãdinã iar cea
ce urma dupã înmormântare nu era la fel de
pasionant ca a fi mort. Dupã care se cam termina

cu elogiile. ªi când urma partea cu moºtenirea ºi
împãrþirea ei, când mortul lãsa instrucþiuni...

D.F.: Dar înþelegeai chestiunile ce þineau de
moºtenire?

A.L.A.: Erau probleme de-ale morþilor:
„Nesimþitul! Nu mi-a lãsat nimic” etc. Aºadar, morþii
care fuseserã plini de virtuþi începeau sã aibã
pãcate, unele chiar ruºinoase, aºa cã am început
sã prefer sã fiu viu ºi sã mã gândesc cã nici nu e
rãu. Apoi, lucrurile au evoluat treptat: de la morþi
am trecut la vii, la cei pe care-i credeam vii, fiindcã
existã oameni care nu ºtiu cã sunt morþi.

D.F.:  Da, e o categorie aparte…
A.L.A.: De pildã, intri într-o cafenea ºi vezi cã

majoritatea oamenilor au ochii morþi. Un poet
spaniol spunea cã Madrid e un oraº plin de oameni
asasinaþi: în pieþe, pe strãzi, în cinematografe...

D.F.:  Ce poet era?
A.L.A.: Dámaso Alonso. Poate cã are

dreptate. Nu ºtiu, nu cunosc prea mulþi spanioli.
D.F.:  Dar oare ibericii – dacã tot suntem la

acest capitol – au o înclinaþie mai pronunþatã decât
ceilalþi pentru moarte? Face parte din obiceiurile
religioase, din viaþa socialã care este foarte marcatã
de ceremonii? Pentru cã existã culturi, mai ales în
Occident, unde astãzi moartea nu existã, e
ascunsã. Oamenii fug de ea, ascund repede urmele
ei, degajeazã în tuºã când e vorba de ea.

A.L.A.: Dacã vorbeºti aºa, oamenii vor crede
cã mã intereseazã în mod deosebit moartea...

D.F.:  Nu, te intereseazã doar ca scriitor.
A.L.A.: Asta era adevãrat pânã la 13 ani.

Suntem ºase fraþi. În primii cinci ani de cãsnicie,
mama a avut patru copii, aºa cã eram cam de
aceeaºi vârstã. La 13-14 ani, unul din fraþii mei mi-
a atras atenþia asupra feselor bucãtãresei. ªi asta
mi-a schimbat perspectiva. Fesele se miºcau...

D.F.:  S-a întâmplat la momentul oportun…
A.L.A.: … în timp ce morþii stãteau þepeni. Deci

am trecut de la morþi la fese. Iar acest frate al meu,
care era un estet ºi avea 12 ani, m-a fãcut sã observ
cã fesele bucãtãresei erau nu doar frumoase, ci ºi
bogate în miºcãri, cu diverse capacitãþi ºi însuºiri
etc. Mai târziu, s-a informat de la cei mai mari ca el
ºi a descoperit alte subtilitãþi. În cele din urmã, dupã
un congres al fraþilor, am ales viaþa, pentru cã erau
multe fese ºi erau ºi multe bucãtãrese.

D.F.:  În perioada aceea ai încercat prima datã
sã scrii sonete ca sã câºtigi bani sã-i cumperi
bomboane ºi gumã de mestecat. Ai început sã scrii
sonete despre Iisus...

A.L.A.: Despre viaþa lui!
D.F.:  … despre viaþa lui Iisus, sonete dedicate

bunicii tale. Vorbeºte-ne puþin despre asta.
A.L.A.: Bunicile mele erau foarte, foarte

catolice, foarte religioase, iar eu trebuia sã trãiesc.
Aveam nevoie de bani.

D.F.:  … bani de buzunar.
A.L.A.: … aºa cã scriam sonete închinate lui

Iisus ºi le vindeam bunicilor ca sã câºtig un ban.
Catrenele nu erau prea grozave, dar la terþine
dãdeam ce aveam mai bun.
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D.F.:  ªi aveai din ce sã-þi iei gumã...
A.L.A.: Îmi dãdeau bani, deci puteam merge

la cofetãrie sã-mi iau niºte prãjituri minunate. Erau
bune ºi înlocuiau fesele bucãtãresei.

D.F.:  A, da!
A.L.A.: Cu marele avantaj cã erau mai dulci

decât fesele. Astfel, m-am specializat în zahãr
datoritã acelor sonete. Apoi, spre vârsta de
paisprezece ani, am început sã-mi trimit micile
creaþii unor ziare. Nu scriam decât poezie.
Credeam foarte sincer cã sunt poet. ªi nu doar
poet, ci ºi cel mai mare poet din lume. Apoi am trãit
o dezamãgire terbilã când naºul meu, fratele
mamei, m-a abonat la o revistã literarã francezã –
Les Nouvelles Littéraires. Primul numãr pe care l-
am primit avea pe prima paginã marele poem al lui
Blaise Cendrars  Les Pâques à New York. Am
înþeles atunci cã eram un nimic. Mi-am spus: „uite,
bãtrâne, ce se poate face cu cuvintele!”

D.F.:  Îþi plãcea deja Blaise Cendrars...
A.L.A.: ªi mai erau acolo ºi poeme de

Apollinaire. „Pitié pour nous, qui travaillons aux
frontières de l’inutile, de l’avenir” etc., „Sous le pont
Mirabeau / coule la Seine / Et nos amours. / Faut-il
qu’il m’en souvienne. La joie venait toujours après
la peine”. Era oarecum, un pic de tot, mai bine decât
ce scriam eu.

D.F.:  În plus, erau ºi mai în vârstã decât tine.
A.L.A.: Foarte puþin mai bine. Am descoperit

cã ce scriam eu era foarte prost ºi, ceva mai târziu,
am descoperit cã nu sunt deloc poet.

D.F.: În privinþa asta, toatã lumea o sã te
contrazicã, António, fiindcã scrisul tãu are o Calitate
Poeticã la superlativ. E acolo o sãrbãtoare a stilului,
o frumuseþe a metaforei, a imaginilor, o cadenþã a
muzicalitãþilor ºi o densitate a imaginilor tipic poetice
încât nu vei putea niciodatã spune – nu te-ar crede
nimeni – cã nu eºti poet. Eºti ºi poet, un mare poet
al prozei ºi unul dintre singurii care onoreazã proza
prin intermediul marilor dificultãþi ale poeziei. De ce
spui cã-i invidiezi pe poeþi când tu însuþi eºti un
mare poet?

A.L.A.: În timp ce spuneai tu asta, mã
gândeam la unul dintre cele trei mari poeme ale lui
Blaise Cendrars. Un vers spune: „era’ deja un poet
atât de prost încât nu puteam merge pânã la capãt”.
A fi artist înseamnã a fi capabil sã mergi pânã la
capãt.

D.F.:  În privinþa formei? În ce privinþã?
A.L.A.: În toate privinele. Sã mergi pânã la

capãtul în privinþa sufletului.
D.F.:  A sufletului?
A.L.A.: Când scrii, investeºti totul în scris. Ai

o relaþie corporalã cu hârtia. Eu unul scriu de mânã.
D.F.:  Da, ºtiu. În mai multe variante.
A.L.A.: E o relaþie fizicã cu hârtia, cu materialul.
D.F.:  ªi nu ar fi la fel dacã ai scrie poezie?
A.L.A.: Ba da... dar eu aveam nevoie de spaþiu.
D.F.:  A, uite cã ajungem astfel la o explicaþie.
A.L.A.: Aveam nevoie de spaþiu. Puteam scrie

lucruri minunate, cum e acel poem... nu-mi
amintesc numele... care începe cu „Mélancolie,

mélancolie, quel joli nom pour une jeune fille/
Neurasthénie, neurasthénie, quel vilain nom pour
une vieille fille”.

D.F.:  E superb. E un poet simbolist?
A.L.A.: Nu, nu. E un suprarealist din grupul lui

Bréton. Cum îl cheamã oare? E foarte cunoscut!
D.F.:  De data asta…
A.L.A.: E foarte cunoscut. O sã-mi amintesc

numele.
D.F.:  „Mélancolie, mélancolie, quel beau nom

pour une jeune fille… ”?
A.L.A.: „Mélancolie, mélancolie, quel joli nom

pour une jeune fille”.
D.F.:  E frumos. „Mélancolie, mélancolie, quel

joli nom pour une jeune fille”.
A.L.A.: „Neurasthénie, neurasthénie, quel

vilain nom pour une vieille fille”. Am înþeles atunci
cã a scrie înseamnã a merge pânã la capãt. Pânã
la capãtul propriei fiinþe. Când merg la culcare dupã
o zi de scris – ºi scriu zilnic – sunt frânt de obosealã,
absolut frânt. Dacã stai jos ºi eºti conectat la
aparate care mãsoarã ritmul cardiac ºi tensiunea
arterialã – ºi s-a fãcut experimentul ãsta pe scriitori
–  se poate vedea cã valorile scad sau urcã tot
timpul. Permanent. Sunt momente în care... o carte
mã stoarce de toatã vlaga! E o muncã oribilã, o
luptã corp la corp cu textul, împotriva textului, pentru
text. Acesta a fost mereu ambivalent: „Oare asta
cum sã spun?”

D.F.:  Întrebarea mea revine: ai nevoie de un
cititor care trãieºte ca tine?

A.L.A.: Stai, stai: poetul e Philippe Soupault.
D.F.: A, Philippe Soupault. Dar, pentru lectura

romanelor tale, ai întotdeauna nevoie de devoþiunea
absolutã a cititorului, care trebuie sã-þi imite ºi
însoþeascã devotamentul, experienþa, saltul în
strãfundurile scrierii.

A.L.A.: Mi-ar place ca ºi cititorul sã stoarcã
de vlagã cartea aºa cum m-a stors ea de vlagã pe
mine.

D.F.:  Exact. Dar cum se poate asta? În ziua
de azi, pânã ºi lectura e mediocrã. Existã multã
literaturã mediocrã, o grãmadã, dar ºi cititorii
mediocri sunt mulþi. Natura eliminã de la sine asta?

A.L.A.: Idealul meu, chiar ºi în calitate de cititor,
ar fi sã încep lectura ºi sã o termin când ajung la
sfârºitul cãrþii. Dar sfârºitul cãrþii nu e sfârºitul
lecturii, cãci continui sã citeºti ºi o carte terminatã.

D.F.:  Nu-þi dã pace.
A.L.A.: Începe sã se schimbe, sã ia direcþii

nesperate.
D.F.:  Cartea s-a instalat în tine.
A.L.A.: O carte bunã nu se terminã niciodatã.

Nu termini niciodatã Doamna Bovary.
D.F.:  Adevãrat.
A.L.A.: ªi, de fiecare datã când o citeºti, e

altã carte. Întotdeauna m-a fascinat un lucru la
marile cãrþi: de fiecare datã, sunt o altã carte.
Înþelegi altfel...

D.F.:  În cazul marilor cãrþi. Ca în cel al marilor
filme.

A.L.A.: Aºa se întâmplã cu Fellini. Vezi filmul
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a doua oarã ºi e altfel. La fel ºi cu tablourile lui
Velásquez. Te poþi uita ore în ºir la ele ºi tot se
schimbã.

D.F.: Da, se schimbã. Când eram în Portugalia
ºi locuiam la tine, vedeam pe masa ta de lucru o
carte de Faulkner. Mai citeºti Faulkner ?

A.L.A.: Faulkner e foarte bun pentru debutanþi
pentru cã îi incitã sã scrie.

D.F.: Cum aºa?
A.L.A.: La început, pãrinþii mei nu voiau sã

scriu. Eu nu învãþam la ºcoalã, aºa cã  ei nu voiau
sã scriu. Deci scriam pe bucãþele de hârtie, reþete
de-ale tatãlui meu de la spital (era medic ºi profesor
la universitate).

D.F.: Furai reþete de la tatãl tãu.
A.L.A.: Da ºi, peste foi, puneam matematica

etc.
D.F.: Ascundeai ce scriai.
A.L.A.: Când auzeam paºi, schimbam

aranjamentul pentru ca ai mei sã creadã cã învãþ.
Toþi copiii au mereu impresia cã pãrinþii lor sunt
proºti. Fiica mea, de pildã: „Tata, în seara asta nu
dorm acasã, dorm la o prietenã.” Dar e aceeaºi
minciunã pe care am folosit-o ºi eu la vârsta ei.

D.F.:  Da ºi merge. Trebuie sã o crezi.
A.L.A.: Da, o sã trec drept prost.
D.F.:  Da ºi tocmai ãsta þi-e rolul.
A.L.A.: Fac aºa cum a fãcut ºi tata înaintea

mea.
D.F.:  ªi ai înþeles cã se prefãcea, nu?
A.L.A.: Cu copiii noºtri trebuie sã fim foarte

proºti ºi surzi. Uneori, spun anumite lucruri ºi e mai
bine sã te prefaci cã nu ai auzit, pentru cã, dacã
auzi, trebuie sã intervii. Deci, dacã nu ai ascultat
oficial...

D.F.: Oficial, nu ai ascultat... António,
povesteºte-ne puþin despre cele patru volume de
Cronici. Am avut bucuria de a începe sã te traduc
– te citisem, dar nu tradusesem din tine – ºi am
selectat  câteva din aceste Cronici. Le numeºti
Cronici, dar sunt de fapt proze scurte foarte dense,
care, în cea mai mare parte, pornesc de la amintiri
din copilãrie, descrieri de locuri, descrieri de
personaje cu care te-ai intersectat când erai copil.
ªi totul se transformã în proze formidabile. Arta ta
narativã ºi puterea ta de imagina, de a folosi
metafore ºi, în acelaºi timp, simplitatea ta în ciuda
frazei bogate... Vorbeºte-ne despre aceastã
experienþã a Cronicilor. Pari sã consideri cã nu
conteazã la fel de mult ca romanele pentru tine. ªi
Dumnezeu ºtie cã ai scris mai bine de 25 de
romane. 25, nu? O sã vã arãt un volum, ºi
asemenea lui mai sunt 3 sau 4 în bibliografia de
referinþã,  cu texte critice ºi comentarii despre proza
lui Lobo... Sunt actele unui colocviu dedicat lui Lobo
Antunes la Universitatea din Coimbra: „Scriitura ºi
lumea: Lobo Antunes”. Dar revin la întrebarea
privitoare la Cronici.

A.L.A.: În primul rând, cred cã nu am scris
niciodatã vreun roman. Scriu cãrþi. Nu sunt romane.
Cronicile sunt o chestie alimentarã, pentru cã, acum
vreo douãzeci de ani, editorul meu portughez avea

cancer. Credea cã o sã moarã. Nu mi-a mai plãtit
suma lunarã. Cheltuia totul pe femei ºi restaurante
de lux. Iar eu încã nu aveam mare succes.

D.F.: Da, acum eºti tradus ºi în Vietnam…
A.L.A.: Dintr-o datã, nu m-a mai plãtit ºi nu mai

aveam bani. Directorul unui ziar, pe care nu-l
cunoºteam, m-a invitat sã scriu niºte textuleþe pentru
un supliment de duminicã etc. Plãtea ceva, aºa cã
am acceptat pânã când nu a murit editorul ºi a
reînceput sã mã plãteascã. Nu a murit. Pãcat,
uneori... Când a început din nou sã mã plãteascã,
nu am mai scris pentru ziar. Au trecut mai mulþi ani
tihniþi, îmi scriam liniºtit cãrþile, când m-a sunat
directorul unei reviste. O persoanã care are un
imperiu media, televiziuni etc. O persoanã pe care
o simpatizez. M-a sunat ºi mi-a spus: „Aº vrea sã
scrieþi pentru mine etc.” Avea o revistã sãptãmânalã.
Eduardo Lourenço, un eseist foarte respectat…

D.F.:  ...da, îl cunosc; e, într-adevãr, foarte
respectat.

A.L.A.: ... are 90 ani....mi-a spus: „ªtii, eu
scriu, ei îmi plãtesc 200 de euro, e foarte bine, e
minunat”. La o sãptãmânã dupã, mã sunã tipul: „Aº
vrea sã scrieþi niºte texte pentru noi”. În sinea mea,
îmi spuneam cã nu vreau. Dar nu voiam sã fiu
nepoliticos cu un om care a fost mereu foarte
elegant în relaþia cu mine. Aºa cã i-am spus: „Bine,
scriu pentru 5000 de euro. Mã pun la masã ºi scriu,
dar pentru 5000 de euro”. Asta ca sã mã refuze.

D.F.:  Iar el a spus „da”.
A.L.A.: Unele târfe primesc cât cer ele…
D.F.:  E bine sã blufezi.
A.L.A.: A spus „da” ºi a trebuit sã scriu câte

douã texte pe lunã, ceea ce mã cam enerva...
D.F.:  Dar ne bucurã pe noi, fiindcã ai ajuns la

al cincilea volum, asta în plus faþã de cãrþile despre
care spui cã nu sunt romane...

A.L.A.: E lucru de o zi. Scriam repede douã
texte pe lunã ºi câºtigam banii aceia. Nu puteam
sã-l refuz. Nu puteam, dat fiind faptul cã mã plãtea
atâta. Era enorm pentru niºte texte de publicat într-
o revistã. Dar nu reuºesc sã le consider importante.
Viaþa mea s-a clãdit pe cãrþi. Articolele acelea au
fost doar niºte chestii alimentare, scrise rapid. Scriu
o primã versiune, recitesc, elimin repetiþiile ºi trimit.
Atât.

D.F.: António, dintre marii scriitori con-
temporani, eºti unul dintre puþinii despre care
confraþii vorbesc de bine. Egalii tãi au vorbit mult ºi
minunat despre scrisul tãu: Vargas Llosa, Claudio
Magris, Steiner ºi alþii. Cum îþi explici cã ai atâþia
prieteni ºi cã ceilalþi te apreciazã fãrã invidie, foarte
sincer. Poate cã nu e datoria ta sã explici asta, dar
eu totuºi îþi cer pãrerea.

A.L.A.: Vorbeºti de scriitori.
D.F.: Da, de scriitori. Magris a scris un articol

frumos. Ai primit ºi un premiu recent, în Italia.
A.L.A.: Anul acesta? Oare câte premii au fost?

Am primit premiul Nonino ºi cam atât pentru anul
ãsta, cred.

D.F.:  Da, mi-ai vorbit de cei care erau în juriu,
printre care ºi Magris…
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Márquez… – avea un simþ al umorului extraordinar.
Un om minunat – i-am spus: „Gabo!”. Nu ºtia cum
mã cheamã, nu ºtia nici cum îl cheamã pe el, nu
ºtia cã a scris, nu ºtia nimic... un spectacol atroce.
Avea un umor fantastic. De exemplu, mi-a povestit
moartea bunicii lui. O adora. Trãia cu el ºi pãrinþii
lui. Era foarte bolnavã ºi i-a spus: „nepoate, când
mor, sã nu mã pui lângã bunicul tãu”.

D.F.:  „Îþi interzic sã mã îngropi lângã bunicul
tãu”.

A.L.A.: Membrii familiei erau îngropaþi alãturi.
„Dar de ce?” Nu rãspundea. „Nu vreau sã fiu lângã
bunicul tãu”. În cele din urmã, dupã îndelungi
insistenþe, i-a explicat: „Ai vãzut poza de pe
perete?” „Da ºi mereu mi s-a pãrut ciudat cã el stã
jos ºi tu în picioare”. „Da, pentru cã a fost fãcutã a
doua zi dupã cãsãtorie. ªi bunicul tãu era un bãrbat
atât de puternic încât  nu se mai putea ridica, iar eu
nu mã puteam aºeza. ªi, vezi tu, a murit de
paisprezece ani. Îþi dai seama în ce stare e acum”.

D.F.:  „M-a lãsat singurã”. Asta îi reproºa.
A.L.A.: Nu voia sã fie lângã un bãrbat care o

aºtepta de paisprezece ani. Era un om foarte
vesel. Îi plãcea viaþa, îi plãcea tot...

D.F.: Sunt întrebãri din salã? Antonio, cred cã
ai rãspuns tuturor întrebãrilor, dar ne-ar plãcea sã
te ascultãm pânã la sfârºitul zilei ºi apoi din nou
mâine. Eºti fermecãtor, eºti un mare scriitor, dupã
cum bine ºtim. Eºti ºi un foarte bun prieten ºi ºtii
cum sã intri în contact – îmi permit sã o spun – cu
publicul. ªtii cum sã comunici numai emoþie. Lobo
Antunes nu vrea sã comunice valori, concepte
literare etc. Vrea sã comunice emoþie. Am impresia,
am certitudinea cã ne-a comunicat ceva extrem
de emoþionant, ceva ce face parte din el, din
scriitura ºi sensibilitatea lui. Îi mulþumim pentru
prezenþã. Mulþumesc încã o datã, dragã António.

(Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, 7
octombrie 2014)

A.L.A.: Preºedinte era un scriitor care nu-mi
place. Nu-mi plac cãrþile lui. Naipaul. M-am bucurat
cã e în scaun cu rotile. Era atât de vanitos! L-am
cunoscut la Londra. Un tip atâtica. ªi care trãia cu
douã englezoaice. Mai mari ca el. L-am cunoscut
la Londra pe el ºi pe englezoaicele lui, douã dame
foarte distinse. Una dintre ele a murit ºi a fost
înlocuitã de o alta, la fel de blondã, la fel de blazatã.
ªaptezeci de ani, fiecare. Adicã o sutã patruzeci
de ani de femei lângã el, câte una de fiecare parte.
Avea o sutã patruzeci de ani de feminitate lângã el
ºi era de o vanitate pânã la cer ºi înapoi. El ºi
femeile lui, cãci era mereu escortat de cele douã.
S-a nãscut în Trinidad ºi Tobago, cred... Era aºadar
preºedintele juriului, dar nu putea vorbi. Femeile
erau acolo, încã ºi mai în vârstã – una a ºi murit ºi
a fost înlocuitã!

D.F.:  Cea din stânga?
A.L.A.: Erau amândouã lângã el. Mai era

Claudio, Adonis, un poet sirian…
D.F.:  Adonis ?
A.L.A.: Da, Adonis. ªi mai cine...? Michel

Serres, Edgar Morin.
D.F.:  Numai lume bunã!
A.L.A.: Era multã lume ºi am fost foarte

amuzant. E adevãrat: colegii mei scriitori au fost
foarte generoºi cu mine. Când am aflat cã Vargas
Llosa are poza mea pe birou, m-am bucurat. Cred
cã o þine acolo fiindcã sunt frumos, nu talentat.

D.F.:  Sigur. Sã dãm acum cuvântul studenþilor.
Sunt întrebãri în salã?

A.L.A.: E greu sã-i reziºti lui Mario Vargas
Llosa.

D.F.:  Da, da. Doamnele l-au vãzut chiar aici.
E un cuceritor. Înalt, distins. Aºa e Mario Vargas
Llosa.

A.L.A.: Nu, nu e înalt. E ca mine.
D.F.:  Nu se poate. E mai înalt ca tine, nu?
A.L.A.: Márquez, da, era înalt. Mario Vargas –

nu. Ultima datã când l-am vãzut pe Gabriel García

San Francisco,
marinã
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Elena Butuºinã
Apãrut în 2013 cu sprijinul Institutului de

Investigare a Crimelor Comunismului ºi Memoria
Exilului Românesc, în colecþia „Istoria Timpului
Prezent” a Editurii Curtea Veche, volumul „O tribunã
captivantã. Televiziune, ideologie, societate în
România socialistã (1965-1983)”, scris de
Alexandru Matei, este rezultatul unei cercetãri
postdoctorale de aproape trei ani la Centrul de
Excelenþã în Studiul Imaginii. Anunþatã încã din
prefaþã de cãtre Adrian Cioroianu drept o necesarã
explorare a principalei „ferestre spre lume” a
românilor din perioada comunistã, cercetarea de
faþã, ineditã în spaþiul românesc, nu este doar o
analizã a mecanismelor entertainment-ului, ci ºi o
analizã a imaginarului unei epoci, a contaminãrii
discursului cu ideologie ºi politic.

Alexandru Matei porneºte în acest demers
de la intuiþii, discuþii, amintiri – un set de premise
cãrora le adaugã cercetarea efectivã în arhivele
Televiziunii (înregistrãri, texte oficiale) ºi în presa
vremii (cronici, programe). Autorul opteazã pentru
cãutarea arhivelor mai puþin frecventate de
cercetãtori, fixându-ºi douã obiective: trasarea unei
istorii a televiziunii române de la transformarea ei
în instituþie mediaticã de masã (1965), pânã în
momentul reducerii programului la douã ore de
emisie zilnicã (1984); studiul dinamicii ethosului
social pe care televiziunea l-a reprezentat iniþial
printr-un proces de europenizare a societãþii, iar
ulterior prin tentativa de fãurire a conºtiinþei
socialiste a telespectatorului. Incursiunile lui
Alexandru Matei în arhive, uneori dificile ºi
costisitoare, sunt, de fapt, incursiunile într-o epocã
în imagini ºi într-un discurs care a marcat ºi a format
generaþii întregi de oameni, ºi provoacã analize ale
unor emisiuni care au avut un rating nedepãºit încã
de vreo televiziune actualã, precum ºi regãsiri ale
unor figuri iconice ale micului ecran, paradoxale ºi
controversate pânã în ziua de azi. În abordarea
studiului, este importantã confesiunea autorului prin
care acesta se distanþeazã de istoriile justiþiare ale
TVR, în favoarea unei analize foucauldiene a
discursului televizat, influenþatã de fenomenologi
ai imaginii cinetice, ai prezenþei de pe ecranul tv, ai
cultivãrii afectelor generate de transmisia în direct.
Observând programele televiziunii într-o evoluþie
contextualã, de la apariþia lor pânã la mutilarea
cauzatã de cenzurã, autorul urmãreºte atât
turnurile ideologice, cât ºi transformãrile poietice
ale formei ºi dinamicii emisiunilor, pliate pe sarcina
de a difuza aºa-numita trãire ideologicã propagatã
de documentele oficiale de partid. Televiziunea este
deci parte integrantã a acestui vast program, istoria
ei împletindu-se strâns cu cea a epocii ceauºiste.
În plus însã, observã autorul, aceastã istorie nu dã
seama doar de contradicþiile regimului cultural

ideologic socialist, ci ºi de contradicþiile societãþii
noastre postideologice. „Nu informaþia despre
televiziune lipseºte în România, ci o interpretare a
ei în termeni de culturã antropologicã ºi politicã”,
afirmã Alexandru Matei pentru a-ºi motiva din nou
opþiunea care a condus la realizarea acestei istorii
caleidoscopice a televiziunii.

Cantitatea considerabilã de informaþie,
dublatã de analizã, este structuratã pe trei pãrþi mari
care alcãtuiesc volumul. Prima partea surprinde
etapa incipientã, „preludiul unui fenomen social” ºi
tentativa de sincronizare în contextul european,
statutul Radioteleviziunii Române ca instituþie în
România comunistã, iar apoi recunoaºterea
Televiziunii Române în relaþia cu discursul politic.
Urmãtoarea secvenþã a volumului se axeazã pe
epoca 1965-1973, urmãrind programele de ºtiinþã,
teatru, sport, music hall difuzate de TVR. Primele
anchete de televiziune, accentuarea funcþiei critice,
oglindirea acestei evoluþii în cronicile din presa
scrisã, contradicþiile relaþiei dintre politic, ideologic
ºi cultural, modelarea emisiunilor social-educative
ºi începuturile eºecului discursului mediatic
socialist intrã sub lupa cercetãtorului ºi sunt
exemplificate cu secvenþe clare din emisiuni, grile
de programe ºi dãri de seamã oficiale. Ultima parte
a volumului analizeazã relaþia dintre televiziune ºi
utopia „trãirii ideologice” între 1973 ºi 1983, prin
prisma reconversiei ideologice prin care trec
profesioniºtii televiziunii, a limbajului dublu, a
instrumentãrii televiziunii întru mobilizarea poporului
la realizarea „operei” ºi, în final, a televiziunii ca
sintezã între trãire ºi ideologie, grefatã pe dialectica
dintre prezenþã ºi interpretare.

În faldurile acestei structuri principale, apar
instantanee ale unei epoci regãsite deopotrivã critic
ºi emoþional,  imagini fascinante lipsite de
alternativã, figuri emblematice, previziuni care azi
sunt parþial împlinite, parþial depãºite. Dincolo de
elementele acestea, marcante la nivelul
imaginarului colectiv al epocii - evadãri dirijate de
cele mai multe ori din realitatea cotidianã, Alexandru
Matei intuieºte ºi apoi analizeazã atent evoluþia de
la macro-fenomenele promovate în epocã prin
televiziune la „fenomenele intime ale vieþii”, a cãror
captare se datoreazã azi focalizãrii detaliului, dar
ºi intensificãrii dorinþei voyeuristice. Emisiunea
„Reflector” beneficiazã de o analizã amplã, autorul
citând-o pe Ecaterina Oproiu atunci când
accentueazã maniera în care, prin structurã ºi prin
conþinut, emisiunea reuºea sã creeze iluzia „cã
existã un magnetism al materialului aºa-zis anti-
atractiv, cã o ispravã cu un funicular lãsat pe linia
moartã, rezumatã aproape sec ºi cu o imagine care
aratã procese-verbale, nu poiene cu narcise, ca la
pauzã, poate fi, împotriva tuturor normelor ºtiute,
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de o maximã telegenie.”
Un alt element important ºi subtil analizat de

Alexandru Matei este rolul pronumelui personal în
prezentarea materialelor televizate. Dacã la
începuturile televiziunii, emisiunile se prezintã
singure, instituþia legitimându-se de sine stãtãtor,
ulterior limbajul se impersonalizeazã, „cliºeul
lingvistic nefiind decât semnul unei supuneri la
transcendenþa unui principiu”. Turnura individualistã
pe care televiziunea o preia de la modelul
occidental, se pierde dupã 1969 (vezi trecerea de
la un magazin tv intitulat „Pentru noi, femeile” la
unul intitulat „Cãminul”, subordonând astfel
identitatea individualã celei colective ºi plasând
femeia în cadrul social fixat de regim). Dacã în anii
’60, publicul încã nu ºtia ce sã cearã de la
televiziune, aºteptând informaþie corectã,
divertisment ºi o orientare culturalã „pe care azi
nimeni n-o mai cere programelor de televiziune”,
treptat „cultura” devine un amestec de ideologie ºi
de educaþie politicã, iar analiza grilelor de programe
din zilele normale ºi zilele de sãrbãtoare comunistã
vorbeºte de la sine despre aceste transformãri.
Episodul „Cerbul de Aur” dezvãluie riscurile pe care
regimul începe sã le întrevadã în liberalizarea sau
cel puþin în relativa deschidere cãtre exterior. O
poartã cãtre Europa cu efecte nebãnuite în rândul

publicului spectator ºi telespectator român, un
moment în care decalajul dintre România ºi lumea
occidentalã devine frapant, festivalul este suprimat
dupã doar câteva ediþii. Potenþialul sãu subversiv
este astfel eliminat, iar locul îi este ocupat de
manifestãrile de tip „Cântarea României”. „Patria
este cea care ne dã talentul pe care îl avem; talentul
nostru este naþional” devine sloganul care dirijeazã
generaþii de tineri ºi nu numai, influenþaþi de o serie
întreagã de mecanisme care construiesc ºi susþin
opinia publicã oficialã. Ostracizarea discretã,
deghizatã în proces educativ, a anumitor categorii
sociale, promovarea unui model de comportament
ºi de obedienþã faþã de normã transpar din
orientarea programelor tv analizate.

Studiul de faþã, amplu ºi bine documentat,
conþine ºi o serie de anexe, transcrieri ale unor
înregistrãri de emisiuni cunoscute în epocã,
precum ºi multe note detaliate care susþin
argumentarea. Bine scris, captivant ºi cu o selecþie
de materiale atent gânditã, volumul meritã citit, iar
ideile care îl structureazã sunt actuale azi mai mult
ca niciodatã pentru cã surprind ºi momentul în care
„presa de televiziune nu-ºi mai este sieºi regulator.
Televiziunea Românã nu îºi va reveni niciodatã, nici
dupã 1990, din starea de subordonat al unei voinþe
superioare de punere în scenã.”

Flori 11
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Ani de zile m-am vãzut cu prietenul meu Ion
Maxim Danciu – Niþã, cum îi spuneam cei cãrora
ne îngãduia asta – aproape zilnic. Ne-am împrietenit
spontan prin primãvara lui 1990, la o conferinþã de
presã cu un filosof german. Încurajat de el, am
publicat în serial, în revista Tribuna al cãrei secretar
de redacþie era, un studiu erudit despre figura unui
cãrturar controversat al Moldovei secolului al XVII-
lea. Iar mai apoi, când, dupã nedorite ºi triste
sincope culturale, a venit el însuºi la conducerea
revistei, acum reinventate, m-a onorat cu
încrederea lui, încredinþându-mi, de la o vreme, o
rubricã.

Pânã sã ajungem însã acolo am dezvoltat o
prietenie cu care am rãmas pânã la capãt, fiind una
întemeiatã pe afinitãþi
intelectuale, dar ºi pe
reflexe comune de bon-i
viveur-i. ªi Niþã, ºi eu
fuseserãm membri ai
redacþiei Echinox, iar
acest lucru însemna o
anumitã aºezare în
lumea literar-culturalã.
Printre echinoxiºti însã
fãceam oarecum figuri
laterale, cãci veneam
dinspre aceeaºi Facul-
tate de Istorie ºi Filoso-
fie, ºi nu de la Litere, ca
majoritatea celorlalþi.
Discutam cele mai felurite
subiecte, pe la mesele
diverselor loca-luri din
zona str. Uni-versitãþii; la
Arizona ºi la Pescarul, la
început, la Continental,
într-o at-mosferã de
roman þu-culescian, iar
mai pe urmã, pe mãsurã
ce peisajul comercial al
Clujului s-a tot modificat, pe la terasele diverse ale
centrului, în cãutarea unui colþ tihnit, care sã
îngãduie taifasul. Mi-a plãcut mult sã descopãr
mãruntaiele demisolului de la Agape, de pildã, unde
mergeam cu sociologul convertit la profesoratul în
jurnalisticã sã redescoperim gusturile copilãriei
transilvane: rotocoalele de ºorici cu ceapã ºi laptele
de pasãre. Am mâncat o pizza rafinatã, cu
brânzeturi italo-franþuzeºti, pe când încã erau
destul de rare, la un mic local de vizavi de sediul
„istoric” al fostei Edituri Dacia. Am bãut sucuri ºi
beri într-o locantã care de atunci ºi-a schimbat de
trei ori numele ºi aspectul. ªi peste tot discutam
toate nãstruºniciile culturale posibile, de la
„hermeneutica strãzii” la metamorfozele burleºti ale

globalizãrii într-o þarã postcomunistã atinsã nu doar
de populism grosier, ci ºi de un ruralism patriarhalist
deturnat în mahalagism acut. Niþã avea o culturã
întinsã ºi reliefatã. Originalitatea lui frapantã în
asemenea circumstanþe era însã de o timiditate
stranie. Cînd, în fine, l-am invitat la un dialog
televizat, am observat cum strãdania lui de a deveni
scorþos ºi elit ist avea ca rezultat, acum,
estomparea accentelor expresive ºi foarte
personale într-o retoricã mai efasatã. Cea mai mare
performanþã pe care am descoperit-o însã la Ion
Maxim Danciu era aceea de a angaja un dialog
polemic pânã în clipa în care, învingând prin
argumentaþia proprie cerbicia celuilalt, se plictisea
brusc, argumentând la fel de bine, în continuare, la

antipodul celei dintâi
poziþionãri. Cred cã îl
amuza foarte tare
stupoarea spontanã a
celui din faþa lui, dupã
cum am ºi putut-o con-
stata când i-am relatat
ce observasem ºi l-am
surprins râzând pânã la
înec, semn cã decrip-
tarea mea era corectã.
Mai departe trebuia însã
decis dacã Niþã era unul
dintre cei mai iscusiþi
practicieni ai dialecticii,
un sofist de perfor-
manþã, dacã era un
avangardist de sorginte
ionescianã ori dacã, la
urma urmei ,  era  un
cãutãtor dibaci al ade-
vãrului de dincolo de
co nven þ i i l e  u zua le ,
nelãsându-se prizonier
al cutiilor, reþetarelor ºi
al îndiguirilor.

Sub aparenþa lui aºezatã Ion Maxim Danciu
era un fenomen spectacular. Etica lui se întemeia
pe generozitate, pe prietenie ºi pe o temperanþã
demnã de marii moraliºti. De la el am învãþat ºi
am adoptat îndatã dictonul „Nu te pierde cu firea!”
Cu asta tempera enervãrile ºi revoltele în faþa
feluritelor situaþii abuzive cu care el însuºi ori
prietenii lui se confruntau în viaþa cotidianã. Cel
mai frumos elogiu la adresa propriei soþii pe care
l-am auzit vreodatã de la el a venit. Am rãmas
perplex, oarecum, familiarizat cu machismele de
paradã ale majoritãþii cunoscuþilor mei care, deºi
ataºaþi de soþiile lor, glumeau adeseori în codul
bãieþesc al bombãnelilor la adresa instituþiei
maritale. Niþã nu uita cã, într-o perioadã în care

Ovidiu Pecican
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se vãzuse nesigur profesional, datoritã aventurilor
tranziþiei postcomuniste, admirabila lui soþie,
Cornelia, luase pe propriii  umeri întreaga
rãspundere a familiei, fãrã a-l abandona în vreun
fel.

Ion Maxim Danciu s-a afirmat, pe una dintre
liniile scrisului lui, ca unuldintre cunoscãtorii de
profunzime ai operei filosofului, logicianului,
poetului ºi eseistului Sperantia. Doctor în filosofie,
preocupat de gândirea româneascã, el a schiþat
portretele unora dintre filosofii, sociologii ºi
antropologii noºtri de seamã, într-un ton sobru ºi
decantat, fãrã spectaculozitate retoricã, dar cu
deplinã seriozitate de fond. Interpretându-i opera
în cheie sociologicã ºi antropologic culturalã, el a
lãsat în urmã studii serioase privind contribuþia lui
Sperantia la cultura românã ºi universalã. I-a ºi
reeditat una dintre opere, iar în ultimii ani plãnuiam
împreunã cu el o bunã antologare a filosofului,
propunând mai mult sau mai puþin evident
reconsiderarea acestuia. Metamorfozele pre-
zentului, curentele ºi tendinþele jurnalistice
contemporane, sociologia ºi antropologia filosoficã
au fost direcþii pe care le-a urmãrit stãruitor prin
lecturi ºi prin meditaþii proprii.

Îmi amintesc cu emoþie mimeticã – pentru cã
reproducea memoria lui emoþionalã de puber –
dimineaþa când Niþã mi-a evocat o zi de odinioarã
din viaþa lui. Pe atunci, elev în vacanþã fiind, a
contemplat într-o garã, fãrã sã se poatã abþine, niºte

muncitori cam ciufuliþi ºi rudimentari ce sãpau un
ºanþ. De la o vreme, fiindcã elevul rãmãsese cu
gura cãscatã, observându-le grimasele, pãrul
slinos lipit de tâmple, sudoarea ºi trãsãturile aspre,
unul dintre ei, mai în vârstã, s-a întors pe jumãtate
spre el ºi, strãpungându-l din priviri, i-a spus: „-
Noa, catã într-altã parte, domniºor!...” Forþa
provocatoare ºi rãvãºitoare a privirii, îmi spunea
el retrospectiv, i se revelase cu deplinã ºi totalã,
instantanee, putere, împreunã cu pericolele pe
care le conþinea. De atunci învãþase cã ºi ochiul
trebuie stãpânit, cã existã o insolenþã ºi o politeþe
a adresãrii din vãz, cã lucrurile ºi oamenii nu
trebuie tulburate ºi tulburaþi printr-o impudicã
insistenþã. Mi s-a pãrut, auzindu-l, cã era multã
înþelepciune în ce spunea; una din felul acela
special care, în loc sã se rezume la bunul simþ,
parafrazându-l, îi da strãlucire, îl completa ºi fãcea
din el ceva peste media statisticã a banalitãþii. Niþã
îmi destãinuia, iatã, ceva intim ºi care îl marcase
pentru restul vieþii, într-un admirabil eseu vorbit,
cu o seniorialã risipã, numai pentru mine.

Aºa îmi rãmâne în inimã bunul prieten Ion
Maxim Danciu, sporind a lumii tainã cu bruma lui
de cunoaºtere, îndrãznind cu metodã ºi calm
existenþial, suportând stoic situaþiile nefavorabile de
viaþã, înfruntând cu demnitate ºi discreþie maladia,
rãmânând un om funciarmente bun, cu un orizont
cãrturãresc pe cât de larg, pe atât de bine întemeiat
de nedezminþita lui deschidere generoasã.

Te vãd
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Poetul tumultului stradal, sau al cetãþii, cum a
fost cunoscut Aurel Gurghianu (11 mai 1924-28
septembrie 1987), nu transfigureazã în versurile
sale un oraº static, din piatrã ºi var. Oraºul
“scufundat” în sufletul sãu, ca într-o oglindã dreaptã,
este o vie ºi misterioasã þesãturã, de fiinþe ºi destine
evoluând între vectorii iubirii ºi sãgeþile morþii, iar
complexitatea cotidianului este descifratã (ºi
încifratã) liric utilizându-se linii simple ºi ferme.

Câteva dintre performanþele liricii sale, în care
“metamorfozeazã” (Petru Poantã) felii din “materia”
zilei, meritã se fie reamintite acum când se
împlinesc nouãzeci de ani de la naºterea lui.

Mai întâi, sã constatãm cã, în micro- sau
macrouniversul citadin al poemelor sale, Aurel
Gurghianu invocã deseori anotimpurile, cu
precãdere toamna ºi iarna, cãrora, am putea spune,
le deschide uºa larg, dar nu pentru a aduce
imaginile lor atât de diverse, ci pentru a cãuta
înþelesuri, pentru a sugera trecerea omului spre
finitudinea implacabilã, semnalând silueta discretã,
“la margini de lumi” a morþii: “Rãmâi dupã perdea ºi
urmãreºti ploaia / ce intrã pe sub coaja pomilor,
ruptã. // Da, da, a venit ºi octombrie / cel cu moþul
ud ºi albit de ceþuri.” (Octombrie, în Diagnosticul
strãzii); sau: “Soarele iernii vine cu explozii la
geam. / Ah, doctore! – îi strig – bãtrâne leopard,
nimic grav de la ultima vizitã!” (Soare de iarnã, în
Strada vântului) etc.

În acelaºi registru este scrisã ºi poezia Scãri,
de o concentrare maximã a imaginilor, în care se
pune în opoziþie raþiunea ºi sentimentul. Sunt douã
imagini, douã drumuri. Primul duce “la o casã de
oameni”, al doilea “la un han pãrãsit”. La casa de
oameni te conduce “un bãtrân înþelept”, iar la hanul
pãrãsit “o tristã codoaºã”. Poetul abordeazã soarta
individului care începe, de la un anumit moment,
sã resimtã, cu efect tot mai copleºitor, obsesia
trecerii, realitatea nemilostivã a timpului: “Treptele
se terminã, / treptele continuã-n gând.”. ªi aceasta
se întâmplã întrucât urmeazã, va urma inevitabil,
pentru cel nãscut, simetricul punct final, “treapta
din urmã”. ªi dacã pânã atunci omului i s-a oferit
libertatea deplinã a opþiunilor de toate felurile,
inclusiv consecinþele (“La casa de oameni / s-
aprinde bradul de iarnã, la hanul uitat / þi-acoperi
obrazul ºi plângi.”), urmeazã sã-ºi facã apariþia
mesagerii “amurgului” anunþând apropierea
instanþei supreme, sugeratã printr-un adverb de
loc. Desigur, un “ACOLO”, “unde vei merge singur”
(Scãri, în Orele ºi umbra).

Pânã în clipa finalã, ochiul poetului are puterea
de a absorbi semnele zilei, detectând detalii ale
lucrurilor, realul strident sau delicat, materia în

miºcare, universul cu tot ce e viu ºi defineºte
miracolul vieþii. Pot fi citate numeroase versuri sau
poeme întregi, precum urmãtorul, în care poetul
surprinde gândul dramatic declanºat de
contemplarea neliniºtitã a toamnei, inclusiv relaþia
dintre creaþie ºi singurãtatea creatorului: “Un poet
scrie versuri de toamnã / frumoase pentru cã par
ostenite / ºi n-au în ele nimic forþat, / ca ºi cum ai
spune: / zece cornute rod iarba uscatã / lângã un
zid de cetate. / O burniþã picurã monoton / în parcul
oraºului. / Copilul suge lapte dintr-o suzetã, / un
bãtrân trage dintr-o þigarã sub zid. / Când stai ºi
privirea þi-alunecã peste lucruri / nimic nu-þi mai
trece prin minte. / Poþi sã fii de-aceeaºi naturã cu
ploaia, / cu iarba / cu aceste conuri de brad /
întoarse de þãrci cu ciocul prin mâzgã. / Pânã când,
deodatã, / eºti asemenea unei sonerii în alertã / pe
care un deget negru apasã cu disperare.” (Poþi sã
fii, în Cãlãreþul din somn).

În ceea ce priveºte poezia eroticã a lui Aurel
Gurghianu, se poate observa cã are o frecvenþã
destul de discretã în totalitatea volumelor sale. Este
mult mai prezentã în primele volume, unde poetul
nu se depãrteazã prea mult de albia eroticii
tradiþionale: “Tu stai în podul cu fân / ºi-asculþi un
fâlfâit de aripi sure. / Când timpul se va pregãti sã
te fure / ruga-mã-voi sã te faci un arin; / sub pletele
tale umbroase / sã vin din când în când / sã mã-
nchin!” (Remember, în Poartã cu sãgeþi). Se
observã apoi evoluþia spre o altã viziune,
superioarã. Se constatã cã începând cu volumele
Poartã cu sãgeþi ºi Temperatura cuvintelor,
dimensiunea elegiacã a discursului erotic uºor
convenþional se risipeºte, iar umbra femeii devine
mai spiritualizatã. Putem vorbi de o iubire maturã,
profundã. Nu lipsesc în câteva locuri sãgeþile acide
îndreptate spre falsitatea sentimentelor, imaginea
femeii fiind studiatã ºi printr-un vizor caustic de tip
eminescian din Scrisoarea V, cum se observã în
poemele Cine? sau Ala-bala, dar cu constatarea
cã aici atitudinile sunt provocate mai mult de
temerile pierderii ºi alunecãrii sentimentelor sub
vraja mediocritãþii. Poetul nu-ºi ascunde însã
fascinaþia pe care o trãieºte în faþa misteriosului
univers feminin. Femeii îi sunt atribuite epitete ºi
metafore care impresioneazã prin noutate: “pajurã
albã”, “pasãre din alt timp”. Femeia este “de
magneziu”, poate fi “o dulce valkirie” sau “o corabie
plinã de mirodenii”. Alteori, ca în acest frumos poem
citat integral, poetul este dornic, pentru eternizarea
fiinþei iubite, sã o imoleze într-un edificiu viu, ca într-
un perete de catedralã: “Mâinile tale vin cãtre mine
prin somn / îmi aºazã pe masã / o ceaºcã fierbinte,
pâine ºi unt / ºi-un pãhãrel din licoarea de altãdatã.

Ioan  Nistor

Poezia lui Aurel Gurghianu
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/ Acum te zidesc într-un pom înalt / sãrutându-
þi pãrul ºi frunzele. / Îmbrãþiºa-voi picioarele
trunchiului ºi voi simþi gustul rãºinii / ce mi-o oferã
septembrie când dulcea paloare / ne goleºte de
sânge. / Poate astfel ne vom lega în numele Cercului
/ cãruia totul i se supune: / despãrþirea ºi timpul,
învierea ºi golul.” (Ce altceva?, în Orele ºi umbra).

Sentimentul iubirii e privit în spiritul gândirii
tradiþionale populare, de esenþã creºtinã.
Constatãm cã fondul sufletesc al celui plãmãdit ºi
crescut pânã în pragul adolescenþei în paradisul
rural nu s-a ºters. Deducem cã în concepþia sa,
fiecare din cei doi, EL ºi EA, concepuþi ºi definiþi de
însuºi Creatorul ca fiind “ceva bun”, reprezintã o
unitate ºi o împlinire, înscriindu-se într-un sens al
bucuriei care duce la perpetuarea vieþii. Forþa
magneticã a sentimentului apãrã fiinþa ºi ordoneazã
fiinþarea. Cei doi se regãsesc împreunã mai presus
de a fi individualitãþi divizate. A fi tot unitar,
asemenea cercului, sau precum sfera, inseparabilã,
a fi prin urmare un trup ºi o fiinþã, nu genereazã
vreun atentat la personalitatea celuilalt. Iubirea nu
se bazeazã pe principiul dreptelor paralele, niciunul
din perechea instituitã de Divinitate (“ªi vor forma
un singur TRUP...”) nu-ºi va afla liniºtea libertãþii
supreme doar prin acceptarea sau tolerarea
perechii, ci numai prin punerea celuilalt în valoare.
Sunt aspecte simple, aproape truisme, cele
constatate, dar ele întregesc profilul unui poet
preocupat de sursele rãului care seamãnã
nefericire în lumea largã. Iar calea ieºirii din impas,
pe care o intuim în versuri precum urmãtoarele,
este invocarea luminii divine ºi “muzica sferelor”:
“Vãd roza / ce nu mai poate-nflori. /Un drum al
calvarului / neispãºit prin credinþã. / Grohotiº,
grohotiº, / câteva ore din zi. / Îndurã-te, Doamne, /
de neputinþa / ce stãruie-n bietele mâini / lipsite de
har!” (Îndurã-te, în Cãlãreþul din somn). Uneori,
imaginile clare se tulburã, chemãrile au adrese
estompate de ambiguitate, stârnite de neliniºtile
“curenþilor de searã”: “Înveliºuri, / noi înveliºuri, /
palma ta îmi astupã urechea / ºi eu îþi aud anii
chemându-mã / spre discul înclinat al soarelui. /
Mai lasã-mã, / îþi strig, / mai lasã-mã un anotimp /
pânã mã voi obiºnui cu gândul / cã nu te voi pierde
/ prin vreun cuvânt rãnit de îndoialã. / Risipeºte
pentru sacra orã petale / acolo de unde vin / ºi unde
se-ntorc ºerpii cei blânzi / ai apelor. / ªi nu te mai
teme. / Cuprinde-mi cu mâinile capul / mirat de
tumultul / unei scoici / în care mi s-a pãrut cã þi-aud
/ suflarea celestã de nufãr.” (În scoicã de apã, din
volumul Temperatura cuvintelor).

Lirica eroticã a lui Aurel Gurghianu se remarcã
nu numai prin valoare estet icã, ci ºi prin
profunzimea sugestiilor. Detectãm semnificaþii
multiple ºi atitudini morale, comentariile pot fi
extinse, dar câteva idei meritã sã fie evidenþiate.
Putem realiza chiar un cod al iubirii adevãrate, al
cãrui adept este poetul, omul. Sã ne amintim cã
Gurghianu a primit porecla onorantã de
“Profesorul”... Bunãoarã, în concepþia sa, iubirea
este asemuitã cu piatra rotundã care învinge

furtunile ºi avalanºele doar dacã rãmâne întreagã.
Atunci când este înjumãtãþitã, când e fãcutã þãndãri,
chiar ºi stânca se va transforma în nisip. În
vâltoarea vieþii, comuniunea rezultatã din soliditatea
sentimentelor genereazã forþã, sens, ideal. Armonia
lumineazã ºi încãlzeºte, atenuând ravagiile unui
posibil soare negru, rãsãrit la orizonturile nimicului,
ale hãului de unde ar putea veni “curenþii” îngheþului
care pot provoca tulburare ºi clãtinarea cuplului.
Nu se poate spune cã la poarta sufletului omenesc
halebardele rãului se frâng de la sine. Ideea este
cã, prin albia sentimentelor îºi cautã cursul ºi
otrãvurile, erorile ºi ororile, fapt pentru care nimic
nu justificã renunþarea, nimic nu legitimeazã
cedarea. Rezervele de energie pentru a birui nu se
þin sub lacãte. Pe de altã parte, omul e liber chiar
sã se lase înfrânt, dar primindu-ºi dreapta platã...
Forþa sentimentelor poate fi, totuºi, erodatã de
insistenþa rãului. Cât despre constatarea cã cetatea
va fi asediatã, dacã nu se întreprinde nimic, ea este
inutilã ºi nu poate urma altceva decât fatala
înfrângere. Desigur, în sprijinul acestor consideraþii
pe marginea poeziei erotice a lui Gurghianu se pot
selecta numeroase versuri. Se poate afirma cã în
poezia lui, în pofida subiectivitãþii eului liric, rãzbat
ecouri ale propriei experienþe de viaþã. Au rãmas
însemnãri ale poetului despre femeia iubitã, despre
trãirile ºi frãmântãrile sale, cu înfrângeri ºi cu
împliniri. În ceea ce-l priveºte pe poet, atât
fragmentele de prozã, cât ºi o parte a poemelor,
evidenþiazã niºte relaþii nefisurabile. Evident,
importantã este doar transplantarea artisticã a lor
în materia sensibilã a versurilor. Sunt aspecte care
intereseazã în sensul desprinderii unor semnificaþii
care, aºa cum se poate observa, se reþin graþie
profunzimii ºi simplitãþii. Voi cita în final aceastã
“epistolã” elocventã pentru aspiraþia supremã a
celor doi, bãrbat ºi femeie, de a fi împreunã ºi de a
neutraliza distanþele. Este un poem traversat de
nostalgia puritãþii, în care sentimentele iubirii ºi ale
morþii gãsesc protecþie, sau alinare, sub mantia
ocrotitoare a Cerului, totul derulându-se în respiraþia
dãtãtoare de energii a lirismului: “Aº fi dorit  sã ningã
mult / în trecere spre noul an / ca, invadat de fulgi,
/ s-ating zãpada cu buza leprosului. / Nimeni nu
bãnuieºte / cã închis în mine / un urs îmi loveºte c-
o labã grea coastele / ºi mormãie de urât... /
Undeva, o caprã neagrã / ciuleºte urechile / ºi se
mirã cã e nervoasã ºi singurã. / Copita ei micã
sparge cristalul izvoarelor. / Bat clopotele-acum,
bat ca la o noapte-a-învierilor / iar eu de aici, din
turnul de lut ºi de apã / prefac plângerea lor de
bemoli în otrava / pe care, cu degetul rãnit / ai sã
mi-o roteºti poate mâine sub ochi. / – Bunã
dimineaþa, Doamna mea! // Douã pahare umblã prin
aer ciocnindu-se.” (Epistola de la miezul nopþii,
în Temperatura cuvintelor).

La nouãzeci de ani de la naºtere ºi la 27 de
ani de la plecarea dintre cei vii, poezia lui Aurel
Gurghianu îºi pãstreazã nealteratã prospeþimea.





35

o problematizare de Radu Vancu

Radu Vancu inventarizã formele de individuaþie
pe care le capãtã limbajul poetic în diacronie,
suprinzând flash-uri ºi crochiuri în douã volume de
criticã literarã: Mistica poeziei. Lecturi în literatura
contemporanã, Editura Muzeul Literaturii Române,
Bucureºti, 2013 ºi Poezie ºi individuaþie, Editura
Tracus Arte, Bucureºti, 2014. Însã intenþia mãrturisitã
este ca, pe viitor, sã cartografieze „sinele poeziei
române”, sinele în sens jungian, multitudinea de euri
ale personalitãþii, transpuse în tot atâtea instanþe
poetice. Radu Vancu aºazã poezia douãmiistã sub
semnul unui biografism ºi a unei tranzitivitãþi,
transpuse în registrul grav, eminescian, prin raportare
la Biedermeirul douãmiismului, optzecismul,
preocupat de aceleaºi trascrieri artistice ale faptului
autentic, biografic. Lectura poeziei, mai ales a ultimelor
trei decenii, între ’80 ºi ’00, este cuprinsã în eseuri pe
mãsura frumosului mântuitor pe care îl cautã Radu
Vancu în creaþiile congenerilor sau ale înaintaºilor.
Încadramentul exemplelor literare este realizat printr-
o serie de Argumente ºi Credo-uri, care, în ambele
volume, servesc la menþionarea intenþiilor studiului ºi
la clarificarea unor cuvinte-cheie terminologice. În
Mistica poeziei, Radu Vancu este în cãutare de spirit
ascuns în materie (mistic însemnând ascuns) ºi
ajunge sã vadã în „esteþii de la Bistriþa” poeþii
metafizici, care „trãiesc frumosul ca pe o religie” (p.
123) sau sã descopere osmoza necesarã ºi suficientã
dintre estetic ºi etic din poezia lui ªtefan Manasia sau
din critica lui O. Nimigean. Cazurile de ratare, atât a
poeþilor, cât ºi a criticilor sunt explicate prin pierderea
moralitãþii. Aºa cum Radu Vancu scrie poezie despre
suferinþã ºi fericire, în aceastã ordine, mai ales, cum
afirmã în interviuri, volumul sãu este o carte cu bune
ºi cu rele: recuperatoare a unor nume sau texte uitate
de istorie (cazul Aron Cotruº), urmând ca semnalarea
unor individualitãþi marcante ale poeziei sã fie extinsã
în Poezie ºi individuaþie (revivificarea lui George
Bacovia în postmodernism sau, cel puþin, relectura
Plumbului ca o confesiune, mãrturie biograficã), dar
ºi maliþioasã în alte pãrþi. Poetul ºi criticul Radu Vancu
sancþioneazã aprecierea operei lui ªtefan Bãnulescu
de cãtre Alex. ªtefãnescu pentru „literaritate”: „Eu aº
zice cã o probã de egalã vituozitate a subtilitãþii ar fi
fost sã observe ºi cã e scrisã [opera] cu litere” (Mistica
poeziei, p. 167). Justã admonestare pentru lipsa de
proprietate a termenilor ºi pentru transcendenþa goalã
perpetuatã gãunos în critica postmodernã.

Ambele volume însumeazã, de fapt, ontologia
poetului Radu Vancu, caz de biografism ºi de
construire a sinelui artistic. Începând cu Panorama
poeziei universale contemporane a lui A. E. Baconsky,
cu Atlasul de sunete fundamentale al lui Doinaº,
trecând, la debut, prin lecþiile lui Iustin Panþa,

Nicoleta  Popa
continuând cu formatoarea prietenie cu Mircea
Ivãnescu, cãruia îi dedicã spaþiul cuvenit în ambele
volume, ºi pentru cã de la el se naºte poezia
postmodernã, ºi pentru cã îi serveºte ca studiu de
caz pentru felul în care sacrul revine, sub formã de
mitoizi, în contemporaneitatea demitizatã (mitoidul
labirintului), ºi asimilând constant poezia alterilor, cãci
prin Ion Mureºan, de exemplu, „vede definitiv altfel ºi
alcoolul, ºi remuºcarea, ºi existenþa” (Poezie ºi
individuaþie, p. 71), adicã propriile angoase. La fel de
importantã, terminologic, este pentru autor
circumscrierea unor atribute ale generaþiilor de poeþi.
Justificându-se prin vastele lui lecturi de poezie ºi
criticã literarã ºi prin trimiteri bibliografice variate,
universale ºi autohtone, Radu Vancu susþine cã
„nouãzeciºtii fac metafizicã ºi sex cu fervoarea cu
care optzeciºtii textualizau ºi intertextualizau” (Mistica
poeziei, p. 17), în timp ce douãmiiºtii sunt doar cazuri
de individuaþie, atât de proteici, încât nu pot fi cuprinºi
într-o singurã formulã. Aceasta trebuie sã fie poezia.

ªi cum pe Radu Vancu îl preocupã mistica în
literaturã, nu poate fi decât dezamãgit cã Eliade
crediteazã discursul literar numai în mãsura în care
are o altã încãrcãturã (de preferinþã, miticã) sau de
ratarea lui Le Clézio atunci când „ideologul devoreazã
artistul” (Mistica poeziei, p. 238). Dacã este întru totul
aºa ºi nu cumva scrisul câºtigãtorului din 2008 al
premiului Nobel ºi-a modificat stilul sub impactul unui
postmodernism plural ca forme de construcþie epicã,
pãstrând, totuºi, mãrcile individuaþiei, ºi anume
continua cãutare a sinelui ºi a originilor eurilor.

Radu Vancu se aratã un cititor de poezie ºi de
criticã literarã consecvent în viziune, cu o
argumentare coerentã ºi persuasivã, cuprinsã într-
un limbaj aproape artistic, constant fascinant ºi
provocator livresc.

Flori 13
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UN CÂNTEC DE SLAVÃ

Pentru cã atunci când alunec în prãpastie,
alunec nãprasnic, cu capul în jos ºi cu picioarele
în sus, ba chiar simt o plãcere sã mã prãbuºesc

aºa, gândindu-mã ce frumos îmi ºade în
poziþia asta umilitoare. ªi atunci, din strãfundul

becisniciei mele, încep sã recit versurile acestea
în slavã.

(F. M. Dostoievski, Fraþii Karamazov, traducere
de O.Constantinescu)

Am ajuns la pagina unde scriptura întâlneºte
ficþiunea.
Hârtia era netulburatã, dar noaptea din mine s-a
aprins.
Litere nedesluºite erau însufleþite
perceptibile într-un material captivant
Nu le puteam înþelege însemnãtatea.
Oare care era finalitatea înaintãrii lor?
Sã seducã sau sã spunã adevãrul?
Pãsãri se-ntindeau deasupra apelor
ca niºte îngeri pântecoºi
clopote puternice sunau acompaniindu-le
înãlþarea.
Tot mai sus urcau spre a-ºi potoli setea,
bând din ceaþã
sunetul clopotelor îi elibera
îi înrobea totodatã.
Se izbeau ca-ntru-un resac,
Înghiþindu-i pe inocenþi.
„Îl iubesc pe Dumnezeu, ºi iubesc feribotul”, a
scris Kerouac.
Doar despre ceea ce existã se poate vorbi.

***
Mã întreb, oare imaginaþia noastrã
va rãmâne un templu al lumânãrilor aprinse
împotriva tuturor prezicerilor?

Fanny Howe (n. 1940 în New
York) este o poetã ºi prozatoare
americanã interesatã de modul
în care lumea interioarã ºi cea
exterioarã se întâlnesc în
permanenþã într-o relaþie de co-
dependenþã creatoare. Howe a
studiat la Universitatea din
Stanford ºi a predat la mai multe
universitãþ i importante din
Statele Unite ale Americii, fiind
profesor emerit la Universitatea
din California, San Diego.

Scriitoarea a primit premiul Ruth
Lilly pentru poezie ºi va fi unul
dintre juraþii premiului Griffin
pentru poezie acordat în 2015.
Dintre cele mai importante
volume amintim: Aterizarea
(2004), Pierdut (2003), Un fals
(1999), Sfârºitul (2000) - poezie;
Viaþa spiritului/Oraºul de sticlã:
acolo ceva a fost frânt (2005),
O plecãciune (1998) – prozã. În
prezent, trãieºte în Boston.

În spatele unui sân ºi a unui os?
Cea mai puþin complicatã glandã e aºezatã într-o
sferã
din piele ºi lichid
tulburând imaginaþia
prismaticã ºi înaripatã, ca ºi cum sângele
ar fi un vin ce induce viziuni

         ***

Unii oameni plâng când personajele mor.
Apoi se sinucid în afara câmpului vizual, departe
de paginile
pe care le întorc în noapte.
Alþii se sacrificã din capriciu
regretând mai târziu pe hârtie.
Acum te vãd în fereastrã.
Eºti cumva din cartea pe care o cãutam?
În care ea se-ntorcea la zilele fericite
când sãrea într-un autobuz în miºcare
rotindu-se în aerul liber
apucând un roman uzat din poºetã
O draperie, un cuþit, ochii drãgãstoºi?

***

I-am urmãrit pe copii alergând
m-am întors spre Alioºa pentru o binecuvântare.
Adânciþi în lentoarea vieþii rurale
Îmi plãcea sã stau cu el în iarbã.
Sã vedem aceleaºi lucruri deodatã
ca dintr-o singurã minte.
Amândoi un spirit, unul cartea, celãlalt mâna.
Când Alioºa le-a vorbit bãieþilor
Lor le-am anticipat întrebarea, lui rãspunsul,
 Ei formau un gest singular
de bunãtate.
„Vom face?” „ Vom face.”

***
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Pãrea maliþios sã citim despre oameni
pe care nu aveam sã-i întâlnim.
Le-am testat curajul ca-ntr-un vis.
Pierdeau adeseori provocarea
Fiind exilaþi într-un creier strãin.
Erau buimãciþi de instrumentele date ºi
de direcþia miºcãrii.
Sincer, într-un vis sau o poveste,
scopul e cu totul tãinut
de cel pentru care e important.

***

Eoni de crini în formare
s-au ivit în acea floare.
Eoni, eoni. Cârlige ºi
lânã, fibre ºi vârfuri ascuþite,
toate þesãturile
create intrinsec ºi circumstanþial.
A fost un secol teribil:
exploziile rafinãriilor de petrol ºi raþe blocate,
peºti cu buze pecetluite în plastic
gudronul din pãrul bucãtarilor.
Murdãria a pãtruns în ventilaþie.
Instituþiile murmurã.
Bile de bumbac folosit
în coºul de gunoi al spitalului, se înroºesc.
Cât de învechite
computerul se-ntreabã
cine a setat o sintaxã atât de deficitarã.
Virgine cãptuºite
absolvã aceastã mare dramã
de unele singure
Fuseserã celule, odatã.

***

Istoria e mai mult decât nedumerirea
unei bunici într-o fereastrã
sau o reminiscenþã rãstãlmãcitã pe o ciornã.
O luminã strãveche pulseazã în inima
unui pãstrãv pe un vas de laborator.
Lumina s-a infiltrat în toate orificiile,
oricât de mãrunte, e o luminã care dãinuie.

***

Te aºtept încã raza mea de luminã
dreptate ºi îndurare.
Dacã vestul e la est de Moscova
ºi depinde unde te îndrepþi
mã vei întâlni vreodatã
eu venind dinspre nord?
Priveºti pãmânt?
Aminteºte-þi harta e platã, dar nimic altceva nu e.
Este nou-nãscut cel mai bãtrân organism în
creaþie?
Duce el mai multe informaþii decât mama sa?
ªi tot aºa mama, bunica, par eu redundantã
ajungând cu mai puþin, deºi prima ?
Oare asta am citit într-o noapte încleºtându-mi
buzele?

***

 N-am ºtiut niciodatã dacã cineva m-a înþeles
aºa cum Nijinsky ºtia sã simtã.
Sau Nastasia. Nimic nu o ºoca pe femeia
care fãcuse atât de mult rãu.
Ca ºi cum ar fi fost instruitã într-un teatru,
personalitãþi multiple
se revãrsau din gura ei.
A fost o imitaþie a veacului nostru.
ªtia ce simt ceilalþi devenind fiecare dintre ei,
uitând cine era anterior.
Îmi amintesc de ea copilã.
Rochiþa i s-a agãþat într-un
tufiº de spini în timp ce privea cerul.
S-a scuturat
Trebuie sã fi vãzut pãianjeni, furnici ºi noroi
adunate acolo,
iþindu-se de sub ea
ºi a þipat îngrozitã.
Mai târziu, consolarea
unui bãrbat noptatic ºi atrãgãtor:
A venit cu sãmânþa
(când ea ºi-a dorit hibernarea).
Nu s-a sinucis atunci, a fugit
în jos pe strada Nevsky Prospekt când începuse
sã plouã,
oprindu-se sã-ºi deschidã umbrela.
Pentru puþin timp
eram un suflet de copil
repezindu-se acasã la bunica, cinci etaje mai
sus.

***

Am aruncat cartea, am plâns, m-am dus la filme.
Aici pot ierta pe oricine pentru crima lui.
Pe cel care-i intoxica pe copii pentru profit. Harry
Lime.
Pot sã-l iert cã se târãºte în rahat.
Altfel am fi rãmas în roata de bâlci împreunã
pentru totdeauna
prinºi în ceaþã ºi fier.
Eram martora poveºtii lui ironice.
El un amestec între Paul Celan ºi Oscar Levant
când suntem cei mai fericiþi ºi
nimeni nu trebuie sã cearã iertare.
Nevrotici, palizi, atraºi de canale
ne vom apleca peste dig ca sorã ºi frate
tentaþi sã ne facem actori.
Aici unde pantofii ºi pisica lui
se vor ascunde în întuneric. Ca un peºte într-un
oraº secular
lovind uºor prin sistemul de canalizare pentru o
scânteie a lui Hristos.

(prezentare ºi traducere de Lavinia Rogojinã)
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Pe Florin Dan Prodan (n. 1976) l-am cunoscut la înce-
putul anului 2014 – ca pe un „provocator” sau don qujote
postavangardist – ºi l-am avut oaspete al Clubului de
Lecturã „Nepotu’ lui Thoreau”, prin septembrie, cînd ne-a
destabilizat cu o poezie postcarceralã, epigramaticã,
anticomunistã. Omul FDP e stãpînit, simultan, de cel
puiþn trei pasiuni (vei vedea, legate unele de altele):

1. Cãlãtoriile/ aventura – rar am auzit scriitor român
povestind mai pasionat despre locurile pe unde a umblat,
din America de Sud pînã în India ºi Nepal, alegînd rutele ºi
mijloacele de transport cele mai ieftine, într-un fel de
solidaritate – nemãrturisitã – cu umiliii ºi obidiþii locului. Aºa
încît ne surprinde ºi nu prea cã unul din volumele sale, On
the Road, e publicat la... Shambala Press, Kathmandu, 2012.

2. Antreprenoriatul cultural – în paginile revistei
Bucovina literarã, redactorul Florin Dan Prodan gireazã
cea mai lizibilã rubricã, ancheta despre starea ºi viitorul
poeziei, întrebãrile fiind adresate poeþilor de pe toate
meridianele, dintr-o mulþime de generaþii ºi ºcoli literare;
în Suceava, unde (încã) domiciliazã, FDP a fondat cenaclul
literar „Zidul de Hîrtie”, sub sigla cãruia editeazã cãrticele
underground, reînnodînd – de fapt, dupã aproape un secol
– cu feelingul avangardist, în aceastã parte a þãrii; despre
Festivalul ºi rezidenþa artisticã internaþionale Inside Zone
– subtil omagiu tarkovskian – pe care le organizeazã, an
de an, la Borsec, numai el ºtiind cum, am scris deja în
paginile revistei Tribuna ºi o arhivã online poate fi
consultatã la adresa www.insidezone.eu.

3. Poezia/ contemplaþia – am pe masa de lucru trei
volume de poezie semnate Florin Dan Prodan, ºtiu de
existenþa încã unuia, Pe scurt, apãrut în 2005 la Editura
T, din Iaºi. Sã le luãm pe rînd.

Poem despre Ulrike apare la Vinea în 2012 ºi este
reeditat, tot la Vinea, în 2013. Ceremonios ºi oracular,
tributar marii poezii moderniste, volumul îl aºazã pe FDP
printre nostalgicii canonului ºi ai Esteticii, cumva ultragiaþi
de stilul democratic ºi contondent al noii poezii, în
proximitatea unui Claudiu Komartin. Reþinem gesticulaþia
celanianã, „cernãuþeanã”, uneori de o mare expresivitate:
„nu am ajuns încã ºtiu cã timpul e scurt/ mai e ºi frigul care
îmbracã încet dragostea/ într-o lenjerie tãcutã ºi moale ca
praful/ mai sunt ºi macii pe care îi udãm tot mai bolnavi/ ºi
cînd ne credem cu adevãrat singuri// mai e ºi drumul
acesta pe care îl tot înfig/ în picioare de lup sã nu prindã
calea haite/ cu urlete umplu porþelanuri vii/ cu neîncredere
ºi vise urîte învelesc hãitaºii” (peºti cu guri putrede printre
gloanþe de argint). Totuºi, în contextul literar douãmiist,
cartea asta atipicã, pulsînd modernist, va suna desuet ºi
eventual va înregistra ridicarea sprîncenelor unor critici.

On the Road. Poeme de cãlãtorie 2008-2011 e deja
altceva. FDP experimenteazã, abia aici, „sintaxa libertãþii de a
spune” (Iova). Prin apele gangetice ale poemelor se scurg
imagini: etichete ºi mãrci de ceai sau bere sau þigãri, bilete de
tren sau avion, reziduuri ºi mãrturii ale cãlãtoriilor în Est.
Poemele însele au structura unor emailuri, exasperate ori

salvatoare, eliberate de zorzoane. Sugereazã mai mult decît
înregistreazã „atmosfera”, intensitatea locului (de la frumu-
seþea îngheþatã a Nepalului, la splendoarea transpiratã a
Indiei ºi la Cairoul însîngerat în debutul „primãverii arabe”).
Iatã finalul poemului numit Pompei: „înserarea de aici ºi fluierul
gardianului/ i-ar însoþi ca pe cei mai buni prieteni/ apoi ai sta
întins pe cenuºã privind stelele/ aºteptînd, în fiecare dimineaþã,
cu statuile/ flashurile flãmînde ale turiºtilor”. Gestica minimalã,
directeþea emoþioneazã acum în construcþia poemului: „lui
garry îi place statuia lui eminescu din montréal,/ nichita ºi
traducerile în francezã din mircea dinescu,/ ochelarii sau
vorbele lui/ dansînd cu ironia îmi aduc aminte/ de woody
allen; un woody allen care îmi spune/ cã sunt mai vechi decît
universul/.../ pleacã încet spre peºtera lui,/ de undeva de acolo
de sus,/ din vîrful plin de stînci uriaºe/ cu volumaºul sãu poems
from an empty/ world full of meanings” (poetul himalaiei). Ca
ºi evocarea lipsitã de patos pedagogic a istoriei ultrarecente:
„On 2011/ 11/ 22 florin dft wrote:// se poate simþi chiar de aici/
de la etajul trei, mirosul sîngelui în Tahrir/ uscîndu-se încet ca
lumina// în berãria unde Minah/ îi aducea o altã Saqqara/
înainte sã pui sticla golitã pe masã/ acum, pe ea, se îngrijesc
rãniþii// pe pereþi/ rubaiatele lui Omar Khayyam/ au altã culoare”
(Cairo. Scene)

În 2014 apare, fãrã ISBN ºi cu sigla cenaclului Zidul de
Hârtie, volumaºul Poeme ºi note informative despre eroi ºi
morminte – un proiect extrem de interesant, care ar merita
revãzut, curãþat de unele texte lãcrãmoase ºi publicat la o
editurã „serioasã”. Cartea e, desigur, inspiratã de memoria-
listica puºcariaºilor politici, de mãrturiile acestora, e vocea
care le-a fost refuzatã – iatã cã nu pentru totdeauna – în
procesele ºi temniþele comuniste. Sînt poeme scurte
epigramatice, înrudite cu acelea din Antologia orãºelului
Spoon River a lui Edgar Lee Masters. Cîte un monolog funerar
aminteºte romanele lui Sábato: „E Bob sanitarul/ cel ce mai
întîi îºi sfîºie carnea/ rupe oasele ºi apoi/ te invitã la infirmeria
închisorii/ la pansat./ E cel care m-a doborît cu pumnii/ m-a
scufundat în mormînt, departe de casã/ Pe mine moº Olaru
Vichentie din Focºani.” (Bob de la Gherla) Impresioneazã
stilul fals imnic dintr-un poem precum Canalul, comemorare
austerã a tragediei est-europene: „Ah, cît de mare ºi frumos,/
cît de albastru va fi Canalul!/ Ca un femur strãlucitor/ ieºind
din nisipul Dobrogei./ Cîte vapoare de mãrfuri ºi cu mîncare/
vor strãbate apa sa limpede!/ Ce varzã bunã de mîncat/verde
ºi dulce va creºte pe maluri!/ Trei metri cubi de pãmînt pe zi/
douãsprezece ore la ciocan ori lopatã/ ºi la anul e gata. ºi-o
sã fie plin de/ crapi graºi ºi guvizi puturoºi/ deasupra gropilor
noastre”. Un alt poem remarcabil, oricînd antologabil al acestui
volum este Puloverul, prea lung pentru a fi reprodus aici:
destinul textilei confecþionate într-o casã de þarã ºi care a
salvat vieþile purtãtorilor sãi, în cele mai diverse temnþie ºi
celule. ªi, în fine, o serie de portrete-epitaf întregesc seria
notelor informative adunate de Florin Dan Prodan, multe de
o simplitate sfîºietoare, parte – aºa cum spuneam – a unui
proiect pe care îl visez augmentat, expansionist, pe mãsurã
ce istoria ne aºterne albeaþa indiferenþei pe ochi.
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“În fiecare dimineaþã,
când vã treziþi, scrieþi un
epitaf”, aºa îºi începe
Andrei Codrescu Lecþia
de poezie (tradusã ma-
gistral de Ioana Avãdani
la Editura Curtea Veche în
anul de graþie 2014) pe
care le-o predã bobocilor,
într-un workshop de scri-
ere creativã la Universi-
tatea din Baton Rouge,
Louisiana (este vorba des-
pre ultimul curs universitar
de scriere creativã, þinut
de scriitorul american de

origine românã, într-un cadru dãscãlesc, oficial). Dupã
epitaf urmeazã porunca ludicã a unei epigrame, apoi
a unei epitograme (epitaf + epigramã).
Învãþãceii lui Andrei Codrescu sunt, la
început, majoritatea (sau par) troglodiþi,
ignoranþi ºi amuzanþi în amatorismul
lor; totuºi, printre ei existã extravaganþi
ºi ciudaþi îndeajuns de suportabili ºi fãgãduitori estetic
ori mãcar intelectual.

Instrumentarul pe care li-l porunceºte Andrei
Codrescu, tandru, novicilor este unul simili-magic
(cãci, nu-i aºa, poezia, astãzi, e o formã de vrãjitorie
mãcar simbolic vorbind): carneþel de note, stilou Mont
Blanc, amuletã (monedã/piatrã), spaþii de tras cu
urechea, reportofoane-binocluri-microfoane, un
daimon, un tovarãº de duh sau alter ego celebru
(ghost-companion), predispoziþie la hipnozã, jumãtate
de metru de hârtie, abonament la televiziune. Novicii
sunt invitaþi sã îºi noteze în carneþel: vise, idei, mistere,
auzuri greºite. În mod aparte li se atrage atenþia
asupra celor zece muze ale poeziei (pe care le înºir
aici, aºa cum le-a formulat autorul în limba englezã):

Mishearing
Misunderstanding
Mistranslating
Mismanaging
Mislaying
Misreading
Misappropriating cliches
Misplacing objects belonging to  roomates or

lovers
Misguided thoughts at inappropriate times,

funerals etc.
Mississippi (the river)

Este limpede cã învãþãceii (de voie, de nevoie)
trebuie nãuciþi ºi înminunaþi, fiindcã prima lecþie de
poezie e o tainã, o iniþiere asumatã, o vrajã de fond ºi
formã. Apoi novicilor le sunt repartizaþi tovarãºii de
duh, adicã magiºtrii poetici care sã-i inspire ºi sã le

fie îngeri pãzitori (de toate soiurile), iar lista acestor
ghost-companions este urmãtoarea: Ahmatova,
Blackburn, Burroughs, Aimé Césaire, Max Jacob,
Gabriela Mistral, Ginsberg, Ferlinghetti, Miroslav
Holub, Kerouac, Henry Michaux, Rimbaud, Whitman.
Cum spuneam deja, studenþii sunt ignoranþi, chiar
ridicoli ºi aiuriþi ºi, totuºi, treptat, Andrei Codrescu îi
converteºte ºi scoate din ei ce este mai viu ºi mai
folositor (omeneºte ºi esteticeºte). “Ai nevoie de curaj
ca sã fii poet”, nu-i aºa?

Lecþia de poezie e scrisã de un hipster ºi trickster
care, în subsidiar, e serios, neuitând însã nicio clipã
cã ludicul e materie onticã esenþialã. Cartea abundã
în câteva ingrediente specifice mãrcii (sau brand-ului)
Andrei Codrescu: umor spumos ºi ritualic, ironie de
întreþinere, vorbe de duh în trombã, inteligenþã amuzatã
pânã la delir. Este o demonstraþie de forþã ludicã
despre cum poezia mai poate avea puterea de a nãuci

lumea (desvrãjitã) ºi minþile (îndeobºte
pragmatice); despre cum poezia
poate fi încã o cale, poate nu neapãrat
creatoare, cât orientativã, cognitivã ºi
afectivã. Iatã comentariul zeflemitor, cu

tâlc, al autorului despre reþeta sa: “Iei niºte tineri
americani plesnind de sãnãtate, obiºnuiþi cu lumina
soarelui (ajutaþi uneori de Xanax sau Adderall), îi legi la
ochi ºi îi conduci, þinându-i de mânã, printr-un labirint
de oase. Apoi le dai tema: «gãsiþi Graalul. Aveþi la
dispoziþie un minut newyorkez».”

“Guru” academic Codrescu îi învaþã pe studenþi
sã nu se plictiseascã, sã fie farmazoni sã fie isteþi,
ingenioºi, colportori de ludic, de prospeþime, de
copilãrie (pânã la maturitate ºi senectute). Autorul
concepe lecþia de poezie ca pe un traseu de picaro,
cu rãspântii, aventuri, nãzbâtii, picanterii, oratorie de
adaptare la novici, dar ºi sfaturi profesioniste ori
speculaþii livreºti. Iar studenþii, deºi ageamii
(majoritatea) devin “superabsorbanþi”, vorba
magistrului lor limbut. Andrei Codrescu se
interogheazã, la un moment dat, dacã nu cumva el
este un reciclator metempsihotic de poeþi faimoºi,
inculcându-le novicilor personalitãþi creatoare variate
doar ca sã le dea ºansa celor morþi sau bãtrâni sã
aibã acces la trupuri ºi suflete june (sic!)!

Lecþia de poezie e o carte minunatã, care s-ar
cuveni sã fie cititã atât de poeþi, cât ºi de nepoeþi (adicã
de toatã lumea). Nu este eseu, nici roman, ci un jurnal
de bord despre poezie sau un reportaj sub semnul
unui burlesc iniþiatic. Dar o asemenea carte pledeazã
pentru o formã de imortalitate, în care puþini mai cred
ºi care are, totuºi, impactul sãu de niºã. Vorba
autorului: “Întreaga lume e un cimitir, toþi sunt morþi,
mai puþin poeþii. Poeþii nu au nevoie de cimitir.”

Ruxandra Cesereanu
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Radu  Pavel  Gheo

ambiguitatea unei poziþionãri

Autor român, autor american

Cel mai cunoscut scriitor de origine românã
din Statele Unite este la ora actualã Andrei
Codrescu, poet, prozator, eseist, fost profesor de
literaturã comparatã la Louisiana State University
ºi editor al revistei electronice Exquisite Corpse:
A Journal of Letters & Life. În plus, o rubricã
personalã la National Public Radio, în cadrul
emisiunii „All Things Considered“, l-a fãcut foarte
popular pe întreg teritoriul Statelor Unite. Recenta
sa carte So Recently Rent a World  a fost
nominalizatã în 2013 la National Book Award, fapt
care – dat fiind faptul cã volumul este o antologie
retrospectivã a activitãþii sale poetice în S.U.A. –
reprezintã o recunoaºtere a importanþei pe care o
are în cultura americanã. Personalitate culturalã
polivalentã ºi cu o activitate prodigioasã, Andrei
Codrescu este ºi unul dintre autorii care ilustreazã
foarte bine volatilitatea conceptului de literaturã
naþionalã ºi provocãrile cu care se confruntã astãzi
acest concept în forma sa tradiþionalã.

Situaþia lui Andrei Codrescu este una aparte
ºi extrem de interesantã. Prin opera ºi biografia sa,
el pune la încercare însãºi relevanþa criteriului
lingvistic (considerat în general fundamental pentru
selecþia unui corpus de autori ºi delimitarea
teritoriului specific al unei literaturi naþionale), dar
mai ales consecvenþa cu care susþinãtorii amintitului
criteriu îl respectã în lucrãrile lor. În Dicþionarul
scriitorilor români al lui Mircea Zaciu, Marian
Papahagi ºi Aurel Sasu – care, ce-i drept, a fost
elaborat în mare parte înainte de 1989 ºi a apãrut
abia ulterior, în patru volume, între 1995 ºi 2002 –,
un dicþionar organizat în esenþã pe baza criteriului
lingvistic, Andrei Codrescu nu este prezent. În
schimb, el este inclus în Dicþionarul biografic al
literaturii române, realizat de Aurel Sasu (unul din
coautorii Dicþionarului scriitorilor români) ºi publicat
în douã volume la Editura Paralela 45 în 2006.
Codrescu beneficiazã de o prezentare extinsã, în
care se spune, printre altele, cã numele sãu real
este Andrei Ivanovitch Goldmutter – informaþie
parþial eronatã, cãci numele de familie real al lui A.
Codrescu este de fapt Perlmutter. Eroarea îºi are,
probabil,  sursa în unul din numeroasele
pseudonime folosite de scriitorul menþionat, însã e
demnã de reþinut prezenþa sa în acest dicþionar, în
care sunt enumerate cu generozitate volumele
publicate de Andrei Codrescu în Statele Unite, toate
în limba englezã. Ce-i drept, la începutul articolului

de dicþionar se menþioneazã ºi faptul cã, înainte de
a emigra din România, „în Luceafãrul ºi Gazeta
literarã publicã versuri semnate Andrei Steiu“ ºi
„colaboreazã la Steaua, cu poezii aproape
religioase”1, dar respectivul debut în româneºte –
care, deºi invocat adesea, ar fi absolut
nesemnificativ pentru istoria literaturii române în
absenþa operei relevante, scrisã în limba englezã
– e singura justificare pentru includerea lui în acest
dicþionar în temeiul criteriului lingvistic.

Îl gãsim pe autorul româno-american ºi într-un
dicþionar elaborat de Ion Bogdan Lefter, Scriitori
români din anii ’80-’90, apãrut în trei volume
succesive între 2000 ºi 2001, tot la Editura Paralela
45. În scurta biografie oferitã cititorului, despre
Andrei Codrescu se spune cã „A absolvit cursurile
Liceului «Gheorghe Lazãr» din Sibiu. În aceastã
perioadã publicã, sub pseudonimul Andrei Steiu,
poezie în revistele România literarã, Tribuna,
Steaua, Luceafãrul”2. Bibliografia oferitã la finele
articolului este extinsã, dar ea conþine, inevitabil,
doar volume scrise ºi apãrute în limba englezã,
cãrora autorul dicþionarului le adaugã, ca pentru a
justifica suplimentar includerea lui Codrescu printre
autorii români, ºi traducerile în românã din opera
acestuia apãrute pânã în acel moment. Mai
remarcãm o posibilã scãpare în corpul articolului:
la acea vreme era puþin probabil ca Andrei
Codrescu sã publice versuri în România literarã,
deoarece revista se înfiinþeazã abia în octombrie
1968, luând locul Gazetei literare, iar în acel
moment poetul deja emigrase din þarã ºi ajunsese
în Statele Unite, astfel cã numele sãu nu avea cum
sã treacã de cenzura politicã a vremii.

Pe Andrei Codrescu îl gãsim ºi în Dicþionarul
general al literaturii române editat de Academia
Românã, cel despre care, în „Cuvântul-înainte“,
Eugen Simion afirmã cã „adunã la un loc pe toþi cei
care au scris ºi scriu în limba românã“3. Justificarea
pentru aceastã includere o constituie, probabil, tot
cele câteva poezii publicate de adolescentul
Perlmutter-Steiu, viitor Codrescu, ºi risipite prin
revistele româneºti din prima jumãtate a anilor 1960.
ªi, într-adevãr, în dicþionar se spune cã autorul în
discuþie „debuteazã cu versuri în Luceafãrul,
colaborând apoi ºi la Gazeta literarã, Steaua ºi
România literarã; semneazã cu pesudonimul Andrei
Steiu“4. Aici se remarcã o scãpare bibliograficã
mãruntã similarã cu cea din dicþionarul realizat de
I. B. Lefter: Codrescu-Steiu nu a publicat în anii
1960 în România literarã, ci doar în precursoarea
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ei, Gazeta literarã. O altã greºealã se strecoarã la
datele biografice, poate preluatã din Dicþionarul
biografic... al lui Aurel Sasu: Andrei Codrescu este
dat drept „pseudonim al lui Andrei Goldmutter”5, nu
Perlmutter, cum ar fi corect. Dicþionarul general al
literaturii române include ºi o analizã pertinentã a
operei autorului de pânã în acel moment, operã
scrisã totuºi – cum am spus deja – exclusiv în limba
englezã.

Florin Manolescu îl recupereazã ºi el pe Andrei
Codrescu în ampla sa Enciclopedie a exilului literar
românesc (1945-1989), apãrutã în 2003, aducând
ºi informaþia suplimentarã cã „în Italia trece la
pseudonimul Andrei Codrescu (în Revista
Scriitorilor Români, nr. 6, 1967, un poem este
semnat Andrei Codrescu)”6. În general, dicþionarele
de literaturã românã de dupã 1989 îl includ
sistematic, în virtutea originii sale româneºti – ºi în
ciuda originii sale etnice neromâneºti sau a limbii
în care ºi-a scris opera fundamentalã –, fapt ce ar
semnala o deschidere remarcabilã dacã n-ar
constitui mai degrabã o excepþie.

A. Codrescu în istoriile literaturii române

Din cele câteva istorii ale literaturii române
apãrute dupã 1989, cea a lui Nicolae Manolescu
(Istoria criticã a literaturii române – cinci secole de
literaturã, Editura Paralela 45, Piteºti, 2008) nu îl
include pe Andrei Codrescu. În schimb, el apare în
lucrarea în ºase volume a lui Ion Rotaru O istorie a
literaturii române, „cu specificarea cã a scris
exclusiv în englezã“7, cum subliniazã istoricul
literar. Rotaru nu explicã ce l-a determinat sã
introducã în Istoria... sa un autor care a scris
„exclusiv” în englezã, ci doar afirmã cã Andrei
Codrescu „s-a nãscut la Sibiu, într-o familie de
evrei“, ºi îl descrie ulterior astfel: „scriitorul de
origine românã [subl. n.] devenind un american
perfect asimilat, deºi declarã cã duce dorul Sibiului,
lucruri ce nu se contrazic în definitiv“8. Aºadar, deºi
e nãscut într-o familie de evrei ºi scrie exclusiv în
limba englezã, originea româneascã (pur teritorialã)
ºi „dorul Sibiului“ sunt în cazul de faþã suficiente
pentru includerea lui Codrescu în spaþiul literaturii
române. La fel se întâmplã ºi cu Istoria literaturii
române de la creaþia popularã la postmodernism,
publicatã de Dumitru Micu în anul 2000. Aici
Codrescu este pomenit alãturi de Petru Popescu:
„Petru Popescu, Andrei Codrescu º.a. s-au impus
în SUA ca scriitori de limbã englezã: primul în
prozã, al doilea în poezie“9. Deosebirea dintre cei
doi scriitori este însã, dacã ne raportãm la criteriul
lingvistic, cã Petru Popescu a avut ºi o carierã
literarã semnificativã în România, cu o operã scrisã
în limba românã. Dar asta nu împiedicã includerea
lui Codrescu în aceastã istorie, în subcapitolul
„Poeþi români în strãinãtate“, deºi D. Micu aminteºte
ºi el cã poetul de origine românã, „domiciliat în SUA,
scrie în englezeºte“10. Aceeaºi perspectivã apare
ºi la Alex. ªtefãnescu în lucrarea sa Istoria literaturii
române contemporane. 1941-2000, publicatã în

2005. Criticul literar afirmã cã „în afara graniþelor
României se aflã, în momentul prãbuºirii
comunismului, mulþi scriitori importanþi (deºi nu cei
mai importanþi)“11, ºi îi menþioneazã pe Andrei
Codrescu în S.U.A., pe Anamaria Beligan în
Australia ºi pe Dan Petraºincu în Italia.

Este evident cã impulsul general al criticilor ºi
istoricilor literari din România postdecembristã a
fost – cu rare excepþii – acela de a-l recupera
aproape automat pe exilatul Andrei Codrescu, în
ciuda precaritãþii creaþiei sale în limba românã de
pânã în acel moment. Cãci, oricât de binevoitori ar
fi fost aceºti critici ºi istorici literari, valoarea textelor
publicate în limba românã de Andrei Steiu, viitor
Codrescu, nu justifica selectarea sa printre autorii
reprezentativi ai literaturii române postbelice.
Includerea sau, mai bine zis, recuperarea lui
Codrescu de cãtre istoricii ºi criticii literari români
s-a fãcut în temeiul prestigiului dobândit de scriitor
în Statele Unite graþie creaþiei sale în limba englezã,
ceea ce sugereazã cã la aceastã recuperare/
revalorizare în spaþiul românesc au concurat ºi alte
elemente, în mare mãsurã extraliterare. Nu ºi
extraculturale (totuºi), cãci unul dintre ele este
tocmai identitatea personalã, biograficã, a lui Andrei
Codrescu, afirmatã ºi impusã de autor în spaþiul
cultural american, precum ºi – dupã 1989 – în cel
românesc. Nu e vorba de o identitate socialã tare,
ci mai degrabã de o persona, o mascã auctorialã
printre multe altele din cele folosite de scriitorul
româno-american.

Factori culturali gravitaþionali

Aici ar merita sã luãm în calcul câþiva dintre
potenþialii factori determinanþi ai includerii lui
Codrescu în spaþiul literaturii române în ciuda
criteriului lingvistic, asumat implicit ori explicit de
autorii de istorii literare ºi dicþionare ale literaturii
române amintiþi mai sus. O facem în special fiindcã
gestul lor recuperatoriu (frecvent ºi deloc
accidental) reflectã o tendinþã generalã a lumii
literare româneºti contemporane. În vreme ce autorii
de altã limbã ºi etnie decât cea românã sunt rareori
consideraþi autori români, Andrei Codrescu, scriitor
aflat într-o situaþie similarã, este acceptat fãrã mari
reþineri ºi este inclus, într-o formã sau alta, în galeria
scriitorilor români semnificativi ai epocii actuale.
Nici unul dintre factorii ce au determinat aceastã
opþiune nu constituie în sine un argument suficient
din perspectiva radicalã a istoricului literar
tradiþional, de tipul lui George Cãlinescu (aºa cum
sunt în fapt majoritatea celor citaþi mai sus), ci
reprezintã argumente parþiale ºi subiective ce
concurã la „atragerea“ acestui autor în spaþiul
literaturii române. Îi vom numi factori culturali
gravitaþionali, din pricina influenþei lor cumulate ºi
a efectului de atracþie/includere a autorului în
discuþie în acest spaþiu cultural, ºi vom clasifica
respectivii factori culturali gravitaþionali în douã
categorii principale:

- definitorii, a cãror forþã de atracþie a unui autor
în spaþiul unei literaturi naþionale e datã de
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specificitatea operei literare a respectivului autor;
- conjuncturali, ce influenþeazã strict

contextual ºi extraliterar (social, istoric, biografic
etc.) asimilarea autorului în spaþiul unei anumite
literaturi naþionale.

Interesant este cã, în opinia noastrã, printre
elementele care au influenþat integrarea lui Codrescu
în spaþiul literaturii naþionale române se numãrã o
serie de factori culturali gravitaþionali conjuncturali,
a cãror influenþã – în contextul contemporan – s-ar
putea sã fi fost mai mare decât a celor pe care i-am
numit definitorii. Unul dintre ei este în mod cert
pseudonimul consacrat al autorului româno-
american: un nume cu rezonanþe tipic româneºti,
ales dupã emigrarea din România ºi pãstrat ulterior
în mod voit, ca o declaraþie de apartenenþã. Voinþa
de integrare (ºi) în literatura românã, evidentã, chiar
îndreptãþitã, ºi enunþatã de nenumãrate ori de
Codrescu în interviuri ºi declaraþii publice, este un
alt factor cultural gravitaþional conjunctural demn de
reþinut. El alege sã-ºi pãstreze un pseudonim
românesc, ca o afirmare implicitã a unei identitãþi
asumate, cea româneascã, pe care nu ºi-a negat-o
nici o clipã. În al treilea rând, contactul permanent
pe care l-a avut cu mediile româneºti din exil a
contribuit ºi el la întãrirea percepþiei lui Codrescu ca
autor român, devenit poet ºi, ulterior, prozator de
limbã englezã mai degrabã dintr-o necesitate
exterioarã, impusã de condiþia sa de exilat. La
aceastã percepþie mai contribuie ºi un al patrulea
factor, pe care îl introducem cu oarecare rezerve în
aceastã categorie, dat fiind faptul cã se referã la
opera literarã propriu-zisã a scriitorului: poeziile
publicate în adolescenþã în România, iar mai apoi,
în primii ani de exil, în revistele româneºti din
diaspora; mai exact, poeziile scrise în limba românã
ºi valorificate ulterior, dupã 1989, în România. În fine,
un al cincilea factor cultural gravitaþional de tip
conjunctural, ce îl apropie de spaþiul literar românesc,
ar putea fi – oricât de paradoxal sunã asta – însãºi
etnicitatea sa: ca evreu de limbã românã (sau,
oricum, originar din România), Codrescu este
asimilat mult mai uºor culturii române decât etnicii
germani ori maghiari.

Evreitatea ca românitate

Tendinþa amintitã o descoperim deja la George
Cãlinescu, în Istoria literaturii române de la origini
pânã în prezent, care vede în autorii evrei, „prezenþi
ºi la noi ca în toate literaturile [...], un factor dinafara
cercului rasial“ (nu naþional totuºi), dar „fãcând
puntea de legãturã între naþional ºi universal“12,
deºi, ce-i drept, el se referã doar la scriitorii evrei
din România care au scris în limba românã. Însã
acelaºi principiu, cu includerile ºi excluderile
amintite, e enunþat explicit ºi de Florin Manolescu
în Enciclopedia exilului literar românesc:

Am introdus în acest lexicon al exilului
românesc scriitori evrei nãscuþi în România ºi
plecaþi la un moment dat din þarã, dar nu ºi germani,
unguri sau scriitori de alte naþionalitãþi [subl. n.] aflaþi,
cel puþin aparent, într-o situaþie asemãnãtoare.

Motivul principal care a determinat aceastã opþiune
este urmãtorul: [...] scriitorii evrei la care m-am oprit
s-au manifestat ca atare în limba românã (de cele
mai multe ori chiar ºi dupã ce au plecat sau au fost
siliþi sã plece din România).13

Trebuie totuºi sã precizãm cã o asemenea
recuperare nu ni se pare deloc abuzivã ori
nejustificatã. Doar cã începuturile carierei literare
a lui Codrescu constituie doar o parte – ºi nu cea
mai consistentã – a argumentaþiei; acesta e ºi
motivul pentru care am considerat acea parte a
creaþiei sale un factor gravitaþional de tip
conjunctural ºi nu definitoriu. Andrei Codrescu
aparþine ºi literaturii române, însã nu doar prin
scrierile sale în limba românã, ci prin personalitatea
literarã ºi biograficã ºi prin corpusul creaþiei, a cãrei
originalitate este determinatã în mod fundamental
de identitatea lui originarã ºi de formaþia culturalã
româneascã.

Nu e mai puþin adevãrat cã, spre deosebire
de spaþiul european, unde identitãþile culturale sunt
percepute adesea drept concurente ºi reciproc
exclusive, spaþiul cultural american este remarcabil
de generos, permiþând îmbogãþirea culturii locale
prin „adãugarea“ elementelor strãine, alogene,
„exotice“, fãrã a le altera decisiv, ci încorporându-
le în vasta diversitate globalã reprezentatã de
Lumea Nouã. Poate tocmai graþie acestei
deschideri spre diversitate culturalã, manifestã în
plan ideologic în Statele Unite, Andrei Codrescu
îºi asumã de-a lungul biografiei sale un ºir întreg
de identitãþi – nu doar etnice, ci ºi literare ºi
onomastice. Astfel, parcursul sãu literaro-identitar,
modelat de originea ºi biografia sa, furnizeazã o
serie de explicaþii ºi argumente în favoarea
racordãrii la spaþiul literar românesc, balcanic ºi
central-european chiar din postura sa primarã de
scriitor american de limbã englezã.

Note:
1 Aurel Sasu, Dicþionarul biografic al literaturii

române, Editura Paralela 45, Piteºti, 2006, p. 361.
2 Ion Bogdan Lefter, Scriitori români din anii ’80-’90,

vol. I, Editura Paralela 45, Piteºti, 2000, p. 138.
3 * * *, Dicþionarul general al literaturii române, vol.

I, Editura Univers Enciclopedic Bucureºti, 2004, p. x.
4 Ibidem, p. 301.
5 Ibidem.
6 Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar

românesc– 1945-1989. Scriitori, reviste, instituþii,
organizaþii, Editura Compania, Bucureºti, 2003, p. 178.

7 Ion Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. al
VI-lea, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 311.

8 Ibidem.
9 Dumitru Micu, Istoria literaturii române de la creaþia

popularã la postmodernism, Editura Saeculum I.O.,
Bucureºti, 2000, p. 328.

10 Ibidem, p. 428.
11 Alex. ªtefãnescu, Istoria literaturii române

contemporane. 1941-2000, Editura Maºina de Scris,
Bucureºti, 2005, p. 1097.

12 George Cãlinescu, Istoria literaturii române de la
origini pânã în prezent [1941], Editura Minerva, Bucureºti,
1988, p. 976.

13 Florin Manolescu, op. cit., p. 17.
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Eugenia Sarvari

Ilustraþie la Meºterul Manole

Lucian Dan Teodorovici este scri itor
(prozator), regizor de teatru ºi scenarist de film ºi
televiziune. A fost selectat de criticul de teatru Oltiþa
Cîntec în antologia de teatru apãrutã la Cartea
Româneascã în 2008, Antologia DramatIS. A
regizat, la Iaºi, Prãpãdul de Attila Bartis ºi Sînt o
babã comunistã, dramatizare dupã cartea lui Dan
Lungu. A publicat ºase cãrþi, a fost redactor-ºef la
Editura Polirom, unde, în prezent, este editor
coordonator al colecþiei „Ego Prozã”.

Volumul de teatru Unu + unu (+ unu...) Niºte
comedii (Cartea Româneascã, 2014) cuprinde trei
piese Unu + unu (+ unu...), Lift în miºcare ºi Elefanþi
roz ºi elefanþi galbeni, în care dramaturgul ºi
romancierul se completeazã, se redescoperã. În
spatele didascaliilor consistente se aflã regizorul,
care pare a vrea sã controleze, sã se impunã cu
orice preþ. ªi chiar o face în Lift în miºcare, piesã
scrisã în stil pirandellian, unde Regizorul are o
remarcã menitã sã-l înfurie pe Primul actor în rolul
tînãrului: „cantitate neglijabilã, asta eºti” (p.86).
Gîlceava dintre Regizor ºi Actor se petrece la
vedere, iar pentru a aplana conflictul, Oficialul
explicã privitorilor cã totul fãcea parte din scenariu.
Primul actor în rolul tînãrului este înlocuit de Al
doilea actor în rolul tînãrului, iar acesta, de Oficial,
ca, în cele din urmã, Sufleorul sã urce pe scenã.
Personajele, interºanjabile, nu au o identitate clar
definitã. Existã ºi un Cor caricaturizat al
spectatorilor, care, în cele din urmã, se revoltã
pentru lipsa de substanþã a celor petrecute pe
scenã, semnalatã încã de la început de Primul ºi
Al doilea actor în rolul tînãrului. Finalul, aminteºte
de Ionesco: publicul revoltat este agresat fizic de
realizatori, iar centrul de interes se mutã în salã.

Elefanþi roz ºi elefanþi galbeni se situeazã la
limita absurdului. Discursurile personajelor – ºi aici
precum în celelalte texte apare ideea de indistinct,
depersonalizare, rotiþã fãcînd parte din marele
mecanism de tocat individualitãþile – nu vor, neapãrat
sã comunice, sã spunã ceva anume. Dialogul dintre
cei doi Bãtrîni este edificator în acest sens:

„BÃTRÎNUL: Un mare filosof spunea cã cine
nu are bãtrîni trebuie sã-ºi cumpere.

CELÃLALT BÃTRÎN: E necesar sã-ºi
cumpere!

BÃTRÎNUL (iritat, deodatã): De ce mã îngîni?
CELÃLALT BÃTRÎN (nevinovat): Nu te îngîn.
BÃTRÎNUL: Dar ce faci?
CELÃLALT BÃTRÎN: Te aprob. E firesc sã

existe un om care sã aprobe: astfel spusele cuiva
devin mai valabile. Sau nu crezi cã astfel devin mai
valabile spusele cuiva?” (p.120).

Pe lîngã cei doi Bãtrîni, peisajul este populat
cu o Doamnã, o Femeie Tînãrã, un Adolescent,

Soþul Femeii Tinere, un Cerºetor. Ei trec de la o
neînþelegere totalã la o iubire generalã. ªi asta
pentru cã inorogul, vasiliscul, calul înaripat ºi, în
cele din urmã, elefanþii roz ºi elefanþii galbeni – fiinþe
existînd doar în lumea ideilor, a raþiunii – ies din
scenã, odatã cu Personajul galben. ªi-atunci
oamenii încep sã se comporte ciudat, adicã devin...
umani. Iar cînd ideile se întorc, comportamentul
raþional dicteazã o cu totul altã modalitate de
raportare la celãlat. Fiecare se retrage în propria
carapace. Impresia de teatralitate este accentuatã
prin acel Personaj galben, care teoretizeazã efectul
de real ºi raþionalizare. Textul capãtã inflexiuni
filosofice.

Aºa se întîmplã în Unu + unu (+ unu…) unde
asistãm la o tentativã de sinucidere a unui ins, Cristian,
discursul lui filosofic dezvãluind ºi misterul titlului /
ºarada ce se ascunde în spatele titlului: „Fiecare om
are o perspectivã unicã, în fiecare moment prezent.
Iar lumea e compusã din toatã suma asta de
perspective. Unu + unu + unu +… Lumea e suma
totalã” (p.28). Asistãm la degradarea, la cãderea în
derizoriu a mitului cristic, grotescul înlocuind sublimul.
Cristian, cocoþat pe un stîlp este flancat de Tînãrul 1
ºi Tînãrul 2, urcaþi fiecare pe cîte un stîlp. Cumnatul
(lui Cristian) are o fabricã de pavele  (pavaj) – este,
adicã, creator de mulþi Paveli, care urmeazã a fi cãlcaþi
în picioare de nenumãraþii trecãtori. Reportera ºi
Cameramanul întregesc tabloul: fariseii vor sã
participle în direct la suicid, ba chiar vor sã tragã
foloase de pe urma „spectacolului”, iar audienþa la
ºtirile de la ora cinci sã creascã.

Propunerea dramaturgicã a lui Lucian Dan
Teodorovici dovedeºte o cunoaºtere din interior a
teatrului. Fraza scurtã, percutantã, musteºte de
umor, primind pe alocuri accente dramatice.
Absurdul se insinueazã pe nesimþite, aducînd o
undã de neliniºte atunci cînd din fundal, se aud
cuvintele cinice ale Reporterei: „Credeþi cã mai
intereseazã pe cineva ce se întîmplã cu ei?”.
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Romanul „Patologii” (publicat în 2005) este
debutul literar al lui Zahar Prilepin, în acest moment
considerat unul din cei mai buni scriitori ruºi
contemporani, laureat al celor mai importante
premii culturale ruseºti (inclusiv Naþbest ºi
Supernaþbest), scriitor tradus în cincisprezece
limbi, ediþia francezã a „Patologii”-lor fiind premiatã
cu „Rusofonia”, pentru cea mai bunã traducere a
unei cãrþi ruseºti.

„Patologii” este un roman complex, foarte bine
scris ºi impecabil structurat. Romanul are douã
linii de subiect majore – rãzboiul ºi dragostea, alte
teme importante fiind gelozia (masculinã),
copilãria ºi religia. Acþiunea are loc în prezent, în
Cecenia, iar personajul principal, Egor Taºevski,
e un soldat rus, membru al forþelor speciale, care
luptã în rãzboiul din Cecenia (ceea ce i s-a
întîmplat ºi scriitorului, poate ºi de aceea reuºeºte
sã fie atît de veridic!). Aºadar, Zahar Prilepin se
uitã prin ochii acestui soldat ca sã ne descrie
rãzboiul din Cecenia. Dar e un punct de vedere
existenþial, fiind vorba de beletristicã, nu de un
manifest social.

Romanul începe cu postfaþa, care e foarte
concentratã ºi spune multe despre Prilepin, dar
ºi despre stilul ºi intensitatea cãrþii, iar cînd termini
romanul îþi vine sã mai citeºti o datã postfaþa din
faþã, astfel cartea riscînd sã se transforme
într-un matrioºco-roman… Postfaþa conþine o
gingãºie paternã totalã ºi nemãrginitã (Prilepin are
patru copii – aflãm asta din biografia de pe site-ul
personal, la rubrica „realizãri”), o poftã disperatã
de viaþã, o putere de supravieþuire
supraomeneascã. Chiar de aici descoperim tehnici
deosebite, dar ºi multe detalii de care-þi aminteºti
la lecturã (din acest punct de vedere Prilepin e
cehovian, la el arma care apare în actul întîi va
împuºca neapãrat mai încolo, nu e deloc ca la Peter
Handke, sã zicem). Cînd autobuzul în care se afla
protagonistul ºi copilul sãu adoptiv cade sub apã,
scriitura sa transmite trecerea timpului foarte
ingenios ºi convingãtor, altfel în substanþa lichidã
faþã de trecerea normalã a timpului, dar ºi
intensitatea ºi disperarea trãirilor în situaþiile limitã
(„Ridicând capul – am vãzut lumina. Probabil cã
nimãnui nu-i pare soarele atît de îndepãrtat ca unui
om care se îneacã, dar încã nu ºi-a pierdut
speranþa cã se va salva”). De altfel, Zahar Prilepin
îºi þine personajele în situaþii limitã pe tot parcursul
romanului, fie cã e vorba de stãri de rãzboi, fie cã e
vorba de gelozie, deznãdejde sau fricã de moarte.

Dupã aceastã introducere concluzivã îl
vedem pe Egor în drum spre Cecenia, alãturi de
viitorii lui colegi de luptã (îl vedem aproape la
propriu, romanul fiind cinematografic, mã ºi mir cã
încã n-a fost ecranizat). Linia de subiect din

Mihail  Vakulovski
rãzboiul cecen e mereu întreruptã de un monolog
interior continuu al personajului principal, în care
încape cealaltã linie de subiect – de dragoste. Îºi
aminteºte de iubirea vieþii lui, Daºa, pe care o
iubeºte patologic, monologuri interioare în care-
ºi consumã gelozia sa nemãrginitã, alimentatã
involuntar de Daºa, care a avut 26 de bãrbaþi
înaintea lui ºi cunoºtea mult prea bine ºi corpul, ºi
sufletul masculin („Draga mea, scumpa mea, ce
scene imaginare îþi fãceam” (…) „Închideam ochii
ºi imaginile întâmplãrilor din trecutul iubitei mele
îmi treceau prin faþa ochilor ca un butuc de cãri,
aruncat într-o prãpastie. Strãluceau doar valei…”).
Monologuri interioare despre frica de moarte,
care-l seacã pe interior, locurile golite durînd
cumplit, pofta de viaþã, probleme existenþiale ºi
sociale, despre solidaritatea masculinã… Din
amintirile din copilãrie aflãm cã Egor a crescut la
un orfelinat, pentru cã a rãmas orfan la 6 ani, cînd
i-a murit tatãl, iar mamã-sa l-a abandonat cînd
avea doar cîteva luni, aºa cã nici nu-ºi aminteºte
cum aratã. Alte amintiri puternice din acea perioadã
sunt despre cîinele sãu, Desi. Iar tema religioasã
e abordatã în dialogurile cu Monah

(„- Serioja, dar Dumnezeu chiar existã?
- Existã, – rãspunde el fãrã nici o

încrâncenare, de parcã l-aº fi întrebat dacã are
mânã, ureche, ochi.

- Dar el ce rost are, de ce e?
Monah tace. Nu are chef sã vorbeascã cu

mine. Se pare cã Monah de multe ori a vorbit cu
mine în sinea lui, încercând sã mã convingã de
ceva. ªi, probabil, mi-a spus atât de multe, încât
a înþeles: nu are nici un rost sã mai încerce sã
mã convingã ceva.

- Ca oamenii sã nu se rãtãceascã, - rãspunde
Monah.

- Asta e despre vii. Dar morþii?
- Iar tu ce crezi? – m-a întrebat el încet.
- Eu nu ºtiu... Dumnezeu dã sens divin

naºterii omului, care e apariþia unei fiinþe care
seamãnã cu chipul ºi asemãnarea Lui. Iar morþii
omului trebuie sã-i dea sens divin însuºi omul, -
zic.

„ªi doar atunci va fi rãsplãtit”, - vreau sã
adaug, dar nu spun cu voce tare. – „Altfel, de ce
mor bãieþii noºtri aici?...” – mai vreau sã spun,
dar nu spun.

- Ãsta-i sensul sau cum? – întreabã Monah,
fãcând un semn cu capul peste fereastrã.

Îmi amintesc cã acolo e un cadavru.
- Sens dumnezeiesc... – repetã încet, dupã

mine, Monah. – Tu vorbeºti foarte mult despre ce
nu eºti în stare sã simþi”).

 Trecerile de la o linie de subiect la alta sunt
foarte fine ºi fireºti, se leagã, chiar dacã aparent
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nu au nici o legãturã, din contra, sunt în contrast,
ca însãºi liniile de subiect, de altfel. De exemplu,
îºi aminteºte cum dupã ce moare tatãl sãu e luat
ºi el, ºi cîinele sãu de unchiul Serghei. Urmãtorul
aliniat se referã la rãzboiul din Cecenia, dar se
potriveºte perfect ºi acþiunii din trecut, din
copilãrie: „Ca de fiecare datã când te muþi într-un
loc nou, primele zile sunt concentrate la maximum
ºi parcã nu se mai terminã, – sã zicem primele
trei zile ºi nopþi. Se spune cã dupã perioada asta
aici zilele încep sã se întoarcã peste cap, tot mai
repede ºi toate semãnând una cu alta”. Descrierile
sunt foarte exacte, fie cã e vorba de stãri sau de
situaþii, Prilepin fiind un maestru al detaliilor, cum
menþioneazã ºi Gunter Grass. Uimitoare sunt ºi
comparaþiile: „de pe locurile din spate oamenii
cãdeau în faþã ca niºte ciuperci din pungi”, „Sar
de la un gând la altul ca un peºte pe uscat”,
„Ultimele fumuri de igarã erau adânci, ca un somn
de soldat”, „inima îmi sare în piept în toate pãrþile,
ca un om beat în toaletã, care a uitat unde e
intrarea ºi se loveºte de toþi pereþii”, „Împuºcã spre

noi, þinând strâns în mâinile lui pãroase pistolul
automat ca pe-o ºtiucã, de parcã i-ar fi fricã cã ar
putea aluneca din mâini animalul rece cu dinþi ºi
cu corp subþire”, „Eºti la fel de depãºit ca un
gramofon”…

În „Patologii” Zahar Prilepin e ºi foarte tandru,
ºi foarte crud, dupã scenele de dragoste urmând
scene hiper-realiste de rãzboi, cu descrieri
amãnunþite, „la firul ierbii”, cum ar veni, cu lupa în
mînã , camera de filmat fiind în fruntea personajului
principal – de acolo vede ºi cititorul ce se întîmplã,
nu numai personajul. O carte pe care v-o
recomand insistent, existenþa ei fiind o fericire,
cum spune Victor Pelevin, unul din cei mai în vogã
scriitori ruºi dinaintea lui Prilepin, ºi celãlalt mare
scriitor rus contemporan, Vladimir Sorokin, a
declarat cã-i place Prilepin. Un scriitor deosebit
de talentat sau, cum a spus Andrei Plehanov,
„Deºi Zahar Prilepin are filet de stînga, e un scriitor
de la Dumnezeu”! Romanul va apãrea în scurt
timp ºi-n limba românã, la editura Curtea Veche.
Lecturã plãcutã ºi utilã!

Promisiuni distruse

Broken promises
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Tristan Corbière (1845 – 1875)

PARIS NOCTURN

– E marea: – calmã, dreaptã – ºi e mareea, mare,
Ce s-a retras, într-un mormãit, pânã sub zare.
Valul va reveni, cu-al sãu zgomot, iar ºi iar –
Ci auziþi cum zgârie crabii nopþii rar…

– E Styxul, ce-a secat: Peticarul Diogene,
În mânã cu lanterna-i, umblã hai-hui, alene.
Poeþii pescuiesc pe cernitul râu în jos,
Cutie pentru râme li-i craniul gãunos.

– E câmpul: Sã culeagã impure scame-n zbor,
Hidoase harpii se nãpustec ameþitor;
Motani, vreun rozãtor urmãrind, cu ochi vicleni,
Fug de cei din Bondy1, bravi, de noapte, podgoreni.

– E moartea: Zac vardiºtii. Amoru-n veci flãmând
Îºi face, crezi, siesta, dintr-un braþ greu sugând
Unde sãrutul stins a lãsat o roºie patã.
Ora e singurã. Nici un vis nu se aratã.

– E viaþa: Ascultaþi cum eternul cânt ºi-l cântã
Izvorul viu pe-un ud cap de zeu marin ce-ºi zvântã
Membrele verzi ºi fãrã veºminte, într-un pat
Al unei morgi… Cu ochi larg deschiºi, privind mirat.

(Din volumul Les Amours jaunes, 1873)

ÉmileVerhaeren (1855-1916)

MOARA

Moara se învârteºte prin searã, liniºtit,
Prin cerul de tristeþe ºi de melancolie.
Se-ntoarce ºi se-ntoarce, ºi pânza-i vineþie
E tristã ºi uºoarã ºi grea, la nesfârºit.

Din zori, ale ei braþe ca braþe de jelire,
Se-nalþã ºi coboarã; priveºte-le cum cad
Din nou, acolo jos, în vãzduhu-ntunecat
ªi liniºtea în care se stinge-ntreaga fire.

Pe sate, unei zile cu ger i s-a pus punct,
Norii-au pãlit de-atâta bãtut de drumuri sumbre,
ªi-n lung de crânguri, ce-ºi grãmãdesc tãceri ºi umbre,
Fãgaºele se duc spre un orizont defunct.

În cerc desfãºurate, mizere, fruste cete,
Vezi câteva colibe de fag, sub un tãpºan.
O lampã de aramã atârnã de tavan
ªi cu foc mic spoieºte fereastrã ºi perete.

ªi în câmpia vastã ºi-n vidul somnolent
Ele scruteazã, foarte smeritele cocioabe,

POETI SIMBOLISTI FRANCEZI

Ephraïm Mikael (1866-1990)

EFECT DE SEARÃ

Pe cheiurile mute, cu nici un fir de vânt,
Planeazã-un calm lugubru ºi glacial, de toamnã.
Becurile cu gaz, precum ochi, la somn ce-
                                                                ndeamnã,
Lucesc sub nimbul greu, monoton, ºi tremurând.

ªi-n vata ceþii dense, surdele noastre glasuri
Ecouri par, în stingeri, pe când, ca absorbiþi
De o visare, înaintãm, parc-amorþiþi,
Prin ora rece-a serii, tristã, cu mici popasuri.

Întunecatul fluviu, un flux metalic, vad
Prin neºtiut ºi nedefinit, din valuri sunã.
ªi eu, rãzbit de-aceste, sub cerul fãrã lunã,
Vagi somnolenþe, într-o indiferenþã cad.

Cu amintirea orelor leneºe, sã-ngroape,
Simt brusc în mine teama de-un viitor la fel,
ªi sufletu-mi dorindu-ºi, suprem sau unic þel,
Letargica uitare-n vindecãtoare ape.

Am ochii-nchiºi în parte de-aceste becuri stãri
De veghe-n fluviu, în care tremurat coboarã,
Fantastice, ºi pe mal visez, vãzând cum zboarã,
Fug, licãrind într-una, un ºir, ca lãcrimãri,

Cã, într-un colþ al bolþii cereºti spre noi întoarsã,
Poate un zeu al vechilor vremi, prin albãstrui,
Sãtul de plictiseala Eternitãþii lui,
În apele metalice-un plâns de aur varsã.

(Din volumul Œuvres. Poésies. Poèmes en
Prose, 1890)

Marie Krysinska (1864 – 1908)

NATURÃ MOARTÃ

                                                     Lui Louis Forain
Un budoar bogat:
Tapetul, mobilele ºi operele de artã, cu
                                          banalitatea  de rigoare.
Lampa – soare plãtit – îi lumineazã pe cei doi
amanþi.
Ea e vopsitã blond, cãci Lui îi plac doar blondele.
El are pãrul de aceeaºi nuanþã cu costumul,
                                                       foarte la modã.

*
Prin geamul deschis vezi un cer bleu ca o flacãrã
                                                          de pucioasã.

, ,

1 Localitate din departamentul Senei, cu o pãdure
renumitã cândva ca un cuib de tâlhari

Cu ochii geamurilor cârpite ºi bolnave,
Moara ce se-nvârteºte ºi moare-n searã lent.

(Din volumul Les Villes tentaculaires, 1895)
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ªi luna, radioasã în vãlurile ei, pluteºte spre
                                                     fulgurante nunþi.

*
Terminând de citit cursul exact al Bursei, El
                  aprinde un trabuc scump – ºi viseazã:
„E ora plãcutã a zilei când JERTFEªTI IUBIRII”.
Ei au redus distanþa ºi vorbesc
De EGOISMUL ÎN DOI ºi de SUFLETE
                                                             SURORI…
El, cãscând un pic
Ea, silindu-se sã evite cenuºa trabucului.

Prin geamul deschis vezi un cer bleu ca o flacãrã
                                                           de pucioasã
ªi copacii legãnaþi de nupþiale mângâieri.

*
El, terminându-ºi trabucul, se apleacã sã dea un
                                                              sãrut celei
Cãreia la club îi spunea „amanta mea”.
El se apleacã sã-i dea un sãrut –  gândind
                                                                   visãtor:
„Numai de n-ar scãdea  Banca Otomanã”.
Ea, îºi oferã buzele gândindu-se la furnizorii ei,
ªi sãrutul lor sunã ca o ciocnire de pahare goale.

Prin geamul deschis vezi un cer bleu ca o flacãrã
                                                           de pucioasã
ªi pãsãrile paznici cântã eternul Amor
Pe când pãmântul înalþã un abur de tãmâie
ªi de parfumuri de extaz.

*
– Sã închidem – zic ei – geamul ãsta ce ne
                                           deranjeazã EXTAZUL!

(Din volumul Rythmes pittoresques, 1890)

Marcel Schwob (1867-1905)

OBUZUL

Sub Pont des Arts e Sena un joc de negre tente.
Clipocitoare apa izbeºte stâlpii grei,

Din trepte-n trepte suie borborosind. Pe chei
Un felinar nu arde, sunt toate-n somn - absente.

Brusc, de pe-un mal pe altul zbucnesc voci
                                                                  violente,
Nechezãturi, sudãlmi, cãlãreþi cu ochi scântei;
Un tropãit confuz de puºcaºi, în lung de-alei;
În dangãte de clopot pe sus curg triste-accente.

Un ºuierat crescând urlã-n noapte îndrãcit,
Un miorlãit lugubru de tigru hãituit
ªi care, sângerând, se ridicã ºi sucombã.

În unde-un snop de aur – cum s-ar topi-ntr-un
                                                                          foc!
Explozia trezeºte apa ce stã pe loc
La flãcãrile în fulgurãri þâºnind din bombã.

(Din volumul Écrits de jeunesse)

Henry Bataille (1872-1922)

TIMP JILAV

Prin geamurile spãlãtoriei gri, posace,
Eu am vãzut  cum noaptea de toamnã a cãzut…
Cineva merge singur în lung de mari bãltoace…
Drumeþ, drumeþ de ieri care treci, necunoscut,
La ora când pãstorii din munþi, greoi, se-aratã,
Grãbeºte-te! Sunt vetrele stinse, în þinut,
ªi-s porþile închise, deschise altãdatã.
Un foºnet din lucerne, ce trece drumul mare,
E-atât de depãrtat, cã te temi… Sã te grãbeºti:
Bãtrânele caleºti au suflat în felinare…
E toamna: s-a culcat ºi-acum doarme, ca-n
                                                                   poveºti,
Pe scaunul de paie, vechi, din bucãtãrie…
Toamna cântã în curpenii morþi pe deal, din vie…
E când, albi, înecaþii, ce n-au mai fost gãsiþi,
Cadavre plutitoarte, în vise, printre unde,
La frigurile prime, descind ºi ei, treziþi,
Sã se adãposteascã în mâlurile-afunde.

(Din volumul La Chambre blanche, 1890)

În româneºte de Aurel Rãu

Marinarul
singuratic
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Evaluând poezia est-europeanã dupã cãderea
comunismului, Andrew Wachtel ajunge sã descrie
„noul internaionalism”. În aceastã poeticã distinctã,
scriitorul trece dincolo de zona naþionalismului, într-
o încercare de a-ºi perfecþiona ºi extinde ceea ce
fusese odatã identitatea naþionalã, spre o lume
transnaþionalã în expansiune. Wachtel ia ca
exemplu poemul scriitoarei Liliana Ursu „Inima
curatã ca un creier, Europa de vânzare”, pentru a
stabili parametrii noului internaþionalism. Conform
analizei sale, poezia Lilianei Ursu mizeazã pe o
miºcare fluidã între Statele Unite ale Americii ºi
România, vocea nefiind cea a unui pioner sau a
unui exilat, ci mai degrabã una care face parte din
„noua specie a internaþionalismului est-european”,
remarcându-se prin necesitatea de a forþa graniþele,
o atitudine care îmbogãþeºte însãºi vocea poeticã
a scriitoarei.

Dupã aproximativ douãzeci de ani de la
publicarea poemului, o serie de scriitori români au
mers dincolo de ceea ce Wachtel numea noul
internaþionalism, reconfigurând contururile unei
poetici globale care sfideazã categorizarea facilã.
Aºadar, aceastã miºcarea ad-hoc poate fi înþeleasã
cel mai bine prin refuzul intrinsec de a lucra în
interiorul unei paradigme du-te vino care ajunge
adeseori sã fie utilizatã pentru a simplifica miºcarea
culturalã complexã între Est ºi Vest. Din acest
punct de vedere, poate cã nimeni – sau niciun
volum – nu exemplificã mai bine etosul cuceritor al
acestei miºcãri poetice decât MARGENTO.

Simplificând, MARGENTO este poetul ºi
traducãtorul român Chris Tãnãsescu. Totodatã,
MARGENTO ar putea fi descris ca o trupã rock,
un ansamblu de performance multi-media, sau o
coaliþie internaþionalã de scriitori ºi traducãtori. Aºa
cum spune ºi David Baker, „MARGENTO e o
caravanã, un circ, o simfonie. Este o miºcare
globalã multilingvã, o reprezentaþie intensã a unei
trupe din mai bine de cincizeci de poeþi (de la
Darwish la Ly Doi la Ng la Oeur) care þine
spectacole într-un teatru cu totul nou.”

Citatul e preluat de pe coperta IV a volumului
Nomadosofia/Nomadosphy, volum publicat în
2012, în ediþie bilingvã româno-englezã, la Casa
de Editurã Max Blecher, un exemplu elocvent
pentru ceea ce încerc sã surprind aici.
Nomadosofia abundã de energie nestãvilitã,
dezarmându-te cu rapiditate de la prima invocaþie
a oraºului natal Brãila, pânã la nocturna finalã. Atât
în formã cât ºi în subiect, poezia e sãlbatic de
difuzã, vocea lui MARGENTO rãmânând la fel de
entuziastã. Cititorul observã cu uºurinþã delectarea
cu care Tãnãsescu a pus la cale aceastã pastiºã
elaboratã, iar sentimentul este cu adevãrat
molipsitor. Versuri din piese pop se ciocnesc pe

aceeaºi linie cu fragmente din Charles Wright sau
Jerome Rothenberg, iar conversaþii cu Rothenberg
îºi gãsesc drumul în meditaþii lirice despre
etimologie. Poemele sunt traduse din vietnamezã
în englezã (ºi apoi în româneºte), în timp ce un
schimb de e-mailuri cu privire la procesul de
traducere traverseazã subsolul paginilor, ºi aºa mai
departe.

Nu ar fi dificil de presupus care e sfera de
acþiune a Nomadosofiei, cercul suprapunându-se
cu rãtãcirile personale ale lui Tãnãsescu. În timp
ce lucra la cartea de faþã, Tãnãsescu s-a mutat
din România în Vietnam, apoi în Statele Unite, iar
în cele din urmã în Franþa – aºadar, cartea poate fi
cititã ca un paºaport ce poartã ºtampilele
numeroºilor prieteni ºi colaboratori cu care s-a
întâlnit de-a lungul drumului – pledez eu însumi
vinovat la ambele capete de acuzare. Pe de altã
parte, Tãnãsescu a pregãtit aceastã loviturã timp
de douã decenii. A publicat patru cãrþi de poezie în
România sub numele propriu, a tradus primele
volume ale scriitorilor David Baker ºi Ilya Kaminsky
în limba românã, a scris versurile ºi a fost solist
pentru trupa de rock alternativ MARGENTO,
câºtigãtori ai unui disc de aur în România ºi ai
premiului presei la Festivalul Adelaide. Aºadar,
Nomadosofia reprezintã coalescenþa inevitabilã a
intereselor lui Tãnãsescu ºi o reflectare a trendurilor
din poezia româneascã contemporanã.

Spun asta pentru cã Tãnãsescu nu este
singurul care exploreazã posibilitãþile acestei noi
poetici la nivel mondial. Acelaºi spirit histrionic din
Nomadosofia poate fi regãsit ºi în activitatea lui
Claudiu Komartin, unul dintre cei mai importanþi
tineri poeþi români, forþa motrice din spatele revistei
Poesis Internaþional ºi Casei de Editurã Max
Blecher, ambele lansate în 2010. Primul este unul
dintre cele mai ambiþioase jurnale literare, adunând
o gamã impresionantã de contribuþii globale, atât
în româneºte, cât ºi în englezã. Iar editura oferã un
cadru de manifestare important pentru proiecte
inovatoare ca Nomadosofia sau proiectul similar
Dramadoll al Iuliei Militaru ºi Anca Bucur – un volum
care îmbinã limbajul ºi forma, mixând poezia ºi arta
graficã cu decupaje din prozã, poezie, teorie
culturalã ºi (desigur) Youtube.

Pe cât de diferiþi sunt, Komartin, Militaru, Bucur
ºi Tãnãsescu – alãturi de alte nume ca Radu
Vancu, Rãzvan Þupa, Elena Vlãdãreanu ºi Felix
Nicolau –  propun un profil similar: vorbesc mai
multe limbi strãine, au cãlãtorit peste graniþe, sunt
fini cunoscãtori ai tradiþiei româneºti ºi la fel de
familiari cu tradiþia poeziei (ºi a culturii pop) din
Europa sau Statele Unite. ªi un lucru ºi mai
important, aceºti poeþi împãrtãºesc o viziune
comunã prin intermediul cãreia vor sã canalizeze

Martin  Woodside
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diverse impulsuri culturale într-un flux identitar
poetic în expansiune.

ªi e foarte important sã nu greºim,
Nomadosofia e la fel de ancoratã în problemele
identitãþii pe cât era poezia Lilianei Ursu. Cartea
propune un cerc complet, începe ºi se încheie la
Roma. Poemul „Uvertua: Þigan alfabet, cânt
acordeon Roma” propune o meditaþie asupra vieþii
cãlãtorului, asupra economiei dure a zonei euro, a
stigmatului asupra þiganilor ºi a meseriei tradiþionale
furate din mers – o melodie furatã, dar niciodatã
pierdutã. Personajul se ascunde în aceastã
imposturã, veºnic în cãutarea graniþelor ºi a vieþii
înfloritoare din zonele marginale. În poemul final,
„Întoarcerile acasã”, povara de incertitudine începe
sã se arate:

La miezul nopþii, dãdeam peste þiganii
care culegeau cu magneþi monedele din 
Fontana di Trevi – de unde chinul ãsta
pe om sã caute mereu o casã, o þarã?...
Toate aceste dorinþe nestãvilite sunt calmate

rapid de presimþirea a ceva ce urmeazã sã înceapã,
de un sentiment puternic al aducerii laolatã care

poate fi cuantificat într-un obiect atât de mic ca un
magnet, dar care face simþite posibilitãþi la fel de
vaste precum cosmosul.

Monedele lucesc prin apa nopþii, constelate,
trase-n sus de gaura neagrã a magnetului;
dac-ai sã le duci apoi, din reflex, la buze
o sã-þi zvâcneascã setea, ca-n sticlã –

animula, blandula, vagula…
de multe ispite fiind cuprins,/ alerg cãtre tine,

cãutând mântuirea mea
Ultimele cuvinte îl îndeamnã pe cititor sã cânte

ºi el în timp ce melodia emfaticã rãsunã mai departe:
Cãlãtoria vieþii începând acum, cu hrana ei:

Muzica!
traducere de Lavinia Rogojinã

(Acest articol a apãrut pentru prima datã în
limba englezã în revista literarã Asymptote, al cãrei
site web poate fi accesat gratuit la: http://
asymptotejournal.com

Textul de faþã marcheazã prima noastrã
colaborare).

Port
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Generaþiile se succed ºi se înlocuiesc unele
pe altele, iar promoþiile ilustreazã ºi ele, la rîndul
lor, mai nuanþat ºi mai detaliat, relieful devenirii
istorice. S-a discutat enorm despre generaþii ºi mult
mai puþin despre promoþii. Termenii s-au amestecat,
s-au suprapus ºi s-au concurat, fãrã a-ºi fi vãdit
relevanþa. În realitate, pentru a cãuta un acord ºi o
necesarã utilitate, trebuie sã considerãm promoþia
o subdiviziune a generaþiei, reprezentînd o
manifestare aproximativ anualã faþã de cea
tridecenalã a celeilalte. De aceea, promoþiile se
remarcã ºi se particularizeazã mai rar, în timp ce
generaþiile se configureazã diferenþial aproape
întotdeauna. Dupã marea generaþie interbelicã, am
avut-o ºi noi pe aceea a anilor ’60, apoi pe cea
optzecistã ºi în fine pe cea douãmiistã, cãreia nu
se vede bine ce-i va urma. În intervalul lor, s-au
conturat ºi s-au întrevãzut cîteva promoþii, înce-
pînd cu aceea a rãzboiului, socotitã ºi ea o
generaþie, deºi vine în siajul celei interbelice, ºi
ajungînd pînã la cele din anii ’70 ºi ’90, care ºi-au
revendicat ºi ele poziþii ºi merite mult mai
pretenþioase în ierarhia valorilor contextuale.

Atît generaþiile, cît ºi promoþiile se pot
caracteriza ºi individualiza ºi pe criteriul genurilor
literare. Este evident cã avem de-a face acum, la
începutul secolului XXI, cu noi forme de poezie, de
prozã, de criticã ºi chiar de dramaturgie. O ultimã
promoþie de critici literari se aflã în plin proces de
desfãºurare în cadrul generaþiei 2000, începînd cu
al doilea deceniu al secolului. Ea atrage atenþia
într-un mod mai deosebit printr-o nouã abordare a
statutului disciplinei exegetice ºi prin tentativa de a
se înscrie în direcþia celei mai accentuate actualitãþi
a cercetãrii literare europene ºi nord-americane.
Nume ca Andrei Terian, Paul Cernat, Daniel
Cristea-Enache sau Alex Goldiº ºi-au cîºtigat deja
recunoaºterea din acest punct de vedere. Cu toate
cã nu sînt singurele care pot fi citate, ele ni se par
cele mai emblematice pentru mai noua orientare
de care vorbim. Toþi aceºti patru critici sînt autori ai
unor studii ºi monografii temeinice, care anunþã o
schimbare profundã ºi semnificativã în cîmpul
profesiunii ºi al gîndirii lor teoretice.

Cel mai reprezentativ dintre ei poate fi
considerat Andrei Terian, debutant nu demult cu o
impresionantã carte despre G.Cãlinescu, am zice
chiar o carte-sumã a tuturor atitudinilor ºi soluþiilor
care tind sã dea o altã îndrumare a criticii noastre
literare, la acest început de secol în care ne gãsim.
Un alt recent volum lanseazã din capul locului o
provocare: transformarea criticii româneºti actuale
într-un produs de export. Dupã autor însuºi,
strãdania sa “focalizeazã, din unghiuri diferite, dar
dintr-o perspectivã fatalmente româneascã, ceea
ce am numit ‘critica de export’, adicã acel tip de

discurs critic care îºi pãstreazã o anumitã relevanþã
dincolo de contextul strict local, regional sau
naþional în care a luat naºtere” (p.5). Cu un optimism
faþã de care ne exprimãm întreaga simpatie, tînãrul
nostru confrate crede cã noua ipostazã a exegezei
critice s-a ºi afirmat deja în plan românesc, printr-
un sincronism care dã semne de a se instala
statornic. Avem deci din ce în ce mai limpede o
“criticã de export”, cum de altminteri se ºi intituleazã
cartea (Editura Muzeul Literaturii Române, 2013),
nu numai prin obiectul ei, cu siguranþã demn de a
interesa pe strãini, dar ºi prin noua configuraþie
metodologicã a demersului ºi examenului critic,
bine marcatã ºi în cele 15 studii cuprinse în volumul
de care discutãm ºi care le conferã unitatea de
abordare ºi de tratament, dincolo de diversitatea
lor tematicã ºi de un anumit pedantism filologic
încãrcînd paginile cu trimiteri de o perfectã
punctualitate.

Natura însãºi a preocupãrii faþã de relaþia cu
contextul occidental împinge în lumina unei maxime
atenþii problematica ºi statutul actual al compa-
ratismului. Noutatea cea mai interesantã pe care o
aduce Terian este aici abordarea din perspectivã
post-colonialã. Aceasta pune într-o altã ecuaþie
noþiunea tradiþionalã de influenþã, ocupîndu-se de
ceea ce se întîmplã cu literatura ºi cultura în genere
ale fostelor domenii geopolitice care au aparþinut
unor metropole europene, incluzînd ºi situaþia þãrilor
din sistemul politic totalitar de dupã rãzboiul mondial
ºi chiar de mai devreme, þinînd cont de ascendenþa,
mai exact supremaþia Occidentului asupra Europei
centrale ºi rãsãritene. Nu este însã singura
actualitate de ordin bibliografic, pe care o aduce
cartea tînãrului critic. El demonstreazã cu fiecare
paginã o informaþie excepþional de întinsã ºi, mai
cu seamã, cum s-ar zice, “de ultimã generaþie”. Este
din acest punct de vedere o calitate eminentã a
cãrþii sale ºi un exemplu stimulativ pentru o altã
manierã de a concepe ºi elabora cercetarea
literarã, împinsã pînã la limita erudiþiei quasi-
exhaustive. Replica la adresa modei
impresionismului critic, din aria tradiþiei noastre
autohtone, se înþelege de la sine ºi lucreazã evident
în sensul unei alinieri superioare la normele
contemporane ale stilului exegetic. Andrei Terian
ni se pare a fi astãzi cel mai cultivat dintre tinerii
critici ai promoþiei, dacã nu ºi ai generaþiei sale. Se
adaugã acestui merit ºi acela al unei minþi foarte
bine organizate, care se foloseºte cu o frecvenþã
semnificativã de numeroase puneri în ordine ale
faptelor ºi ale ideilor, dovedind un veritabil demon
taxinomic, care ni-l aminteºte pe acela al lui Mihail
Dragomirescu, mai puþin excesul totalitar al
acestuia ºi deci cu beneficii mult mai stabile ºi mai
convingãtoare. Sînt astfel distinse “patru
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dimensiuni ale discursului critic” (p.16): metoda,
forma, obiectul ºi criteriile, trei tipuri de abordare
comparatistã, vizînd elementele, formele ºi
procesele (p.45), “patru forme de dependenþã
literarã”: literaturile minoritare, cele marginale, cele
postcoloniale ºi, în fine, literaturile mimetice (p. 115-
120), tot patru sînt corelãrile obligatorii ale unei
adevãrate istorii literare: “obiectul metodologia,
perspectiva ºi finalitatea ei” (p.293), care îºi au la
rîndul lor subdiviziuni necesare, precum cele trei
niveluri, generic, etnogeografic ºi lingvistic (pp.294-
299), istoriile literare pot fi organiciste, monografice
sau orientate dunã stiluri ºi structuri (pp.300-302)
etc. etc. Clasificãrile sînt binevenite ºi bine
argumentate, antrenînd ºi comentarii, de multe ori,
revelatoare.

Însã toate interpretãrile sînt inevitabil supuse
dezbaterii ºi controversei. De acord cu majoritatea
observaþiilor lui Terian, sã formulãm totuºi douã
delimitãri. Criticul nostru face o concesie
conciliatoare unei anumite eseistici relativiste ºi
iubitoare de paradoxuri derutante ºi vorbeºte de
existenþa unui soi de “imaginar critic” (pp.62-74),
care – cu oricîte nuanþe propuse de autor – nu ne
poate convinge nici de utilitatea ºi nici de
necesitatea lui, riscul fiind confuzia prin atacul la
proprietatea termenilor ºi la diferenþa de fond.

Cu mult mai importantã este însã înþelegerea
esteticului. Andrei Terian crede cã “marota” (sic!)
autonomismului estetic a blocat în mare mãsurã
accesul la contextualizãrile indispensabile ale
examenului critic complet (pp.19-20). Istoriile
noastre literare, mai adaugã el, sînt interesate cu
precãdere de autonomia esteticului ºi cultivã încã
“prejudecata gustului” (p.290). Soluþia de ieºire din

aceastã fixaþie nu este totuºi ºi nu trebuie sã fie
eludarea principiului,  cãci el nu poate fi
desconsiderat, ci abordarea lui frontalã în sensul
efortului de a integra rezultatele operaþiilor de
contextualizare cele mai variate în planul
fundamental ºi decizional estetic. Iar aceasta nu
se face prin simpla afirmare a judecãþii de valoare
(imperativã ºi dupã Andrei Terian), ci prin
întemeierea ei cu toate mijloacele, pe baza unei
internalizãri de ordin estetic a tuturor factorilor
extra-estetici. În consecinþã, analiza imanentã a
obiectului estetic elucideazã judecata criticã,
demonstrînd calitatea operei prin conformitatea cu
cîteva criterii structurale, care explicã modul de
funcþionare a mecanismului de producere a
efectului estetic, problemã ce impune o discuþie
specialã. Question à débattre!

Dar pînã a descurca asemenea aspecte
complicate, sã încheiem spunînd cã studiile lui
Andrei Terian inaugureazã ºi recomandã, cu
suficientã forþã de persuasiune, un “nou mod de a
gîndi literatura”, conceputã ca “un sistem dinamic,
configurat în urma unor conflicte neîntrerupte între
principii ºi valori ºi aflat în continuã interacþiune nu
doar cu celelalte instituþii, discursuri ºi structuri
sociale, materiale ºi culturale din cadrul unei
anumite comunitãþi, dar ºi cu sistemele culturale
învecinate” (p.291-292). Putem spera într-o
asemenea evoluþie, la capãtul cãreia vom cîºtiga
pe deplin dreptul de a spune cã, într-adevãr, avem
ce exporta ºi în domeniul destul de conservator
încã al criticii ºi istoriei literare. Tinerii ultimei promoþii
de exegeþi ai literaturii române ne lanseazã aceastã
frumoasã provocare, pentru care, la rîndul nostru,
le rãmînem datori ºi recunosctori.
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Comentând Poezia
vie, volum de „eseuri
despre poeþi” publicat în
2008, reþineam o con-
fesiune a autorului: „Ceea
ce m-a interesat, cu
precãdere, în aceste
eseuri […] e poziþia eului
care scrie, fi inþa atât
sensibilã, cât ºi lingvisticã.
M-am bazat îndeobºte pe
o lecturã lentã [s.m.], pe o
lecturã din interior,

favorabilã nuanþelor, oscilaþiilor ºi contradicþiilor, ca
ºi momentelor forte din textele poetice avute în
vedere”. Lectura lentã, aºadar, ignorã temporar
sintaxa, rãmânând fixatã pe morfologia verbalã ºi
umanã ºi verificând, în reveniri la portretul-robot al
scriitorului comentat, valabilitatea descoperirilor de
scufundãtor. Informatã de o temã predilectã din
instrumentarul criticului, poate preschimba textul
celuilalt în oglindã. Dan Cristea îºi asumã de la bun
început, cu o undã de narcisism, acest risc, preþul,
de altminteri, al oricãrei interpretãri critice
(interpretãri umane, în cele din urmã). Scriitor ºi el,
criticul se lasã în voia subiectivitãþii dezinvolt
temperate a privirii sale obiective. Mai constatam
atunci ºi cã Poezia vie nu urmãreºte sã inventarieze
treceri dintr-un teritoriu poetic în altul, contaminãri
ºi înrudiri, prelungiri ale temei de la o generaþie la
alta. Fiecare poet e o singurãtate, acceptatã ca
atare ºi cercetatã din perspectiva vocilor la care
apeleazã pentru a controla ºi popula chiar aceastã
singurãtate definitorie. Eseistul/criticul le întâmpinã
cu propria singurãtate. Nu cred cã e întâmplãtoare
absenþa vocilor critice complementare. Inter-
pretarea utilizeazã, desigur, masiv biblioteca criticã,
dar o lasã în surdinã. Repetatele trimiteri la opinia
lui Nicolae Manolescu îmi par mai degrabã
reverenþe amicale decât referinþe. Mi-l pot imagina
pe D.C. într-un fotoliu, cu cartea în mânã ºi un
creion la îndemânã, lãsându-se în voia plãcerii
lecturii; nu la un birou, înconjurat de fiºe ºi
monografii, sub tiranii academizante. Textele sale
nu sunt mai puþin memorabile din pricina asta ºi
nici mai puþin îndrãzneþe când dau un verdict tocmai
bun de clasicizare.

Poeþii erau pretexte alese (adicã selectate ºi
de eseist, ºi de istoria literarã). Lucrurile se repetã
în aceastã nouã recoltã de cronici. D.C. exploreazã
cu precãdere raftul întâi, cu rare incursiuni în cel
de-al doilea. Nu vâneazã valori, ci le contureazã

Irina  Petraº

dupã ce au fost deja urcate pe podium, aºa încât
lectura sa poate fi în continuare lentã, cu unde de
alerteþe doar atunci când presiunea ritmului cronicii
literare nu poate fi ocolitã ºi se simte printre rânduri.
Titlul cãrþii preia, rãsturnat, titlul lui W. Hazlitt, On
Reading Old Books – D.C. citeºte cãrþi extrem
contemporane, la zi. Trimiterea la o frazã a lui Ph.
Sollers – „Actul cel mai revoluþionar constã astãzi
în a deschide o carte într-o bibliotecã ºi în a o citi,
gândind ceva despre ea” – deplânge discret
stranietatea actului lecturii „într-un timp ºi în
împrejurãri de marginalizare a literaturii.” Am scris
ºi eu cândva despre primejdia de a ajunge curând
într-o vreme în care criticul ar fi suficient sã
rosteascã în faþa mulþimii: „am citit o carte” pentru
a fi aplaudat. Dar e, îmi dau seama, o exagerare.
Lectura a fost mereu un act revoluþionar, în sensul
în care promite lãrgiri de orizonturi ºi modificãri de
perspectivã. Dar ea e alegere ºi vocaþie, nu poate
fi impusã, ci doar îmbiatã.

Deºi scrie acum despre toate genurile, criticul
de poezie rãmâne directorul de opinie. ªi-a exersat
ochiul în identificãri ale fiinþei din fundalul poemelor
ºi ºtie sã decupeze cu precizie cele mai adânc
reprezentative versuri. În cazul cãrþilor de prozã,
lectura lentã alunecã în rezumãri elegante ale
subiectului, uneori chiar punând în pericol efectul
de suspans pentru eventualul cititor câºtigat pentru
cartea cu pricina. Apoi, profitând, firesc, de temele
abordate în cãrþi de criticã, introduce scurte
paranteze personalizate despre „old books” –
Eminescu, Caragiale, Camil Petrescu, Cioran,
Preda. Cum explicã, de altminteri, într-un interviu
recent din Evenimentul zilei: „Lectura în stil hei-
rupist ºi orientatã doar pe cãrþi noi îl poate împiedica
pe cronicar sã mediteze la ce citeºte. ªi i-ar strica,
într-un fel, ºi gustul. E astfel bine ca un cronicar
literar sã îmbine cititul «noutãþilor», al actualitãþii cu
revenirea, din când în când, la marii clasici ai
literaturii române ºi universale. Altfel spus, cititul
cu recititul”.

Constat, recitind cronicile lui D.C (multe îmi
erau deja cunoscute din reviste), o aplecare nouã,
una care ar putea þ ine de inevitabila cre-
puscularitate, ca sã zic aºa: e tot mai atras de
poveste, de confesiune, de reamintire. Multe dintre
cronici, cum spuneam, „povestesc” romane lãsând
sã se vadã din desenul pe care îl exaltã astfel nu
doar tuºe la portretul autorului, ci ºi tot mai multe
valorãri ale propriului portret: „Sã ne reamintim astfel
cã, pentru Marin Preda, «artistul nu face decât sã
se proiecteze pe el însuºi prin altcineva»”, reþine la
un moment dat. Amãnunþirile coboarã în omenescul
pur, înregistreazã înfiorãri ºi spaime: „pentru Fãnuº
Neagu, jurnalul se transformã într-un loc unde se
scriu boala ºi suferinþele, într-o agendã a durerii. În
acelaºi timp, obsesia revenirii la scris ºi ambiþia
teribilã, într-un fel misticã, de a termina cartea
strãbat aceste pagini ca un fir de apã într-un deºert.
Este partea cea mai tulburãtoare a acestui jurnal
care se deschide spre zona întunecatã a misterelor
fiinþei ºi ale destinului ei, spre trupul vulnerabil ºi
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obscur, pe care îl locuim, cum frumos spune
prozatorul, ca pe centrul lumii”. Sau, la Gabriel
Chifu: „poetul încearcã sã se înþeleagã pe sine, sã
se vadã, sã se perceapã, sã se gândeascã
deopotrivã ca subiect ºi ca obiect, sã-ºi
desluºeascã «nedesluºita þesãturã» a propriei
fãpturi”. La Nicolae Prelipceanu, foarte nuanþatul
portret adaugã ºi surpriza unor „evocative ºi
emoþionante confesiuni din existenþa «eului»,
înstrãinat de sine prin trecerea anilor, prin cãlãtoriile
sufletului, prin presentimentul morþ ii”. În
contrapunct, colecþioneazã secvenþe de ºãgalnicã
senzualitate. La Adrian Popescu, de pildã:
„Biograficul ºi ocazionalul deþin[…] un loc
preponderent în economia tematicã a poemelor din
acest volum, pus sub semnul amintirilor ºi al
rememorãrilor, al pierderilor ºi cãinþelor, înregistrate
la o «orã severã», când […] «ne descoperim uscaþi
de vântul sec». Astfel o rememorare, a începuturilor
iubirii, hrãnite de un sentiment al infinitului, o
rememorare a tinereþii cuplului, de-abia plecat pe
drumul vieþii, ne prezintã poemul cu care se
deschide volumul, Strada.” Alexandru Vlad,
„romancier al atmosferei evocative, al gesturilor
mãrunte ºi al interioarelor sufleteºti, al cenuºiului,
rutinei ºi monotoniei existenþiale, al hãþiºului de
gesturi cotidiene care se constituie în
comportamentul nostru fundamental în faþa
lucrurilor”, este ºi „un poet deosebit de atent la
nuanþele iubirii”.

Sigur cã ochiul exegetului nu putea ignora toate
aceste reliefuri ale cãrþilor comentate, dar nu-mi pot
reprima senzaþia cã, din suma acestor cronici –
veritabilã egografie deghizatã –, se disting ºi
accentele staturii intime a criticului.

Privilegiind cercetã-
rile în detrimentul talen-
tului sãu prozastic, Corin
Braga, echinoxist optze-
cist cu un profil artistic ºi
savant aparte, ºi-a acre-
ditat cu rãbdare, în timpi
descompuºi, personali-
tatea artisticã. S-a obser-
vat relativ târziu, nu fãrã o
oarecare surprindere, cã
proiectele lui romaneºti
continuã consecvent ex-

ploatarea unui filon romantic ºi oniric, sau
suprarealist ºi postmodern (depinde de preferinþele
ºi de situãrile culturale ale cititorului), ale
adolescenþei ºi tinereþii autorului, configurând o
tetralogie. Au apãrut deja, la mari distanþe în timp
unul de altul, Claustrofobul (numit iniþial cu titlul

Ovidiu  Pecican

CORIN BRAGA

Polirom, 2014

ACEDIA

întregului ciclu, Noctambulii; 1992, retipãrit în straie
noi în 1996), Hidra (1996) ºi Luiza Textoris (2013),
al patrulea volum anunþat, Ventrilocul, aºteptându-
ºi încã indefinit tipãrirea. Dupã primele trei,
universul romanesc al autorului s-a conturat însã
viguros, asigurându-i un loc clar în actuala
comfiguraþie a artei epice româneºti. Cu o ereditate
care vine dinspre Novalis ºi Nerval, trecând prin
Lautréamont ºi, la o adicã, Gellu Naum, Corin Braga
se revendicã de la exploratorii  oniricului,
îmbogãþindu-le galeria cu o experienþã unicat. El
recunoaºte fãþiº înrãdãcinarea proprie într-o
experienþã a visului foarte personalã, deopotrivã
traumaticã ºi ademenitoare, multã vreme
dominantã. De aceea, “am avut nevoie de timp, de
mult timp, pentru a mã repoziþiona în raport cu
lumea imaginarã. Am scris primele romane cumva
din interior, din universul ermetic închis al
coºmarului. Logica episoadelor a fost una oniricã,
fiecare scenã fiind atrasã de cea dinainte pe baza
unor asociaþii specifice somnului.” Aidoma poeþilor,
cãlãuziþi de ideea-torþã cã „logica poeziei nu este
totuna cu cea a prozei” ºi autorul ciclului Noctambulii
contribuie la redefinirea mai relaxatã a realului, cãci
“A trebuit sã descopãr sau sã creez plãcerea de a
scrie din interiorul realitãþii, chiar dacã subiectul era
tot visul, iar þinta finalã - spargerea graniþelor dintre
vis ºi realitate.” Cum se vede, direcþia de înaintare
predilectã este inversatã în raport cu cea comunã,
cu adevãrat importante fiind visele-jalon ºi reveriile
din jurul lor, nu acþiunile din stare de perfectã veghe,
cu raþionalitatea lor întemeiatã pe prelucrãrile
aferente (senzaþii ºi percepþii exterioare, operaþiuni
de ordonare a datelor concrete ºi conceptualizare
etc.). Suntem, odatã cu experienþa prozatorului
Corin Braga, pe calea unei refaceri inverse a
drumului cãtre elucidare ºi ancorare în realitate.
Datoritã aceste inversãri de traseu, dominantã pare
nu certitudinea aºezãrii într-o lume hedonicã, ci
“senzaþia cã nu te mai poþi trezi, ºtiind însã acest
lucru” ºi care „mi s-a pãrut terifiantã” (toate
declaraþiile autorului citate aici provin dintr-un
interviu realizat de Stelian Þurlea). Înrudirile cu
tatonãrile kafkiene nu mai trebuie subliniate,
referinþa se impune. La fel ºi cele cu teatrul
ionescian, cu întregul teatru absurd, de altfel.

Pentru a marca dincolo de convenþia ficþiunii
artistice acest traseu încãpãþânat urmãrit ºi cu totul
nefacultativ, Corin Braga a publicat douã volume
ale unui jurnal de vise: Oniria (1999) ºi Acedia
(2014). În timp ce primul acoperã însemnãrile anilor
1985 – 1995, urmãtorul le redã pe cele din 1998 –
2007. Calitatea de document psihologic de excepþie
a fost eludatã pânã în prezent de comentatorii care
practicã o lecturã esteticã, beletristicã a acestor
pagini. Ele pot fi citite, desigur, ºi astfel, ca un soi
de corolar al ciclului romanesc, ca un alt cerc al
experienþei creatoare a scriitorului. Dar precizãrile
lui referitoare la concepþia care prezideazã tot acest
efort tenace ºi concentric nu lasã îndoieli asupra
intenþiilor auctoriale. “Lumile visului ºi universurile
virtuale pun sub semnul întrebãrii un mecanism sau
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instrument psihologic pe care nici filosofii clasici,
nici neuroºtiinþele moderne, nu au reuºit sã-l
elucideze: criteriul de certificare a realitãþii. Ce
anume ne face sã avem certitudinea cã ceea ce
trãim este adevãrat? Cercetãrile actuale pleacã de
la premisa cã acest criteriu este dat de relaþionarea
directã, senzorialã, cu obiectele lumii exterioare,
ºi se întreabã dacã simþurile noastre nu pot fi
pãcãlite, dacã nu putem crea artificial toate
semnalele perceptive necesare pentru ca mintea
noastrã sã creeze o imagine a lumii echivalentã cu
cea realã. Din cauza aceasta, lumile virtuale din
literatura ºi filmul postmodern au toate aceeaºi
claritate ºi coerenþã ca lumea din afarã. Visul, în
schimb, pare sã suspende nemijlocit criteriul de
certificare, încât nu mai simþim nevoia (sau nu mai
avem posibilitatea) sã înlãturãm întâmplãrile
fantastice sau pur ºi simplu neclare, lichide; în
interiorul lui, toate lucrurile sunt egal îndreptãþite.
Deoarece sunt fragmentare, izolate unele de altele,
visele obiºnuite nu au nimic ameninþãtor, nu ne
tulburã certitudinea vieþii reale; atunci însã când
sunt puse cap la cap ºi capãtã o continuitate, chiar
un fel de coerenþã (deºi nu una logicã), ele
construiesc o viziune totalã, care tinde sã se
substituie celei reale. Astfel pot lua naºtere
universuri onirice paralele, suprapuse sau
întrepãtrunse cu lumea noastrã”. Decriptatã în
cheie filosoficã, aceastã Weltanschaung atrage
atenþia asupra unei pluralitãþi a lumilor personale
din zona oniricului, semn al unei anumite prioritãþi a
proiecþiilor mentale asupra materialitãþii lumii.
Poziþionarea respectivã dobândeºte un contrafort
exterior oferit de evidenþa unei alte pluralitãþi de lumi,
mijlocitã de avansul tehnologic al ultimelor douã
decenii: universurile virtuale produse de sfera
computeristicã.

Publicându-ºi perseverent jurnalele de vise,
Corin Braga oferã nu doar un sistem explorativ-
interpretativ asupra realitãþii mai cuprinzãtoare,
privite dintr-un unghi rãsturnat faþã de cel realist
consacrat (romanele ciclului), ci ºi documentele
doveditoare pe care îºi întemeiazã observaþiile
(notaþiile jurnaliere). Chiar dacã s-ar socoti cã
valabilitatea viziunii lui se reduce la propria aºezare
în univers, neavând valoare ºi pentru experienþa
altor inºi – ceea ce ar reprezenta o îndoialã dusã
cãtre extremã, câtã vreme autorul nu face excepþie
de la felul uman de a fi alcãtuit ºi aºezat în viaþã ºi
în lume -, mãrturia ºi experienþa artisticã a lui Corin
Braga, tot mai rotundã ºi mai nuanþatã de la un
volum la altul impune. Pãstrând proporþiile ºi
neuitând specificitatea mijloacelor puse în joc,
proiectul aminteºte de analizele situãrii umane în
orizontul existenþial iniþiate de Descartes, Kant,
Hegel, Husserl, Heidegger; desigur, cu mijloacele
filosofiei ºi ale raþionalitãþii, de cele mai multe ori, în
discursuri articulate conceptual, în timp ce dincoace
pe cãile prozei artistice, ale mãrturiei de viaþã
progresive, pointiliste.

Ca prozator, Corin Braga îmi pare situabil în
proximitatea cãrtãrescianã, Orbitor pãºind, sub

anumite aspecte, înspre amplasãri paradigmatice
de aceeaºi facturã, dar superior sub raportul
coerenþei acelora. O bunã ºi promptã traducere ºi
repunere în circulaþie a întregului corpus de texte
menþionat aici i-ar asigura un loc mai aproape de
cel meritat în receptarea ºi discutarea criticã actualã
a temerarei lui configurãri creatoare.

Ioan  Pop - Curºeu
Cea mai recentã

carte a lui Liviu Maliþa,
Spaþiul teatral. O privire
sinteticã (Cluj-Napoca,
Eikon, 2014), propune
cititorilor un parcurs istoric
de excepþie, de la la
formele de teatru antic
pânã la experimentele
contemporane cele mai
îndrãzneþe. Autorul inves-
tigheazã – într-un demers
polifonic – modul cum
reprezentaþia teatralã a

rezonat cu spaþiul în care s-a înscris, cum s-au
produs delimitãrile perimetrului de joc de perimetrul
ocupat de public, cum s-au rezolvat problemele de
vizibilitate ºi acusticã etc. Trebuie spus însã cã
prudenþa metodologicã îl împinge pe Liviu Maliþa
sã-ºi limiteze câmpul de investigaþii la aventurile ºi
avatarurile spaþiului în teatrul european.

Înainte însã de a se angaja în „historia”, Liviu
Maliþa plaseazã, în câteva scurte capitole
introductive, jaloanele teoretice de bazã ale
problematicii abordate. Mai întâi, subliniazã cã
„relaþiile speciale cu spaþiul” diferenþiazã teatrul de
literaturã ºi film (pp. 10-12). Literatura, „artã
eminamente temporalã”, presupune o lecturã
secvenþialã ºi o receptare consecutivã: „avansãm
în lecturã consumând timp”. Filmul, în schimb, pare
o artã a spaþiului, mai mobilã decât arta teatrului
(vezi chestiunea montajului), însã e „obligat sã
arate/ sã prezinte, exigenþã pe care teatrul o poate
suplini, la rigoare, prin imaginaþia purã”. În al doilea
rând, Maliþa identificã o serie de proprietãþi generale
ale spaþiului teatral: configurare, inscripþionare
simbolicã, plasticitate, dihotomie, centrare,
amplificare, semiozã, art isticitate, care îl
diferenþiazã de spaþiile oarecare ale vieþii cotidiene.

Parcursul istoric al autorului începe,
bineînþeles, de la acel theatron antic, ce desemna

Eikon, 2014

SPAÞIUL
TEATRAL

LIVIU MALIÞA

O privire sinteticã
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la origine un loc de unde se vede bine, apoi – prin
extensii succesive – locul unde se afla publicul,
gradenele, hemiciclul, apoi întreaga masã a
publicului, iar în cele din urmã întreg edificiul în care
aveau loc spectacolele. Structura spaþiului teatral
la greci a fost caracterizatã printr-o notã de eficienþã
nemaiîntâlnitã dupã aceea, ea bazându-se pe
„principiul vizibilitãþii ºi al comuniunii” (p. 64).
Pentruconstrucþia teatrelor, grecii au ºtiut sã
exploateze formele de relief ºi materialele de
construcþie avute la dispoziþie, dar ºi calitãþile
acustice ale spaþiilor învestite.

Tot un teatru profund comunitar a fost ºi cel
medieval, cu formele sale variate de manifestare
(mistere, moralitãþi, farse), fiindcã se juca mai ales
în pieþele din faþa bisericilor ºi catedralelor, locuri
prin excelenþã ale întrunirilor comunitãþii. E greu de
stabilit o tipologie a teatrului medieval din punct de
vedere al spaþiilor, însã patru cred cã trebuie cu
precãdere menþionate: 1. Teatrul în cerc (le théâtre
en rond),  cu spectatorii în jurul poveºtii
reprezentate; 2. O scenã etalatã în lungime, linearã,
cu mai multe mansioane ºi cu un amplu spaþiu de
joc (ilustraþie la p. 97); 3. O scenã mobilã compusã
din mai multe care împodobite ce defilau în faþa
spectatorilor (numite pageants în Anglia ºi
Wagenspel în Flandra); 4. Mai multe scene imobile
situate la o oarecare distanþã unele de celelalte,
spectatorii trebuind sã se plimbe de la o scenã la
cealaltã pentru a asista la diferitele secvenþe
dramatice. Din teatrul medieval au derivat formule
de organizare spaþialã, la modã în Renaºtere ºi în
secolul al XVII-lea, anume „corral-ul spaniol ºi
teatrul itinerant englez” (p. 99).

Pe de altã parte, tot în Renaºtere ºi-au fãcut
apariþia douã forme de organizare a spaþiului teatral,
care au devenit „douã modele concurente pe care
se întemeiazã arhitectural teatrul european”. Este
vorba de teatrul elisabetan, bazat pe „unificare ºi
comuniune”, ºi de „cutia italianã”, bazatã pe
„separaþie ºi distanþare” (p. 103). În cartea lui Liviu
Maliþa, se vede cum soluþiile propuse de teatrul
elisabetan, ºi el circular, anume „contactul viu” (p.
114) ºi interacþiunea între actori ºi public, au fost
ocultate în beneficiul modelului oferit de cutia
italianã, hegemonic pânã în la începutul secolului
XX. Clasicismul francez de la curtea Regelui-Soare
ºi veacul al XVIII-lea, epoca romanticã ºi
naturalismul au inovat cu precãdere la nivelul
scriiturii dramatice ºi al jocului actoricesc, însã mult
mai puþ in la cel al adecvãrii spaþiului la
transformãrile socio-politice din ce în ce mai rapide.

Wagner este cel care dã prima loviturã structurii
de cutie italianã, prin celebra Festspielhaus de la
Bayreuth (1876). Acolo, nu se pãstreazã din vechiul
concept al spaþiului decât scena, sala fiind
transformatã în aºa fel încât sã ofere condiþii de
vizibilitate ºi de audiþie optime pentru toþi spectatorii
(pp. 165-167). Se reface, astfel, ideea comuniunii
dintre public ºi actori (cântãreþi), care va domina
dezbaterile despre spaþiul teatral din secolul XX.
Experimentele care au jalonat acest secol sunt

prezentate într-o manierã sistematicã ºi precisã de
Livu Maliþa, care traseazã linii istorice de mare
precizie. Autorul se opreºte asupra lui Appia,
Lugné-Poe ºi Craig, asupra teatrului rusesc ºi
sovietic, dar ºi asupra unor creaþii arhitecturale
menite sã conecteze jocul actoricesc cu energiile
cosmice: sala Institutului Jacques-Dalcroze sau
faimosul Goetheanum al lui Rudolf Steiner, de pildã.
Cititorii pot sã descopere subcapitole consistente
despre sãlile pivotante, despre diversele concepþii
care au marcat teatrul în aer liber (Eugenio Barba
fiind aici un nume fundamental) sau despre
reciclãrile artistice ale unor spaþii care nu au fost
iniþial destinate reprezentaþiilor teatrale (spaþii
industriale, cum ar fi faimoasa Cartoucherie a lui
Ariane Mnouchkine).

Valoarea pedagogicã ºi ºtiinþificã a cãrþii lui
Liviu Maliþa este datã ºi de numeroasele studii de
caz care o jaloneazã. Autorul dã dovadã de o
extraordinarã deschidere analiticã, dar ºi de un soi
de patriotism local, fiindcã abordeazã în special
spectacole clujene. E prezent în listã un spectacol
studenþesc (Visul unei nopþi de varã, realizat de
Miriam Cuibus cu studenþi ai Facultãþii de Teatru ºi
Televiziune), dar apar ºi repere ale spectacologiei
româneºti contemporane (Hamlet de Vlad Mugur,
de la Teatrul Naþional, ºi Unchiul Vanea de Andrei
ªerban, de la Teatrul Maghiar de Stat). Se mai
adaugã listei încã trei spectacole realizate de
regizori clujeni, Experimentul Iov ºi Uitarea de Mihai
Mãniuþiu sau MEMO al regretatei Mona Chirilã.

La pp. 305-331, se gãseºte un capitol care
prezintã o viziune de ansamblu asupra evoluþiei
spaþiului în teatrul românesc. Modelul cutiei italiene
a fost la noi nu dominant, ci aproape exclusiv, iar
clãdirile teatrelor au urmat cu precãdere structuri
franceze ºi germane. Inovaþiile au fost puþine ºi
ºovãielnice, atât înainte de al doilea rãzboi mondial,
cât ºi dupã aceea: „Comuniºtii ajung sã realizeze,
în planul arhitecturii teatrale, exact ceea ce combat
în plan ideologic, adicã sfârºesc, datoritã
conservatorismului lor inerent, prin a promova
involuntar, atât în ceea ce priveºte spaþiul teatral,
cât ºi în ceea ce priveºte repertoriul, un teatru
burghez.” (p. 306). O breºã în sistem au adus
spectacolele în aer liber, cum au fost „Serile de
teatru antic” de la Constanþa (1978, 1981), în care
s-a încercat redescoperirea spiritului vechilor
tragedii într-un cadru care le corespundea în mod
intim, cu plajele întinse, vuietul mãrii ºi apusurile
somptuoase de soare.

Pe lângã aceasta, Liviu Ciulei ºi câþiva dintre
oamenii cu care a colaborat au avut curajul sã se
situeze în sincronism cu tendinþele inovatoare din
teatrul european contemporan. Au rãmas
memorabile, de pildã, decorurile unice, montate pe
culisante, folosite la Craiova ºi Recklinghausen,
în 1972 respectiv 1976, pentru Vlaicu Vodã de Al.
Davila ºi Viaþa lui Galilei de Bertolt Brecht. Ciulei a
lãsat ºi lucrãri propriu-zis arhitecturale, care vãdesc
o foarte îndrãzneaþã ºi modernã înþelegere a scenei
ºi a prezenþei clãdirilor de teatru în spaþiul public:
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între 1965-1970, a lucrat cu Alexandru Iotzu la
redefinirea Teatrului Mic din Bucureºti, în 1972 a
furnizat proiectul pentru cosntruirea unei sãli
variabile a Teatrului „Al Davila” din Piteºti, iar în 1973
a proiectat ºi realizat – împreunã cu Dan Jitianu –
transformarea sãlii din Grãdina Icoanei a Teatrului
Bulandra într-o salã mobilã, modulabilã, cu o arie
de joc de tip arenã (pp. 312-314).

În încheiere, trebuie spus cã suntem în faþa
unei cãrþi remarcabile; ea trateazã inteligent despre
toate cele de mai sus ºi încã despre multe altele.
Bine ºi clar construitã, bogat ilustratã, echilibrând
perfect teoria, istoria ºi studiul de caz, lucrarea lui
Liviu Maliþa nu ar trebui sã lipseascã din biblioteca
nici unui iubitor de teatru, fie el actor sau regizor,
critic sau student, ori simplu spectator.

Marius  Conkan

MARTA PETREU

Polirom, 2014

ASTA NU
ESTE VIAÞA

MEA

Cele câteva poete
care au deschis, în
literatura românã, calea
poeziei despre traumã au
rafinat acest tip de discurs
pânã la cele mai fine
straturi stilistice, lãsând,
astfel,  puþine teme ºi
tehnici originale poeþilor
mai tineri, de aceeaºi
facturã. Soluþii le ca o
asemenea consecvenþã cu
propriile opþiuni estetice sã

nu prindã cheag manierist, în ciuda calitãþii durabile
a volumelor publicate, se situeazã la extreme: fie
poezia scrisã pânã atunci în limbaj visceral este
interogatã cu sânge rece, din perspective
indiferente sau chiar radicale faþã de traumã, fie
aceeaºi poezie este fortificatã pânã în punctul în
care ea constituie un blindaj.

Cea din urmã atitudine este asumatã de Marta
Petreu, în recentul sãu volum, Asta nu este viaþa
mea (Polirom, 2014). Alegând þinuta înaltã a poeticii
noir, pe care o brodeazã în detalii tulburãtoare,
pentru Marta Petreu poezia este gest capital sau
nu este deloc. În aceastã posturã manifestatã
întrucâtva mesianic îºi are rãdãcinile teatralitatea
poeziei sale care, în loc sã facã manierist un stil
consacrat, îl blindeazã ºi îl ridicã pe piedestal.
Teatrale sunt, pe de o parte, suferinþa, frica ºi vina
care înnoadã universul din Asta nu este viaþa mea,
cât ºi retorica vizionar-liturgicã, marcatã deseori
interjecþional, ca ºi cum fiecare poem din volum ar
fi un ultim strigãt înaintea dispariþiei. În mod
paradoxal, însã, teatralitatea de fond este astfel
propagatã încât nimic din poezia Martei Petreu nu
pare artificial. Din contrã, dramatismul vocii poetice,
modulat de asprimea limbajului, este în ton cu
natura tragicã a poemelor, întrucât imaginarul

fixeazã în permanenþã o frontierã uºor penetrabilã
între viaþã ºi moarte, între lumea trãitã ºi proiecþia
ei eschatologicã. Nefiind, aºadar, un cusur stilistic,
ci o energie vitalã care urcã din adâncimile textului,
aceastã voce teatralã vibreazã profetic (ºi adesea
eretic), sub presiunea unei «vini tragice» care
creºte gradual în intensitate. Conflictul intervine,
astfel, între dimensiunea thanaticã a cãrþii ºi
vitalitatea vocii poetice care implodeazã concentric,
cu fiecare poem, devenind într-un sfârºit mesagerul
unui rãu monstruos.

Folosind aceastã teatralitate de substanþã ca
instrument optim, Marta Petreu îºi creeazã o
mitologie personalã, deasupra cãreia planeazã
figura malignã a tatãlui. Purtãtoare a unui rãu
ereditar (însemnat ºi de blestemele materne), poeta
îºi vede naºterea ca pe o catastrofã, de aceea
volumul reprezintã o pledoarie extaticã pentru
moarte. Imaginarul funest este alcãtuit din rituri
vegetale specifice fiecãrui anotimp, ceremonii care
nu mai invocã, în mod clasic, fertilitatea, ci,
dimpotrivã, „rãul bãtrân” care se extinde la nivel
cosmic. Aceastã cãlãtorie pornind de la dezastrul
naºterii presupune o iniþiere inversã, la finele cãreia
rãul ºi morþii familiei ajung sã fie conþinuþi în
întregime („Trec steiurile de gheaþã ºi cadavrele
morþilor mei/ prin mine/ ca plutele cu plutaºi pe-un
rîu de munte/ Aºtept sã-mi vorbeascã aºtept chiar
sã cînte”, p. 17). Caracterul liturgic al iniþierii în rãu
oscileazã între incantaþia psalticã ºi cea de prohod,
preschimbând volumul într-un manifest anti-
religios, care nu pledeazã pentru legãtura dintre om
ºi Dumnezeu, ci pentru cea dintre om ºi apocalipsa
lui. Or, aceastã apocalipsã în care tatãl, ca genezã
a maladiei, este fie înviat ca un „prunc bãtrân”, fie
închipuit ca înger-lipitoare, este pusã în luminã de
riturile vegetale unde germinaþia este privitã în
oglindã, de la moarte la viaþa dupã moarte, de la
miasma rãului la conþinerea ei mentalã ºi corporalã
(„Primãvara ca moartea scoate din mine-adevãrul
– cînt prosteºte/ Ea pune bandaje de clorofilã
buimacã pe pãmînt pe morminte/ pe blestemele
mamei”, p. 27; „Primãvara sîngele omului e negru
ca Aheronul cel plin de bãrci”, p. 23).  Seceta ºi
secãtuirea, cu evantaiul lor semantic, descriu tãria
acestui volum, întrucât este vorba de o secetã vie,
trãitã ºi asumatã oximoronic de Marta Petreu. Unul
dintre cele mai bune poeme ale cãrþii, intitulat chiar
Seceta, în care un porumbel moare izbit de geam
ºi este aruncat la gunoi, sugereazã în fond neputinþa
de a reacþiona constructiv la rãul familiei, care
îmbibã cele mai ascunse foiþe ale memoriei.
Conºtientã fiind de vocea sa blindatã, care este
când raþionalã ºi crudã, când sangvinicã în delirul
ei mistic, autoarea îºi construieºte un þinut pustiit,
unde stihialã este, mai ales, amploarea morþii ce
umple întregul cosmos („Casa noastrã s-a umplut
de morþi/ pînã la streºini casa e îngropatã între
morminte/ mort lîngã mort mormînt lîngã mormînt”,
p. 75).

Dincolo de omogenitatea ideaticã a cãrþii, este
frapant în acest volum ºi felul în care autoarea
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actualizeazã o tradiþie literarã care face parte, în
mod autentic, din identitatea sa poeticã. Întâi de
toate, este vorba de un arghezianism pur-sânge,
evident în sonoritatea unor versuri ºi în densitatea
cromaticã ºi arhaicã a unor imagini („Vine o
primãvarã pe care-o traversez ca de-obicei/ într-
un fel de-amorþealã/ Din cînd în cînd o sã rãsarã
ca un bivol soarele negru-vânãt/ ºi-o sã mã doarã”,
p. 19). Chiar ºi trimiterile la Nichita Stãnescu nu
sunt fãcute în numele unui joc textual, ci ilustreazã
o filiaþie genuinã cu poetul Elegiilor. Aºa încât, Marta
Petreu prelucreazã natural aceastã tradiþie,
integrând-o în sistemul sãu poetic, ca ºi când ar fi
existat dintotdeauna acolo. Dacã, în plan imaginar,
poeta se întoarce în spaþiul de origine ca sã
recreeze materia unui rãu moºtenit, în plan stilistic
avem de-a face cu un gest recuperator, prin care
limbajului poetic modernist (cu precãdere celui
arghezian) i se redescoperã strãlucirea ºi
prospeþimea. În pofida câtorva poeme care au o
texturã datatã sau în care discursul aforistic îl
contamineazã excesiv pe cel poetic, Asta nu este
viaþa mea se aflã, cu siguranþã, în linia de forþã a
volumelor apãrute în ultimii ani.

Cu o altfel de poezie
revine pe scenã Miruna
Vlada. Bosnia. Partaj,
2014, ridicã o problemã de
geografie literarã, cum
ar spune la noi Cornel
Ungureanu, cãci nu numai
politica zonei de conflict
este absorbitã, ci ºi
cultura ei. Componenta
politicã este importantã
în acest volum. Autoarea
are studii de politologie ºi
a efectuat un stagiu de

cercetare în zona respectivã.
Unul dintre motourile cãrþii mi se pare relevant:

„Foreign scholars should come to Bosnia to study
hatred,/were only one recognised as a separate,
classified subject/of study, as leprosy is” (Ivo
Andriè). De aici pleacã primul ciclu poetic: Bosnia
bin ich. Patria mea mâncatã de molii. Poezia este,
aºadar, localizatã pânã la a deveni empaticã la
modul absolut: „sunt constructivistã pentru cã
empatizez cu obiectele din jur/bosnia bin ich”. Totul
este durere de jur împrejur, iar poeta se joacã
magistral cu accepþiunea privatã, dar ºi cu cea
publicã a partajului: „partajul e un rãzboi de

Felix  Nicolau

Cartea Româneascã,
2014

BOSNIA.
PARTAJ

MIRUNA VLADA

destrãmare/al fostei iugoslavii ºi al fostei femei din
mine”. Problemele de identitate etnicã sunt fierte la
foc mic pânã devin probleme de studii de gen ºi de
autobiografie. Formulãrile sunt ºi ele adesea
sclipitoare, dovedindu-se încã odatã cã textele
scurte sunt ºi cele pregnante: „bosnia e cea mai/
bunã dintre lumile imposibile”.

O caracteristicã importantã a acestei poezii
este adresarea directã, aproape bãrbãteascã, în
pofida problematizãrilor post-feministe din texte: „ai
casca la tine?/pentru partaj ai nevoie de cascã,
cotiere ºi genunchiere”. Paradoxal, bruscheþea
zicerii, deºi în consonanþã cu amintirea oririlor
rãzboiului, poate genera efecte umoristice.
Bineînþeles, cum ºtim, umorul este o defulare
elegantã ºi inteligentã a disperãrii. Dar voi reveni
asupra acestui aspect.

La filonul privat se adaugã cel public, care
foloseºte din plin intertextualitatea pentru a reflecta
vocile locale, mai ales, ori cele ce au rezonanþã în
atmosfera conflictualã. Autenticitatea este sporitã
de redarea în original a unor poeme sau declaraþii:
„Ovdje se ne zivi samo/da bi se zivjelo/Ovdje se
ne zivi samo/da bi se umrlo/Ovdje se i umire/da bi
se zivjelo.//Aici nu se trãieºte/doar ca sã se moarã/
Aici se moare/ca sã se trãiascã” (Poem de Mak
Dizvar gravat pe ansamblul memorial al masacrului
de la Tuzla, Bosnia ºi Herþegovina, din 25 mai,
1995, în care au fost uciºi 71 de tineri civili
neînarmaþi, în traducerea Mirunei Vlada).

Aºadar, poezia aceasta valorificã urbanul ºi
spaþiul aºa cum sunt ele însemnate de istorie, adicã
de acþiunea (in)umanã. Noua deschidere artisticã
a poetei vine din abandonarea narcisismului
autoanalizelor ºi a defulãrilor. Intensitatea poeticã
este mai autenticã atunci când absoarbe durerea
colectivã ºi când individualul este în acordaj cu
individualitatea grupurilor. Poate în acest sens se
poate interpreta un minitext al lui Miroslav Antiè:
„ªtii ce-am sã fac:/am sã-þi stric jucãria/numitã
durere”, ori altul de Ljubomir Simoviè: „sã respiri
doar atât/cât sã poþi suferi”. ªi plecând de la aceastã
înþelegere generoasã a poeziei îºi au locul în volum
texte aºa-zis nepoetice, dar sugestive pentru sursa
dureroasã a poeziei: „Sarajevo, above all, has long
been a rich melting pot of Islamic,/Orthodox,
Catholic and Jewish culture [...]. in 1991 Sarajevo
was a multi-ethnic city of 49 per cent Bosniaks, 30
per cent Serbs and 7 per cent Croats”.

În cele din urmã, pentru noi românii, care nu
am mai avut rãzboaie deschise (nu intestine) de
70 de ani (deºi þara ºi oamenii aratã ca ºi cum am
fi de 70 de ani în rãzboi), volumul acesta ridicã
problema: ce este poezia? Nu trebuia ea sã fie niºte
difficiles nugae, un experiment lingvistic ºi
emoþional aproape neinteligibil? Cum se poate ca
într-un volum de versuri sã aparã cugetãri ale lui
Wilhelm von Humboldt despre concomitenþa
actelor de înþelegere cu cele de neânþelegere? Cum
este posibil ca o tezã de doctorat ºi experienþa
contextualã a scrierii ei sã producã emoþie artisticã?
Deci sã fie poezie, nu text experimental, în sens
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textualist? Cum sã poetizezi aºa: „ãºtia chiar nu
mai pricep cã Bosnia/era la modã doar în anii ’90?/
/a, dar stai/cã ãºtia sunt obsedaþi de tot ce e
vintage,/de ura secularã între popoare//[...]//vin aici
ca la un second hand/cu miºcãri naþionaliste de
secol 19/li se pare cool acest KinoBosna” (Masha)?
Poate cã o paralelã la textul lui Matei Viºniec
despre sexul femeii vãzut ca un câmp de luptã în
Bosnia, text despre viol ºi rãzboi, ar fi lãmuritoare.
Dramaturgul, în stilul teatrului sãu modular, apasã
pe clapa terorii psihice ºi a traumei post-
agresiune. Miruna Vlada recurge la asemenea
intensificãri doar pe alocuri, de exemplu în
imaginea trupul rãmas fãrã organe interne: „am
aranjat ca un fel de bandã de recuperatori/ca sã
ne strângã fragmentele de organe din organele
celuilalt”. Abordarea ei este intertextualã, dar nu
în înþeles experimental, ci în cel de rãcire a lavei
de groazã ºi furie într-un discurs raþional, chiar
ironic pe alocuri. Acesta este singurul discurs
capabil sã identifice originile rãului ºi sã opreascã
rãzbunarea. Poezia devine astfel anchetã ºi
dezamorsare a inflamaþiilor etnice ºi naþionaliste.
Versuri sau rânduri, dacã vreþi, ca : „Noi cu asta
ne ocupãm. Deschidem fabrici de identitate./
Multinaþionale ce produc identitate pe bandã
rulantã. Sporim/producþia secol dupã secol//[...]//
sã iubeºti Balcanii e o dependenþã. înseamnã cã
ai probleme cu/stima de sine, mi-a spus” (partajul
e ca numãrãtoarea inversã) sunt pe marginea
teoretizãrilor politice ºi a studiilor culturale, însã
ºtiu exact sã nu treacã dincolo, pasul fatal. ªi nici
explicaþiile despre istoria recentã, din subsol, nu
stricã în niciun fel þinuta artisticã a volumului, chiar
dacã par sã impunã epitetul de „ocazional” acestei
poezii. La fel, întinderea fãrã „denivelãri” stilistice
ori imagistice a unor texte nu poate decât sã placã
celor care încã sunt sãtui de dispunerea perfectã
ºi relevantã, de neînlocuit a cuvintelor în textul
clasic. Existã „burþi” aici, rar încercate de crampe
expresive. Iatã o crampã în mijlocul unui poem
descriptiv ºi simbolic, totodatã: „ºi tu aºtepþi pacea/
ca atunci când îþi vine foarte tare/sã faci pipi” (Stare
de hiper-sugestibilitate).

Aºa cã poetizarea, în opinia mea, existã atât
în formule metaforice („I-am lãsat în fiecare organ/
câte o fereastrã larg deschisã/dar cu grilaje de
carne” – Nina), cât ºi în constatãri ironice ori
exasperate („sincer, io nu þin nici cu ãia nici cu ãia/
trebuie toþi duºi la vulcanizare” – Vulcanizare
Balcanizare; „all Europe is a  fucking refugee camp”
– Schengen melancholia).

Aportul Mirunei Vlada constã în lecþia cã
poeticitatea adevãratã nu are de ce sã ocoleascã
conflictualitãþile exterioare egoului poetic. Într-o
lume tot mai dezechilibratã, sub stratul ipocrit de
stabilitate, e bine ca poeþii sã se expunã riscului de
a vedea ºi de a înþelege. Cât despre inserþiile din
Codul Familiei, ele sunt un adjuvant comico-absurd
inteligent mixat în pasta acidã ºi tragicã a poemelor.
In toto, un mare poem al zdrobirii intimitãþii de cãtre
conflicte nerezolvate la timp.

În literatura românã
tendinþele ºi curentele,
modelele ºi moda,
grupãrile ºi simpatiile au
fost de mult timp puse sub
umbrela deloc generoasã
a conceptului de generaþie.
Chiar dacã analizat,
reevaluat ºi contestat,
conceptul îºi continuã
netulburat cariera.
Funcþionalitatea sa
practicã e demonstrabilã
abia în momente precum

cel de faþã, cînd nu un autor, ci un text vine sã fie
aºezat într-o poziþie bine determinatã.

Ultimul roman al lui Mihai Sin, Ispita izbãvirii,
este un frumos ºi semnificativ punct de final al unui
prozator a cãrui carierã, din pãcate, s-a încheiat
înainte de vreme. Romanul postum a vãzut lumina
tiparului la Nemira, fãrã ca Mihai Sin sã mai aibã
posibilitatea de a se bucura de ecourile uneia dintre
cele mai solide creaþii ale sale ºi fãrã posibilitatea
de a beneficia de o proiectatã închidere simbolicã
a unui proiect mai amplu printr-un ulterior anunþat
roman. Ispita izbãvirii este astfel modul în care
cunoscutul ºi apreciatul autor ardelean îºi ia rãmas
bun de la o literaturã la al cãrei profil contemporan
a pus umãrul semnificativ.

Ispita izbãvirii este un roman sensibil,
provocator, dificil ºi extrem de marcat de o serie
de caracteristici care-l fac imediat atribuibil
autorului ºi unei anumite modalitãþi de a concepe ºi
de a scrie literaturã. Este o poveste cu o vizibilã ºi
intenþionatã deschidere simbolicã, cu o rãsuflare
epicã largã dezvoltatã lent, cu legãturi indisolubile
faþã de momentul scrierii sale, cu o scriiturã extrem
de elaboratã ºi de construitã, marcatã în mod
evident de alegeri estet ice care definesc
personalitatea lui Mihai Sin. Prin simpla leturã, chiar
în condiþiile în care nu ai avea acces la datele bio-
bibliografice ale romancierului eºti constrîns sã îl
plasezi într-un context foarte bine delimitat.

Augustin Buzura, D. R. Popescu, Eugen
Uricaru sînt doar cîteva nume de prozatori care
intrã în cercul similaritãþilor evidente de concepþie
a textului, Ispita izbãvirii fiind marcatã, în ciuda
anului apariþiei de modul special de scriere a
romanului românesc tipic anilor ºaptezeci. Este o
sumã de elemente care a influenþat atît creaþia
romanescã din deceniul anterior, cît ºi textele
apãrute de-a lungul anilor optezeci ºi care continuã
sã aibã ecouri în peisajul nostru literar atît prin
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exponenþii sãi încã activi, cît ºi prin raportãrile ºi
reacþiile directe ºi indirecte stîrnite. Romanele de
acest tip sînt, printr-o schematizare, romane care
abordeazã probleme invariabil grave ºi
contemporane prin extrapolare ºi metaforic, care
se concentreazã pe personaje a cãror construcþie
favorizeazã demonstraþia unei idei în defavoarea
unei veridicitãþi care e mai degrabã afirmatã de autor
decît probatã prin text, romane cu o scriiturã care
favorizeazã frazarea excesiv de lungã, obsedatã
de verbozitate ca de o cortinã care atenueazã
gesticulaþia ºi orienteazã naraþiunea spre un
discurs auctorial dominator ºi foarte personal. O
bunã parte din reflexe vin, evident, dintr-o perioadã
în care exprimarea directã era blocatã de cenzurã
(iar apoi autocenzurã preventivã), dar ºi dintr-o
fascinaþie faþã de ideile noului roman francez
transpuse doar parþial în contextul moºtenirii noatre
literare, precum ºi din permanenta receptivitate
demonstratã de autorii români faþã de romanul
realist-magic sudamerican. Astãzi mai sînt puþini
dintre autorii perioadei care continuã sã scrie, dar
romanele lor se detaºeazã imediat de cele ale mult
mai tinerilor confraþi.

Ispita izbãvirii este o meditaþie despre condiþia
umanã, despre identitate, moralitate ºi, inevitabil,
mîntuire. Povestea este construitã în jurul unor
personaje cu rol de exponent, actant cu profil
tipologic tipic ºi, în fine, raisoneur. Este o poveste
care începe în contemporaneitatea imediatã, în
spaþiul Statelor Unite, pentru a se întoarce, prin
intermediul rememorãrii, în anii comunismului,
urmînd traseul înapoi, spre momentul actualitãþii.
Mihai Sin, la fel ca ºi majoritatea prozatorilor pe
care-i înglobãm generaþiei sale, este obsedat de
putere, de relaþia individului cu puterea, de modul
în care omul devine ºi vieþuieºte, în cele din urmã,
raportat la acest factor modelator ºi demolator. La
fel ca în toate romanele de acest gen personajele
sale nu sînt semnificative prin analiza psihologicã,
ci prin cea ideaticã. Romanul este în primul rînd o
parabolã. A fost conceput ca atare, scris în acest
fel ºi funcþioneazã exclusiv în aceastã manierã. Din
acest punct de vedere întreaga recontrucþie a
tablourilor trecutului imediat se face prin prisma
ideilor ºi relaþiilor. Lectura însãºi a romanului
presupune un dialog de idei, nu o aderenþã a
cititorului la psihologia personajelor. Ispita izbãvirii
este un spectacol, nu o experienþã personalã.

Elementul cel mai personal ºi mai spectaculos
din întrevul roman este scriitura. Pentru foarte multe
romane româneºti scrise în ultimele douã decenii
comuniste accesul la publicul contemporan a fost
barat, cel puþin în acest moment, de incapacitatea
cititorilor de se întoarce la orizontul de aºteptare
care a generat aceste creaþii ºi care a produs
structura tipicã a scrii turii . Verbozitatea
arborescentã, obsesiv descriptivã ºi redundant
analiticã, frazarea exagerat prelungã fac aceste
romane aproape ilizibile pentru un public orientat
înspre minimalism ºi precizie. Mihai Sin reuºeºte
sã pãstreze cadenþa relaxatã a curgerii textului fãrã

a-l opaciza ºi fãrã a cãdea în steril. Este adevãrat,
primele pagini sînt aproape ca intrarea într-un alt
timp, într-o altã atmosferã, dar în momentul în care
accepþi ghidajul extrem de stîns al vocii naratoriale
ºi-i permiþi volutele ºi filigranele verbale plonjezi
direct în substanþa romanului. Construcþia verbalã
este în acest sens remarcabilã, romanul fiind unul
dintre puþinele exemple de reuºitã translaþionare a
unei maniere care nu mai face ºcoalã în
contemporaneitate. O savoare aparte a lecturii,
plãcerea de a vedea construcþia ficþionalã altfel
recomandã Ispita izbãvirii pentru o lecturã
semnificativã. Mihai Sin demonstreazã pe deplin
în acest ultim roman calitãþile sale deosebite de
romancier, producînd o construcþie extrem de
personalã ºi imediat recognoscibilã.

Romanul lui Mihai Sin nu va avea pesemne
parte de o receptare foarte largã în acest moment,
deºi pune pe tapet probleme fundamentale ale
societãþii noastre mãcinate ºi alienate. Frumosul
discurs despre identitatea noastrã ca indivizi, ca
oameni, despre ºansa de a ne mîntui, despre
moralitate ºi valori umane va rãmîne deschis în
principal pentru cititorii care vor avea curiozitatea
de a vedea ºi un alt tip de literaturã în afara
canonului actual. Pe de altã parte, cred cã rãmîne
unul dintre romanele importante, demonstrînd
perenitatea ºi viabilitatea unei formule romaneºti
care a marcat radical producþia noastrã literarã. Într-
un fel acesta nu este doar cîntecul de lebãdã al
unui foarte talentat autor, ci ºi, poate, un punct final
pentru o întreagã opticã literarã.

În adâncuri (detaliu)
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Dana Bizuleanu, tânãrã cercetãtoare de la
Cluj, propune printr-un demers hermeneutic
documentat ºi o strategie analiticã bine pusã la
punct, o ecografiere a prozei Hertei Müller, în
volumul apãrut la Tracus Arte, Fotografii ºi carcase
ale morþii în proza Hertei Müller (Bucureºti, 2014).
Þelul acesteia este acela de a observa ºi a analiza
marele narator al textelor scriitoarei germane,
nenumit ºi, întrucâtva, absent, lipsit de corporalitate
propriu-zisã, narator recurent însã ºi interiorizat în
mãruntaiele operei.

Conceptul propus de Dana Bizuleanu, imagini-
transfer, concept pe schela cãruia se bazeazã
întreaga cercetare, este definit ca fiind vehiculul
„narativ care metaforizeazã deplasarea fizicã ºi
mentalã a personajelor, transportând dimensiunea
traumaticã a acestora ºi configurând-o spaþial ºi
temporal” (p. 9). Acest concept, în inima cãruia ºi
datoritã cãruia imaginarul narativ al Hertei Müller
se coaguleazã, vizeazã sã punã în evidenþã faptul
cã proza Hertei Müller, dincolo de adâncimea unui
stil caracteristic, devine cu atât mai profundã, cu
cât trauma ºi experienþa sufleteascã a Hertei Müller,
se fac vãzute dincolo de cuvinte, dincolo de
imaginile-prime pe care vorbele o þes. Aspectul nu
este lipsit de consecinþã, anunþã cercetãtoarea în
Cuvânt înainte, fiindcã datoritã funcþiilor acestor
imagini-transfer proza Hertei devine un album al
stãrilor psihice ºi sufleteºti, album ale cãrui coperte
sunt reprezentate de experienþã, de centrii nervoºi
ai faptelor trãite.

Pornind de la metaschema mitului personal,
propusã de Charles Mauron, Dana Bizuleanu
declanºazã un întreg ºir de reacþii care vine sã-i
susþinã, pânã la un punct, conceptul. Dacã mitul
personal este un mãnunchi de evenimente care,
prin duritatea ºi violenþa lor, îl marcheazã pe scriitor,
metaforele obsedante, practic falia dinamicã a
mitului personal, pun în miºcare prin recurenþa lor
acest ºir de evenimente, menþinându-le în viaþã,
putându-le reîmprospãta la infinit. În cazul prozei
Hertei Müller, demonstreazã autoarea, „mitul
personal este alcãtuit (însã) din structuri complexe,
contradicþiile sinelui ºi inadaptarea la spaþiile
sociale conduc[ând] spre o explozie a imaginarului”
(p. 10). În plus, mitul personal al scriitoarei germane
nu se bazeazã în mod încãpãþânat pe evenimenþial,
aºa cum propune teoria lui Mauron, ci pe un întreg
ºir de simptome în baza cãrora evenimentele sunt
reconstituite.

În consecinþã, metaforele obsedante devin
metafore ale memoriei, pentru proza Hertei Müller,
ºi sunt cele care se transformã în imagini-transfer.
Acestea din urmã au, fireºte, funcþii proleptice ºi
analeptice, „deoarece nu sunt procesate în mod

coerent, ci sunt rezistente ºi încremenite” (p. 20).
Imaginile-transfer pun astfel în luminã absenþa
naratorului din propriul sãu text ºi sustragerea
acestuia din maldãrul de experienþe violente
relatate. Pur ºi simplu, experienþa nu-i mai aparþine
naratorului, fiindcã naratorul nu o mai posedã.

Insistenþa cercetãtoarei în a se opri asupra
diferenþei dintre metaforele obsedante ºi imaginile-
transfer dã roade în cele din urmã, dupã îndelunga
disecare a conceptului mit personal. Ceea ce Dana
Bizuleanu specula în ipoteza cercetãrii sale prinde
contur în demonstraþie: câtã vreme metaforele
obsedante sunt specifice oricãrei opere literare,
reprezentând ganglionii imaginari care asigurã

unitatea ºi coerenþa operei, imaginile-transfer sunt
metafore intrinseci textului ºi „semnalizeazã
deplasarea scriitorului dintr-un loc în altul” (p. 22).
Punând ideile cap la cap, imaginile-transfer sunt
atât vehicule care transportã trauma, dar sunt în
acelaºi timp ºi purtãtoare ale metaforelor
obsedante.

Dincolo de seriozitatea cercetãrii sale, dincolo
de luciditatea, conºtienþa ºi acurateþea analizei,
cartea Danei Bizuleanu este interesantã nu numai
din pricina ideilor inedite pe care le susþine, ci ºi
datoritã stilului personal de a scrie despre propria
cercetare, autoarea nepledând în favoarea
rugozitãþii limbajului academic, aºa cum obiºnuiesc
sã facã alþi cercetãtori.

Cãlina  Bora

Amarilys
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Dupã O fereastrã întunecatã din 2012, Florin
Irimia revine cu un roman prin intremediul cãruia
dezamãgirea, povara istoricã ºi criza naþionalist-
identitarã din primul roman se repoziþioneazã de
data aceasta pentru a sluji unei alte mize. Dacã,
aºa cum formuleazã Florin Irimia într-un interviu
din 2013, a fi condamnaþi la felul nostru de a fi
este în O fereastrã întunecatã unul dintre filoanele
de configurare romanescã, în ultimul sãu roman
aceastã condamnare este dejucatã pentru a
deveni cu atât mai tragicã: suntem condamnaþi la
propria autoficþiune. Aceastã translaþie, oarecum
neobservatã, este un semn al unei modificãri
interioare ce rezultã dintr-o altã conºtiinþã de sine
a actului scriitoricesc. Florin Irimia intuieºte atât
de bine noile posibilitãþi ºi lungimi de undã ale
romanului contemporan. Câteva lucruri despre
tine a apãrut în 2014 la Editura Polirom ºi aparent
nu este decât un roman bine scris, care deruleazã
confesiunea unui psihic incongruent, depresiv,
aflat la limita patologicã a obsesiei-compulsie.
Dacã nu aº fi citit alte recenzii care pun atât de
mult accentul pe acest psihologism al romanului,
poate cã nu aº fi pomenit acest aspect. Dacã
romanul lui Florin Irimia ar fi doar atât, poate nu ar
merita atenþia de care se bucurã.

Dar Câteva lucruri despre tine exploreazã,
în tr-un s t i l  asemãnãtor lui Phi l ip Roth,
posibilitatea confesiunii ca diversiune narativã
sau, mai bine spus, ca punere în scenã. Existã
momente clar fomulate în roman, care sãdesc
aceastã pistã a delirului autoficþional, aºezat în
structura confesiunii. Impresia unei naraþiuni care
se joacã pe sine ne pune, ca cititori, într-o poziþie
din unghiul cãreia confesiunea apare ca
interogaþie programatã a reacþiilor pe care
aceastã punere în scenã le poate stârni.
Romanul postuleazã permanent un narator care
poate fi perfect înþeles prin imaginea cheie a
romanului (bãieþelul care priveºte trecãtorii prin
geamul îngust de la baie, ºtiind cã nu poate fi
observat). Aveam de-a face cu aceeaºi logicã a
confesorului  care pândeºte d in umbrã
potenþialele rãspunsuri la aceastã punere în
scenã a intimitãþii confesiunii. De aici fenomenul
supratextual, în care cititorul intuieºte cã este
pr ivit  fãrã a-ºi putea gh ici  observatoru l.
Confesiunea, devine în acest roman, spaþiul în
care întâlnirea dintre douã conºtiinþe proiective
se poate realiza în absenþa identificãrii reciproce
ºi a formulãrii complete a Celuilalt. Confesiunea
e acest filtru ce-ºi proiecteazã propriile culise din
spatele gemuleþului de la baie, fãurind un
construct narativ multidimensional, al nuanþelor.

Romanul este congruent cu sine de la un

capãt la altul în acest proiect de confecþionare a
confesiunii ca prilej de auto-observare a Celuilalt.
Titlul ne spune multe în aceastã privinþã, motto-ul
de la început ºi mai ales acea constanþã a unui
adresabil care hãrþuieºte indiferenþa universalului.
Trimiterile recurente la datele jurnalistico-
biografice ale lui Polanski, Woddy Allen nu sunt
simple divagaþii postmoderne, ci sunt menite sã
creeze acea distanþã narativã care sã permitã
analiza ºi percepþia autoficþiunii tragismului ca
tabloid. Aceasta poate fi noua direcþie a romanului:
exorcizarea dramei umanului prin translaþia ei în
tabloid. Romanul acesta nu face altceva decât sã
demaºte aceastã damnare a noastrã la
autoficþiune ºi la infinitele ei posibilitãþi de distanþare
în raport cu sinele construit.

*
Sursa obscurã a luminii, de negînditul care

este condiþia oricãrui gînd sînt paradoxuri pe care
se sprijinã lumea. „Poetica” timpului este datã
tocmai de preºtiinþa morþii, care ne aruncã în neant
ºi în splendoare, simultan scrie Carmelia Leonte
într-un articol din revista “Convorbiri Literare”.
Aceste cuvinte sunt o intrare gravitaþionalã în
romanul sãu, Vãzãtorul, apãrut la editura Eikon,
2014, deoarece acestea fac referire directã la
formele „negânditului” în manifestãrile sale
percetive, dar mai ales vizuale. „Negânditul” este
în Vãzãtorul un alt Real, al vãzului pãpuºãresc,
ce se deschide din interiorul Realului gândit,
discursivizat. Patagonia este în roman acest
laborator interior în care o „sursã obscurã a luminii”
spoieºte Realul pentru a-l dezvãlui ca pe o
caricaturã a lumii basmului ascultat pe jumãtate.

Sever înþelege fãrã echivoc: cãrþile, gândurile,
animalele cu un singur ochi nu sunt evadãri din
real, ci punþi de împãcare cu prezentul. Aceastã
împãcare cu prezentul, în scriitura autoarei ieºene,
nu se realizeazã printr-o reîncredere în gândul
dus pânã la capãt, ci prin imaginea detaliului
carnavalesc, care este singurul lucru reluat în
ambele lumi, atât cea a proiecþiei cât ºi cea a
întâmplãrilor. Romanul este împãrþit în douã pãrþi:
I. Plecat în Patagonia ºi II. Vãzãtorul, fiind douã
filtrãri diferite ale aceluiaºi context evenimenþial.
Din fericire romanul nu se încheie odatã cu prima
parte, ci se relanseazã ca scriiturã ºi perspectivã
narativã în cea de-a doua parte, pentru a nuanþa
stratificarea ficþionalului ce-ºi deschide propriile
lumi în jurul unor nuclee iniþiale. Cea de-a doua
parte e cea care ne pierde în confesionalul liric a
unui personaj care în prima parte nu era decât o
apariþie. Nu aº merge mai departe în dezvãluirile
narative, deoarece romanul are un merit în

Cãlina  Pãrãu
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construcþia unei tensiuni atipice ce trebuie
experimentatã în pas cu ritmul lumii create.

Romanul se încãpãþâneazã sã probeze la
fiecare nouã cotiturã ceea ce am putea numi
reacþia biologic codificatã a înveninãrii împotriva
celuilalt. Uneori romanul pare sã facã concesii
pentru a-ºi duce la capãt programul de teatralizare
a inumanitãþii. Personajele principale sunt prinse
în zguduirile întemeietoare produse de coliziunea
propriei întâlniri unice, care e linia de reluare a
rãutãþii, a ignoranþei, a trecutului ºi a unor praguri
de vedere legiferante.

Dacã ar fi sã diagnosticãm în jurul cãrei

teme orbiteazã acest roman, am spune cã e
vorba despre vãzul dioptriilor patologizante,
despre privirea desenatoare ºi panorama
grotescului sedat. La fel ca ºi personajul lui
Sever, romanul însuºi este cel care încearcã sã
prindã „imaginile dintre chip ºi momenul când
acesta se reflectã în oglindã”. Acesta este
momentul vizual în care reflexia încã neformatã
nu poate susþine o privire ce stabilizeazã, cãutând
sã se sprijine în oglindã, undeva în afara ei.
Vãzãtorul ar putea fi nu metafora celui care vede
putând radiografia realitatea, ci a celui care vede
amânând reflexia.

Safari
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Raul Popescu
În 1985, dupã volume ca Psihanodia sau

Experienþe ale extazului, Ioan Petru Culianu propune
un alt studiu despre gnosticism, cu evidente accente
critice. Titlul volumului, Gnosticism ºi gândire modernã:
Hans Jonas, sugereazã o monografie. Este, într-
adevãr, vorba despre o monografie, însã, pe de altã
parte, dupã cum recunoaºte însuºi autorul, studiul
concretizeazã un vechi proiect, datând încã din 1973,
care a cãpãtat o primã formã în teza de licenþã din
1975 susþinutã la Università Catolica „del Sacro
Cuore” din Milano. Volumul Gnosticism ºi gândire
modernã: Hans Jonas este unul
important pentru perioada în care
Culianu s-a dedicat studiului
gnosticismului, dintr-un motiv simplu:
avem de-a face, în acest caz, cu „o
rapidã prezentare a fenomenului ºi a
istoriei studiilor despre gnosticism”, în
care vocea criticã ºi erudiþia lui Culianu
sunt vizibile. Dar sã vedem care sunt
obiecþiile lui I.P. Culianu legate de modul
în care Hans Joans a ales sã se
raporteze la gnosticism.

În primul rând, I.P. Culianu a
respins categoric ipoteza iranianã a
dualismului gnostic ºi, asemenea lui
Gilles Quispel, considera dualismul un
produs al iudaismului târziu, elenistic.
Hans Jonas, pe de altã parte, deºi a
abandonat teza originii iraniene, nu a agreat ipoteza
originii iudaice, invocând incompatibilitatea acesteia
cu „antisemitismul gnostic”. Culianu, în schimb, se
situeazã, influenþat fiind de modul în care a definit
gnosticismul Ugo Bianchi, istoric invocat adesea în
paginile studiului, pe baricade opuse. Ugo Bianchi
considera gnosticismul „moºtenitorul de drept, dacã
nu de fapt, al speculaþiilor «misteriosofice» apãrute în
spaþiul grec chiar înainte de Platon”. Trebuie menþionat
aici cã Bianchi înþelegea prin „misteriosofice”
doctrinele ºi concepþiile religioase greceºti care au
preluat concepte din practicile religioase de tip mistic
ºi misteric, reinterpretându-le din perspectiva unei
înþelepciuni (sophia) revelatoare. Cu alte cuvinte,
gnosticismul ar fi, în viziunea lui Bianchi, o „iudaizare”
ºi „creºtinare” a misteriosofiei greco-elenistice,
ipotezã pe care Culianu, deocamdatã, nu o ignorã.
Dimpotrivã, pânã la desãvârºirea viziunii sale
sistemice, istoricul, contextualul vor ocupa un loc
esenþial în scrierile lui I.P. Culianu.

În lumea modernã, crede Jonas, gândirea ºi
simþirea gnostice nu au dispãrut, dimpotrivã, au
proliferat. Într-un interviu din 1975, acordat lui I.P.
Culianu, recunoaºte cã este vorba mai degrabã de
un „spirit al vremii”, de un soi de pesimism contextual.
Cele douã rãzboaie mondiale, apoi criza economicã
au favorizat acest tip de atitudine. „Cred cã ceva în

Europa se înrudea cu gnosticismul: situaþia
apocalipticã ºi nihilistã”, recunoaºte Jonas. Gnosis
und spätantiker Geist, volumul din 1934 semnat de
Hans Jonas, primul volum din douã, deºi a avut slabe
ecouri critice, a devenit, dupã cum i-a mãrturisit mai
apoi Karl Jaspers, „un factor major în viaþa secretã a
intelligentsiei germane din timpul rãzboiului”. Gilles
Quispel, la rându-i, a recunoscut cã, de asemenea, ºi
în Olanda ocupatã cartea a avut numeroºi cititori. Hans
Jonas era îndreptãþit, aºadar, sã afirme: „Cred cã
atinsesem nervul sensibil al unei epoci”. Modest, însã,

nu-ºi absolutizeazã meritele: „Asta nu
înseamnã – ºi trebuie s-o subliniez – cã
interpretarea pe care am dat-o
gnosticismului era corectã: ea se potrivea
doar cu starea de spirit provocatã de
circumstanþele istorice...”. Ce aducea nou
gnosticismul în contextul vremii sale ºi prin
ce se înrudeºte cu perioada interbelicã ºi
chiar cu cea postbelicã? Platon, filosof cu
o influenþã majorã în antichitate, în ciuda
doctrinei „cãderii sufletului”, recunoaºte
necesitatea existenþei acestei lumi în
desãvârºirea întregului. La Plotin, ca ºi
la Platon, este evidentã atitudinea de
respect pentru cosmos, perceput ca
armonic, divinizat. Gnosticismul, pe de
altã parte, înlocuieºte viziunea unui
cosmos divinizat cu unul demonizat,

creat de arhonþii cei rãi, care instaureazã o spaimã
faþã de aceastã lume. Culianu, pe urmele lui Jonas,
descrie astfel acest fenomen: „Transformarea constã
în faptul cã sufletul însuºi nu se mai aflã în opoziþie
cu materialitatea corpului, ci intrã în structura
cosmosului tenebros, este demonizat, supus forþelor
malefice. Eliberarea stã în negarea de sine însuºi ca
existenþã psihicã, negare a cosmosului în acelaºi timp,
care duce la regãsirea scânteii de spirit ascunse,
aparþinãtoare Dumnezeului necunoscut”. Este de
înþeles, prin urmare, de ce la început de secol XX
exista o empatie faþã de un astfel de mod de a percepe
lumea. Nici dupã cel de al doilea rãzboi mondial
lucrurile nu s-au schimbat. În aceeaºi notã,
comunismul, în esenþa sa demonicã, poate fi vãzut
ca un construct nãscocit de cãtre arhonþii malefici.
Lumea comunistã era o lume demonizatã, iar
evadarea constituia principala preocupare a celor
prinºi în acest angrenaj. I.P. Culianu recunoaºte cã
tema gnosticismului i s-a impus de la sine tocmai
pentru cã venea dintr-o astfel de lume condusã de
niºte arhonþi rãi. De menþionat cã interesul pentru
gnosticism al tânãrului I.P. Culianu se datoreazã, dupã
cum am mai precizat, profesorului Ugo Bianchi, cu
care începe sã studieze în 1973. Nu-i de mirare,
aºadar, cã volumul despre Hans Jonas reprezintã,
în fond, o criticã, de pe poziþiile lui Ugo Bianchi, a
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modului existenþialist (heideggerian) de analizã a
gnosticismului practicat de Jonas.

Pentru Hans Jonas, gnosticismul, dupã cum
am vãzut, are subtile ºi trainice legãturi cu secolul al
XX-lea, secol dominat de o acutã viziune nihilistã
asupra existenþei. În eseul „Rãzbunarea gnosticilor
(gnosticismul ºi literatura secolelor XIX ºi XX)” (1984),
Culianu face o scurtã prezentare a câtorva elemente/
carcateristici gnostice recognoscibile ºi în literatura
secolelor XIX-XX. Caracteristicile ar fi urmãtoarele:
dualism anticosmic, consubstanþialitatea între cel care
cunoaºte ºi instrumentul cunoaºterii, caracterul
emanaþionist, anticosmismul (de fapt, unica trãsãturã
distinctivã a gnosticismului). Spre deosebire de Jonas
– sau ducând mai departe viziunea lui Jonas – I.P.
Culianu face o distincþie importantã între nihilismul
gnostic ºi cel modern, distincþie reluatã ºi în volumele
Gnozele dualiste ale Occidentului ºi Arborele gnozei.
Pe scurt, avem, pe de o parte, un nihilism metafizic,
pe de altã parte, un nihilism antimetafizic. Dacã
acþiunea gnosticilor de deconstrucþie era îndreptatã
atât împotriva lumii fizice, cât ºi împotriva lumii de
dincolo, ea nu urmãrea distrugerea transcendenþei
(cel puþin nu în totalitate), asemenea nihilismului
modern. Distincþia merita, cred eu, precizatã.

În Psychanodia I. A Survey of the Evidence
Concerning the Ascension of the Soul and its
Relevance, volum apãrut în 1983 în Olanda, ºi tradus
la noi cu titlul Psihanodia. O prezentare a dovezilor
cu privire la ascensiunea celestã a sufletului ºi la
importanþa acestuia, Culianu s-a oprit asupra temei
ascensiunii sufletului la cer, Himmelsreise der Seele,
temã centralã în gnosticism ºi care l-a preocupat,
printre alþii, ºi pe Hans Jonas. Încã din  introducere,
Culianu recunoaºte cã unul dintre obiectivele
volumului este acela „de a combate din rãdãcinã
vederile «tradiþionale» greºite în domeniul a ceea ce
se numeºte «die Himmelsreise der Seele» sau
«înãlþarea la cer a sufletului», un domeniu în care
religionsgeschichtliche Schule continuã sã deþinã
monopolul”. Pentru Wilhelm Anz, primul exponent al
religionsgeschichtliche Schule, ideea înãlþãrii sufletului
la ceruri ºi-ar avea originea în Iran. Wilhelm Bousset,
în lucrarea Die Himmelsreise der Seele (1901),
propune, pe urmele lui Anz, acelaºi loc: Iranul. De
asemenea, Bousset susþinea cã „originea dualismului
gnostic nu putea fi iudaicã, deoarece Dumnezeul
iudeilor a suferit în gnosticism un proces de
«demonizare», al cãrui rezultat a fost transformarea
sa în demiurgul rãu al acestei lumi”, formã particularã
de antisemitism incompatibilã, susþinea Bousset, cu
gândirea religioasã iudaicã. E. Peterson, G. Quispel
ºi I.P. Culianu au demonstrat cã lucrurile nu stau
astfel, cã influenþa iudaicã în configurarea
gnosticismului a fost esenþialã. În volumul Experienþe
ale extazului, Culianu susþine, în siajul altor cercetãtori,
cã formarea dualismului gnostic este produsul unei
schimbãri majore în contextul socio-politic din
Palestina secolului I p.C. Unele grupuri evreieºti, dupã
distrugerea Templului din Ierusalim, dezamãgite de
lipsa intervenþiei divine, au ales sã creadã cã
Dumnezeul acestei lumi este un Arhonte rãu, un zeu

secundar, iar Dumnezeul adevãrat s-a retras undeva,
în afara acestei lumi, lume care, în fapt, este o creaþie
a Arhontelui cel rãu. În unele medii iudaice s-a
dezvoltat o atitudine de nemulþumire faþã de un
Dumnezeu care a permis înfrângerea evreilor de cãtre
romani atât în 70 dHr, cât ºi în 135 dHr.

Gnozele dualiste ale Occidentului, volum apãrut
în 1990, la editura parizianã Plon, sub titlul Les Gnoses
dualistes d’ Occident. Histoire et mythes ºi reluat în
englezã în 1992 cu titlul The Tree of Gnosis. Gnostic
Mythology from Early Christianity to Modern Nihilism,
dezvãluie deja o manierã proprie de abordare a
gnosticismului, desãvârºitã în varianta englezã. Scopul
mãrturisit al cercetãrii este „studiul miturilor vehiculate
de un grup anumit de curente religioase numite de noi
«dualisme ale Occidentului».” Autorul recunoaºte cã
aspectul istoric al problemei va fi tratat minimal, accentul
cãzând pe tratarea sistematicã ºi sincronicã a acestor
credinþe. Pentru cã, pânã în acest punct, nu am afirmat
clar diferenþa dintre dualism ºi gnosticism, o fac acum,
pornind de la volumul din 1990 al lui Culianu. Dualismul
presupune opoziþia a douã principii (lui opunându-i-se
monismul). Spre deosebire de dualism, gnosticismul
vehiculeazã douã mituri dependente unul de celalalt,
cel al înþelepciunii cãzute ºi cel al demiurgului ignorant
sau al trickster-ului. În al doilea rând, atitudinea de fond
a gnosticismului este una revoluþionarã, aceastã
atitudine calificându-l drept o contra-culturã în raport
cu doctrinele ºi religiile perioadei sale de manifestare:
el neagã bunãtatea Creatorului, considerându-l un
Demiurg ignorant ºi mândru, ºi, de asemenea, neagã
principiul antropic, principiu care postuleazã cã omul a
fost fãcut pentru lumea de aici, iar lumea de aici a fost
fãcutã pentru om.

Premiza volumului este clar formulatã de la
bun început: „Cum vom afirma în paginile ce urmeazã,
omul ºi sistemul de producþie miticã se gândesc ei
înºiºi ºi câteodatã se re-gândesc unul pe celãlalt”.
Termenul-cheie, în rândurile citate, este acela de
sistem. Mai departe, dualismul este definit ca proces
de gândire, proces ale cãrui rezultate pot fi încadrate,
iatã, sistemic, adicã într-un sistem. Dualismul este
„un proces de gândire care, o datã pus în miºcare,
produce de la sine o infinitate de variante perfect
previzibile (s.m.), plecând de la o simplã analizã logicã.
Studiul acestui proces formeazã obiectul cercetãrii
noastre”. Ceea ce ne propune Culianu este o schemã
alcãtuitã din mai multe posibilitãþi ºi soluþii, în istorie
impunându-se doar unele dintre acestea, celelalte fiind
repudiate prin jocul puterii: „Viaþa, ca ºi mitul, este
domeniul alegerilor multiple. ªi, ca ºi în viaþã, o ale-
gere greºitã în mit poate fi fatalã. Aºa a fost pentru
nenumãraþi marcioniþi, maniheeni, paulicieni ºi
cathari… Se moare ºi se trãieºte într-un adevãr care
nu-i decât unul din multe”. Gnosticii, ºi dualiºtii în
general, nu au fãcut decât sã aleagã din aceastã
schemã soluþii afine cu viziunea lor despre lume. Deja
I.P. Culianu, cu aceste douã volume, iese din domeniul
strict al istoriei religiilor ºi gliseazã înspre ºtiinþele
cognitive, metoda sa sistemicã fiind, în fond, una
cognitivã.

(continuare în pag. 74)
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A n d r e a
C o h e n  locuieºte în
Watertown, MA. A
publicat volumele de
p o e z i e K e n t u c k y
Derby (2011), Long
Division (2009) ºi The
C a r t o g r a p h e r ’ s
Vacation (1999), ca ºi
poeme publicate în
reviste precum The
New Yorker, The
Atlantic, The Hudson
Review etc.

Printre distincþii-
le  ob þ inu te  d e A.
C.se numãrã PEN
Discovery Award, Owl
Creek Poetry Prize
etc. A.C. este coor-

donator al Writers House, de la Merrimack
College ºi Blacksmith House Poetry Series, în
Cambridge, MA.

Brutal

E brutal sã-i dai
deþinutului o fereastrã —
a zãri cerul o clipã —

de parcã viaþa de apoi
ar exista. Brutal
din partea ta sã faci paradã

într-un corp
în aceeaºi
camerã în care te visez.

Pricomigdale

Înþeleg acum.
Eºti moartã.
Nu mai poþi face
tot ce
fãceai cândva
Reluãri, în schimb,
ale noilor episoade.
Înþeleg.
Nu poþi trimite
pricomigdale de Paºtele acesta,
acele dulciuri dense
fãrã fãinã, conformându-se
regulilor
kashrutului, litera
legii, care,

Andrea Cohen în cazul poporului nostru,
au însemnat ºi fuga, dând
sclavia pe deºert.
Tãrâmul de lapte ºi miere
era un soi de set de
picturã-pe-numere
pe care toþi l-au târât
legat de capetele lor prin
ºanþurile deºertice. Cel
mai bine e sã nu dai
indicaþii spre Nirvana
pe hârtie; ar putea fi
furate sau confiscate, sau
mai rãu: locul însuºi
distrus. Patruzeci
de ani înseamnã prea mult timp
în care sã ajungi acolo unde mergi.
Unde ai fost trimis?
La final ai vorbit
despre o cãlãtorie cu vaporul, despre
biletele la clasa
a doua, pe un vas care nu avea
cârmã, motor, vele.
Kaput, ai zis.
Cãutai
o soluþie.
De ce acum? cineva
a întrebat — mai degrabã o
cerere decât o întrebare. Trebuia
sã pleci.
Înþeleg. Te-am pregãtit
pentru o cãlãtorie,
pentru cã mintea
rãmâne blocatã pe viteza
cu care se ciocneºte de Fin, de Finito.
Mintea insistã
sã mai facã
un drum încã un salut.
Înþeleg: nu vei
afiºa pricomigdalele
anul acesta. Nicio problemã,
mamã. Doar trimite-mi reþeta.

Naturã moartã cu un copil

Timp de un an, sora mea mai micã
cânta orice: indicaþii despre
cum sã legi ºireturile, rãspunsurile corecte
la ghicitorile algebrice, descrierile
bezelei sale preferate, preziceri
despre care coastã se va prãbuºi mai întâi
în marea furioasã. Dintr-un motiv anume,
pãrinþii mei au suportat-o:
ariile stridente ale listelor de cumpãrãturi,
neregulile prânzului de la cantina ºcolii. Au lãsat-o
sã facã triluri ºi intonãri, jodel,
fredonãri ºi sã cânte scat în stil acapela, montând
în casa noastrã o scenã caraghioasã,
                                                         schimbãtoare.
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Flori 14

În ziua în care a strigat
Ray Finney e mort
în rochia ei galbenã, de varã,
a trebuit sã recunoaºtem cã vocea ei
era tot mai bunã, cã zbierãtul ei
a fãcut moartea lui Ray puþin mai suportabilã.
Încurajatã, a început sã cânte
necrologurile oamenilor pe care nu i-am cunoscut
                                                                 vreodatã,
aducându-i pe liderii societãþii ºi pe cei ce au creat
magazinele de scule-ºi-ºtanþe în mijlocul nostru
ºi, într-o secundã, îi cãsãpea pe loc.
Am urât-o pentru asta ºi i-am scris
necrologul: fatã, cântãreaþã, de 9 ani gãsitã
                                                              strangulatã
de sora mai mare. În cele din urmã, s-a sãturat
de triluri. Copacii au încetat sã-i mai vorbeascã
în portughezã. Mormolocii nu-i mai
spun secretele Arctice. A fost
cea mai crudã moarte dintre toate, mama mea a zis,
ca la carte, fãrã graþiere.

Drept rãspuns

Am sunat la muncã spunând cã sunt bolnavã.
Asta m-a fãcut sã mã simt bolnavã.

Am luat gheaþã zdrobitã.
Gheaþa era de la o sculpturã în gheaþã.

Sculptura mamei mele.
A fãcut-o înainte sã se ducã.

Asemãnarea este stranie.
Poate cã tot ce se topeºte seamãnã cu sine însuºi.

Mã simt puþin mai bine.
Destul de bine cât sã mã privesc în oglindã.

Sã încep sã sculptez

                              traduceri de Florin Buzdugan
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Introducere la o politicã a esteticului

În Ästhetische Theorie, Theodor W. Adorno
discutã aspectul angajãrii artei, susþinând ruptura
dintre artã ºi politicã. În opinia sa, dacã se poate
vorbi în termenii unei intruziuni a operei de artã
în politicã, aceasta se produce în general în mod
periferic, o intruziune care le compromite
conceptual pe amândouã. Acest paradox al artei
politice a constituit o temã de interes pentru mai
mulþi autori care se înscriu în linia de gândire a
ªcolii de la Frankfurt. Peter Bürger (Theorie der
Avantgarde, Frankfurt Am Main, Suhrkamp,
1974) susþine cã avangardele anilor 1960 nu au
reuºit sã reproducã ºocul critic al avangardelor
istorice de la începutul secolului pentru cã nu
au putut sã se sustragã instituþionalizãrii. Rainer
Rochlitz (Subversion et subvention , Paris,
Gal l imard , 1994) merge º i  mai  departe ,
susþinând cã de fapt conþinutul politic al operei
þine astãzi locul criteri ilor artist ice, faptul
adecvãrii politice fiind suficient pentru a legitima
o operã de artã. Rancière îºi plaseazã discursul
dincolo de aceste diferenþe, susþinând cã arta
este intrinsec o formã a politicului, un politic
în þe les însã nu în  spaþiu l  restrâns a l
militantismului, ci în spaþiul în care fiinþa umanã
este conþinutã ºi îºi desfãºoarã în comun(itate)
activitãþile.

Politica esteticului teoretizatã de Jacques
Rancière regândeºte relaþia dintre artã ºi politicã
într-o perspectivã care repoziþ ioneazã ºi
reconfigureazã atât esteticul, cât ºi politicul,
deschizându-le ºi detaºându-le de câmpul
restrâns în care sunt de obicei aºezate ºi
concepute. În acest sens, filosoful se con-
centreazã asupra unor aspecte care includ
delimitarea dintre vizibil ºi invizibil, audibil ºi
inaudibil, ceea ce poate fi conceput/ gândit ºi ceea
ce nu poate fi conceput/ gândit, dintre posibil ºi
imposibil. Dincolo de dezbaterile interminabile care
populeazã scena sfârºitului utopiilor, dezbateri ce
se contureazã în jurul unor viziuni ºi abordãri ce
proclamã criza artei sau moartea imaginii,
Rancière îºi propune stabilirea câtorva condiþii de
inteligibilitate a legãturii care se articuleazã între
esteticã ºi politicã. În aceastã direcþie analizeazã
modul în care practicile artistice se înscriu în
decupajul temporal ºi spaþial al vizibilului ºi
invizibilului, al cuvântului ºi al zgomotului, decupaj
care defineºte „locul ºi jocul politicului”.

Aura Poenar

Cel care vede nu ºtie sã vadã

Aceastã problematicã ce traverseazã ºi
vertebreazã istoria umanitãþii constituie pentru
Rancière un punct nodal în diferitele abordãri (în
artã, naraþiune ºi istorie) ale modului în care se
articuleazã percepþia, descifrarea ºi reprezentarea
realului. Pe de o parte sunt toate demersurile ºi
explicaþiile subtile sau instalaþiile „spectaculare”
care încearcã sã le arate „orbilor” ceea ce nu vãd,
pe de altã parte sunt cei care vor sã transforme
spectacolul în acþiune ºi spectatorul în fiinþã activã.
Studiind forme ºi dezbateri ale artei contemporane,
Rancière opune douã abordãri ºi aspecte care se
cer înþelese: semnificaþia artei politice ºi
semnificaþia unei politici a artei. Emanciparea
spectatorului constituie, în viziunea lui Rancière, o
afirmare a capacitãþii sale de a vedea ceea ce
„vede” ºi de a ºti ce sã gândeascã ºi cum sã
procedeze în consecinþã. Astfel, critica pe care
Rancière o aduce cinematografului nu este adresatã
industriei comerciale care a redus cineaºtii la rolul
de ilustratori ai unor scenarii dictate de o impusã
standardizare a intrigilor ºi identificare cu
personajele, o criticã îndreptãþitã de altfel. Autorul
sondeazã însã alte profunzimi care întreþin doliul
despre care vorbeºte în cartea sa, La Fable
cinématographique (Paris, Le Seuil, 2001). Este
vorba de un doliu dupã acea „utopie” a anilor 1920,
a unei lumi în care arta imaginilor mobile nu era pur
ºi simplu o tehnicã a vizibilitãþii ce a înlocuit arta de
a imita formele vizbile, ci, mai degrabã, accesul
deschis la un adevãr interior al sensibilului în care
orice opoziþie între aparenþele înºelãtoare ºi
realitatea substanþialã este abolitã. Un film precum
Cruciºãtorul Potemkin de exemplu  nu miza pe o
identificare a spectatorului cu un personaj anumit,
ci cãuta „sã atingã direct sistemul nervos al
acestuia” (prin ºocul dintre cele douã planuri – al
spectatorului ºi al personajelor, care lãsa în urmã
strategiile tradiþiei mimetice) prin montaj (prin
operaþii formale care asigurã adecvarea între
calculul pur conºtient al operei ºi logica
inconºtientã care dominã ºi determinã zonele cele
mai profunde ale gândirii sensibile).

În Le Partage du sensible. Esthétique et
politique (Paris, La Fabrique-éditions, 2000),
Rancière defineºte regimul estetic al artei în opoziþie
cu regimul reprezentativ, considerând cã regimul
actual al artei începe o datã cu sfârºitul erei
mimesisului. Regimul estetic al artei este asociat
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artei) ce suspendã conexiunile obiºnuite dintre
aparenþã ºi realitate, formã ºi materie, activitate ºi
pasivitate, comprehensiune ºi sensibilitate. Existenþa
criteriilor care permit ºi faciliteazã distingerea netã
între ceea ce este acceptabil ºi ceea ce nu este
acceptabil este caracteristicã pentru un regim al
reprezentãrii. În epoca regimului estetic al artei,
aceste criterii sunt abandonate, ceea ce impune o
judecatã (de naturã) sensibilã a obiectelor. În acest
regim obiectul artei se impune cu o diferenþã. El nu
este egal cu sine ºi nici nu poate fi redus sau limitat
la ceea ce este el ca obiect. Ceea ce caracterizeazã
arta este aceastã identitate cu non-arta, pentru cã
nu este vorba de o identificare cu o formã
determinatã a unui anumit material (specific), ci cu
o diferenþã, cu ceea ce este mobil, cu ceea ce trece
ºi se desfãºoarã. Mimesisul perioadei clasice (ºi
regimul reprezentãrii care îi corespunde) asocia
poiesis-ul cu aisthesis-ul, adicã o manierã de a face
cu o manierã de a fi, subsumate unei naturi umane
legislatoare. Acest raport dintre producere,
sensibilitate ºi legislaþie gestiona ºi asigura ordinea
artelor frumoase. Arta nu exista ca noþiune
autonomã, dar în spaþiul sãu funcþionau criterii de
discriminare, reguli de recunoaºtere ºi apreciere
conform cãrora „evaluatorul” decidea dacã o imitaþie
era acceptabilã. În viziunea lui Rancière, arta ºi
discursul specific artei nu se constituiau pe un
fundament specific acesteia, ci în funcþie de un partaj
social. În regimul estetic al artei factorul legislator ºi
normativ dispare, nemaiexistând o mediere între
operaþiile (de naturã tehnicã) ºi afectul pur, sensibil
al unei interioritãþi. Pierzându-ºi funcþia de ilustrare
religioasã sau socialã, operele nu mai sunt clasate
în funcþie de criterii exterioare, fiind acceptate în ceea
ce constituie singularitatea ºi eterogenitatea lor
conceptualã ºi comunicate unui public nediferenþiat.
Tabloul devine o cartografiere (o arhivã a propriului
sãu proces), subiectul tabloului este înlocuit de
gestul pictorului ºi de modul în care se actualizeazã
ºi concretizeazã materia picturalã. Între facultatea
activã ºi cea receptivã s-a pierdut norma adecvãrii
ºi, odatã cu ea, natura umanã, cea care aloca
demnitãþii subiectului o demnitate a formelor. Estetica
este pentru Rancière gândirea specificã unei noi
dezordini, în care natura umanã ºi natura socialã
nu se mai garanteazã reciproc. (Vezi Jacques
Rancière, Malaise dans l’esthetique, Paris, Galilée,
2004).  Prin urmare arta contemporanã devine
impurã (asumând ºi integrând în reprezentare, aºa
cum o face cinematograful sau colajul, o temporalitate
eterogenã ºi anacronicã), o formã de vizibilitate care
rupe, bruiazã obiºnuinþa experienþei. Rancière
numeºte acest regim estetic pentru cã el comunicã
o idee a(supra) artei pornind de la modalitãþile de a fi
ale obiectelor sale, adicã modalitãþile de manifestare
a sensibilului, iar nu separarea genurilor sau
manierelor de a face. Acest regim estetic este un
regim al sensibilului care devine motorul artei, un
regim eterogen bazat pe identitatea contrariilor care
(re)uneºte gândirea cu non-gândirea, cunoaºterea

cu non-cunoaºterea, logosul cu patosul (etc.).
Aceastã conectare a contrariilor are drept
consecinþã faptul cã arta devine o singularitate (ceea
ce mi se întâmplã mereu altfel) ºi, prin urmare, este
detaºatã de orice definiþie a genurilor. Aceastã nouã
autonomie a artei bulverseazã criteriile (specifice
genurilor), iar formele artei devin un fel de forme prin
care se formeazã însãºi viaþa, însuºi realul.

Gândirea specificã imaginii

Formele de partaj al sensibilului structureazã
maniera în care artele pot fi percepute ºi concepute
ca arte ºi ca forme de înregistrare a sensului
comunitãþii. Aceste forme definesc, în viziunea lui
Rancière, maniera în care arta ºi imaginile „fac
politicã” indiferent de intenþiile care le ghideazã, de
modurile de integrare socialã a artiºtilor sau de
modul în care formele artistice reflectã structurile
sau miºcãrile sociale. Madame Bovary este
perceputã (ºi puternic acuzatã) în momentul
apariþiei sale ca o (formã de) „democraþie în
literaturã” în ciuda poziþiei aristocratice ºi a
conformismului politic al autorului. Însuºi refuzul lui
Flaubert de a încredinþa literaturii sarcina de a
transmite un mesaj este privit ca o dovadã (nedoritã)
a egalitãþii democratice. Adversarii sãi îl acuzã cã
este democrat prin preferinþa sa de a „picta”, de a
arãta în loc sã instruiascã. Aceastã egalitate pe
care o produce indiferenþa este aºadar consecinþa
unei prejudecãþi sau opþiuni poetice: egalitatea
tuturor subiectelor înseamnã negarea oricãrui
raport de necesitate care impune o anumitã formã
pentru un anumit conþinut. Aceastã indiferenþã,
subliniazã Rancière, nu este altceva decât
egalitatea scriiturii, egalitatea a tot ceea ce se
produce în scriiturã ºi care distruge ierarhiile
reprezentãrii ºi instituie o comunitate a cititorilor
care nu au nevoie de o legitimitate, fiind decisã ºi
configuratã de accesul nediferenþiat ºi aleatoriu la
lecturã. Forma literarã, prin ceea ce are mai specific
(opþiunea stilisticã, strategia de partaj a dicibilului
ºi vizibilului), este politicã nu în sensul în care
reproduce o intenþie, o ideologie sau reprezintã un
real, ci prin capacitatea de a lucra în real, de a
produce alt real. Democraþia vocilor, a vizibilului, a
discursului nu îl precede pe Flaubert, ci e
consecinþa textului sãu. Imaginea, literarã,
fotograficã sau cinematograficã, comunicã ºi
produce o ordine, o distribuire a lumii ºi a realului.
Imaginea, considerã Rancière, are o gândire
proprie. Ea presupune ºi se manifestã ca o
modificare a statutului raporturilor dintre gândire,
artã, acþiune ºi imagine. Aceastã schimbare
marcheazã practic pasajul de la regimul
reprezentativ al expresiei la un regim estetic.
„Descriem adesea ruptura esteticã modernã în
termenii unei treceri de la regimul reprezentãrii la
un regim al prezenþei sau al prezentãrii. Aceastã
viziune a prilejuit douã mari viziuni ale modernitãþii
artistice: existã modelul fericit al autonomiei artei în
care ideea artisticã se traduce în forme materiale,
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scurtcircuitând medierea imaginii ºi existã modelul
tragic al ‘sublimului‘ în care prezenþa sensibilã
manifestã, în mod opus, absenþa oricãrui raport
comensurabil între idee ºi materialitate sensibilã.”
(Jacques Rancière, „L’image pensive”, Le
Spectateur émancipé, La Fabrique éditions, 2008).
Rancière propune însã o a treia modalitate de a gândi
ruptura esteticã. Aceasta nu ar mai consta în
suprimarea imaginii în prezenþa directã, ci într-o
emancipare a sa prin raport cu logica unificatoare a
acþiunii: ea nu va mai fi ruptura raportului dintre
inteligibil ºi sensibil, ci va marca un nou statut al
figurii. Figura, în accepþiunea clasicã a termenului,
reunea douã semnificaþii: pe de o parte constituia o
prezenþã sensibilã ºi pe de altã parte constituia o
operaþie de deplasare care punea o expresie în locul
alteia. Este vorba de douã regimuri de expresie care
se întrepãtrund, fãrã un raport definit. Pe acest fundal
propune Rancière o viziune asupra gândirii specifice
imaginii care este practic efectul, produsul acestui
nou statut al figurii, care nu mai înlocuieºte o expresie
cu alta, ci conjugã, fãrã sã le omogenizeze, douã
regimuri de expresie. În viziunea lui Rancière,
literatura este cea care a fãcut explicitã aceastã
funcþie a imaginii, aceastã gândire specificã imaginii.
În S/Z Roland Barthes analizeazã fraza care încheie
Sarrasine de Balzac : „La marquise resta pensive.”
Ceea ce îi atrage atenþia este aceastã adâncire în
gânduri pe care o comunicã „pensive”,  dar care
are un cu totul alt efect ºi rol datoritã locului în care
îl plaseazã Balzac. În interpretarea lui Rancière, el
opereazã o deplasare a statutului textului : „Ne aflãm
practic la sfârºitul unei naraþiuni, secretul istoriei a
fost dezvãluit ºi aceastã dezvãluire a pus capãt
speranþelor naratorului în privinþa marchizei. Or, în
chiar momentul în care naraþiunea se sfârºeºte,
aceastã îngândurare vine sã nege acest sfârºit; ea
suspendã logica narativã în favoarea unei logici

expresive nedeterminate.” (Jacques Rancière,
„L’image pensive”). Barthes vedea în aceastã
îngândurare marca textului clasic, prin care acesta
sugera cã nu ºi-a epuizat semnificaþiile. Rancière
priveºte din alt unghi aceastã îngândurare a
marchizei, în care el vede o marcã a textului modern,
a regimului estetic al expresiei: îngândurarea de fapt
contrazice logica acþiunii pentru cã ea prelungeºte
acþiunea care s-a oprit, în timp ce suspendã orice
concluzie. Prin urmare, raportul dintre naraþiune ºi
expresie este întrerupt, iar istoria se fixeazã, se
blocheazã pe o imagine, pe un tablou. Efectul este
de inversare a funcþiei imaginii. Vizualitatea nu mai
suplimenteazã o acþiune, ci o scurtcircuiteazã, o
suspendã sau o dubleazã. În acest fel, observã
Rancière, o imagine nu apare niciodatã singurã. Ea
aparþine unui dispozitiv de vizibilitate care regleazã
statutul corpurilor reprezentate ºi tipul de atenþie pe
care îl primesc. În consecinþã, importantã este
cunoaºterea tipului de atenþie pe care îl reclamã ºi
provoacã un anumit dispozitiv. Gândirea specificã
imaginii þine aºadar de prezenþa latentã a unui regim
de expresie în altul. În Histoire(s) du cinéma Jean-
Luc Godard monteazã prezenþa simultanã ºi
întrepãtrunderea unor regimuri de expresie specifice
cinematografiei, fotografiei ºi literaturii. Vorbim în
consecinþã de regimuri de expresie care se
întrepãtrund, producând combinaþii unice prin
schimburi, fuziuni ºi distanþãri sau rupturi la nivelul
vizibilului. Aceste combinaþii creeazã, în viziunea lui
Rancière, forme de gândire specificã imaginii, care
merg dincolo de opoziþia dintre operativitatea artei
ºi imediatul imaginii. Gândirea specificã imaginii nu
este aºadar privilegiul tãcerii fotografice sau
picturale. Aceastã tãcere este ea însãºi un anumit
tip de figural, o anumitã tensiune între regimuri de
expresie care constituie ºi un joc de schimburi între
puterile unor medii diferite.

Laguna albastrã
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 Cea mai plãcutã zãbavã este cititul cãrþilor,
dar uneori la fel de palpitant este sã citeºti despre
cãrþi, sã afli care este destinul lor în lume. Dovada:
splendidele eseuri ale lui Alberto Manguel. Când
ºtii cã sintagma best-seller a fost folositã pentru
prima datã în 1889, în ziarul The Kansas City Times
& Sun, ºi cã fenomenul este, în general, anglo-
american, te surprinde faptul cã un francez a studiat
în amãnunt, din prisma sociologiei literare, acest
aspect care, într-un fel, þine de era consumismului.1

Despre autor, Frederic Rouvillois, aflãm cã este
profesor de drept constituþional (?), cã a scris
tratate de drept ºi cãrþi dedicate istoriei ideilor ºi cã
este o prezenþã constantã în presa francezã.
Cartea sa ne oferã prilejul de a vedea best-seller-
ul dintr-o perpectivã ineditã, alta decât cea a
studiilor anglo-americane, întrucât, deºi exemplele
ºi analizele dedicate literaturii de expresie englezã
nu au cum sã lipseascã, insistã suficient de mult
pe cariera unor opere franceze ºi pe viaþa literarã
din Hexagon. Nu înseamnã cã literatura teoretic-
criticã privind best-seller-ul, de provenienþã anglo-
americanã, nu i-a fost cunoscutã cercetãtorului
francez, lucru consemnat conºtiincios în
bibliografie.

Termenul best-seller se autodefineºte: este
vorba, simplu, despre cele mai bine vândute cãrþi.
El a apãrut la rãscrucea veacurilor ºi a fost
împrumutat ºi de limbile care nu au sau nu pot forma
o expresie tot atât de lapidarã ºi de sugestivã
(inclusiv româna). Înainte de best-seller-uri au fost
alte produse literare ce vizau un public cititor cât
mai larg: penny dreadful în Anglia sau seria de dime-
novels a lui Beadle în America, manifestãri timpurii
a ceea ce se va numi mai târziu pulp fiction.
Vânzarea în cantitãþi mari a produselor tipografice
a fost posibilã, ne aratã autorul francez, datoritã
unei conjuncturi fericite: creºterea nivelului de
educaþie, progresul tehnologic în industria cãrþii,
perfecþionarea cãilor de distribuþie, democratizarea
culturii în general. Se poate spune cã best-seller-ul
este un produs spin-off al Revoluþiei Industriale.

Deºi urmãreºte geneza ºi amplificarea
fenomenului, pânã la mondializarea lui, Rouvillois
executã salturi în istorie, plimbându-se liber pe firul
timpului în cadrul aceluiaºi (sub)capitol. Cartea sa este
divizatã în trei pãrþi mari, care se ocupã, respectiv,
cu cartea, sau ce este un best-seller, cu autorul, sau
cum  se fabricã un best-seller, ºi cu cititorul, sau de
ce se cumpãrã un best-seller. O primã idee, care
transpare încã din paginile introductive ale studiului,
este cã valoarea cãrþilor foarte bine vândute nu este
direct proporþionalã cu valoarea lor esteticã sau

literarã. Dintre francezi, Flaubert, Proust sau Gide
sunt niºte pigmei comerciali în comparaþie cu
succesul internaþional al lui Maurice Dekobra. Cele
mai multe best-seller-uri se confecþioneazã dupã
reþetã ºi au drept þintã un  segment relativ bine definit
ºi neexigent al publicului cititor. Se întâmplã ca
unele cãrþi plasate în topul vânzãrilor sã aibã
importanþã literarã, dar de cele mai multe ori
succesele de librãrie ale anului sunt îmbrâncite
afarã de pe listã de noi apariþii cu pretenþii similare,
cãzând în uitare. Adesea succesul unei cãrþi se
datoreazã, pur ºi simplu, fascinaþiei numerelor mari:
etalarea unor cifre impresionnate ale vânzãrilor
stimuleazã dorinþa publicului. În aceastã privinþã
trebuiesc menþionate listele de vânzare fãcute
disponibile de publicaþiile de specialitate ca The
Bookman sau Publishers Weekly, cât ºi de marile
cotidiene: The New York Times Book Review, The
Observer, Le Monde des livres. Listele se bazeazã
pe monitorizarea vânzãrilor în librãriile de prestigiu
ºi on line. Autorul studiului dedicã pagini interesante
ºi rolului premiilor literare în stabilirea clasamentului
celor mai dorite cãrþi. Ciudat cã sunt menþionate
toate premiile importante din Vest (mai ales din
Franþa, dar ºi din þãrile limitrofe ºi din SUA), dar nu
se suflã o vorbã despre importanta distincþie
britanicã, Man Booker Prize.

Best-seller-uri, reiese din primul capitol, au
existat dintotdeauna, chiar dacã nu se numeau aºa.
Prima carte de mare circulaþie este cea care se
situeazã ºi astãzi pe primul loc în topul cãrþilor cel
mai bine vândute: Biblia. Capodopera lui Cervantes,
Don Quijote, a fost extrem de cãutatã ºi imitatã.
De popularitate s-au bucurat romane ca Tristram
Shandy, Candide, Suferinþele tânãrului Werther. În
Franþa, Neastâmpãr al lui Radiguet a cunoscut 82
de ediþii. Foarte cititã a fost Viaþa lui Isus, de Ernest
Renan. Dar un adevãrat best-seller al secolului XIX
a fost romanul propagandist-sentimental al lui H.
Beecher-Stowe, Coliba unchiului Tom. Dupã
aproape încã un veac, un alt roman care a stârnit
furori avea sã propunã o viziune opusã asupra
sclaviei: Pe aripile vântului de Margaret Mitchell.
Existã însã ºi cãrþi care nu au un impact imediat,
dar ale cãror vânzãri, cumulate în timp, ating cifre
astronomice. Ele sunt mai rezistente din punct de
vedere estetic decât literatura genericã. Rouvillois
propune un termen nou pentru aceste opere: long-
sellers. Un exemplu de long-seller este Cãlãtorie
la capãtul nopþii, din care pânã în deceniul ºase al
secolului trecut se tipãriserã 1.200.000 de
exemplare. Studiul lui Rouvillois acordã importanþa
cuvenitã globalizãrii best-seller-ului (asta dupã ce
aratã cã apariþia unei cãrþi de succes este
condiþionatã de momentul istoric ºi de geografie),

Virgil  Stanciu

Cãrþile care cuceresc lumea

1 Frederic Rouvillois, Istoria bestsellerului, traducere
de Emanoil Marcu, Editura Humanitas, Bucureºti, 2013.
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amintind cã mari succese contemporane, precum
ciclul Harry Potter sau Jocurile foamei, ca sã nu
mai vorbim de thrillerele metafizice ale lui Dan
Brown, sunt traduse aproape instantaneu, chiar
uneori publicate în mai multe þãri simultan. Deºi
cuprinde întreg planiglobul, fenomenul rãmâne, în
esenþã, unul anglo-american: „Din 1950 ºi pânã
acum, existã vreo optzeci de cãrþi (de toate
genurile) ce s-au vândut în 10 milioane de
exemplare sau mai multe. În acest palmares
mondial figureazã o lucrare scrisã în portughezã,
Alchimistul, de Paulo Coelho, una în germanã, una
în italianã, una (sau douã) în suedezã, douã în
japonezã, trei în spaniolã, patru sau cinci în chinezã.
ªi cam atât. Toate celelalte sunt scrise în englezã.
Pe scurt, din patru super best-seller-uri publicate
în a doua jumãtate a secolului XX, trei sunt anglo-
saxone” (p. 84).

În secþiunea dedicatã autorului, chestiunea
principalã este scriitorul ºi succesul. Rouvillois este
convins cã cei care dispreþuiesc clasamentele
media gândesc conform principiului „strugurii sunt
cam acri”. Orice autor îºi doreºte un numãr cât mai
mare de cititori, chiar dacã face puþine concesii
gusturilor populare. Chestiunea pecuniarã nu e nici
ea de ignorat. Unii nu ezitã sã devinã triºori –
aceºtia îi furnizeazã criticului francez un material
bogat ºi amuzant. Mulþi autori de rãsunet au lucrat
cu negri, fiind nevoiþi sã producã prozã în cantitãþi
uriaºe sau fiind atât de celebri încât erau siguri cã
orice text semnat cu numele lor va avea trecere.
Este ceea ce se numeºte în carte „literatura
industrialã”. Dumas este un bun exemplu: „...
oamenii aceºtia se înjosesc acceptând condiþia de
negri care trudesc sub biciul unui mulatru” (Dumas
era nepotul unei sclave de culoare din Haiti). Alþii
recunosc public cã lucreazã cu echipe de cercetare
ºi documentare: de pildã, Elmore Leonard, faimosul
autor american de thrillere. Aceºtia sunt numiþi
antreprenori. Alþii recurg la plagiat – exemplele sunt
nenumãrate. O categorie aparte este cea a
impostorilor, înºelând publicul cu privire la
identitatea autorului: vezi cazul Macpherson cu
poemele lui ossianice. Best-seller-urile genereazã
uneori parazitism literar. Destui autori recurg la un
pseudonim cu scopul de a câºtiga de pe urma
poveºtilor de succes, inventând noi episoade cu
eroi ca James Bond sau Scarlet O’Hara. Nu în
ultimul rând Rouvillois discutã rolul editorului,
personaj important în industria cãrþii, care, având
pâinea ºi cuþitul, poate lansa sau reteza o carierã
sau, deseori, da formã finalã unei opere, cum a
procedat Maxwell Perkins cu Thomas Wolfe ºi
Scott Fitzgerald. Este ºi un subcapitol despre
cenzurã, în care se demonstreazã cã uneori
aceasta face lucruri potrivnice menirii sale,
facilitând publicarea unor cãrþi ca Pe falezele de
mamurã sau O zi din viaþa lui Ivan Denisovici.

Ultimul component al triadei, cititorul, este
tratat cu mai multã simpatie. De ce cumpãrã el best-
seller-uri? În primul rând, dintr-un simþ al imitaþiei
sau din snobism. Dacã toatã lumea citeºte o carte,

nu dã bine sã o ignori. Apoi sunt cititorii comozi,
care se simt bine parcurgând naraþiuni previzibile,
alcãtuite conform unei reþete agreate. Lecturile
obligatorii sunt ºi ele responsabile de cumpãrarea
în numeroase exemplare a unor cãrþi. Nu este doar
cazul Bibliei. Doar aºa se explicã prezenþa pe locul
doi în topul celor mai vândute cãrþi din toate timpurile
a Cãrticicãi roºii a lui Mao, sau tipãrirea bibliei
naziste, Mein Kampf, în 12.000.000 de exemplare
în timpul rãzboiului. Se mai vorbeºte ºi de rolul
analgezic al literaturii de consum.

În partea concluzivã a studiului, Rouvillois se
ocupã de încãlcarea regulilor genului, pe care o
numeºte frumos: „explozia paradigmei”. În romanul
poliþist, de pildã, se constatã o renunþare la puritatea
enigmisticã, proza asumându-ºi caracteristicile
unei naraþiuni naturaliste (de la Hammett la Ed
McBain) sau trãgându-ºi sevele din social ºi politic
(cazul Stieg Larsson ºi al romanului poliþist
scandinav în general). Amestecul de genuri poate
fi ºi mai pronunþat: multe intrigi poliþiste se derulezã
într-o  epocã istoricã îndepãrtatã, reconstituitã
minuþios, chiar cu erudiþie (Numele trandafirului),
ori într-o ambianþã science-fiction.

În încheiere, nu rezistãm tentaþiei de a pune
mãcar douã întrebãri: 1. Care sunt best-seller-urile
literaturii române? ºi 2. Care o fi viitorul best-seller-
ului tipãrit în epoca e-book-urilor ºi a Internetului?
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Acum douãzeci ºi patru de ani, în toamna
anului 1990, o relativ tînãrã chimistã americanã,
pe numele sãu N. Katherine Hayles, devenitã printr-
un program masteral ºi unul doctoral Profesor de
Literatura la UCLA, publica în “American Literary
History” un text mai puþin obiºnuit, al cãrui conþinut
l-a reluat ulterior, în cãrti care dezvoltã ideea din
titlu, pe mai multe si diverse paliere. Textul se intitula
“Postmodern Parataxis: Embodied Texts,
Weightless Information”. De altfel, într-o carte
publicatã în anul 2012 (How We Think. Digital
Media and Contemporary Technogenesis), Hayles
reia problema “experienþei contemporane
parataxice”. În primul aliniat, Katherine Hayles scria
atunci: “[…] trãim experienþa noastrã proprie, ca
fiinþe întrupate (i.e embodied) care existãm într-un
timp ºi loc specifice, limitate la moºtenirile biologice,
culturale ºi istorice care ne definesc. Pe de altã
parte, tehnologia contemporanã, în special
informatica, ne-au indus sentimentul cã putem
transcende aceste limite ºi cã putem trãi o existenþã
necorporalizatã (i.e disembodied), fluidã care este,
în parte, posibilã datoritã transferului – aproape
intantaneu – de informaþie dintr-un punct al globului
terestru, într-altul. Amîndouã aceste experienþe
sunt mai mult decît evidente în cultura ºi teoriile
postmoderne. Existînd manifest într-o relaþie de
juxtapunere stînjenitoare, conflictele ºi contradicþiile
dintre ele sunt ireconciliabile. Figura retoricã care
se asociazã în limbã acestui tip de juxtapunere este
parataxa, iar tipul de experienþã este cel parataxic.
Nefiind capabili sã simplificãm sau sã coordonãm
aceste juxtapuneri, le experimentãm, pe toate,
parataxic.” ( K. Hayles, 1990, trad. S. Berce).

Gãsim citatul la pagina 206, în capitolul intitulat
“De-Naturing the Monster: Posthuman Others” al
unei alte cãrþi pe care dorim sã o aducem în atenþia
cititorului român ºi care face subiectul cuvintelor
care urmeazã, Genealogies of Monstruosity.
Constructions of Monstruous Corporeal Otherness
in Contemporary British Fiction (“Genealogii ale
monstruosului. Construcþii ale alteritãþii corporale
monstruoase in romanul britanic contemporan”),
publicatã în iulie 2014 la Editura Presa Universitarã
Clujeanã (275 p.), de Carmen Borbély, lector
universitar doctor la Departamentul de Limba ºi
Literatura englezã din Facultatea de Litere a
Universitãþii Babeº-Bolyai. Comentînd fragmetul de
mai sus, universitarul clujean Carmen Borbély
continuã:

Sanda  Berce
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(Genealogiile monstruozitãþii în romanul britanic contemporan)

“Organismele transgenetice – numite în jargon
ºtiinþific himere – evocã într-o manierã parataxicã
noþiunile folosite în antichitate ºi în epoca barocã
pentru a desemna creaturi fabuloase, iniþial un
întreg somatic format din pãrþi eterogene (cap de
leu, trup de caprã ºi coadã de ºarpe) ºi, mai tîrziu,
asociat unei fantasme; în terminologia ºtiinþificã
contemporanã, himerele sunt considerate
artefacte”(subl. ns., trad. S. Berce).

Am recurs la un preambul destul de amplu ºi
la citate pentru a introduce  “blînd” citiorul român –
pe cel avizat ºi pe cel mai puþin avizat – în
conþinutul, ideaþia ºi, într-o oarecare mãsurã, forma
prin care Carmen Borbély prezintã celor interesaþi
un nou tip de analizã ºi de lecturã a romanului
britanic contemporan, tip de analizã în care se
confruntã tradiþia studiului filologic aºezat cu acel
timp “viitor care intrã în fiinþa noastrã pentru a se
transforma”, detectabil în mai toate studiile de
specialitate din ultimii cinsprezece ani ai noului
mileniu, numit (provocator) post-uman: în studii
despre modernitate ºi postmodernitate, în cele
despre cultura ºi literaturã contemporanã, nãscute
într-un veac al întrebãrilor ºi mai puþin al
rãspunsurilor. O carte binevenitã în spaþiul cultural
românesc din douã motive, cel puþin. În primul rînd,
ea se pliazã pe calitatea studiilor despre
postmodernismul britanic, american ºi cel
european, destul de multe la numãr în ultimii
douãzeci ºi ceva de ani, ca rezultat al unor cercetãri
doctorale la catedrele de limbi ºi literaturi strãine,
dar prin amploarea cercetãrii, prin rigoare,
construcþie, demonstraþie ºi verb, sprijinite de
informaþie ºi bibliografie în care tensiunea ºi
asperitãþile dintre „moderni” ºi „contemporani” (ca
sã preluãm terminologia lui  Stephen Spender), se
transformã în valoare adãugatã, în demonstraþii
solide, bazate pe analogii, comparaþii, identificãri,
corespondenþe ºi nicidecum antinomii, opoziþii,
contrapuneri, zvîrcoliri crepusculare ale unui secol
al violenþelor de tot felul. Cartea universitarului
Carmen Borbély este o astfel de demonstraþie
iniþiatã în cuprinsul unei cercetãri doctorale ºi
postdoctorale. În al doilea rînd, aleasã cu grijã,
contrapunsã (con)textual, informaþia transformatã
în cunoaºterea procesului delicat ºi, de aceea,
fragil al modelãrii identitare la începutul secolului
XXI, în cazul unei culturi atît de complexe cum este
cea britanicã în contemporaneitate: o culturã ce
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susþine un proiect istoric de sintezã a unor culturi
ºi civilizaþii ce s-au perindat pe teritoriul Britanniei,
dublatã de experienþa multiculturalã a prezentului,
de experienþa fascinantã a globalizãrii prin
intermediul  tehnologiilor sofisticate de comunicare.

Ne aflãm în faþa unui caz aparte: o carte care
ce se ocupã de o temã de larg interes – avatarurile
identitãþii în lumea contemporanã, o analizã
dedicatã constructelor culturale ale corporalitãþii,
aºa cum se vad constructele culturale “inside out”
în romanul britanic contemporan – o cercetare
de loc cuminte care provoacã prin abordarea inter-,
multi-, ºi transdisciplinarã, o carte ce fascineazã
prin metoda “dez-arhivãrii”, adicã a identificãrii unor
strategii pe care le exploreazã printr-un exces
(benefic) de ordonare: ordonare prin relaþionare,
contra-punere, inter-punere, supra-punere, ex-
punere. De altfel, una dintre liniile de forþã ale
acestei cãrþi este logica demonstraþiei absolut
imbatabilã. O logicã construitã prin consumarea
pînã la dizolvarea în “cunoaºtere” a informaþiei
bibliografice (studii teratologice, poststructuraliste,
antropologice si psihanalitice) ºi printr-o structurã
ce îºi extrage claritatea raporturilor dintre pãrþi din
cel puþin douã surse: (1) înþelegerea ºi acceptarea
faptului cã subiectul este inepuizabil ºi (2) adoptarea
unei metode de lucru care sã-i serveascã acestui
scop.

Cercetarea literarã abilã din ultimii ani care se
fundamenteazã pe investigaþie teoretico-criticã ºi
contextual - istoricã are, acum ºtim, valenþe inter-
ºi multi-disciplinare cerute de comandamentul
societãþii în care trãim, o societate bazatã pe
cunoaºtere pentru care complexitatea fenomenelor
nu poate fi devaluate decît prin complexitatea
abordãrilor. Dincolo de acestea, Genealogies of
Monstruosity, despre care facem vorbire,
cocheteazã cu transdisciplinaritatea, metoda care
dizolvã graniþele între cîmpuri ºi arii/domenii de
cercetare. Carmen Borbély propune o atentã
analizã ºi înþelegere a “goticului” – specific litaraturii
anglo-saxone – din „perspectiva imaginarului
postmodern saturat de goticism”(p. 12) spre un
“mod de scriiturã goticã”, reflectat în “genealogia
monstruosului corporal”, aºa cum apare acesta re-
scris în  ºi pre-scris de  romanul britanic
contemporan în care preluarea parþialã a unor
elemente de esteticã specifice literaturii gotice (dar
filtrate prin “ocheanul” heterogen al esteticii
postmoderne) conduce spre un construct complex
care încorporeazã strategii narative, modalitãþi ºi
motive specifice literaturii gotice, toate menite a
reflecta avatarurile identitãþilor fragile, expuse
experienþelor volatile, într-un veac al modernitãþii
fluide. O lume cu modele construite pe temeiurile
unei “semiotici a incontrolabilului (vezi Elisabeth
Grosz “Volatile Bodies.Towards a Corporeal
Feminism”,1994), lumea tehnologiei informaþiei. În
naraþiunile în speþã, reprezentînd cultura
modernitãþii tîrzii, a celei fluide în particular (a se
vedea Zygmund Bauman, Liquid Modernity,2000),
Carmen Borbély exploreazã arhiva teratologicã ºi

pune în luminã discursul alteritãþii monstruoase
pentru a o demitifica prin deconstrucþia, difracþia,
transgresarea ºi eliziunea normativului corporal.

Interstiþii matriceale, le-am numi noi, pe care
se vor de-construi, în cercuri concentrice,
pulverizate instantaneu – prin rãsturnãri de
paradigme ºi infinite posibilitãþi combinatorii – o
tipologie a monstruosului asociat unei posibile
tipologii romaneºti (capitolul III), aspect care ni se
pare cel mai demonstrat ºi cel mai relevant pentru
contribuþia teoreticã a autoarei cãrþii pe care v-o
supunem atenþiei. Ne-am imaginat ‘tipologia’ prin
asocierea romanelor unor cunoscuþi scriitori ºi
scriitoare contemporane pe care nu ni-i închipuiam,
pînã în momentul de faþã, grupaþi într-un astfel de
mod, adicã prin anumite texte ale lor, scriitori cum
sunt Angela Carter, Jeanette Winterson, A. S. Byatt,
Clare Clark, Marina Warner, Salman Rushdie,
Lawrence Norfolk, Fay Weldon si Alisdair Gray.
Aceºti scriitori aparþin unor generaþii diferite, sunt
creatorii unor tipologii romaneºti diferite ºi vorbesc
cititorului (tematic ºi altfel) pe “voci” diferite. Dar
tocmai ‘arta combinatorie’ imaginatã de autoare, o
artã nãscutã din mecanismul selecþiei textelor
susþine ideile-matrice cu scopul de a formula un
mod de analizã ºi explorare. Selecþia, oarecum
programatã a romanelor stã sub semnul mãrturisirii
incipiente, nepermiþînd nici un fel de speculaþie în
ceea ce priveºte scopul acestui demers:

“Romanele pe care le-am selectat spre a fi
analizate opereazã o secþiune transversalã a
straturilor discursive care au contribuit la formarea
unor complexe genealogii monstruoase” sau  “[…]
mai mult, aceste texte opereazã cu o dubla
dezvãluire: pe de o parte, ele demonstreazã faptul
cã monstruosul[…] apare la intersecþia mai multor
axe discursive (miticã, socialã, religioasã,
ideologicã), iar pe de altã parte, ele asociazã
monºtrii cu figuri deformate[…] care agregã
fragmente de identitate ºi alteritate de aºa manierã
încît ele ni se dezvãluie ca fundament constitutiv
al premizei postmoderne a alteritãþii” (subl.ns., trad.
S. Berce).

Ceea ce determinã, ulterior, “soluþia” ca cea
de a treia linie de forþã a cãrþii omului de litere
Carmen Borbély, ºi anume analiza  transdisciplinarã
a monstruozitãþii, un demers care identificã puncte
de convergenþã între genealogia de extracþie
foucauldianã, studiile de teratologie (bazate pe o
impresionantã ºi inteligent prelucratã bibliografie,
prin identificarea unor neasteptate legãturi ºi asociaþii
de idei între diversi autori) ºi nu în ultimul rînd,
aplelul la heterotopiile lui Foucault, simulacrele lui
Baudrillard ºi cyborgii Donnei Harraway. Este
“soluþia” analitic-interpretativã ce se desprinde din
cadrul teoretic- programatic eterogen dar care,
printr-un echilibrat raport de forþe între corpusul
teoretic si cel analitic-interpretativ, se remarcã prin
claritatea demonstraþiei ce ne oferã rãspunsuri, fãrã
echivoc, asupra configuraþiei gotice a romanului din
cultura modernitãþii tîrzii, asupra hibriditãþii genurilor
încorporate de naraþiunile gotic - postmoderne ºi –
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mai ales – detecteazã cum ºi de ce configuraþiile
gotice prolifereazã nestãvilit în cultura modernitãþii
tîrzii.

Rãspunsul se af lã în “viitorul nostru
postuman”, cel al organismelor modificate genetic,
în sublimul spaþiilor virtuale, lumile cibernetizate ºi
cyborgizarea lumilor interioare (prin folosirea pe
scarã tot mai largã a protezelor biotehnologizate),
în corporalitatea tehnologizatã care genereazã
anxietãþi, dar ºi în curiozitatea nestãvilitã cauzatã
de proximitatea postumanitãþii. Valoarea incon-
testabilã a acestui punct al demonstraþiei constã
în joncþiunea de facturã multi- ºi trans-disciplinarã,
recunoaºterea “parataxei” ca suport al (posibilelor)
taxonomii, reconfigurarea teoreticã a identitãþii
corporale  din perspectiva unor noi modele
configurate pe ideea de flux-fluid ce amendeazã
paradigma dichotomicã a relatiei minte – trup pentru
a o înlocui cu un topos al “interfeþei”, “pragului” ºi
“graniþei”.

Derivat din limba greacã, παράλλαξις
(parallaxis), înseamnã “schimbare –modificare –
ajustare“, rezultatul ºi acþiunea în sine care
determinã procesul ºi consecinþa. Schimbarea/
alterarea defineºte o schimbare a punctului de
vedere ca urmare a miºcãrii celui ce observã, al
obiectului aflat în observaþie sau al amîndurora, în
sens filozofic – o aparentã schimbare de direcþie a
unui obiect cauzatã de schimbarea poziþiei din care
se priveºte ºi care atrage dupã sine o nouã direcþie
a privirii. În înþelegerea semnificaþiei profunde a
prezenþei paralaxei în literatura contemporanã ne
inspirã cercetãtori ºi teoreticieni l iterari
contemporani ai acesteia (Matei Cãlinescu prin
ultimele capitole din Five Faces,1987, Brian
McHale cu al sãu demers asupra construcþiei
narrative ºi a discursului joyceian în Ulysse din
Constructing Postmodernism,1992 ºi filozoful
slovac Slavoj Žižek, The Parallax View, 2006) care
o identificã ca formã în povestire. Paralaxa, vãzutã
astfel, defineºte procesul de dizlocare prin re-
povestire, a aceleaºi poveºti sau a uneia
asemãnãtoare, dar dintr-o altã perspectivã ºi într-
o altã carte. Pe scurt, aceasta ar fi “povestea
romanului britanic contemporan” – prin forme ale
sale, prin strategii narrative care semnaleaza
apariþia unor noi tipologii descinse, dupã cum
spunea Kelly Hurley încã din 1986, ca urmare a
“erupþiei cicilice a goticului în momente de neliniºte
culturalã”. O tipologie romanescã nãscutã sub
semnul paralaxei, o carte conceputã sub acelaºi
semn, scrisã aici ºi acum, de un universitar clujean.

ªi încã ceva, lucrarea meritã a fi tradusã ºi
publicatã în limba românã. Traducerea ar îmbogãþi
limba românã cu o terminologie de specialitate care
circulã de aproape treizeci de ani ºi pe care critica
româneascã o ignorã prin necunoaºtere sau
inadecvare terminologicã. Dar, mai presus de toate,
ar indica drept model un tip de cercetare puþin
cunoscut în arealul românesc.

Terminînd de citit cartea universitarului clujean
Carmen Borbely ºi ultima carte publicatã de

Katherine Hayles, pe o bancã din faþa Pacific
Scientific Centre din Seattle, sau pe aleile
umbroase ale campusului Microsoft, mi-a atras
atenþia argumentul cu care, cea din urmã, îºi începe
cartea proprie:

“În timp ce ºtiinþele tari ºi ºtiinþele sociale – în
general – au trecut prin aceastã tranziþie, ºtiinþele
umaniste se confruntã numai acum cu aceastã
schimbare de paradigmã […]. Pornind de la
mentalitãþi formate de tiparniþã (“print”), dezvoltate,
dar ºi constrînse, conceputã sub acelaºi semn de
textul tipãrit, cercetãtorii din domeniul umanist se
confruntã acum cu ceea ce mediile digitale au adus
în fiecare aspect al umanioarelor… Pe de altã parte
media digitalã ºi tehnogeneza contemporanã se
constituie împreunã într-un sistem complex de
adaptare la tehnologii care se schimbã într-un ritm
alert aducînd, odatã cu ele, o schimbare radicalã
în vieþile acelora care sunt înconjuraþi de ele… ªi
totuºi, – oamenii ºi nu tehnologiile însele – vor
decide prin acþiune sau pasivitate dacã intervenþia
tehnologiilor în viaþa noastrã va fi încununatã de
succes sau nu” (K.Hayles, 2012, trad. S. Berce).

Iar cartea doamnei Carmen Borbély, prin
tematicã ºi apelul la metodã, vorbind despre
romanul britanic contemporan – reprezentat de
eºantioane semnificative – se referã la consecinþele
unui sistem complex de adaptare la tehnologii, ne
avertizeazã cu privire la schimbãrile rapide ºi
radicale din viaþa personajelor de roman în care  –
de ce nu? – ne-am putea citi pe noi.

Am urmãrit, iatã, pe scurt, traseul parcurs de
Ioan Petru Culianu prin istoria încâlcitã, uneori, a
gândirii ºi credinþei gnostice, pornind de la volumul
dedicat lui Hans Jonas, un volum care se plaseazã
la mijlocul acestui traseu. Am încercat sã surprind
contribuþiile lui Culianu în acest domeniu, care,
împreunã cu cele din domeniul la fel de stufos al magiei
renascentiste, dau socotealã de o erudiþie (dar ºi de
o intuiþie) extraordinarã, prea devreme redusã la
tãcere.

Citatele provin din volumele:

1. Ioan Petru Culianu, Arborele gnozei. Mitologia
gnosticã de la creºtinismul timpuriu la nihilismul modern,
Nemira, Bucureºti, 1999

2. Ioan Petru Culianu, Experienþe ale extazului.
Extaz, ascensiune ºi povestire vizionarã din elenism pânã
în Evul Mediu Nemira, Bucureºti, 1997

3. Ioan Petru Culianu, Gnozele dualiste ale
Occidentului. Istorie ºi mituri, Polirom, Iaºi, 2013

4. Ioan Petru Culianu, Gnosticism ºi gândire
modernã: Hans Jonas, Polirom, Iaºi, 2006

5. Ioan Petru Culianu,  Psihanodia, Nemira,
Bucureºti, 1997

(urmare din pag. 64)
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Leo Butnaru

Punctul

ªi punctul mort va reînvia odatã cu vieþile care
                                                      ajunseserã la el
la punctul mort
ºi punctul va fi din nou viu
neameninþând destine
acþiuni
iar morþilor ce vor reapãrea în Ziua Învierii
le va reintra sufletul pe gura
din care li se urcase la cer
în grãdinile respiraþiilor – adicã
foºtii morþi îºi vor reprimi duhul pe care ºi-l
                                                                 dãduserã
ºi va fi o mare tainã fremãtãtoare în aceste
                                                  Circuite ale Învierii
oamenilor morþi ºi punctelor moarte
ºi lume multã va reîncepe sã vorbeascã în limbile
                                                   sanscritã ºi latinã
ºi alte limbi care de veacuri se considerau
moarte
ºi care în Ziua Învierii vor reînvia ºi ele
cu tot cu vorbitorii ºi scriitorii lor stinºi
de prin antichitate – pânã la naºterea lui Hristos
unul din ultimii vorbitori de latinã încã vie (cel puþin
pe Peninsula Sinai
alias Asia Apuseanã); da
latina limbã ce avea sã moarã ºi ea
dupã Pilat din Pont ce se spãlase pe mâini
ºi pe dinþi se spãlase de limba latinã ce era deja
pe cale de nefiinþã vorbitã;

ºi la Înviere din ceruri se va auzi: „Iatã omul reînviat”
ºi „Iatã limba reînviatã”
despre punct tãcându-se pentru cã
se va subînþelege de la sine cã va reînvia ºi
                                               punctul mort cândva
iar într-o nouã viaþã Pilat ar fi învãþat ºi el o limbã
franceza sau englezã sã zicem
dupã care
sã se numeascã Pilat din Point adicã
Pilat din Punct
ºi de la capãt, – ºi pune virgulã, pentru cã
spre deosebire de punct
virgula nu moare niciodatã
deci nici nu reînvie
ceea ce nu înseamnã cã nu e sensibilã la tristeþi
                                                                 la drame
pentru cã iatã, virgula pare
o lacrimã cãzând invers
spre cerurile unde se reînvie.

28.III.2013

Faþã ºi revers

Intram în alt timp. Ba
la un moment dat mi-am data seama cã

aº putea intra chiar în antichitate
însã nu în antichitatea generalã
ci – sã zic –
într-un compartiment
ºi comportament al ei
cum ar veni – într-o filialã
destul de concretã
din câte am priceput
cercetând foarte atent – era antichitatea faraonilor
antichitatea egipteanã
pentru cã intrarea în ea se fãcea
printr-o portiþã de pergament

numai cã s-a întâmplat sã rãmân pe dinafarã
(nu ºtiu – a bine
a rãu?) deoarece
de cum am ajuns la pergamentul portiþei
am prins a-i descifra faþa scrisã
întoarsã spre lume
ceea ce
iatã
fac ºi pânã azi
stând ºi citind portiþa
eu – cu faþa spre antichitate
însã în afarã ei
dincoace de zãplaz
ºi nu mai ºtiu cât dureazã
pentru cã nici pe departe
nu i-am descifrat hieroglifele toate.

…Dar va veni
sigur va veni (nu ºtiu – a bine
a rãu?) timpul în care
îmi va fi dat sã citesc pergamentul intrãrii din
cealaltã parte a lui
ca de la un capãt de drum
ceea ce din pãcate nu va mai fi chip
sã vã spui
ce ºi cum…

13.X.2013

Sala oglinzilor

Aici
oglinzile duc o luptã necruþãtoare cu doamnele
un rãzboi asemãnãtor celui de o sutã de ani

oglinzile doboarã plutoane
batalioane
regimente de amazoane
în locul cãrora din spatele frontului
din rezerva dumnezeiascã vin ºi tot vin
alte ºi alte unitãþi recrutate care
foarte sumar instruite în ale luptei pe viaþã
ºi pe moarte
sunt necruþãtor învinse de oglinzi
prãbuºindu-se pe margini de sloiuri care
ºtirbesc lumina.

18.I.2013
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Scurt debut în rai

(dedicaþia a fost retrasã)

Lumea de apoi, în special cea din rai, idealã,
din cât de puþin se cunoaºte despre ea (aproape
nimic!),
pare þinutã în blocadã informaþionalã.
Acolo poate e chiar un fel de contraspionaj, o
cenzurã
contra excesului de curiozitate, jind sau urã.
Rigorile serviciului de contrainformaþie ca
blocare a oricãrui gen de înºtiinþare
este impus din interior, din cancelaria raiului,
pentru ca cele aflate dincolo
sã nu le perturbeze pãmântenilor calitatea ºi
durata traiului.
Astfel cã, la soroc ºi în conformitate
cu condica de fapte,
albã la capitolul pãcate
cel care meritã ajunge în rai
trece provizoriu printr-o carantinã într-un foiºor-
amvon
unde, pe ascuns, însã numai cu intenþii bune

este privit ca un –
pardon! –
spion.

ªi iatã cã stã noul sosit cu condica dinainte,
curatã la capitolul pãcate
ºi se întreabã ce-i de fãcut cu ea. Mai întâi,
oarecum interiorizat, preocupat, frãmântat,
mângâie derutat hârtia castã a destinului sãu
pãmântesc
rãmas într-o altã lume, atât de departe,
apoi, ca din senin,
fãptuieºte pe nepãtata albeaþã a nesãvârºitelor
pãcate,
scriind prima sa poezie
atât de târzie
ca o frumuseþe curmatã sau
ca o bucurie uºor cuprinsã de agonie…

O fi bucurie
o fi tainã ceea ce-l înfioarã? – se întreabã
parcã involuntarul creator de poezie,
însã neamânat este luat de o aripioarã (e de
spus,
celor care nimeresc în rai le pot creºte aripi
drept distincþie protocolarã); deci,
luat de o aripioarã ºi, cu delicateþe,
fãrã violenþã,
este scos în afarã! – unde
sfântul Petru, portarul paradisului deloc al
paradelor tuturor,
îi zice cu blândeþea sa de înalt cuvios: – Cu
pãrere de rãu, tu… ba nu,
– dumneata, cel care o viaþã ai rezistat
creºtineºte ispitelor,
pãcatelor,
deja nu mai eºti adecvat cerinþelor raiului;
adreseazã-te
uniunii scriitorilor…

20-21.VII.2013

Plombagina de cândva

Asta e: a ieºit ºi ea din joc.
Hârtia acoperitã cu grafit. Plombagina care
în maºina de scris
era un fel de strat de sãpat
în structura cernoziomului scrisului
strat în structura cernoziomului libertãþii
cuvântului
când samizdat-ul cerea cât mai multe copii
copii-copleºi de hârtii cum ar veni;
copii-copii teribili ai adevãrului periculos
care ispitea atât de mult
uneori irezistibil
de a fi urlat în Piaþa Roºie care
sub cernoziomul plombaginei ieºea
precum de fapt ºi era: Piaþa Neagrã.

26.III.2013Ilusraþie la Meºterul Manole
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Povestiri dunãrene este un manuscris rezultat din cea de-a patra tabãrã de
scriere creatoare organizatã de Phantasma – Centrul de Cercetare a Imaginarului,
de la Cluj. Prima tabãrã (Literatura provocatã) a avut loc la Ipoteºti în 2007;
taberele consacrate atelierului de prozã 1001 de zile ºi de nopþi au avut loc în vara
lui 2009 ºi 2010, la Portul Cetate, precum tabãra din 2014. Ultimele trei tabere au
fost sponsorizate în principal de Fundaþia Mircea Dinescu, de Uniunea Scriitorilor
din România ºi de Universitatea Babeº-Bolyai, Facultatea de Litere, Centrul de
Cercetare a Imaginarului.

Proiectul Povestiri dunãrene a fost cel mai liber dintre atelierele de prozã
organizate în cadrul Phantasma. Povestaºilor li s-a impus o singurã condiþie: sã
utilizeze Dunãrea ca fundal (indiferent de stil, subiect, cronologie). Spaþiul ales al
taberei a fost Portul Cetate, pentru magia locului (sãlbãticia sa) ºi pentru conturul
nelimpezit al lucrurilor – adicã pentru chiar stihia din care se nasc poveºtile.
Povestaºii au negociat mai multe variante de lucru: în cele din urmã, însã, fiecare
povestaº a devenit el însuºi povestirea pe care a scris-o. Ceea ce a contat a fost
plãcerea de a rosti ºi de a auzi poveºti.

Povestiri dunarene

Opt povestaºi

(Port Cetate, 8-14 iunie 2014)

”Lasã-mã bãbuþo, lasã-mã cã mor, cã disearã
vãd Craiova la televizor!”

E foarte greu sã câºtigi în deplasare, mai ales

când Mambo Siria cântã la foc mocnit. Oaspeþii nu
sunt atât de faimoºi, dar sunt puºi pe fapte mari.
Sã-i cunoaºtem mai îndeaproape:

Mesmeea, într-un ºezlong rupt, tuºeºte în-
fundat cu gândul la focurile de tabãrã de odinioarã.
Prin evantaiul ei, Dunãrea curge spre California.

Fata în verde cu limbã despicatã bate din
palme pe jumãtate adormitã, gândindu-se serios
sã lase biroul  pentru o viaþã de lãutar.

Mastãrºef ar vrea ºi el sã se facã bucatar, dar
între timp strâmbã din nas la fasolea bãtutã.

Mariadela fumeazã pe îndelete ºi pãstreazã
focul aprins pentru cã þânþarii i-au ciuruit pe toþi
patru nopþi la rând.

Valentinos, rãsfãþatul bucãtãreselor, aduce
numeroase carafe de vin mai agãþând ºi-un cornuleþ
cu mac în treacãt.   

Kospér zace lejer afundat în mister efemer. În
flãcãri ghiceºte un prosper viitor auster.
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Ruxandra Cesereanu
(Mesmeea)

ªlepul tuciuriu
Când înecaþii începurã sã curgã puhoi pe

Dunãre, cei dintâi care îi zãrirã au fost pescarii
de nãzdrugã, apoi niºte copii sosiþi din nord, cu
învãþã-toarea lor cu ochelari ovali, care nu ºtia sã
înoate ºi pe care o chema Clara. Conacul de la
Cetate se umpluse de leºuri ce pãreau cã dorm
în verandã.

- Trebuie cã la mijloc e dracoviþa din ape, zise
una din bucãtãresele de la conac. Spre dimineaþã
am zãrit, printre duzi, o femeie cu pãrul acoperit
de ºtergare ºi cu solzi pe ºold. Deºi pãrul era
legat, o gãlbenealã ieºea de sub ºtergar, de ziceai
cã soarele ºi-a dezlegat gura de tot.

- Nu-i vorba de nicio dracoviþã, zise o altã
bucãtãreasã. E chiar cloaca Dunãrii care are
nevoie de înecaþi ca de pâine ºi aer. ªi nu-i îneacã
pe oameni, noaptea, ci la miezul zilei, în vãzul
lumii.

Deºi copiii veniþi din nord îºi aduseserã cu ei
sprayuri ºi unsori împotriva þânþarilor, umflãturile
de pe genunchii ºi gleznele lor ori de pe pleoape
ºi gât dovedeau cã nimic nu se putea face.
Þânþarii erau mari ºi alungiþi ca niºte libelule. Doar
când se piteau sub vlãstarii de viºini, iar fructele
împroºcau zeamã acriºoarã, doar atunci fiarele
cu trompa otrãvitã se mai potoleau, lãsându-le
vlaga copiilor.

Preotul de la conac îºi scuturã odãjdiile de
praful din drum ºi se porni mai întâi sã îi boteze
pe înecaþii din verandã. Dunãrea era ca Iordanul,
iar sufletul înecaþilor trebuia scos din apã cum altfel
decât prin apã!

În seara aceea, Clara, învãþãtoarea, i-a visat
pe înecaþii din verandã. Aceºtia îºi spãlarã

cãmãºile, îºi curãþarã pãrul, mâinile ºi picioarele,
apoi se prinserã între ei ºi cãlcarã pe Dunãre ca
Isus, odinioarã. Pãºeau pe tãcute ºi aveau
cãlcãtura micã de parcã ar fi fost copii de cinci
ani. Fiindcã erau înecaþi fãrã voie. Dacã ar fi fost
înecaþi de voie, ar fi cãlcat ca niºte gâºte proaste.
Dar aºa, fãrã voie, erau ca puii de lebãdã ieºiþi
dintr-un vârtej de apã.

Clara se trezi ºi zãri caii spãlându-se în
Dunãre. Pe coamã aveau bucãþi de dude albe ºi
negre. Învãþãtoarea pricepu atunci cã sufletul
înecaþilor nu are cum sã se usuce vreodatã.
Degeaba se zvoneºte cã sufletul înecaþilor e ca
al spânzuraþilor. Bucãtãresele de la conac
spuneau cã e ca sufletul celor mâncaþi de lup.
Bogdaproste, îºi zise în gând Clara. Deschise
cartea gãsitã sub un dud de lângã conac ºi citi
din ea: Dumnezeu s-a fãcut din spuma Dunãrii.
În mijlocul Dunãrii, la încheietura mare, s-a fãcut
un vârtej ºi de-acolo a ieºit Dumnezeu, rãsucit
ca o lumânare, cu nisip pe tãlpi. Iar dupã ce a
ieºit din Dunãre, Dumnezeu a aprins lumânarea
ºi nimeni nu a mai stins-o.

Clara se gãsea într-o stare de lene ori
lehamite. Venise cu hoarda de copii pânã la
Dunãre, ca sã se liniºteascã, sã uite de treburile
din nord. Aici ar fi vrut sã fie ca o fântânã. Dar la
Dunãre apa de bãut era luatã tocmai din apa cea
mare. Mai bine aºa, cãci dacã s-ar fi gãsit ºi fântâni
la Dunãre, oamenii ar fi avut câte douã suflete în
viaþã ºi alte douã dupã moarte. ªi n-ar fi fost bine
defel, fiindcã sufletele de prisos ar fi trebuit
astupate.

Sfârºitul lumii este nu doar când apa-i prea
multã, ci ºi când nu mai e apã deloc, îºi zise în
gând învãþãtoarea ºi închise cartea gãsitã sub
dud. Ciorile stãteau pe vârful pomului ºi se
ciondãneau pentru nimic. O barzã zburã lin pe
deasupra copiilor, în vreme ce veneau dinspre
mlaºtinile cu plopi, cãtre conac. Nimeni nu zãrise
încã vreun ºerpiºor uscat, lepãdat la marginea
drumului. ªopârlele ca niºte degete tãrcate
miºunau printre ei. Clara s-ar fi dus pe ponton sã
se învârtã în cerc lângã apa cea mare, dar tocmai
atunci se întâmplã ceva. Era amiaza unei zile de
luni.

Mai întâi ºlepul se ivi ca un bot de ºtiucã
uscatã. Era înnegrit de la cât îl bãtuse soarele ºi
îi topise smoala de pe margini. Bãrbatul care se
zãrea pe puntea lunguiaþã era bãtrân, mãsliniu ºi
þinea ochii întredeschiºi doar cât sã nu adoarmã.
Sau poate chiar dormea iepureºte. Nu mai era
picior de om pe ºlep, doar bãtrânul tuciuriu.

Clara îl zãri cea dintâi ºi zise cu glas ascuþit:
Un pirat a ajuns în cele din urmã pe Dunãre! Li-l
arãtã copiilor, cu degetul, pe zisul pirat, care purta
pe cap un soi de nãframã zdrenþuitã.

Bãtrânul nu avea poftã de vorbã ºi nici nu ar
fi avut cu cine, pe ºlep. Dar îºi amintea tot ce
fãcuse pânã atunci, mai cu seamã felul în care

Cosima nu ºtie niciodatã în ce dispoziþie va
gãsi haita de câini care-a campat în spatele odãii
sale.

Bizu blond îl magnetizeazã de fiecare datã pe
stãpânul conacului, dar privirea ei cautã farul din
Bulgaria.

Unºi cu viºine de leac ori îmbibaþi în cafea, îºi
fac nãvod de cuvinte, doar-doar vor prinde ceva.
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fusese învãþat sã construiascã acea corabie ºi
sã o umple cu animale, pãsãri, peºti, sã o
burduºeascã apoi cu ierburi, flori, pomi, cu
seminþe. Sã faci aºa ºi aºa, îi  poruncise
Dumnezeu. Sã faci lemnul plutitor cu mâna ta, din
nuc. Sã ai butoaie destule, cãmãri ºi oale. Unde o
sã încapã atâtea lucruri? se speriaserã atunci
bãtrânul, femeia lui, fetele ºi bãieþii. O sã încapã
tot, îl lãmurise Dumnezeu.

Bãtrânul fãcu salturi în minte peste toatã truda
de odinioarã, peste cum corabia se urnise
încãrcatã pânã la vârf tocmai când apele
începuserã sã înghitã pãmântul ºi sã-l mestece. I
se zisese cã pãmântul se gãseºte pe patru stâlpi
care-s prinºi pe un peºte adormit. Dacã peºtele
se trezeºte, atunci pãmântul se cutremurã ºi se
rupe, apoi se scufundã în ape. Aºa se ºi
întâmplase, fiindcã peºtele se trezise, apele se
rãscoliserã ºi mâncarã tot, fãrã doar de corabia
cea burduºitã care pluti în neºtire, pânã când apele
se împuþinarã ºi pãmântul îºi ivi þuguiurile
întrucâtva uscate.

Dar bãtrânul nu se oprise dupã asta.
Descãrcase puhoiul de jivine ºi ierburi, laolaltã cu
nevasta, fetele ºi bãieþii, apoi le poruncise tuturor
sã se înmulþeascã ºi se pregãti sã plece mai
departe.

- Parcã þi-ai fi pierdut minþile, îi strigase nevasta.
N-are nicio noimã.

- Rãmâi cu noi aici, acum cã lumea s-a înnoit,
îi ziserã fiii ºi fiicele.

- Ba noimã este destulã sã plec, le rãspunsese
bãtrânul, fiindcã se cuvine sã duc corabia înapoi,
acolo unde am fãcut-o ºi unde a început tot. Tocmai
acolo unde apele au fost peste mãsurã de mari
trebuie sã las lemnul ãsta plutitor. Dupã aceea, dacã
va mai fi vreme, mã voi întoarce aici.

- Vom fi murit pânã atunci, îi zise nevasta.
Întotdeauna ai fost nãuc încât nici Dumnezeu nu
te-a putut vindeca decât pe jumãtate.

- Aºa va fi fost ºi aºa sã fie, rãspunse bãtrânul.
Înainte sã plece, bãtrânul cãutã prin toatã

corabia sã nu rãmânã vreun ºoarece, sã nu-i roadã
arca deja zdruncinatã de cãlãtorie ºi gãuritã pe
alocuri de jivinele care o locuiserã lipite unele de
altele. ªoarecii se nãscuserã, odinioarã, dintr-o
femeie ºi un bãrbat care voiserã sã fie mai presus
decât Dumnezeu. De aceea fuseserã pedepsiþi ºi
prefãcuþi în jivine mici ºi fricoase, care rod toatã
vremea ceva.

De aici, din acest punct, a început, de fapt, o
altã cãlãtorie care nu se mai gãsea în cãrþi. Bãtrânul
rãtãcise îndeajuns cu acel lemn lat ºi gol care,
încetul cu încetul, se jigãrise. Omul tuciuriu nu mai
gãsi drumul înapoi spre locul de unde odinioarã
începuse tot. ªtia cã trebuie sã ajungã pe un vârf
de munte, dar munþii pe care îi zãrise în cãlãtoria
lui a doua nu semãnau niciunul cu muntele de la
început. Se rãtãcise de-a binelea.

Aici ar putea fi chemat sã intre în poveste un
alt rãtãcitor vestit, dar acest lucru nu se va petrece.
Fiecare rãtãcitor sã rãmânã în povestea lui, aºa e

cel mai sãnãtos.
Apoi se mai petrecuse ceva: într-o zi, bãtrânul

auzise niºte glãscioare în burta jigãritã a ceea ce
mai rãmãsese din arcã ºi, scotocind dupã acele
fire de glas, dãduse de niºte broaºte. Se gândi cã
era un semn aici. Nu aruncã broaºtele, ci le lãsã
sã se sãlãºluiascã pe lemnul plutitor ºi sã se
înmulþeascã. Iar ele, de-atâta rãtãcire în van, se
înmulþirã încât acoperirã întregul rest de corabie
care se fãcu aproape cântãtor. De ajungeau prin
vreun loc cu oameni, broaºtele orãcãiau, iar
oamenii se fereau. Corabia îºi pierduse partea de
sus, întrucât lemnul putrezise de la ploi ori pleznise
de la cât îl lovise fierbinþeala soarelui, astfel cã
acum arãta ca un ºlep înnegrit, tocmai aºa cum îl
zãrise de departe Clara, învãþãtoarea popositã pe
Dunãre, cu copiii din nord.

Tot rãtãcind ºi negãsind drumul spre muntele
de la început, unde sã-ºi lase restul de corabie,
bãtrânul mãsliniu ºi cu nãframa zdrenþuitã ajunsese
pe Dunãre. Apa era strãjuitã de plopi ºi duzi, pe
dupã care viºinii pitici alcãtuiau un hãþiº roºietic.
Conacul de la Cetate avea în faþã un ponton sprijinit
pe douã tuburi scârþâitoare. Clara auzi de departe
broaºtele orãcãind ºi le fãcu semn copiilor sã tacã.
Bãtrânul zãrise prichindeii stând pe mal, alãturi de
o femeie cu ochelari, deºi nu ºtia prea bine ce sunt
sârmele acelea de pe faþa femeii.

- Fiþi cu ochii în patru, le ºopti învãþãtoarea
copiilor. Acum veþi avea de-a face, hmmm, cu un
pirat în carne ºi oase. E un strãin, nu e de prin pãrþile
locului. Strãin ca ºi noi.

În vremea aceasta, preotul din sat sfârºise de
blagoslovit trupurile înecaþilor. Doar de trupuri mai
era vorba, dat fiind cã sufletele lor se ridicaserã ºi
pãºiserã pe Dunãre ca Isus, dupã cum am povestit
deja. Când îi zãri pe înecaþii aceia lungiþi pe veranda
conacului, bãtrânul de pe ºlep îºi închipui cã aceºtia
erau rãmaºi de pe urma potopului, deºi nãvala de
ape se petrecuse cu mult prea multã vreme în urmã.
Dunãrea îl fãcuse sã piardã starea de limpezime,
fãrã sã îi lase la îndemânã altceva decât cã,
odinioarã, fusese stãpânul unei arce umplute cu
jivine, pe care o golise pe pãmânt, dupã ce
pãmântul se lepãdase de ape.

Clara ºi copiii îl aºteptau deja pe ponton, dar
nu era nici uimire în ochii lor, nici curiozitate.
Broaºtele orãcãiau în neºtire: însã, cu toþii, ºi cel
sosit, ºi cei care îl aºteptau, se obiºnuiserã deja.
Lucruri le se petrecuserã firesc, fãrã vreo
îmbrâncealã. Bãtrânul ajunse cu ºlepul lângã
pontonul de la Cetate ºi vãzu pe datã cum broaºtele
sãrirã pe mal ºi o luarã care încotro. Aºteptã o
vreme, sã fie sigur cã nu rãmãsese nicio sãltãreaþã.
Apoi nu se mirã când copiii ºi învãþãtoarea, despre
care el nu ºtia cã sunt din nord ºi nici ce fãcuserã
pânã atunci ºi de ce îl aºteptau, se urcarã pe ºlep,
odatã broaºtele scoborâte.

Clara pricepu cã se înºelase iar bãtrânul acela
smead nu era pirat. Copiii se învoioºiserã, fiindcã
în nord nu se gãseau corãbii ori ºlepuri ºi nici o
apã ca Dunãrea, pe care sã pluteascã. În nord erau
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bãlþi unde se jucau fãcând bãrcuþe îndoite din
ziare. Se aºezarã cu toþii pe vine în jurul bãtrânului
care îºi legã nãframa la spate. Bucãtãresele de
la conac fãceau semne înfricate de pe mal, iar
preotul se uitã la ºlep ca la o corabie-fantomã.

- Încotro? îl întrebã atunci învãþãtoarea ºi se
pregãti sã dezlege otgonul.

- Acolo unde ne va purta apa printre
pãmânturi, zise bãtrânul.

ªlepul tuciuriu se desprinse de mal ºi atunci
începu o altã cãlãtorie despre care învãþãtoarea
ºtia cã se va gãsi cândva într-o carte.

Suzana Lungu
(Fata în verde)

Aºa cu bulgarii
– Ei, nea Dumitre, iac–ajunserãm de ne uitãm

în curtea bulgarului. ªi ce mai, ni se pare zici cã ar
fi Viena, nu Vidin dincolea.

– Ce zici, daca n–am ºti cã–i Bulgaria, ne–am
mai uita noi cu aºa interes? Sã–i zici cã mai este
un judeþ românesc ºi peste Dunãre. Ai spune dã–l
încolo, aceeaºi mâncare de peºte!

– S–or fi uitând ºi ei sãracii, cã nici la ei nu–i
mai bine.

– Fire–ar a dracu’ þânþari , ne mãnâncã de vii,
ãºtia ºi prin pantaloni înþeapã.

– E de la trai bun, Dumitre, nu muºcã ei pe
oricine, numai unde este din plin.

– Ia dã tu drãcovenia aia de ulei de þi–o puse
nevastã–ta, mãcar aºa ºtim cã mirosim de la o
poºtã, unul nu mai miºcã în front!

– ªi aºa, sã nu–mi uit vorba. Dã ºi pe picioare.
Cum spuneam înainte, se înecau ãºtia într–o
veselie. În tot anul mãcar ºapte. Ziceau în sat cã
asta–i norma: ºapte capete.

– ªi tu–i crezi? Cã nu mai rãmâneau oameni
în sat de s–ar fi înecat tot câte ºapte...

– O fi, n–o fi, ei aºa ziceau. Se ducea omul la
pescuit, ieºea seara pe mal, ãla era. Ba se mai
înecau ºi femei.

– Ei ºi ce fãcurã? Cã n–o fi tot aºa ºi acum.
– Pãi sã vezi cum fu. Ãºtia mai bãtrâni din sat

intrarã la discuþii cum cã s–ar fi acuibat vreo iudã
pe vadul lor, una nesãtulã de vreme ce îneacã tot
câte ºapte. Cã de obicei, pe alte ape ºi chiar pe
Dunãre, maxim unu pe an se ducea. Tinerii
strâmbau din nas cã ce iudã, se îmbãtarã ºi ãia, îi
prinse curentu, se mai întâmplã. Cã acu au toþi
minim liceu ºi nu mai apleacã urechea la bazaconii.

– Apãi nu te supãra, nici eu nu cred sã fie pe
lume aºa minune. Unde ai vãzut tu femeie blondã
cu piepþii daþi pe spate sã iasã din baltã ºi sã te
cheme la ea în sufragerie?

– E acuma, lasã–mã sã–þi spui cum a fost.
Ãºtia pe de o parte cã–i vidma în apele lor, ãialanþi
nu, cã suntem noi proºti în satu ãsta, de–aia ne
înecãm tot câte ºapte.

– ªi ce fãcurã?
– Pãi autoritatea supremã tot popa o are, cã

de–aia–i popã în sat. Se duserã aºtia la pãrinte cã
spune–ne taicã ce sã facem, ne prãpãdim cu toþii
pânã la unu. Popa ºi el, ce sã facã, i se topeau
enoriaºii, chit cã o ducea bine la capitolul
înmormântãri. Era, dacã vrei, câºtig pe termen scurt
versus venit pe termen lung. Sfinþea el apele de
Boboteazã, da se vedea cã nu ajunge. Nu era nici
el strict cu dogma, cã din sat se trãgea ºi de oreion
ºi vãrsat de vânt tot babe cu tãciuni ori descântece
îl scãpaserã. Zice mãi oameni buni, eu vã fac o
dezlegare pe mal, chit cã dacã se aflã la episcopie
ãla oi fi. Cã nu–i voie dupã regulile astea noi sã mai
faci, darãmite afarã din bisericã. Dacã, Doamne
fereºte, nici aºa nu merge, înseamnã cã aþi mâniat
voi pe Dumnezeu cu ceva ºi bine–ar fi sã mai veniþi
sã vã spovediþi fiecare, sã vã dau canon, poate
aºa trece urgia. Dar fiþi ºi voi mai cu bãgare de
seamã! Nu din crâºmã hop pe mal sau în barcã.
Nu mai umblaþi nici noaptea, cã vedeþi cã nu–i
luminã nici la ºosea, pasãmite c–a fi în zãvoi!

– Aºa, cum zici dumneata, sãrirã ãºtia mai ales
mai tinerii, cã li se acrise deja de povestea cu
înecaþii.

Erau ºi ei, de, tineri, nu voiau sã audã tot de
tron, de toiag ºi pomeni, cã nu–þi picã bine nici când
eºti bãtrân, ce sã mai zic la vârsta lor.

– ªi le–a mers?
– Ei, ãsta–i, cã de–aici începe povestea. S–a

zis ºi s–a facut. Le trânti popa o dezlegare cum de
ani de zile nu mai vãzuserã. Cã de obicei mai sãrea
peste rânduri sã nu se lungeascã slujba. Acu o citi
pe toatã apãsat, ca la teatru, de lãcrimau unii acolo
pe mal. Semne nu prea furã, nu se rãscolirã dracii
în baltã de grija sfinþiei sale, atâta cã dete o ploaie
dupã–amiazã, nici aia prea acãtãri, numai þâr ici,
þâr colo ºi gata. Da se puserã ãºtia pe spovedit ºi
pe canonit, toþi erau palizi de la mãmãligã cu varzã.

ªi fãcurã parastase ºi pomeni pentru înecaþi
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cã se ºtie cã ºi ãia rãmân în apã de ademenesc pe
alþii strigând cã se îneacã.

– ªi se opri pustia?
– Da, cã fix aia. Nu, nene, îºi fãcu balta norma

ºi–n ãla an. Ei, când vãzurã ãºtia aºa, cã fir–ar el
de popã, nu–i bun de nimic. Când îl vezi aºa slab,
zici cã–i þâr afumat, ce, nici eu nu m–aº speria de
el ºi nu–s necuratu. O deterã în aialantã, cu
boscoane pe la rudãrese, cu babe ºtiutoare prin
sat, care cum îºi mai amintea câte o metodã. Da
ale naibii, cã nu mergeau defel nici descântecele
cu lacrimi pânã în pãmânt ºi voce pânã la cer, nici
toate alea.

Se temeau ãºtia ºi sã mai iasã la pescuit,
numai ce–i vedeai cum crapã sãmânþã pe mal ºi
dau din cap a pagubã cât era ziulica lungã. Ãla de
avea agropensiune în sat mergea de–ºi cumpãra
peºtele la douã sate mai încolo, cã ãia n–aveau
vidmã la ape.

– ªi din ce trãiau, eu asta vreau sã ºtiu nene,
cã doar erau pescari?

– Sunt ºi alte mijloace, alte oportunitãþi acuma.
În vremea aia, de exemplu, au plecat în Italia ºi
câþi mai rãmãseserã nehotãrâþi. Unii la cules, alþii
în construcþii, care cum au avut cunoºtinþe.
Rãmãsese gol satul, numai bãtrâni ºi nepoþi mai
vedeai la poartã. ªi, a dracului pãþanie, se înecau
ºi din ãºtia tot ºapte pe an, de intraserã la griji
pãrinþii ºi–i luau cu ei prin Spania, Anglia, unde se
duceau.

ªi, sã nu–mi uit vorba, au mers lucrurile tot
aºa de i–au dat ºi la proteve, cã satul blestemat,
au fãcut de ãla, cum îi zice, reportaj. Pânã vine la
ei în sat o grupã de studenþi de ãºtia de la etnografie
ºi cu profesor – colac peste pupãzã. Sã ia interviuri
despre ºtima ºi despre obiceiurile lor legate de apã.
ªi luarã ãºtia babele la rând cã, de, bãrbaþii au
treburi mai importante decât sã þinã minte tradiþii.
Cã asta, cã aia, ajunserã la obiceiul ãla al lor de–i
zice Caloianul. Cã îngropi o pãpuºã de lut, o boceºti,
o pomeneºti, pe urmã o dezgropi, o arunci în ape
ºi, chipurile, o sã–þi creascã porumbul ca stejarul.
Bucatele li se fãceau mereu de minune, nu atâta le
era doar cheliile de îngeri fluturând deasupra apei.
Atunci se vor duce de râpã ºi angelitatea, ºi
prestigiul nostru!

- Ai dreptate, interveni un alt sculptor mai
bondoc. Poate însã cã aºa vom revoluþiona
sculptura cu niºte chelii de îngeri plutind la orizont!

- La orizontul cui?, rosti înþepat al treilea
sculptor. Doar nu vã aºteptaþi ca, în vreme de
inundaþii, cineva sã vinã pe aici ºi sã punã ºtampila
de geniu pe cheliile voastre îngereºti. Mai degrabã
sã fim precauþi ºi sã calculãm milimetric pânã unde
se poate înãlþa apa Dunãrii. Mai întâi sã aflãm nivelul
inundaþiilor din anii trecuþi ºi sã facem o statisticã,
sã calculãm probabilitatea.

- Asta-i bunã! Prea multã matematicã stricã ºi
sculpturii, darmite îngerilor, se rãsti al patrulea
sculptor care pânã atunci urmãri îmbufnat discuþia.
Poate îi suspendãm la zeci de metri înãlþime ca
lumea sã se uite la ei cu binoclul. N-are rost sã ne

cã ei nu aºa ºtiau ritualul. ªi fãcurã cum le era de
fãcut. Cu îngropatul trei zile, cu pomana ºi bocetele
femeilor, cu dezgropatul ºi aruncatul în apã. Tot,
tot, tot. ªi ce crezi? Bineînþeles cã apãrurã mai apoi
în ceva carte, ca sã vezi adaptare a tradiþiilor la
mediile moderne. Da trecu anu ºi veni urmãtorul
iar ãia de murirã, murirã toþi în patul lor. Crezuse
vidma cã i–a fi înecat pe toþi la o adicã.

– Nene, tare deºteaptã nu fu nici ºtima aia a
ta. Ptiu, cã mã muºcã unde am uitat sã mã dau.
Zici cã ºi prin pantof intrã.

– Ia ºi mai dã. Uite–aºa cu ºtima ºi aºa cu
bulgarii. Ce zici, ce ne dau ãºtia la prânz?

Marius Conkan
(Mastãr ºef)

Înger Parc
Într-o varã de iunie, câþiva sculptori poposirã

la un conac de lângã Dunãre ca sã facã din paie ºi
fier niºte îngeri. Unul dintre sculptori era, cu
siguranþã, ºi sudor, întrucât din microbuzul care-i
purtase sute de kilometri, din Transilvania pânã la
portul Cetate, fusese coborât un aparat de sudurã
înfãºurat în cabluri. Cu ajutorul unui angajat al
conacului, aparatul de sudurã fu cãrat pânã în
mansarda unde aveau sã locuiascã, vreme de o
sãptãmânã, cei ºapte sculptori care halucinau deja
la gândul cã îngerii încropiþi din paie ºi fier trebuie
neapãrat sã fie asimetrici ºi ciunþi, altfel ar fi doar
niºte îngeri buni de pus, la loc de seamã, în muzeul
Academiei.

În dupã-amiaza sosirii lor la conac, sculptorii
erau lihniþi ºi încã nehotãrâþi cu privire la folosul
îngerilor într-un asemenea loc care nu se cuvine
lãsat de izbeliºte ori în plata vreunei ideologii, fie
ea ºi minimalist-creºtinã. Pânã la ceasul cinei mai
aveau de aºteptat douã ore, aºa încât dupã ce
fãcurã un duº rece care îi întremã puþin, sculptorii
se plimbarã pe malul Dunãrii, la o depãrtare de o
sutã de metri de conac, ca sã plãnuiascã unde vor
fi aºezaþi, la loc de cinste, îngerii cu pricina.

- În caz de inundaþii, riscãm un singur lucru, fu
de pãrere sculptorul-ºef. Nu-i vorbã cã îngerii vor
fi luaþi de apã ºi duºi pe malul bulgãresc – ºi bulgarii
au nevoie de îngeri, nu încape îndoialã. Dar teamã
mi-e cã ei vor fi îngropaþi în mâl ºi li se vor mai zãri
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doar cheliile de îngeri fluturând deasupra apei.
Atunci se vor duce de râpã ºi angelitatea, ºi
prestigiul nostru!

- Ai dreptate, interveni un alt sculptor mai
bondoc. Poate însã cã aºa vom revoluþiona
sculptura cu niºte chelii de îngeri plutind la orizont!

- La orizontul cui?, rosti înþepat al treilea
sculptor. Doar nu vã aºteptaþi ca, în vreme de
inundaþii, cineva sã vinã pe aici ºi sã punã ºtampila
de geniu pe cheliile voastre îngereºti. Mai degrabã
sã fim precauþi ºi sã calculãm milimetric pânã unde
se poate înãlþa apa Dunãrii. Mai întâi sã aflãm nivelul
inundaþiilor din anii trecuþi ºi sã facem o statisticã,
sã calculãm probabilitatea.

- Asta-i bunã! Prea multã matematicã stricã ºi
sculpturii, darmite îngerilor, se rãsti al patrulea
sculptor care pânã atunci urmãrise îmbufnat
discuþia. Poate îi suspendãm la zeci de metri
înãlþime ca lumea sã se uite la ei cu binoclul. N-are
rost sã ne împotmolim acum când treaba nici mãcar
n-a fost începutã.

Bãgând de seamã cã neînþelegerea privind
locul de amplasare al îngerilor poate continua la
nesfârºit, cei ºapte sculptori se gândirã cã puþin
carpe diem, înainte de cinã ºi somn, n-ar fi de
prisos ºi îºi continuarã drumul prin grãdina
conacului, simþind cã foamea ºi oboseala se cuvin
alungate cumva. Nu le e dat oricând sã vinã la
Dunãre ºi sã sculpteze niºte îngeri lângã un conac
boieresc. Una e sã-þi expui în piaþa publicã
sculpturile, ºi alta sã le gãseºti un loc de veci pe
malul Dunãrii unde singura primejdie este furia apei.
Dacã ºi vinul va curge gârlã în carafe ºi nu se va
sfârºi în sãptãmâna de pominã cât vor lenevi la
conac, cu siguranþã îngerii n-au de ce sã-ºi facã
griji: cu sau fãrã chelie, luaþi de ape sau înecaþi, ei
tot îngeri vor fi!

Conacul de lângã Dunãre era în proprietatea
unui bucãtar faimos care inventase nu mai puþin
de o mie de reþete acreditate internaþional. Îºi
dobândise faima scriind poezie, dar la vârsta când
împlinise cincizeci de ani pricepu cã o carierã lungã
de poet nu poate fi altfel încheiatã decât...
gastronomic. Raþiunile unei asemenea decizii erau
simple: cu ce se aseamãnã poezia dacã nu cu
amestecul cumpãtat de mirodenii ºi ingrediente
cântãrite cu grijã ºi înnãdite la foc încins ca sã le
dea splendoarea cerutã de niºte papile
pretenþioase?! Plãcerea unei poezii nu-ºi gãseºte,
oare, seamãn în desfãtarea trãitã când bucatele
se topesc în gurã ca zahãrul cel mai fin?! Aºa încât,
bucãtarul faimos nu-ºi simþi inima ºi capul de poet
licãrind, ci tocmai stomacul când îi mãrturisi, într-o
noapte de insomnie, nevestei sale cã artã mai
frumoasã decât poezia nu e decât mâncarea care
te face poet. De atunci începu sã deteste cantinele
ºi cantinistele, fast-foodurile ºi restaurantele cu
stele mãsluite. În aceeaºi mãsurã îi crescu ºi
dispreþul pentru poeþii mediocri ºi pentru artiºtii care
beau în exces fãrã sã mãnânce zile întregi ori sunt
indiferenþi când cineva îi serveºte cu ciulama în
loc de alcool rafinat.

Moºtenind un conac retrocedat, care
aparþinuse strãbunicului sãu boier ºi funcþionase
ca depozit de lemne zeci de ani, bucãtarul îºi
deschise un restaurant lângã Dunãre care avea
sã-ºi dobândeascã, în doar un deceniu, celebritatea
binemeritatã. Bucãtarul ºtiu de îndatã cã, dacã nu
îºi va folosi imaginaþia ºi simþurile în bucãtãrie aºa
cum ºi le folosise odinioarã în poezie, risca sã
sfârºeascã, spre deznãdejdea lui, ca amator al
ciorbelor nesãrate ºi al pilafului. La un congres
naþional de poezie, el rosti un discurs care îi cam
nãuci pe poeþii cu ifose, dar amorþiþi deja ºi
bolborosind de la tãria consumatã pe stomacul gol.

- Poezia nu va mai fi cititã de nimeni dacã nu
va putea fi confundatã cu mâncarea! Poeþii bucãtari
sunt salvarea poeziei cãzute în dizgraþie! Un poet
genial, un master chef în plus! Un vers ºi o imagine
poeticã trebuie simþite ca înlãnþuirea mirodeniilor
turceºti! Poeþii fãrã bucãtãrie proprie sã fie izgoniþi
din cetate!

Aici, mulþimea care pânã atunci chicotea ºi
reacþiona ca la auzul unui profet nebun începu sã
huiduie:

- Vrem alcool ºi-apoi poezie! Berea ºi vinul
sunt finalitatea oricãrei poezii! Nu putem scrie fãrã
o tãrie!

Deloc triumfãtor, poetul devenit bucãtar de top
pãrãsi sala, înjurându-i printre dinþi pe invitaþii de
seamã, cam aburiþi de altfel, care nu înþeleserã
mesajul sãu revoluþionar. Finalitatea oricãrei poezii
scrise de voi e ciroza hepaticã, mai apucã sã
spunã în hãrmãlaia iscatã, înainte sã-ºi comande
un taxi care sã-l ducã la hotelul unde era cazat.

Din acea clipã, se izolã tot mai mult de ºleahta
de poeþi care, spre uimirea lui, erau capabili de orice
alte dependenþe, cu excepþia celei culinare. Totuºi,
i se înfiripã în minte un sâmbure de îndoialã cu
privire la credinþa lui în salvarea poeziei prin
mâncare ºi gastronomie. Era destul de convins cã
dependenþa bahicã a celorlaþi poeþi nu e mai presus
de adicþia lui pentru bucãtãrie, ºi atunci îºi fãgãdui
cã, de vreme ce la poezie se poate ajunge prin mai
multe cãi, el va urma cu sârguinþã calea bucãtãriei,
fãrã sã-i mai critice pe ceilalþi sau sã le denunþe
uºurãtatea alcoolicã. Neputând sã-ºi þinã în frâu
pofta de a-ºi face auzitã credinþa ºi de a-ºi predica
ideile revoluþionare, bucãtarul rostea zilnic
discursuri despre bucãtãrie, poezie ºi legãtura lor
de nedezlegat, în faþa ospãtãreselor, a oaspeþilor
ºi clienþilor de la conac, dar ºi în faþa maidanezilor
fãtaþi lângã Dunãre, care îl ascultau întotdeauna
cu ochii umezi ºi c-o felie de fripturã între dinþi.

Cu câteva luni înainte ca sculptorii sã fie invitaþi
la conacul de lângã Dunãre, bucãtarul deja celebru
în Europa luã parte la o expoziþie culinarã, care
avea loc într-o suburbie a portului Napoli. Deloc
entuziasmat de reþetele italieneºti sau de
fandoseala bucatelor franþuzite, care trebuiau
mãrite cu lupa înainte sã le înghiþi, bucãtarul
dunãrean intui cã o ciulama din hribi uscaþi ºi o
plãcintã cu mere ºi stafide vor fi pe placul juraþilor,
ceea ce se ºi întâmplã, mai ales cã bucãtarul
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francez fusese descalificat deoarece folosise
chimen într-o reþetã fãrã chimen ºi era cât pe ce
sã-i de-a duhul unui jurat cu multiple alergii. Dupã
ceremonia în care i se oferise titlul de master chef
al anului, bucãtarul dunãrean fu invitat la castelul
Dell’Ovo din Napoli unde era organizat aºa-numitul
cocteil al gurmanzilor. Lungi discuþii plictisitoare
despre efectul nociv al piperului negru în supele-
cremã îi împãienjeneau ochii ºi îl fãceau sã se
gândeascã la ipohondria bucãtarilor care, fanatici
din fire, ajung sã-ºi suspecteze propriile mâncãruri
de pestilenþã. Îi veneau în minte tot soiul de scenarii
în care maeºtri-bucãtari erau internaþi la psihiatrie
dupã ce se sminteau din cauzã cã sparanghelul
nu fãcea un unghi de 45o cu roºia coaptã sau cã
sosul de smântânã ºi verdeþuri se prelinsese câþiva
milimetri pe farfurie. Perfecþionismul în bucãtãrie,
ca ºi în poezie, distruge imaginaþia! Câþi poeþi
compulsivi, atâþia bucãtari nevrotici, îºi spuse el în
gând, cu o uºoarã precauþie pentru sãnãtatea lui
mintalã.

Când era hotãrât sã se furiºeze de la cocteil
ºi sã se îmbarce în primul avion cãtre România,
bucãtarul dunãrean zãri la capãtul sãlii un domn în
vârstã, cu ochelari rotunzi ºi barbã stufoasã, în
care îl recunoscu pe maestrul Sigarev, devenit
celebru în întreaga lume cu o reþetã specialã de
raþã sãlbaticã la cuptor. Maestrul ºedea singur la o
masã ºi sorbea un vin rosé, privind din când în
când împrejur, timorat întrucâtva de mulþimea care
punea la cale viitorul stomacal al omenirii. Ceva
însã îl atrase magnetic la acest bãtrân ºi îl fãcu pe
bucãtarul dunãrean sã se apropie de Sigarev:

- Am gustat ºi eu la Paris din raþa
dumneavoastrã. Apoi m-am strãduit de câteva ori
sã o prepar, dar mi-a ieºit ori prea coaptã, ori prea
aromatã, ori semãna cu raþele altora, spuse el
fâstâcit.

- Raþa ca raþa, dar sã vezi ce gustos e îngerul
la cuptor, rãspunse Sigarev cu seninãtate.

Bucãtarul se prefãcuse cã nu aude ultima
parte a replicii ºi îºi continuã ideea despre raþe:

- Orice-ar fi, raþa e pretenþioasã la gãtit. Sunt
convins cã v-a luat o viaþã întreagã sã aflaþi ce-i
poate pielea!

- Un înger face cât o mie de raþe! Am gãsit
unul în podul casei ºi l-am gãtit.

Luând ca pe un act de graþie ultima vorbã a
acestui maestru nebun, care la senectute are
viziuni cu îngeri, iar nu cu cratiþe, bucãtarul
dunãrean îl salutã pe Sigarev reverenþios ºi, decis
sã nu mai participe degrabã la astfel de sindrofii,
se grãbi sã ajungã acasã. Pe avion, însã, meditã
la scurta conversaþie cu Sigarev ºi înþelese doar
atunci cã aceasta nu era fãrã noimã ºi cã îngerii
sunt soluþia pe care-o cãuta cu privire la uniunea
dintre poezie ºi gastronomie. Ea nu se gãsea în
ceilalþi sau în recunoaºterea lor, ci chiar în el însuºi,
dar numai atunci îi putu da glas:

- Pretutindeni îngerii iau chipul unor oameni ºi
chiar dacã vocile cuvioase spun despre ei cã nu
au sex (ºi chiar îmi vine sã le cred pe cuvânt dacã

n-ar fi aproape toþi îngerii bãrbaþi), sunt sigur cã le
place enorm sã mãnânce ºi cã asta e suprema lor
îndeletnicire. Mãnâncã tot ce prind ºi-l lasã adesea
pe Dumnezeu flãmând. Chiar ºi Diavolul a fost
izgonit din ceruri fiindcã a râvnit la mâncarea
preferatã a lui Dumnezeu: Zucchini Risotto. Pe de
altã parte, îngerii sunt revelaþia ultimã a unui poet
ºi aº crede cã toþi poeþii au astfel de revelaþii dacã
îngerii n-ar fi folosiþi tot la a treia poezie, de tot al
treilea poet. O inflaþie ºi un manierism de îngerealã!

Bucãtarul dunãrean hotãrî atunci cã scoaterea
îngerilor din zeflemea ºi anonimat era posibilã doar
dacã va construi un Înger Parc la conacul lui de
lângã Dunãre. Era convins, de altfel, cã Sigarev,
în nebunia lui, avea puþinã dreptate: îngerii nu au
aripi înalte ºi somptuoase ca ale lebedelor, ci tocmai
aripi boante de raþã. Pãcat însã cã lui Sigarev îi
trebuise o viaþã de om sã gãteascã raþe sãlbatice
ca sã ajungã la îngeri!

La cinã, bucãtarul îi ademeni ºi ospeþi pe cei
ºapte sculptori cu cele mai gustoase mâncãruri
gãtite de el: muºchiuleþ de porc în vin roºu, piure
de castane, pandiºpan cu viºine ºi plãcintã de mere.
Cu toþii începurã sã cânte ºi sã se veseleascã pânã
noaptea târziu, cãci carafele reci de vin alb erau
fãrã fund. Lângã viºinii copþi de lângã conac,
bucãtarul le povesti atunci întâlnirea cu Sigarev ºi
cum prin ea se nãscuse fascinaþia lui pentru îngeri.
Nu vru sã-i constrângã defel, deºi îi era limpede
cum ar trebui sã arate Înger Parc. Le spuse doar
atât:

- Aº vrea ca îngerii sculptaþi sã fie ºi bucãtari
ºi poeþi, gurmanzi ºi trupelnici, cu poftã de viaþã ca
mine. Sã fie pãzitorii conacului.

- Cu destul vin ºi mâncãruri pe mãsurã, nu
încape îndoialã cã paiele ºi fierul se vor îngeri,
rãspunse sculptorul-ºef, fãcându-le cu ochiul
celorlalþi.

- Cum nu cred cã îngerii sunt la fel, cu
siguranþã unul va fi mai rãsãrit ºi va veghea asupra
celorlaþi, adãugã bucãtarul. Vã las pe voi sã ghiciþi
care va fi acela.

Sculptorii nu pricepurã de îndatã care era rostul
acestor cuvinte, dar aveau totuºi sã se dumireascã
mulþi ani mai târziu.

În prima zi a ºederii lor la conac, ei desenarã
câteva schiþe de îngeri, din care bucãtarul alese
doar trei. La indicaþi ile sculptorului-ºef,
administratorul conacului luã schiþele cu pricina ºi,
în ziua urmãtoare, se întoarse cu un camion plin
de tablã de fier, paie ºi sârmã. Aparatul de sudurã
fu coborât din mansardã, iar sculptorii începurã sã-
ºi lucreze instalaþiile. Primul înger, care avea sã fie
aºezat în faþa conacului lângã cuptor, era o femeie
din paie, înfãºuratã în sârmã ca într-un corset. Cu
braþele tãiate ºi fãrã cap, din femeie rãmâneau doar
fesele uriaºe, îngrãºate peste mãsurã. Pe aceastã
îngereasã gurmandã bucãtarul o numi Muza
Cuptoarelor. Al doilea înger era o pasãre din tablã
neagrã, cu aripile franjurate ºi trup de om. Acesta îi
fu cel mai puþin pe plac bucãtarului, dar nu avu de
ales, îl porecli Dezertorul ºi ceru sã fie aºezat pe
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malul Dunãrii. Al treilea înger era un polonic imens,
înfipt în pãmânt, cu aripi boante la gâtlej. Pe acesta
sculptorii îl puserã în drumul cãtre ponton, iar
bucãtarul îl îndrãgi într-atâta încât îl numi Raþa
Sãlbaticã.

În cele ºapte zile cât poposirã la conac,
sculptorii izbutirã astfel un mic Înger Parc de care
bucãtarul era mândru ºi care înminuna conacul ºi
Dunãrea. Nimãnui nu îi mai era fricã de inundaþii ºi
nici mãcar sculptorii nu mai tresãreau la gândul cã
îngerii vor fi luaþi de viituri.

Obiºnuit sã citeascã ziarul de dimineaþã,
sculptorul-ºef se opri, în drum spre atelierul sãu, la
un chioºc din centrul oraºului în care locuia. Trecurã
deja câþiva ani de când îngerii era înfiinþaþi la conac,
iar prezenþa lor spori, de bunã seamã, câºtigurile
ºi prestigiul restaurantului de lângã Dunãre. Ca
orice faþã bisericeascã, ºi îngerii sculptaþi sunt în
folos financiar, fie ei ciunþi ºi diformi. Pe prima paginã
a unui ziar central, sculptorul-ºef citi un articol
despre inundaþiile nãpraznice din ultima vreme.
Lângã fotografii cu case inundate ºi câini înotând
de zor prin apa mâloasã, sculptorul zãri o pozã cu
un om care plutea pe Dunãre într-un polonic imens,
sprijinit de niºte aripi de tablã:

- Ei drãcie, iatã poanta cu raþa sãlbaticã!

Lavinia Rogojinã
(Mariadela)

Turiºtii
Dunãrea a depãºit cotele de inundaþie, casele,

terasele, zãvoaiele de sãlcii ºi plopiºuri sunt
acoperite de ape tulburi, ca sub un tuº pe jumãtate
diluat. Anul acesta televiziunea, cum îi spun
localnicii, nu a mai venit sã filmeze, au dat imaginile
în reluare de anul trecut la ºtirile de la ora 17:00, la
ºtirile de ora 19:00 ºi un reporter ars de soare s-a

înfipt într-o baltã, undeva la sud de Bucureºti, pentru
o transmisiune în direct la ora 23:00, despre ce se
întâmplã acolo, mai multe localitãþi au fost inundate,
iar ploile torenþiale au lãsat urme adânci, peste o
mie de locuinþe ºi anexe gospodãreºti au fost
inundate, situaþia e dis-pe-ra-tã – pe malul Dunãrii,
viaþa era într-o altã transmisiune în direct, în direct
cu 112, cu SMURDUL, în direct cu rudele
îngrijorate împrãºtiate prin þarã ºi strãinãtate:

Sunt bine, da, a inundat tot, n-am pãþit nimic,
nu pot vorbi mult cã mi se terminã bateria, anunþã-
l ºi pe Filip, sunt bine, te sun mâine. Bine, papa.;
Da, mamã, suntem bine, voi? Coti e bine, lasã cã
te sun eu, aºteptãm, frânturi din convorbirile pe
minute nelimitate ale sinistraþilor care se retrãgeau
prin colþurile mansardei ca sã poatã vorbi în liniºte,
la telefon. De la fereastra spre Dunãre, de lângã
calculator, se vedea cel mai bine spatele drept al
îngerului negru cu aripi sfâºiate, îngerul favorit al
gazdei, care nu se putea desprinde de pãmânt.
Cele mai multe dintre lucrurile noastre pluteau pe
afarã, mãturate de ape din cãsuþele provizorii –
valijoare, rucsaci, eºarfe odatã purtate pe umeri
sau înfãºurate cu grijã, ceea ce fuseserã cândva
pãlãrii de soare erau expuse sub privirile tuturor.

Baricadaþi în mansardã de douã zile, începem
sã ne cunoaºtem, apele nu se retrag, barca
albastrã se destramã ca o construcþie lego undeva
lângã conac. Coti ºi Marti spuneau cã ar fi fost
salvarea noastrã. Îngerii s-au înecat pe rând, câþiva
turiºti la fel, localnicii nu, ei supravieþuiesc
întotdeauna. Ne-am reorganizat într-o familie
clandestinã, mai funcþionalã decât cele pe care le
cunoºteam fiecare, mai tolerantã, punem întrebãrile
necesare care mimeazã grijã, nu exagerãm cu
afecþiunea. Suntem dezhidrataþi printre peturile
goale de apã, mai avem mâncare ºi sticle de vin
rãmase de la ultima seratã când ne-a cântat Mambo
Siria Mambo Siriiaaa, Siiriiiiaaa, Mambo Siria, Siria,
sãrmãluþe fierte în vin, cu trei feluri de carne, fasole
bãtutã caramelizatã, ciorbã de potroace, legume
la grãtar, mai exact câþiva ardei.

Feri, administratorul, pe care îl ºtiam plin de
energie e cam debusolat ºi nu îºi gãseºte locul
printre noi. Îl observasem de câteva ori servind
grupurile de turiºti, glumind profesionist, fãcând
cincisprezece drumuri dus-întors între bucãtãrie ºi
terasã, fãrã vreo urmã de obosealã. Acum se
plimba buimãcit pe la etajul neinundat al conacului,
adunând sticlele de vin pitite prin camere,
Sauvignon Blanc, Crâmpoºie, ºi vinurile închise în
dulapuri, Rosé ºi neiertãtorul soi Pantera Neagrã,
dupã care abia îþi mai reveneai a doua zi ºi care se
bea doar noaptea. Toate erau þinute pentru ocazii
speciale ºi oaspeþi importanþi, toate au fost adunate
într-o plasã de rafie ºi aduse pentru noi, în
mansardã, sã ne hidratãm sau sã ne amorþim.

Era un fel de ocazie specialã, aºa cã am
început sã bem, un pahar la câteva ore sau la
câteva minute, suntem cam ametiþi ºi încã aºteptãm
ajutoare. Don Titi a început sã ne povesteascã
întâmplãri nefericite din Al Doilea Rãzboi Mondial,
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de când era copil, dupã ce încheiase, desigur
temporar, povestea nesfârºitã despre cea-mai-
isteaþã-fetiþã-din-lume, aia micã a noastrã e atât de
inteligentã, numãrã, citeºte deja ºi îi merge mintea
ceva de speriat. Despre nepoþica lor vorbeau tot
timpul bunicii, cum i-am numit pe don Titi ºi tanti
Lina, care înregistraserã f iecare gest sau
întâmplare cu Sara, micuþa lor, mai bine decât ar fi
fãcut-o vreodatã o camerã de filmat. Veniþi de la
Craiova, trecuserã prin Calafat, mi-au arãtat pozele
cu ei de la Podul Calafat-Vidin, ºi s-au oprit la
Cetate, unde i-au prins apele. Nici ei nu au mai
plecat, Dacia Logan a lui Don Titi e undeva sub
ape, afarã. El glumeºte cã îi aºteaptã pe americani,
lãsaþi mã, cã ne salveazã americanii, ahahaha!, iar
Coti se bosumflã de fiecare datã, o deranjeazã
glumele astea, restul ne încruntãm prea puþin. N-a
trecut niciun elicopter încã, ºi noi, ºi ea ne uitãm
dupã SMURD în toate direcþiile.

Când am venit la Cetate, pârleau un porc
afarã, undeva aproape de pãdure. Am ajuns cu un
microbuz, nu pãream cu nimic diferiþi de un grup
de turiºti plecaþi în vreun pelerinaj prin þarã. Ne-au
luat cu maºina de la intersecþie, din satul Cetatea,
eu venisem cu trenul din delegaþie, dupã cu un
autocar pânã în sat, Coti ºi Marti veniserã cu un
autocar care mergea spre Calafat ºi aºteptau ºi ei
în intersecþie, se aºezaserã pe o bãncuþã ºi
localnicii intraserã deja în vorbã, era o ocazie
specialã, erau strãini, da de unde sunteþi de loc,
mergeþi la conac, tot pe atunci au ajuns ºi Odeva
cu Iadel, fiul sãu – ei veniserã cu maºina, plinã de
bagaje în spate, urmau sã se întâlneascã cu cineva.
Când s-a oprit microbuzul în curtea conacului,
Odeva ducea bagajele în camerã, Iadel îl ajuta
zâmbind, þinea mãrunþiºuri într-o mânã, iar în
cealaltã un ursuleþ.

Ne-am întâlnit cu toþii pe terasã câteva ore
mai târziu ºi am început sã ne studiem, ne-am
apropiat ºi am vorbit foarte puþin, cât pentru prima
searã, îi priveam pe Coti ºi Marti cum se fotografiau
lângã îngeri, pe rând sau împreunã, când mã rugau
sã le fac o pozã, care dupã verificãri se transforma
în câteva, te deranjãm puþin, oare ai putea sã ne
faci o pozã, ºi ca sã se asigure cã am înþeles, îmi
arãtau ºi aparatul, însemna acum. Îmi plãcea sã
mã plimb cu ei prin pãdure spre plaja improvizatã
unde apa era plinã de mâl. Tot acolo, l-am zãrit în
prima searã pe Nicu cu o capturã de peºte în mâna
dreaptã, urca scãrile ºi vorbea singur sau poate
cânta, Nicu, despre care am aflat cã putea povesti
orice cu oricine, mai puþin cu mine. L-am lãsat sã
urce, nu încãpeau doi oameni deodatã, ºi l-am
întrebat cu oarecare stingherealã când a trecut pe
lângã mine:

- Aþi prins peºte?
- Am prins vreo câþiva, ºi s-a uitat la mine

nedumerit de întrebare, da-s mici.
- ªi cum se cheamã?
- Scobari, a rãspuns el foarte plictisit ºi a luat-

o spre conac.
 A doua zi m-a salutat el, poate tot din

stingherealã ºi l-am salutat ºi eu. A trecut mai
departe, n-avea ce sã mã întrebe, eu nu fãceam
nimic. În a treia zi, îi desenam vapoare lui Iadel pe
ºerveþele de masã, nu ºtiam cum se fac, ºi Nicu s-
a ridicat de la masa vecinã ºi venit la masa noastrã
sã dea noroc ca bãrbaþii, s-a aºezat pe jumãtate
de scaun, s-a uitat la vapoarele nereuºite, a zâmbit
aproape insesizabil vaaai, ce frumos ºi a început
sã îi povesteascã lui Iadel cum a ajuns fiecare
câine la Cetate. Micuþul era fascinat ºi s-a indispus
puþin când pe alee a apãrut o femeie de vârstã
nedefinitã, poate soþia lui, care l-a sãltat de la masã.

- Nicu, hai cã am ceva cu tine, hai o clipã, ºi
Nicu, ascultãtor, a sãrit în poziþie de drepþi, a
întrerupt istorisirile despre câini ºi flancând-o din
spate pe femeie, ca la fotbal, sã nu audã prietenii
lui vorbele aruncate peste umãr, s-au îndreptat spre
cãsuþe – era o chestie de intimitate. ªi când s-a
întors, s-a aºezat la masa localnicilor, completând
cercul, ºi a reluat ºirul altor aventuri. Localnicii erau
aºezaþi de fiecare datã aºa, noi, turiºtii, eram mai
rãsfiraþi, ei se lãsau cuceriþi de lentoarea care vine
odatã cu apusul ºi cu terminarea treburilor, noi ne
adaptam încã, doar Feri ºi bucãtãresele trebãluiau
de fiecare datã pânã noaptea târziu, ºi cei unul sau
doi paznici care supravegheau, cu rândul, conacul.
Pe paznici îi mai deranjam seara târziu când intram
pe furiº sã mergem la toaletã, pentru cã drumul
pânã la cãsuþe ar fi fost prea lung, noaptea când
beam Pantera Neagrã sau Rosé pânã spre
dimineaþã, ºi când Iadel dormea cu Ursulinu.

- ªi cum spuneam, comisare, eu n-am bãut
niciodatã la lucru, lucrez de 15 ani, acum pe 10
milioane, dar o datã nu m-au prins beat ãºtia, eu
beau, da numa în gurã!, aproape urla Nicu, ca de
la tribunã, uitase de Iadel, care aºtepta ºi povestea
despre Neagra, cãþeluºa cu ochii de ciutã ºi cu
urechi mari de liliac.

Iadel era un bãieþel de 5 aniºori, venit la
Cetate cu tatãl sãu, Odeva, un copil micuþ de
înãlþime pentru vârsta lui, cu pãrul ºaten, puþin
cârlionþat, care umbla întotdeauna pe sub mese ºi
pupa cei uneori cinci, alteori ºapte câini adunaþi la
conac. ªi când auzeai Iadel, te uitai pe sub mese
sau cãutai cu privirea ursuleþul pe care îl purta peste
tot. Iadel nu a supravieþuit, ursuleþul lui da, e în
mansardã, l-a salvat Odeva, e tot ce a mai apucat.
Tatãl lui Iadel a supravieþuit, dar nu ai spune dacã
l-ai vedea. M-a prins de mânã când urcam scãrile,
Vasea, n-am apucat sã-i mai iau îngheþatã ºi
chipsuri, ºtii cã tot voia porcãriile alea din sat. Satul
era la doi sau trei kilometri de conac, trebuia sã
mergem într-o plimbare, pe jos, dar nu am mai
apucat. Odeva mi-a dat drumul la mânã, s-a dus
într-un colþ al mansardei ºi nu s-a mai ridicat de
acolo. Pe el nu l-am cunoscut mai bine în cele trei
zile cât am stat în mansardã aºteptându-ne rândul
la salvare, dar pe Coti ºi Marti da.

Erau pescari amatori, veniþi de la Drobeta sã
mai schimbe peisajul, dar sã fie totuºi aproape de
ai lor, tatãl lui Marti era bolnav, cancer în fazã
terminalã, aºteptau veºti, vãzuserã conacul la
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televizor ºi ºi-au spus hai sã mergem pânã acolo
– veniserã pentru un weekend prelungit, dar au stat
vreo sãptãmânã. Ieºiserã în a doua searã pe
ponton la o sesiune de fotografii ºi amintiri, Coti era
foarte dichisitã ºi sub pancarta Port Cultural Cetate
arãta caraghios, între steagul Uniunii Europene ºi
cel al României. Îºi dãdeau indicaþii pentru poze ºi
noi nu eram suficient de departe cât sã nu-i auzim.

- Hai, du-te Coti, stai mai pe margine,
întoarce-te un pic, pari naturalã. Distanþa e destul
de mare, dar vocile lor erau purtate de apã ºi de
liniºte aºa cã îi auzeam, e îngrijorãtor cum vocile
se aud atât de clar pe malul apei, Stai, mãi, acolo,
stai mai aºa, care de la distanþã nu înseamnã mare
lucru. Odeva ºi cu mine îi urmãream pe rând când
nu mai aveam ce sã ne spunem, Iadel culegea flori
ºi viºine ºi mânca dude. Coti pãrea mulþumitã de
poze, le verifica pe ecranul micuþ al aparatului ºi îi
cerea sã-i mai facã. ªi noi, din spate, urmãrindu-i,
chiar dacã asta nu înseamnã mare lucru. I-am fãcut
ºi eu o pozã lui Iadel prin iarbã, când aduna floricei
pentru cel mai frumos buchet din lume. Iadel
strângea pietricele, albãstrele, muºeþel, viºine ºi flori
mici albe – rupea unele flori cu tot cu rãdãcinã, altele
foarte aproape de vârf ºi nu se potriveau nicicum,
dar adunate pãreau atât de iscusite.

- Uite, þine, pentru tine! ºi mi le-a pleoºtit în
mâini. Le-am înfãºurat pe toate într-o eºarfã ºi în a
patra zi le-am pierdut. Ne-am uitat pe Dunãre ºi
am vãzut vapoare de croazierã pe partea bulgarã,
bãrci ºi nave de transport mãrfuri toate trecând lin
ºi fãcând valuri mici, pe care le observai numai
când ajungeau la mal. ªi când îi arãtam primele
vapoare adevãrate lui Iadel, a apãrut o maºinã
galbenã pe malul celãlalt, semãna cu o Dacia ºi au
coborât doi bãrbaþi, veniserã sã facã o baie. Îi
auzeam aproape la fel de clar, deºi nu înþelegeam
ce-ºi spun. Iadel a întrebat firesc:

- Dar ce e acolo, acolo unde-s oamenii ãia?
- E o altã þarã, Iadel, i-a rãspuns Odeva, e

Bulgaria, ºi Iadel a început sã râdã.
- Pãi cum sã fie altã þarã acolo, o altã þarã e

departe, tu mi-ai spus, altã þarã e America unde e
mãtuºa Mina, n-are cum sã fie o altã þarã pentru cã
e prea aproape. Poate dupã copacii ãia, poate dupã
toþi copacii ãia, tati.

Iadel nu a mai aºteptat aprobarea, era convins
cã are dreptate, s-a întors ºi ºi-a vãzut de ale lui
ca de fiecare datã, urmãrea o ºopârliþã prin iarbã,
uite, uite, un croncondil mic.

De trei zile, cerurile nu se mai despart aici,
totul e întunecat pe verticalã, dar se întrezãreºte
un franj de luminã undeva înspre sârbi. Feri a adus
ºi ultima sticlã de vin pe care a mai gãsit-o,
bucãtãresele nu au mai gãtit nimic, au plecat când
au început sã se ridice apele ºi sã se rupã norii, s-
au dus la ai lor. Coti e naturalã acum, Marti ne
serveºte cu câte un pahar de vin din când în când,
don Titi ºi tanti Lina s-au retras într-un dormitor sã
se odihneascã. Marti are grijã de Coti care e beatã
ºi mahmurã, beatã ºi mahmurã de vreo douã zile,
îi e teamã ºi e aproape convinsã cã nu mai vine

nimeni. Marti o sãrutã pe gât ºi o mai liniºteºte – e
un bãrbat bun ºi grijuliu care nu face fotografii prea
reuºite, cam atât ºtiu despre el, mi-au arãtat ºi poze
de acasã, de la Drobeta, sã vãd unde stau, poate
dacã ai drum vreodatã pe acolo, te opreºti pe la
noi.

Niciun elicopter, încã. Vântul a spulberat
aripile îngerilor din parc, resturile portocalii au ajuns
lângã conac, nu prea ºtim ce a rãmas în picioare,
dar ne imaginãm fiecare. Feri e destul de posomorât,
a fãcut câteva ture prin conac, s-a uitat ºi la parter,
de fiecare datã vine tot mai abãtut. Când am intrat
pe poartã, dupã ce am ieºit dintre copaci, Feri ne
aºtepta ºi ne-a ajutat cu bagajele, vãzuserãm
ostrovurile de pãdure inundate ºi l-am întrebat de
inundaþii, ne-a spus cã au fost demult.

Apele s-au retras, se retrag de fiecare datã,
eu am luat cu mine un ursuleþ de pluº, oricum nu
aveam mare lucru, câteva haine, hârti i ºi
documente, veneam din delegaþie sã mã întâlnesc
cu cineva. Pe Odeva l-au cãrat alþii, un bãiat blond
spãlãcit, cu dinþii albiþi chimic îi punea tot felul de
întrebãri, în timp ce îl ajuta sã coboare scãrile. Pe
Coti ºi Marti nu i-am mai vãzut, le mai vãd pozele
online, Marti e la fel de stângaci ºi nu face fotografii
prea reuºite. Când au venit ajutoarele, SMURDUL
ºi armata, Coti ºi-a revenit brusc, nu mai tremura,
nu îi mai era fricã, tot ce voia e sã se întoarcã
acasã, la Drobeta. Nici nu mai ºtiu dacã ºi-a luat
rãmas bun, nici nu mai ºtiu dacã eu am spus cuiva
rãmâi cu bine. Don Titi m-a îmbrãþiºat ºi tanti Lina
m-a sãrutat pe obraz, Drãguþo, eu ºtiu cã nu o sã
ne mai vedem, dar vezi, ai grijã de tine.

Dupã câteva luni, la Cetate au repopulat
parcul cu îngeri, echipa de sculptori s-a întors ºi
fiecare dintre ei ºi-a reluat proiectul de demult, au
reconstruit, remontat sau asamblat, au venit mai
mulþi, au fãcut îngeri sau oameni care vor sã fie
îngeri, au pus laolaltã tot ce fusese acolo odatã.
Feri a adus vinurile pe care le-a mai putut salva de
la Galicea Mare, bucãtãresele s-au întors pe rând,
doar Mari, cea care ne comandase Claritin pentru
alergii, am aflat cã a plecat undeva mai spre nord.
S-au pregãtit mâncãruri ca în secolul 19, s-au
aranjat mese festive, au venit grupuri de oameni
mai ales în weekenduri, Feri i-a întâmpinat pe
fiecare, s-a þinut ºi festivalul de film, au cântat
Mambo Siria, au venit ºi au plecat mii de oameni,
s-au oprit sute de maºini, au rãtãcit sau s-au pierdut
câþiva alþii. Singurul lucru care nu s-a schimbat e
Dunãrea, îi ºtie pe fiecare, uneºte tot ºi e la liber.

Dacã stai singur sub un dud negru ºtii ce e
frica, fructele coapte dulci-acriºoare se desprind
uºor ºi eºti convins, de fiecare datã, cã vine cineva,
auzi paºi prin iarbã, te întorci, faci aceeaºi miºcare
care trãdeazã lipsa de coordonare, ºi vezi cã nu e
nimeni. Apoi nu te mai întorci, te obiºnuieºti cu
oºnetul mãrunt, te adaptezi. Te gândeºti dacã-m-
aº-fi–întors-poate-l-aº-fi-vãzut-nesupravegheat-
pe-ponton. Te gândeºti dacã nu s-ar fi întâmplat
aºa, chiar dacã asta nu înseamnã mare lucru, te
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gândeºti la lumile care se deruleazã în paralel, asta
dacã existã universuri alternative. Te gândeºti la
miºcãrile mâinilor care nu îºi gãsesc potrivirea în
aer, care nu mai au echilibru, te gândeºti ºi la
miºcãrile de apropiere, la mâinile extenuate, la
urmele de afecþiune, la mâinile care mai ºtiu sau
nu sã îmbrãþiºeze.

Valentin Moldovan
(Valentinos)

Înger flambé sau
insolaþia

Din mijlocul apelor negre se ivi, dar nimeni n-
ar fi putut cu adevãrat sã-i afle înfãþiºarea sau sã
audã altceva decât învolburarea Dunãrii. De acolo,
cercurile se lãrgeau, pânã ajungeau sã se opreascã
la mal, arãtând cã fluviul nu-ºi va spune povestea
din acea noapte.

Nici ºarpe trezit din adâncuri nu era, cãci altfel
luna, chiar dacã era ascunsã în nori, ar fi fãcut mai
strãveziu vãlul nopþii, lãsând sã se întrezãreascã
sclipiri ale pielii solzoase care l-ar fi acoperit. Nici
vreun duh al apelor preschimbat în peºte n-ar fi
putut sã fie, pentru cã, atât cât se putea vedea,
mai degrabã plutea deasupra valurilor decât le
spinteca.

“Plutesc pe dracu’!”, zise, nu-mi mai simt
mâinile ºi am numai alge ºi nisip printre dinþi. Cine
naiba a crezut c-o sã mã punã sã încep chiar de-
aici! Sã mã fi lãsat pe uscat, cu o sticlã de rachiu!”

Se apropia de malul unde teii închipuiau o
poartã spre aºezarea pãrãsitã a turcilor. Pãºea
nesigur: de parcã poteca de pãmânt din faþa lui se
fãcea pe mãsurã ce înainta. Ajunse într-un cimitir,
unde micile movile închipuiau un labirint, iar
trunchiurile copacilor niºte pilaºtri.

„Asta-mi mai trebuia! O altã metaforã împuþitã
care sã-mi aminteascã de eºecurile mele. Vise
nebuneºti, cu manuscrise, îngeri de piatrã, fier ºi
paie, cu aripi în locul capului, ba smeriþi de faþadã
sau þopãitori, ba conducând tractoare sau
sculptând bucãtari pofticioºi. Vreau sã am naibii ºi
eu un loc al meu în toatã ºarada asta! Cred cã de-
aia m-au pus sã ies din apã, sã mã trezesc. Dar

nu mai þin minte cum am ajuns aici, sau ce trebuie
sã fac.” În clipa urmãtoare strãnutã teribil ºi un
peºte mic îi ieºi din nas. “Acum nu mi-e foame, îl
las pe mai târziu”.

Mai orbecãi o vreme pe mal ºi la ieºirea din
cimitir dãdu peste un copac ghebos, gol pe
dinãuntru. Se rezemã de el ºi voi sã adoarmã; deºi
era frânt, se tot rãsucea pe loc ºi îºi relua la
nesfârºit, în minte, un vis obsedant: un conac alb
cu somni uriaºi la geamuri, care aveau melon pe
cap ºi zâmbeau, apoi coborau în curte ºi jucau
leapºa, zbierând ca împieliþaþii: ardei copt!! Ardei
copt, tu eºti!! Îºi dãdea seama apoi cã el era un
mare ardei copt ºi el trebuia sã prindã peºtii, care
îºi aruncau unul altuia print-o bulã de apã povestea
lui ºi secretul cel mai de preþ, reþeta dumnezeiascã
a maestrului Dinescó: înger flambé cu sos de
viºine.

Adormi în cele din urmã, dar încã îi mai rãsunau
în cap râsetele maliþioase ale peºtilor. Era ud murat
ºi avu tentativa de a se ridica ºi de a se încovriga
în scorburã, dar era prea complicat. Mai deschidea
ochii pe jumãtate din când în când, cu speranþa cã
lumina slabã a lunii îi va alunga vedeniile. Dupã o
vreme, vãzu într-adevãr doar un vãl argintiu, dar
pentru puþin timp, fiindcã acesta se prefãcu în niºte
aripi ale unei pãsãri, care se aºezã din zbor chiar
pe pieptul strãinului. Multã vreme, chiar dacã îi
venea greu sã respire, gândurile ºi visele i se
limpezirã. Se simþea ca soarele care strãbate într-
o zi întreagã toatã lumea ºi vede tot ce se întâmplã
în ea. Apoi, simþi doar seninãtate: era atât de
aproape de a înþelege rostul vieþii sale ºi de a vedea
zona în care se aflã ultimul ingredient din reþeta
maestrului Dinescó!

Dar pasãrea îºi luã din nou zborul ºi odatã cu
adierea aripilor pieri ºi fericirea omului nostru. Se
trezi de-a binelea, îºi agitã pumnul spre arãtare,
dar degeaba, pentru cã aceasta nu se mai zãrea
nicãieri. Cu groazã pricepu cã pânã ºi amintirile
mai vechi i se ºtergeau cu repeziciune, nu doar
cele de acum ºi cã nu mai ºtia cum îl cheamã.
Înþelegea doar cã citise mult despre locul acesta ºi
cã aici ar fi trebuit sã ajungã. Prea trist, furios ºi
obosit, se lãsã sã cadã pe iarbã, dormind pânã a
doua zi la amiazã.

Se trezi ca-ntr-un cuptor. Se porni sã strãbatã
malul, cu nãdejdea cã va gãsi pe cineva, vreun
sãtean mai în vârstã, de-al locului, de la care sã
primeascã o lãmurire despre ce i se întâmplase
noaptea trecutã. Ajunse la o fântânã, se bucurã cã
gãsi umbrã ºi cã fântâna nu era secatã. Mai încolo
începeau sã aparã acoperiºuri de case. Porni iar.
De cum ajunse în faþa primei case ceru de mâncare
ºi niºte haine, iar dupã, farã sã apuce sã spunã
mare lucru gazdei încã mirate, adormi din nou. Avu
alt vis ºi spre mirarea lui se trezi mai împãcat. Stãtu
aproape o lunã acolo, în mica aºezare. Într-o zi
merse în sat ºi îºi vãzu visul aievea, doar cã era
alt om în locul lui care se bucura de lucrurile pe
care strãinul le dorise. Când se apropie de ei aceºtia
îi spuserã: “De când ai venit aici numai rele s-au
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întâmplat, ciudatule, du-te ºi sã nu te mai întorci!”
ºi începurã sã arunce în el cu pietre. Îºi luã puþinele
lucruri pe care le avea ºi porni spre pãdure. “Chiar
sunt blestemat”, îºi zise, dupã ce vãzu cã ceea ce
scrie pe hârtie ca sã mai salveze din amintirile pe
care le mai avea, dispãrea.

Cu frãmântãrile acestea ajunse în sfârºit în
pãdurea de aluni. Era o binecuvântare ºi un adãpost
din calea arºiþei: se aºezã pe iarba cu clopoþei
albaºtri ºi se uitã la coroanele copacilor. Se auzeau
un izvor ºi pãsãrile. Când strãinul se uitã din nou
în jos, un ºarpe alb se apropia de el sâsâind. Dãdu
sã fugã dar acesta se lungi ca o creangã de alun ºi
parcã îi spuse omului:

- Eu sunt ºarpele alb, frate cu alunul. Dacã
vreau, pot sã îi muºc din rãdãcini ºi chiar dacã ar
veni miezul nopþii ºi florile i-ar fi deschise, tot nu ar
fi bune ºi nu ai mai putea vedea viitorul, cã veninul
meu le stricã. Aºa cã ai grijã ce îmi spui.

- ªarpe, ieºi la soare în amiazã ºi nãpârleºte,
ca sã uiþi cine ai fost, sã uiþi de pãmânt ºi sã te
întorci în apã, altfel ai sã mori, zise, scoþând din
buzunar un briceag.

- Mai bine sã ai douã vieþi în care sã poþi trãi
aºa: într-una ziua, pe uscat ºi-ntr-alta noaptea, în
apã, decât doar cu pielea pe tine ºi înãuntrul bolþilor
sã nu fie scris nimic. Þi-ai ales mai bine vorbele
decât crezi iar noi tot spre începuturi ne întoarcem.

- Auzi, nenorocitule, pe cine faci ratat?! O sã
îmi gãsesc povestea ºi rostul în lume, nu mai sunt
la început! ªi se repezi farã sã-i mai pese de nimic
spre ºarpe, dar briceagul nimeri într-o creangã
tânãrã de alun. Clipi de mai multe ori din ochi, rãsuflã
zgomotos ºi porni din loc, acum cu scopul de-a
gãsi izvorul care susura prin apropiere.

Îl gãsi ºi bãu lacom din apa limpede. Când
sfârºi, lângã el, pe-un bolovan, stãtea o broascã
mare, cu ochii bulbucaþi. Începu sã orãcãie iar omul,
din nou, înþelegea ce-i spune.

- M-am rãtãcit, încotro s-o iau?
- Spre porþile Dunãrii, unde nu sunt ai tãi.
- Nu mai cânta, cã aduci ploaie ºi n-am chef

sã fiu iar castravete murat.
Unde sã mã duc?
- Atunci când o sã poþi sã faci haine din

mãtasea-broaºtei, o sã te ajut!
râse ea.
Dacã mi-aº aduce aminte toatã povestea cu

baba ºi broaºtele mute, aºa þi-aº
tãia orãcãitul!
Strãinul se repezi la ea cu briceagul dar

aproape cã-i rupse vârful. În faþa lui era un bolovan
cu alge ºi muºchi. Îºi dãdu ochii peste cap ºi scãpã
niºte înjurãturi care îi trãdau originile de lãutar. O
luã drept înainte, culegând din când în când dude
albe ºi negre. Se tot roti pânã ce ajunse într-un
târziu la poalele unui deal. „Poate o sã pot dracului
sã vãd de sus vreo cãrare, vreau sã ajung într-un
sat sau sã întâlnesc mãcar un pescar cumsecade,
cã o sã încep sã îmi mãnânc pantofii de foame!
Aa! ªi tânþarii ãºtia! Oare o sã mai rãmânã ceva
din mine peste vreo jumate de zi?”

Urcã ºi tot urcã, îºi zdreli mâinile ºi îºi puse la
încercare tãlpile. Ajunse în vârf, dar nu gãsi niciun
luminiº, ba mai mult, copacii erau deºi ºi mai înalþi
decât cei de la poale. Paºii îl purtarã dupã vreo orã
de mers spre o peºterã. Se întuneca deja iar el
nãdãjduia cã va dormi într-un loc fãrã prea multe
insecte sau alte animale vorbitoare.  Peºtera pãrea
pãrãsitã. Nu avea nimic la el care sã-l ajute sã vadã
cine sau ce ar fi putut fi acolo; îi era fricã de ce ar fi
putut sã-l aºtepte. Mergea pe pipãite ºi urmãrea
linia netedã a peretelui. Dupã ce ochii i se obiºnuirã
cu întunericul îºi dãdu seama cã se apropia de niºte
torþe. Pe mãsurã ce lumina era mai puternicã,
vedea desluºit rafturi enorme de cãrþi, de parcã toþi
învãþaþii lumii ar fi locuit acolo. Cum nu zãrea pe
nimeni ºi era curios, luã la întâmplare o carte ºi
începu sã o rãsfoiascã. Citi câteva pagini, dar o
închise, apoi luã alta; era neliniºtit, întâmplãrile de
acolo îi aduceau aminte de ceva din trecut, ceva
ce – aºa simþea – se strãduise sã uite. Deja la a
treia carte poveºtile, cãci asta era în cãrþi, erau
despre locuri de la malul Dunãrii ºi istorisiri
frumoase dar stranii. A patra carte însã o aruncã
din mânã ºi strigã. Niºte strãini ajunºi la un conac
alb pe malul fluviului, mâncau, beau, dansau ºi
scriau despre nebuniile auzite de prin pãrþile locului,
de la bãtrâni.

Urmã alt strigãt, apoi un vuiet puternic.
Cântecul era pãsãresc ºi începu sã sune în toatã
peºtera. Era pasãrea care furase povestea ºi
amintirile strãinului. Acesta nu putu sã spunã nimic.
I se uita doar în ochi ºi avea pumnii încleºtaþi.
Înainte ca pasãrea sã zboare spre el, se repezi la
una dintre torþe ºi le aruncã într-unul dintre rafturile
cu cãrþi. Focul se aprinse imediat, iar pasãrea,
furioasã, dãdea din aripi ºi o lua spre deschizãtura
din tavan, înteþind astfel flãcãrile în nebunia ei. Omul
gãsi un tunel strâmt prin care izbuti sã iasã în partea
opusã intrãrii ºi se cãþãrã în cel mai înalt copac pe
care-l putu afla, ca sã scape de flãcãri ºi sã nu fie
vãzut de dihanie.

Pasãrea scãpã ºi ea, plutind deasupra
deschizãturii ºi înghiþind fiecare poveste arsã; aºa
le ascundea în pântec. Dupã ce fiecare poveste
dispãru astfel, pasãrea bãtu grozav din aripi ºi se
duse departe. În zborul ei însã, lovi cu o aripã
copacul în care se ascundea strãinul, care fu luat
de apele de la poalele dealului. Dar pãsãrii nu-i fu
dat sã ajungã departe, cã o prinse furtuna. Vijelia o
duse ºi o pierduse pentru o vreme în nori. Spre
sfârºitul furtunii, apusul soarelui o gãsi cu pântecul
sfâºiat într-un copac la marginea Dunãrii. Încercã
se zboare iar, izbuti câteva clipe, apoi se pierdu în
umbrele de pe oglinda apei, cu tot cu poveºtile
nãzdrãvane.

Omul nostru însã, sãracul, spre zori, se trezi
plutind pe Dunãre pe un copac, sleit de foame ºi
de sete. Þânþarii nu mai aveau de ce sã se apropie
de el. Pe mal, în curtea unui conac alb cu îngeri
sculptaþi, stãteau în ºezlonguri, tolãniþi la soare,
dupã o masã regeascã, câþiva povestaºi. La
început nu le veni sã-ºi creadã ochilor. Se ridicarã
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ºi arãtarã cu degetul copacul, ca pe o ciudãþenie
ce era, pe drept cuvânt. Se puserã pe râs, cãci îl
recunoscurã pe prietenul lor pierdut de jumãtate
de zi, dus cicã puþin mai departe, în josul malului,
sã scrie în liniºte. Îi fãceau cu mâna ºi strigau, dar
el nu prea pãrea sã îi recunoascã. Gazda
conacului, bucãtãresele, pescarii, povestaºii
aduserã o funie groasã ºi lungã pânã la ponton ºi
unul dintre ei, înotãtor cu experienþã, înotã pânã la
trunchi, legã funia de-o creangã, izbutind pânã la
urmã sã tragã copacul lângã ponton. Apoi amãrãtul
de povestaº regãsit fu dus în conac. Delira despre
pãsãri, ºerpi ºi broaºte ºi despre un ingredient dintr-
o reþetã extravagantã, ingredient pe care se pare
cã-l gãsise.

Îngerii din parc chicoteau ºi ºopteau între ei:
“demult n-am mai vãzut aºa zevzec!”

Când mi-a spus sã mã dau înapoi era deja
prea târziu. Nãmolul îmi ajunsese pânã la pulpe ºi
tot ce mai puteam face era sã mã privesc cu
demnitatea celui care se duce la fund din
încãpãþânare.

Unde te duci?, m-a întrebat acum nouã ani.
Mã duceam sã-mi încep viaþa, am luat-o pe un
drum lung ºi sucit, cu ocoliºuri, dealuri ºi vãi. M-
am trezit la 31 într-o pustie aridã, fãr de sfârºit.
Orice s-ar zice, nu-i uºor la 31 sã creºti trei copii
fãrã sã ºtii cine eºti. Când a murit primul, am zis
cã nu mai pot suporta, cã nu o s-o pot scoate la
capãt, cã nu ºtiu, cu adevãrat nu ºtiu cine sunt
ºi am început atunci, uºurel, sã-i omor ºi pe
ceilalþi doi. Apoi, într-o zi m-am surprins plin de

Cosmin Perþa
(Kospér)

Scrisoarea unui
sinucigaº cãtre
prietenul sãu
Eugen

venin în timp ce-i înveninam ºi m-am scârbit fãrã
sã mã pot vindeca. Aºa am ajuns sã deschid
porþile casei acesteia blestemate, aºa am ajuns
la Cetate.

În copilãrie mã fascinau trei personaje: Fata
pãdurii, cea care vâna bãrbaþi tineri în întunecimea
codrului pentru a-i transforma în donatori de
sãmânþã, nefericiþi, taþi captivi ai bestiilor nopþii;
Omul negru, justiþiarul ºi duºmanul de noapte al fetei
pãdurii, cel care apãrea doar dupã douãsprezecea
noaptea, îi proteja pe nevinovaþi, îi ucidea pe
neascultãtori ºi pe cei cu intenþii necurate, o urmãrea
încontinuu pe fata pãdurii pe care când o prindea o
rupea în douã trãgând-o de picioare, sfâºiindu-i
corpul începând cu feminitatea ei magicã creatoare
de monºtri. ªi, în fine, Omul apelor, fiinþa fantasticã
fãrã discernãmânt. Nici bun, nici rãu, cel uºor de
înºelat care ierta o datã dar ucidea negreºit la a
doua întâlnire.

Omul negru sunt eu ºi toatã viaþa de pânã
acum am cãutat frumuseþea. O frumuseþe mare,
idealã, una fãrã sfârºit. O frumuseþe penibilã,
sensibilã, melodramaticã, autenticã. ªi pentru asta
am cunoscut-o în forma ei umanã pe fata pãdurii ºi
nu am ucis-o, ci m-am îndrãgostit ºi  i-am fãcut
copii. M-am domesticit odatã cu ea, devenind din
omul negru victima ei, captivul ei, dar instinctele
sunt, totuºi, mult mai puternice. Am încercat sã
scap, sã fug, sã evadez, am trecut prin apã ca sã
mã curãþ, sã redevin eu, sã aflu din nou cine sunt,
cine am fost.

Ei, bine, în încercarea aceasta pe Omul apelor
a trebuit sã îl înºel o datã. Recuperearea identitãþii
te aduce în faþa morþii ºi faci totul pentru a scãpa
basma curatã. Dar Omul apelor vine dupã tine zi
dupã zi, tot mai aproape. În cazul meu însã nici
mãcar nu trebuie sã vinã el dupã mine, mã duc eu
cãtre el. ªi chiar dacã am spus atâtea vorbe înainte
de abia aici începe nenorocirea mea.

Ai putea crede cã am venit aici sã mã
mântuiesc, sã scap. N-aº folosi cuvinte prea tari.
Nici mãcar sã mã regãsesc, nici mãcar sã mã
reculeg, pentru cã ce s-ar putea regãsi ºi cum s-ar
putea reculege un mort? (ªi apoi, în linia mea
sângeroasã puþini au sperat vreodatã în mântuire.)
Am venit pur ºi simplu sã mã îngrop, despre asta e
vorba, despre o îngropare în apa cea curgãtoare
ce toate le ºterge ºi spalã, fãrã a ºterge odatã cu
trupul ºi greºelile lui ºi regretele care ca funigeii
peste Dunãrea îngheþatã sau ca roiurile de libelule
roºii ºi verzi se tot învârtesc deasupra apei fãrã sã
se scufunde vreodatã.

Nu mai sunt de acum Omul negru, ultimii ani
m-au transformat, sunt acum un atreprenor al
propriei vieþi. Unul fãrã de viziune. Un bãrbat zbârcit
ºi fãrã de conºtiinþã care se obligã sã aibã bine
grijã de viaþa lui ca ºi cum, de fapt, nu i-ar aparþine,
ci doar ar locui-o puþin, ar investi în ea ºi i-ar
întoarce-o proprietarului cu profit. Ca ºi cum aº ºti
ºi-aº putea face asta.

Pe drumul spre Cetate am vãzut un cap într-o
cuvã de escavator. Se surpase un mal peste un
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bãrbat ºi un muncitor s-a gândit sã-l salveze cu
escavatorul, i-a scos numai capul. Cam aºa îmi
salvez ºi eu viaþa. Semn bun, semn bun mi-am
spus pânã sã deschid porþile de la Cetate. Chiar ºi
doar antreprenor ratat fiind ºi nenorocit, pentru un
canofob este dificil sã te trezeºti într-o curte
înþesatã de zeci de câini amorþiþi în soarele
dunãrean. M-am miºcat printre ei încet, ca praful
ce-l respirau. Dar nu era cazul. Mai târziu am vãzut
cã nici mãcar nu mã lãtrau. M-au primit de parcã
aº fi fost acolo de ani, de la început, de parcã frica
mea instinctivã, care în alte rânduri le atrãgea furia,
ar fi dispãrut cu totul. Frica nu dispãruse, dar parcã
eu, antreprenorul, nefericitul, dispãrusem cu totul.
ªi ei asta simþeau, cã eu, de fapt, nu mai existam
de mult. Ce rost avea sã latri o umbrã? Al doilea
semn bun, al doilea semn bun.

Înainte sã ajung, cineva vãzuse un trunchi
uriaº, gãunos, plutind în jos pe Dunãre. Pãrea purtat
de ape de zeci de ani. Poate nu mai mulþi de 31.

ªi mai înainte de asta am visat cum îmi
vindeam al treilea copil, cel mort, pentru cã nu
puteam sã-l hrãnesc.

Delir, vei spune. De acord, delir. Dar la ce te
aºtepþi de la mine, de fapt?

Sã îþi povestesc altfel: pânã la urmã este, într-
adevãr, vorba despre o femeie, cea care te poate
lãsa în rahat la nesfârºit sau te poate scoate. O
femeie care te poate salva. Dar cine poate salva
un mort? E o femeie fãrã de nume, deºi desãvârºite
sunt toate pãrþile ei. E o femeie aer, o femeie
memorie, o femeie care þi-a fãcut copii, e limita
dintre existenþã ºi inexistenþã, femeia tampon,
femeia mai bunã, mai liniºtitã, mai tare, femeia
posibil a mea.

Am mers împreunã la Cetate ºi am stat pânã
târziu în miresmele Dunãrii. Pescarii nu mai
prindeau nimic ºi înafarã de luna aceea viorie ºi
linã, aproape plinã, aproape umanã, care anunþa
un eºec (semn bun, semn bun), nimc nu pãrea sã
strãluceascã.

Aici nu prea sunt pajiºti, dar dacã ar fi mi le-aº
închipui aºa: cimbriºor, coada calului, micºunele,
muºeþel, coada-ºoricelului, sunãtoare, cicoare ºi
iarbã, vulga iarbã, peste tot. Dar nu sunt aici pajiºti,
sunt doar ostrovuri cu femei rãbdãtoare, nicio
luminã, niciun cotor de luminã, doar liniºtea aceasta
strãbãtutã de câini.

ªi parcã îþi promisesem cã mã opresc din delir.
Dar, vezi...

Am intrat, deci, în Dunãre, întâi cu un picioruº,
apoi cu amândouã, îmbrãcat la costumul de
ginere. Apa era caldã, îmbietoare, vãlurelele ei ar
fi miºcat chiar ºi cea mai insensibilã vietate. Am
scoborât, deci, spre prietenul meu, Omul apelor,
în tandreþe ºi nebunie, mormoloci, clipocit de
lãstuni.  Atunci mi-a zis: dã-te-napoi!, dar era mult,
mult prea târziu.

Pentru nimic în lume nu m-aº fi dat înapoi ºi
apoi nu mai avea cum, nãmolul îmi ajunsese la
pulpe ºi orice miºcare nu fãcea decât sã mã tragã
ºi mai adânc în l in iºtea aceea tulbure ºi

fremãtãtoare, o soluþie pentru curãþat mintea
antreprenorului. Pentru nimic în lume nu m-aº fi
miºcat. ªi ea, acolo, îngereasa de altãdatã, ca o
bucatã de tablã deznãdãjduitã la mal.

Un pic de irealitate era în toate acestea, poate
la fel de multã ca în cuvântul deznãdãjduitã. Însã
un bãrbat mort, un om al nopþii care a uitat cine e,
un antreprenor ratat, are dreptul mãcar la aceastã
iluzie finalã: disperarea unei femei.

Mi-am întins braþele a nepãsare, mi-am întins
corpul în apã ºi m-am lãsat purtat de curent.
Curentul m-a scos din nãmol ºi m-a luat cu el în
clipocit liniºtit. Pluteam, nu voiam sã mã scufund,
nu încã. Nimeni nu vrea sã se scufunde, de fapt, ci
doar sã stea la limita scufundatului. Stãteam, deci,
la limita mea ºi scrutam Dunãrea ºi atunci, cu un
ochi deschis deasupra apei, i-am vãzut: sute de
mii de maci plutind, la fel ca mine, în derivã de
Dunãre. O câmpie întreagã de flori roºii,
ademenitoare ºi adormitoare scurgându-se în
amiaza unei femei isterice ºi a unui bãrbat pe
jumãtate-necat.

Cu douã sãptãmâni înainte am primit caietul
acesta trimis de tine din Amsterdam. Avea
alãturatã ºi o vedere cu un soi de desen pe care
mi-ai scris: „Salutare, bãtrâne, uite o schiþã la
Semãnãtorul lui Van Gogh. Aºa încep toate, cu
gesturi mici cât mugurii de mãr, apoi te trezeºti,
ca dintr-o întâmplare, cu o livadã de meri înfloriþi.
Sper ca foile acestea albe sã fie scrise de tine ºi
tu sã te bucuri ºi sã te întristezi ºi eu sã mã bucur
ºi sã mã întristez ºi iar sã ne bucurãm cã, uite, ca
dintr-o întâmplare cuvintele au început sã prindã
viaþã. Cu mult Drag, Eugen, iulie, Amsterdam,
semnãtura ta”.

Mai þii minte? În loc de flori de mãr, eu m-am
trezit cu o dunãre de maci înfloriþi ºi da, dragul meu
Eugen, uite cã îþi scriu. Omul apei e aproape, îl
simt, mã priveºte de la fund, mai aºteaptã, umplu
foile acestea albe trimise de tine cu o realitate
personalã, unicã ºi irepetabilã, aºa cum a fost ea.
Plutesc ºi scriu, mã bucur ºi mã întristez, plutesc
ºi scriu, mã bucur ºi mã întristez în întinderea
aceasta nesfârºitã de maci.

Bineînþeles cã nu sunt omul nopþii ºi nici ea
nu e fata pãdurii, Dar Dunãrea, dragul meu Eugen,
ea este adevãratã. Ea ºi curgerea ei în care nu
existã ratare. De fapt despre asta este vorba, nu
despre pierderea identitãþii, nu despre cãutarea
fericirii, nu despre o femeie, ci numai ºi numai
despre ratare, Eugen, despre sentimentul acesta
care ne cuprinde ºi ne sufocã aidoma unui înec,
despre apa aceasta a timpului care ne poartã
memoria în derivã pentru a ne sfãrâma în milioane
de particule în inexistenþã.

Da, pe Dunãre curg trupurile celor înecaþi,
însã tu nu te speria, tu eºti un bãrbat puternic, tu
vrei o liniºte absolutã în urma ta, o perfecþiune a
minþii, nimic din lumea aceasta. Înainte de boalã
înregistreazã totul, totul ca o camerã de filmat.
Mai mult nu poþi face.  Ai grijã, la Dunãre e
rãcoare.
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Simina Raþiu
(Cosima)

Scara îngerilor
Douã zile încheiate de drum înapoi: acelaºi

sentiment al fugii din timpuri ireale, strãine, nefireºti
aflat acum în strãfundurile memoriei sale.
Întoarcerea în lumea care nu ºtie sã-i fi aparþinut
vreodatã.

Drumul cu vaporul care-l aducea la conacul
de pe malul Dunãrii se apropia de sfârºit cu aproape
douã ore întârziere, gonind pe un fluviu clocotitor
ºi zornãitor. Absenþa oricãrui moment de rãgaz.
Încordarea la glasul metalic al comandantului care
aunþã sosirea ºi ordonã ancorarea. Neputinþa de a
înghiþi ceva, schimonoseala de pe propria-i faþã,
greaþa sau groaza, nici el nu ºtia ce era.

Opt zile întregi aici, opt zile mari ºi rotunde, cu
întîlniri de lucru, cu legãturi omeneºti cu plimbãri
lungi în seri nesfârºite, cu ritmurile Dunãrii de pe
mal românesc. Apãsarea de a gãsi chipul celui de-
al ºaptelea înger din parcul cu îngeri prin puterea
ºi harul daltei. Greutatea nopþii, clocotul valurilor,
rãgazul unei clipe mari-albastre pe uscatul
distorsionat al nopþii.

Curtea conacului cu arãtarea din paie de
lungimea a trei oameni lipiþi unul de altul; îngerul
diavol contorsionat în încordare dãnþuitoare. Lumini
sparte ºi salturi de înger.

Turmele de þânþari ce formau o cohortã neagrã.
Fusese întâmpinat de aceºtia, ba chiar se alipiserã
de pielea sa imediat ce pãºise în port; pãtrunseserã
prin stratul de haine pânã în cele mai intime locuri
ale trupului ºi sufletului sãu. Simþea latenþa unui
ceva mai viu decât îndrãznise sã simtã pânã atunci
ºi vecinãtatea unei tensiuni tulburi ascunsã în
fiecare umbrã, arãtare statuarã sau zumzet.

Fuma cu senzaþia cã lumea poate fi mãcar
încetinitã de aburii fumului sãu, dar ºi din
considerente mai practice, ce aveau ca scop
îndepãrtarea bâzâitoarelor. Fumul ºi stratul acesta
de fiinþe ajunseserã sã-i regândeascã formele
trupului, sã confere impresia unor alte dimensiuni
ºi forme în funcþie de partea corpului pe care
hotãrau sã tãbãrascã, sã-ºi gãseascã sprijin,
adãpost ºi hranã. Erau atât de mulþi încât unii se
mulþumeau sã pluteascã în aerul din jurul sãu ca ºi

cum o energie nevãzutã i-ar fi atras ºi þintuit acolo.
Iar el, cel care pãstrase atât de puþin din amintirile
vieþii dintâi, cea de dinainte de fugã. În afarã de
vocea impunãtoare, de tonul hotãrât care nu-i ieºea
niciodatã, nereuºind sã se facã auzit nici mãcar de
câinii de o curiozitate mai degrabã plictisitã, nu mai
pãstra niciunul din semnele siguranþei de sine.

Pãstrase însã disparat câteva din imaginile
care-l întâmpinaserã în noaptea reîntoarcerii: faþa
albã a conacului boieresc despre care ºtia cã
ascunde ocazional artiºti de toate soiurile ºi pe
vecie operele lãsate drept mulþumire pentru rãgazul
din spaþiul – Paradis, gramofonul, îngerii fãrã de
cap din prima salã a conacului, îngerii de o cuviinþã
înºelãtoare, cu mâinile aºezate una peste cealaltã
în semn de cucernicie sau poate de vinovãþie,
pianul vechi, partiturile ºi ghivecele cu flori de pe
acesta ºi în general semnele unei efervescenþe a
vieþii: mirosurile încãrcate de parfumuri, viºinii
mignoni cu fructe care se refãceau în scurt timp
de la culegere fãrã sã lase urmele absenþei, peºtii
nenumãraþi ce se agãþau în firele pescarilor unul
dupã celãlalt, câinii cu trãsãturi bizare, un amestec
de rase ale cãror chipuri vãzute cu discernãmântul
primei dimineþi pãreau a împrumuta semne
omeneºti,  berze ºi egrete într-o exaltare
pãsãreascã de început de lume, imnuri îngereºti
din adâncul Dunãrii. Auzise spunându-se cã apa
înghiþise pe de-a-ntregul o bisericã. Îl urmãrise
povestea asta cu insistenþa ritmurilor care-i rãsunau
adânc în creier de la acea plecare din timpuri ireale,
strãine, nefireºti, timpuri ale fugii prin apele
învolburate ale Dunãrii.

Petrecuse întreaga zi încercând sã presimtã
chipul îngerului. Se plimba pe marginea Dunãrii ºi
fuma. Nimic altceva. Valuri, luna albã ºi ritmurile
nesfârºite. Atât de adâncit în sine încât îl surprinse
nãvãlnicia unui altceva, o prezenþã plutitoare prin
noaptea densã, atât de fantomaticã de parcã s-ar
fi desprins din gândurile sale sau din mijlocul apei.
Nici de asta nu era sigur. ªtia cã trebuie sã fie unul
dintre îngerii bisericii scufundate. Era, de fapt, o
femeie înger, resimþea tulburãtor asta încã de la
început. Începuse sã vadã îngeriþa rupând viºine,
mâncându-le ºi scuipând sâmburii pe pãmântul de
unde izvorau copacii pe care se împlineau ºi se
rumeneau fructele, toate acestea preþ de o privire.
Tremura apropiindu-se de ea. Fiorul de groazã din
faþa unei halucinaþii.

Nu era palidã ºi albã aºa cum credea cã
trebuia sã fie o nãlucã în întunecimea nopþii, ci avea
rotunjumi femeieºti, obraji rumeni ºi plini. Ochii, pe
care abia i-i ghicea în lumina unei luni pline erau
clocotitori, iar pãrul din mãtase neagrã peste pielea
acoperitã cu alge. Dãnþuia deasupra pãmântului ºi
se despuia de straturile de alge. În locurile unde
aceasta cãdeau creºteau duzi uriaºi ºi plante
aromatice.

Îl luã de mâini în plutirea ei învãluitoare ºi îl
purtã prin camerele conacului întârziind asupra
fiecãrui detaliu. Treceau prin zidurile albe ºi groase
cu o uºurinþã de nãlucã. Odatã cu trecerea i se
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înfãþiºau poveºtile fiecãrei încãperi sau obiect,
precum ºi istoriile celor care fuseserã pãrtaºi la
înfãptuirea acestora. Ajunsese sã ºtie mai multe
decât orice alt muritor ºi asta îl facea tot mai
translucid. Fusese atras apoi ca într-un vârtej pe
suprafaþa mustindã a apei ºi auzi ca într-un cor:

- Vino sã facem copii îngereºti ºi sã umplem
apele ºi pãmânturile. Lasã-te purtat în adâncuri.

ªtia atunci cã a fost ales pentru a fi purtat în
adâncurile Dunãrii ºi cã, dacã se lãsa prins în
dansul femeii piciorele lui, care acum plutea
deasupra apelor, s-ar fi scufundat treptat în Dunãre,
fiind tras înspre biserica bolborositoare. Revedea
acum sub semnul hazardului fuga lui prin Dunãre,
încercarea de revenire, de reînfruntare a spaþiului
încãrcat de tensiunea trecutului, dorinþa de a da
formã îngerului mântuitor. Dar nu mai avea putere
sã se împotriveascã, simþea deja aceeaºi rãcoare
strãpungãtoare a fluviului, mai întâi pe pielea lui
temãtoare, apoi în oase, pãtrunzându-i ºi
amestecându-i amintirile pânã se scufundã de tot
ºi deveni una cu biserica înrobitã.

Apoi se trezi brusc dintr-un somn greu, alergã
spre conacul înteþit de îngeri ºi îi porunci
administratorului:

- Adunã toþi bãrbaþii pe care îi gãseºti! Astãzi
vom face o scarã de îngeri!

Dana Bizuleanu
(Bisou)

Farul
- Dacã scapi bolovanul ca marþea trecutã, sari

dupã ãsta, dar ºi dupã cel pierdut atunci.
Sima clipea din când în când pe scripete ºi nu

ascultã de Sona. Era prea atent sã alunece chiar
mai iute decât data trecutã.

- Mai bine sari tu degrabã. Moaca ta e bunã de
dat la peºti.

Sima se întoarse uºor pe scripete ca sã îºi
mai ia avânt. Nu prea înþelegea cãratul de bolovani
de la bulgari, mai ales cã nu vãzuse construit nimic
de zece ani de când tot traversau colþul ãsta de
Dunãre.

- Zicea Calu cã totul va fi gata în miez de iulie.
Oare ce or mai nãscoci apoi ca sã ia de la bulgari?

La Cetate se construia ceva de mai bine de

zece ani. Dar nu pe banii sãtenilor, ci pe banii
bulgarilor. Nea Calu zicea cã e mai simplu ºi eficient
sã te serveºti din mormanul bulgãresc de bolovani.
Pentru bolovanii româneºti trebuiau tot felul de
referate de necesitate, aprobãri ºi alte plictiseli de
genul acesta. Primar cu procente covârºitoare de
voturi, nea Calu era un mentor desãvârºit pentru
cei douã sute de oameni rãmaºi la Cetate. Îi plãcea
sã îi rãsfeþe în fel ºi chip, punându-i mereu sã fie
cu ochii pe malul bulgãresc. Pe partea cealaltã de
Dunãre era Bulgaria ºi un sat din litere chirolice,
cum zicea Tata Banu. Din satul ãla bulgãresc, din
pãcate, se vedeau doar bolovani.

Nea Calu avea o singurã problemã
administrativã serioasã: iluminatul Dunãrii. Se
chinuise el sã convingã Centrala de Judeþ sã îi facã
un far, dar ãia nu pricepeau nici în ruptul capului ce
rost are un far pe malul Dunãrii. Nu înþeleg ãia nici
cum îi cheamã, darãmite sã priceapã nevoia
noastrã de a privi la bulgari. Aºa începuse discuþia
dintre Nea Calu, Mariana ºi Sona când se hotãrârã
sã facã ei naibii farul ãla. Mãcar aºa nu trebuie sa
ºtie nimeni cã noi l-am fãcut. Îl luãm bucatã cu
bucatã de la bulgari.

Pe malul celãlalt, case din sat nu se mai prea
vedeau. Buruieni stufoase crescuserã acolo ºi acu
vreo zece ani apãruserã, ca din cer, niºte bolovani
numai buni de construit chiar ºi piramide. Nea Calu,
zorind spre casa Marianei, îi explicã acesteia pe
scurt ideea.

- Bolovanii ãia stau degeaba ºi, dacã tu înoþi
mâine seara sã propteºti acolo ce îþi spun eu, facem
farul ãla.

Mariana era destul de cunoscutã pentru înotul
de performanþã. Câºtigase o medalie prin ’77. Nu
mai ºtiau toþi ce culoare, dar sigur era de aur. Avea
vreo doi dinþi ºi se zvonea cã topise medalia ca sã
îi aibã în gurã. Fãrã doar ºi poate cã înotase marþi
seara cu un cui de optzeci de centrimentri pe malul
celãlalt. Apoi, joi seara, din nou. De data aceasta,
cârceii ºi frânghia din metal o cam încetineau. ªtia
ea însã cum sã înºele curenþii Dunãrii.

Nea Calu nu mai verificase exact cum anume
instalaserã Mariana ºi Sona scripetele acu zece
ani, dar primul bolovan ºterpelit se dovedi a fi piatra
de temelie a farului. Luni de zile, ba Sona, ba
Mariana, apoi Marian, Vasile ºi Ciorcu se dãdeau
pe scripetele ãla pânã în Bulgaria. Aºa luau ºi
bolovani pentru far. Aºezaþi strategic pe ponton,
nimeni nu mai ºtia ce cautã bolovanii acolo.

Nea Calu, acu vreo trei luni, numãra, ca-n
fiecare sâmbãtã seara, bolovanii. Fãcuse el un
calcul câþi trebuie ºi îl tocmise pe Arpi Ungur,
arhitect beþiv ºi celebru, sã facã turnul cu
lãmpaº.

- Al naibii! Unde-s trei sute de bolovani?
Nedumerit de la cei 68 de ani ai sãi, nea Calu

mai numãrase o datã. ªi tot trei sute lipseau. Ei
drãcie, nu mai ºtiu numãra. O lãsã baltã ºi merse
agale, puþin strâmb, spre casã. Într-adevãr lipseau
trei sute de bolovani care ajunserã cumva, din nou,
dupã zece ani pe malul bulgãresc.
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- Vã spun eu. Construiesc ceva. Au luat
bolovanii, au turnat fundaþia. Ne iau bolovanii noºtri.

- Taci Sona, cã îi luãm înapoi, zise Nea Calu
puþin iritat.

ªi cam aºa fãcurã, doar cã turele pe scripete,
vreo treisprezece pe noapte, îi cam istovirã. Aºa
cã Arpi Unguru se apucã de construit farul. Începu
neapãrat cu cei trei sute de bolovani recuperaþi.
Cât era ziua de lungã, meºtereau, pãzeau
bolovanii, dar tot câte trei dispãreau.

- Cum dracu nu ai vãzut? Dar ce-s, smocuri
sã pluteascã pe apã?

- Nu nea Calu, cã-s batoze, dar nu ºtiu unde
s-au dus, zise Arpi puþin ars de soare.

Între timp, pe malul celãlalt se ridica ceva. Dar
nu zãreau picior de om. Aºa o þinurã vreo trei
sãptãmâni, iar bulgarii ãºtia de noapte tot construiau
ºi construiau din bolovanii de la Cetate. Nea Calu
se hotãrî sã facã referatul de necesitate, sã scrie
cerere pentru bolovani de Mureº, ca sã termine o
datã farul ºi sã vadã cine naiba le furã bolovanii.

Nu se ºtie când terminaserã de construit.
Sigur este, însã, cã Arpi se descurcase de minune,
ba mai mult pusese pe vârful farului un înger cam
bondoc. Nea Calu voia inaugurare, panglici ºi poate
ºi pe Secretarul de Stat Patrocle, ãla de-i trimisese
bolovanii mureºeni. De la atâta treabã nu mai
bãgase nimeni de seamã ce se petrece pe malul
bulgãresc.

Smintiþi de câtã muncã era sã ridice farul, la
indicaþiile bete ale lui Arpi Arhitectul, localnicii nu
observarã minunea bulgãreascã de pe malul
celãlalt al Dunãrii. Sâmbãtã seara aveau sã
sãrbãtoreascã noul far de la Cetate. Aºa poate om
vedea dacã iarba are altã culoare la bulgari, deºi,
din câte îmi amintesc eu, erau ºi ei în Uniunea
triburilor europene. Cam astfel cugeta nea Calu,
care avusese o discuþie la Centru despre Uniunea

Europeanã ºi steagul acesteia, care trebuia
neapãrat ridicat în bernã dupã aderare. Numãrase
stelele ºi ajunse la concluzia cã mai bine tapau
drapelul cu siglele maºinilor din Europa, decât cu
niºte stele înºirate în cerc.

Sâmbãtã seara, de pe la conacul Drugã, se
auzea Mambo Siria cântând de zor. Pãcat cã era
doar vreun copiator sau plagiator. Mambo Siria
cânta numai pe CD, cãci se duse în lumea celor
drepþi sã bucure ºi alte inimi. Bucate nenumãrate,
gãtite la cazan în spate la portul Cetate, fripturã
mustind a vin alb, ciulama de somn cu sirop de
arþar, uns cu puþintic tarhon, berbecuþul proþãpit pe
post de panglicã inauguralã, umpleau vãzduhul ºi
secau Dunãrea cu mirosurile lor.

Nea Calu avea emoþii ºi se gândea cã trebuie
sã vorbeascã la microfon cu vocea lui spartã.
Mihuþ, sunetistul ºi secretarul primãriei, pregãti
staþia de amplificare, trase cabluri ºi curent de la
Mãtuºa Veturia, conectatã la electricitate de prin
82, fãrã aprobare de la popa satului. Dregându-ºi
vocea, Nea Calu vru sã înceapã discursul
inaugural, exact din faþa farului:

- Ai mei Cetãþuieni, mã bucur sã..., dar nu putu
sã mai spunã nimic, cãci nea Calu îºi propti privirea
pe malul bulgãresc ºi odatã cu el capetele tuturora
se întoarserã spre Bulgaria.

ªi ce sã vezi. Pe malul bulgãresc, un far leit
lângã alte sute de capete ºi mâini fluturând. Aº bãga
mâna-n foc ºi aº zice cã ºi îngerul lor era slãninos.
În rest, farurile erau precum gemenele World Trade
Centãr despãrþite de ape. Fãrã aer, gâtuit de uimire,
nea Calu îºi terminã discursul în faþa Cetãþuienilor,
privind continuu spre malul bulgãresc.

- ...iar astfel, minunaþii mei, din fonduri PHARE
ºi de la Banca Mondialã vom construi un pod. Doar
el ne poate lumina calea spre confraþii noºtri, deºi
tot aº schimba stelele alea de pe drapel!

Port Cultural Cetate
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Centrul de Studii în Istorie Contemporanã (din
România) are drept motto „Istoria e fãcutã de
oameni. Cunoaºte-i!”, citat care m-a determinat sã
înclin spre o serie de poveºti ale unor oameni în
favoarea unei lucrãri tehnice plinã de date ºi note
de subsol. De aceea, am ales patru personalitãþi
exemplare care pot constitui modele în viaþa
fiecãruia dintre noi: Nicolae Steinhardt, Dinu Pillat,
Ion D. Sîrbu, Nicolae Purcãrea. Fiecare dintre ei a
luptat cu sistemul comunist încercând sã
supravieþuiascã cu tot ce era ºi tot ce gândea.
Fiecare a ales o cale, fiecare a rezistat în numele
unui ideal, ºi, evident, fiecare a plãtit un preþ.

Dinu Pillat a rãmas generos ºi integru,
ajutându-i pe ceilalþi sã reziste, creând o oazã de
normalitate în jurul sãu. Cu politeþe, inteligenþã,
dãruire ºi altruism a anulat cenuºia lume comunistã,
fiind un model pentru toþi cei din jurul sãu.

Nicolae Steinhardt l-a ales pe Dumnezeu drept
aliat, fãcându-ºi din opþiunea de a fi creºtin o vocaþie
ºi o bligaþie. A traversat infernul penitenciar cu
zâmbetul pe buze ºi ºi-a descris metamorfoza
sufleteascã în Jurnalul fericirii.

Ion D. Sîrbu a fost martorul epocii sale, a scris
lucid despre fiecare experienþã a vieþii sale. Textele
lui vorbesc despre cine am fost ºi cum am ajuns
dupã o jumãtate de secol de comunism. Trãind
pentru literaturã ºi în literaturã, Sîrbu ºi-a
transformat viaþa în „cel mai frumos roman pe care
nu l-a putut niciodatã scrie” pentru cã îl durea prea
tare.

Ultimul personaj din galeria cu portrete este
reverenþa mea personalã faþã de suferinþa de la
Piteºti. Mi-am promis cã de câte ori voi fi invitatã
sã vorbesc la Piteºti voi prezenta un caz de aici.
Nicolae Purcãrea este primul.

Nicolae Purcãrea a devenit puºcãriaº din
cauza opþiunii sale legionare. Arestat la 19 ani,
rãmâne închis pânã la 41 de ani, suferind
supraomeneºte la Piteºti, Poarta Albã, Valea
Neagrã, Jilava, Craiova, Codlea, Gherla, Bãrãgan,
Culmea, Periprava, Galaþi, Aiud, reuºind sã atribuie
semnificaþii profunde unei experienþe traumatizante.
Credinþa în Dumnezeu l-a ajutat sã iasã din temniþã,
iar sculptura în lemn i-a dat un rost.

Dinu Pillat

Dinu Pillat ºi Nicolae Steinhardt au fost
condamnaþi în acelaºi proces, în lotul Noica Pillat.
Cu toate acestea s-au cunoscut direct în boxa
acuzaþilor, însã prietenia lor a fost pe viaþã.
Destinele lor s-au întreþesut, fiecare fiind sprijin
moral pentru celãlalt când viaþa i-a încercat. Acesta
este un paradox al anchetei care s-a numit lotul
Noica Pillat, mulþi dintre cei anchetaþi nu se

Clara  Mareº
cunoºteau, dar s-au cunoscut în boxa acuzaþilor,
rãmânând uniþi pe viaþã. Cred cã acesta era ultimul
lucru pe care Securitatea îl dorea ºi totuºi a reuºit
sã punã în legãturã oameni care aveau aceeaºi
pregãtire, aceleaºi lecturi, aceleaºi idei ºi aceleaºi
aºteptãri.

Fiu al poetului interbelic Ion Pillat ºi al pictoriþei
Maria Brateº Pillat, Dinu Pillat a considerat cã
menirea sa este literatura. Drept dovadã, de foarte
tânãr a publicat douã romane de succes Tinereþe
ciudatã (1943) ºi Moartea cotidianã (1946).

Dupã susþinerea doctoratului în 1947, se
pregãtea pentru o carierã universitarã ca asistent
al lui George Cãlinescu, dar se trezeºte ºomer,
postul sãu fiind comasat peste noapte. Cu toate
acestea, nu se descurajeazã ºi îºi continuã munca

la cel de-al treilea
roman Aºteptând
ceasul de apoi.
Premonitoriu, titlul
cãrþii va prefigura
destinul special
rezervat romanului
cãci asemenea
autorului, va fi
confiscat în 1959
ºi nu va vedea
lumina tiparului
decât în 2010.

Încã din faza
scrierii sale, Dinu

Pillat înþelege cã romanul nu va putea fi publicat în
România acelor ani, de altfel, o ºi declarã cinstit la
interogatoriu, în faþa ofiþerilor [dacã] „visurile ºi
speranþele mele în schimbarea apropiatã a
regimului din RPR nu se îndeplinesc […] nu se
poate pune problema publicãrii unui asemenea
roman…” (*** Prigoana, Documente ale procesului
C. Noica, C. Pillat, N. Steinhardt, Al. Paleologu, A.
Acterian, S. Al-George, Al. O. Teodoreanu etc.,
editura Vremea, Bucureºti, 1996, Proces verbal de
interogatoriu din 23 iulie 1959, p. 57). Cu toate
acestea îºi scrie romanul aºa cum simte, aºa cum
îl gândeºte. Este salutarã concentrarea, dedicarea
sa faþã de crearea unui lucru frumos, chiar dacã
atât de efemer în acele vremuri ºi admirabilã
încãpãþânarea de a crea mai ales când totul îþi stã
împotrivã. Victoria peste timp a manuscrisului este
proba cã lucrurile frumoase au un destin special,
ele meritând toate eforturile.

Pentru Dinu Pillat, semnele rãu prevestitoare
veneau din toate direcþiile. ªomer, cu un copil mic,
începe sã-ºi vândã biblioteca, mobilele, tablourile.
În scurt timp, moºia de la Miorcani ºi casa din
Bucureºti sunt naþionalizate, mama îi este arestatã
la Botoºani, apoi trimisã cu domiciliu obligatoriu la
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Miercurea Ciuc, iar socrul îi este condamnat în lotul
lui Constantin Titel Petrescu. Pe acest fundal, boala
sa de plãmâni se agraveazã, necesitând operaþia.
În 1950 reuºeºte sã se angajeze ca simplu casier
la cooperativa Muntenia, iar între 1952-1956
lucreazã ca pontator la cooperativa Dealul Spirii.
Din 1956, la intervenþia lui George Cãlinescu, obþine
un post la Institutul de Istorie Literarã ºi Folclor
unde acesta era director.

Relaþia lui Dinu Pillat cu maestrul sãu George
Cãlinescu m-a nedumerit de multe ori. Mi-a fost
greu sã înþeleg cum un om atît de intransigent moral
ca Dinu Pillat poate admira unul de o flexibilitate
extremã ca G. Cãlinescu. Abia cercetând mai atent
biografia lui Cãlinescu am înþeles ce influenþã
culturalã copleºitoare a avut, cât de seducãtor,
profund ºi talentat era Cãlinescu. Timpul poate
ºterge contururile, reducând la alb ºi negru, dar
reducþia nu aduce mai multã înþelegere a unui
fenomen. Seducerea lui Cãlinescu de cãtre regimul
comunist a însemnat ºi înlãnþuirea talentului lui.
Dinu Pillat ºi-a taxat profesorul, pãstrându-i totuºi
o mare admiraþie culturalã, un comportament tipic
unui spirit ales.

Ca majoritatea intelectualilor români, ºi Dinu
Pillat îºi face iluzii dupã moartea lui Stalin (1953),
dupã revoluþia maghiarã (1956), dupã plecarea
trupelor sovietice (1958). Iluzii succesive,
contrazise brutal de realitate. Represiunea politicã
se accentueazã, arestãrile se extind de la oamenii
politici, la studenþi, þãrani, preoþi, pentru ca, din 1958,
intelectualii sã devinã anchetaþii principali din
beciurile Securitãþii.

Dupã ce mai mulþi prieteni ºi cunoºtiinþe sunt
arestaþi, Pillat arde copia scrisorii lui Cioran cãtre
Noica („Lettre à un ami lointain”, publicatã în 1957,
în La Nouvelle Revue Française) ºi ascunde
dactilograma romanului sãu nepublicat. Noica este
arestat în decembrie 1958, Dinu Pillat va fi arestat
în martie anul urmãtor. Scrisoarea lui Cioran va fi
unul dintre capetele de acuzare împotriva ambilor
ºefi de lot.

Dupã arestarea sa, Pillat este anchetat pentru
spionaj în favoarea Marii Britanii. Treptat, la
acuzaþia de spionaj se adãugã cea a lecturilor
subversive. Marea surprizã a anchetei sale avea
sã fie confiscarea romanului Aºteptând ceasul de
apoi în aprilie 1959. Din acest moment Securitatea
decide cã manuscrisul va fi capul principal al
acuzãrii.

Între aprilie ºi august 1959, Dinu Pillat
traverseazã toatã gama cunoscutã a torturilor
fizice ºi psihice. Deºi nu a vorbit niciodatã explicit
despre cele suferite, a mãrturisit totuºi cã cea mai
cumplitã torturã a fost cea a þipetelor unei femei
bãtrâne dintr-o celulã vecinã despre care i s-a spus
cã este mama sa.

Dupã confiscarea manuscrisului Dinu Pillat
trãieºte absurdul transformãrii ficþiunii sale literare
în realitate. La interogatorii i se atribuie credinþa
legionarã a eroilor sãi ºi, rând pe rând, prietenii sãi
devin acuzaþi ºi apoi condamnaþi doar pentru cã el

scrisese despre legionari, iar ei o citiserã. În
documentele Securitãþii, Pillat apare drept un
intelectual mistico-legionar care „duce activitate
criminalã în slujba legionarilor”, care „din 1951 scrie
un aºa zis roman cu scopul de a justifica crimele
legionarilor ºi de a-i îndemna pe complicii sãi la
activitate subversivã” (Prigoana… pp. 284-285.).
La pronunþarea sentinþei din 1 martie 1960,Dinu
Pillat va primi 25 de ani de muncã silnicã ºi 10 ani
degradare civicã pentru cã a citit câteva cãrþi ºi
pentru cã a scris un roman. Cei care i-au citit
romanul au primit între 4 ºi 12 ani de închisoare.

Dinu Pillat a executat 5 ani din pedepsã cu
demnitate ºi onoare. În vara lui 1964 a revenit
acasã, fiind acelaºi tatã ºi soþ excepþional, iar
pentru toþi ceilalþi un om senin, altruist, generos.
Însã cei cinci ani de suferinþe fizice ºi morale
pricinuite de temniceri au fost întrecute de
suferinþele pentru care s-a simþit direct rãspunzãtor,
cele pricinuite prietenilor acuzaþi pentru lectura
cãrþii sale. Ca ispãºire a acestei dureri ºi-a impus
renunþarea la literaturã. Pentru un om cu vocaþia
literaturii, un om care dialoga cu personajele fictive,
un om pentru care lumea realã era amestecatã cu
cea imaginarã, aceastã renunþare trebuie sã fi fost
resimþitã ca o amputare. Dar gândul cã ar putea
pricinui din nou durere cuiva prin cele scrise de el
l-a convins iremediabil.

Între 1964 ºi 1975 a fost cercetãtor la Institutul
Cãlinescu unde a scris cãrþi de criticã literarã,
monografii ºi a alcãtuit câteva antologii. În 1975 este
concediat absurd ºi, deºi protesteazã în faþa
abuzului, în decembrie 1975 Dinu Pillat se stinge
din viaþã. În acel an fãcuse o încercare de a-ºi
recupera manuscrisul furat ºi eºuase.

Aproape în acelaºi timp prietenul lui trãia
sentimentul victoriei. Nicu Steinhardt primea înapoi
manuscrisul Jurnalului fericirii care îi fusese
confiscat în 1972 ºi pe care îl scrisese la îndemnul
lui Dinu Pillat. În mod miraculos ºi inexplicabil, în
1975 Securitatea i-a returnat manuscrisul sub
promisiunea þinerii lui sub lacãt. Promisiune de care
s-a ºi þinut, pentru cã între timp îºi rescrisese jurnalul
ºi îl rãspândise în cele patru colþuri ale lumii.

Nicolae Steinhardt

Nicolae Steinhardt, nãscut într-o familie de
evrei bogaþi, a beneficiat de o educaþie aleasã ºi
serioasã. Dupã studii de drept ºi colaborãri literare,
cele douã drumuri îi sunt închise de regimul
comunist. Curând averea îi va fi confiscatã, va fi
exclus din barou, cât ºi din redacþia Revistei
Fundaþiilor Regale, iar N. Steinhardt s-a vãzut
nevoit sã se întreþinã prestând munci sub
pregãtirea sa. Cu toate acestea refuzã colaborarea
cu partidul comunist, apropiindu-se de creºtinism.
Treptat, intrã în vizorul Securitãþii în urma relaþiilor
sale de prietenie cu Constantin Noica. Educat într-
ale demnitãþii ºi curajului de tatãl sãu, Oscar
Steinhardt, Nicolae înfruntã sistemul gãzduindu-l
pe Noica atunci când acesta avea domiciliu
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obligatoriu la Câmpulung. Când prietenii sãi sunt
arestaþi rând pe rând ºtie cã va veni ºi rândul sãu,
iar Jurnalul fericirii se deschide cu tensiunea trãitã
înaintea arestãrii.

Convocat la Securitate, i se face oferta
colaborãrii cu preþul trãdãrii prietenilor. Cãlãuzit de
vorbele tatãlui, „ce-ai mai venit acasã,
nenorocitule? Le-ai dat impresia cã ºovãi, cã poate
sã încapã ºi posibilitatea sã-þi trãdezi prietenii...
Trebuie sã faci închisoare. Mi se rupe ºi mie inima
dar n-ai încotro.” (Jurnalul fericirii, Polirom, 2008,
p. 70) începând cu 4 ian uar ie  19 60 Nicolae
Steinhardt este deþinut politic, trãind paradoxul
evreului anchetat ºi judecat în „lotul intelectualilor
mistico-legionari”. Înfruntã destoinic anchetele,
suportând cizmele maiorului Simon, dar temându-
se cã nu va supravieþui închisorii, dorindu-ºi acut
creºtinarea. Pãrintele Mina Dobzeu îl boteazã
clandestin la Jilava imediat dupã aflarea sentinþei
de 12 ani la care va fi condamnat. Din aceºtia,
Steinhardt va ispãºi patru ani la Jilava, Aiud ºi
Gherla.

Experienþa carceralã va fi una crucialã pentru
existenþa sa, cãci, în detenþie, Nicolae Steinhardt
îºi asumã fericirea de a fi creºtin, folosind aceastã
cale pentru a învinge avatarurile comunismului.
Nefericirea, anxietatea, meschinãria, turnãtoria pe
care noul regim politic le instaurase pretutindeni,
Nicolae Steinhardt le-a combãtut întreaga sa viaþã
cu bunãvoinþa, toleranþa, încrederea, delicateþea.

Prin atitudinea sa demnã ºi curajul fãþiº N.
Steinhardt a pãstrat interesul Securitãþii ºi dupã
eliberare. Timp de treizeci de ani N. Steinhardt a
fost filat, observat, ascultat, urmãrit, interogat,
percheziþionat, turnat. Doar moartea l-a scutit de
grija ofiþerilor, ºi nici mãcar ea imediat, de vreme
ce dosarul sãu se închide la trei luni dupã decesul
din martie 1989.

Urmãrindu-l pe N. Steinhardt de-a lungul
acestor trei decenii de supraveghere am fost uluitã
de inteligenþa ºi curajul cu care ºi-a înfruntat ofiþerii,
turnãtorii, cenzura, capcanele. În 1972 când îi este
confiscat manuscrisul Jurnalului fericirii, se apucã
temeinic de treabã rescriindu-l din memorie, având
grijã sã trimitã cópii tuturor prietenilor. Dar nu
renunþã nici la luptã. Înnebuneºte pe toatã lumea
cu cereri, memorii, cere audienþe ºi pledeazã în
favoarea recãpãtãrii manuscrisului confiscat.
Tenacitatea îi este rãsplãtitã miraculos în 1975 când
manuscrisul îi este încredinþat spre pãstrare cu
interdicþie de publicare. Dar manuscrisul era deja
salvat. Posedând douã exemplare uºor diferite
cartea putea supravieþui cu uºurinþã. Aºa cã în
1984 când manuscrisul îi este reconfiscat, protestul
lui Steinhardt este din principiu, faþã de un abuz
grosolan. În plus, N. Steinhardt avusese inteligenþa
de a strecura ample fragmente din Jurnal în toate
cãrþile pentru care cenzura îºi dãduse acordul,
conºtient fiind cã nu va trãi sã vadã Jurnalul sub
forma unei singure cãrþi.

Dincolo de avatarurile Jurnalului fericirii care
sunt fascinante, N. Steinhardt are mereu noi

preocupãri în contravenþie cu legile statului
comunist. În 1981 este anchetat pentru multitudinea
corespondenþilor sãi, iar Steinhardt îºi recunoaºte
corespondenþii, dar nu ºi vina: el îºi trimitea
scrisorile legal, prin poºtã, reducând la tãcere un
funcþionar care nu putea recunoaºte cã citea abuziv
scrisorile cetãþenilor sãi.

În 1983 o analizã a Securitãþii relevã cã 80%
din emisiunile culturale ale Europei Libere se fãceau
datoritã cãrþilor trimise de Nicolae Steinhardt
prietenilor sãi Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca.
Chemat la anchetã, Steinhardt recunoaºte cã trimite

ãrþi în strãinãtate,
dar invocã de ase-
menea drepturile
sale legale, tot ce
trimitea o fãcea prin
poºta oficialã.

În urma unei
turnãtorii, în 1984
are loc o perche-
ziþie la Rohia.
Jurnalul fericirii
este reconfiscat,
dar ºi un numãr

impresionant de cãrþi în limbi strãine. Nici dupã
acest abuz Steinhardt nu înþelege sã renunþe,
fãcând petiþii ºi cereri de restituire la toate forurile
oficiale. Insistenþele sale îi determinã pe ofiþeri sã
inventeze o predare a manuscrisului cãtre Arhivele
Statului, iar directorul Uniunii Scriitorilor este
însãrcinat sã ducã minciuna la îndeplinire.
Documentele interne ale Securitãþii vorbesc cu
satisfacþie cinicã despre combinaþia prin care
Steinhardt fusese manipulat.

Fãrã a-ºi recupera manuscrisul confiscat, sau
preþioasele lucrãri literare ridicate de la Rohia, în
martie 1989 N. Steinhardt se stinge înainte de a
vedea prãbuºirea comunismului. Deºi au intuit ce
adversar tenace le fusese mãrunþelul cãlugãr, ofiþerii
închizând greu dosarul urmãririi, Steinhardt
continuã sã-ºi afirme superioritatea prin succesul
paginilor sale.

Ediþiile succesive ale Jurnalului fericirii, cât ºi
traducerea lui în ºapte limbi strãine, publicarea
integralei Steinhardt la editura Polirom relevã un
gânditor profund ºi o personalitate excepþionalã.

Ion  D. Sîrbu

Lectura Jurnalului sãu a fost, pentru mine, o
revelaþie similarã lecturii Jurnalului fericirii.

Ion Desideriu Sîrbu s-a nãscut la Petrila, pe
28 iunie 1919, într-o familie de mineri. Tatãl sãu,
Ion Sîrbu, miner autodidact cu vederi de stânga i-a
fost un model prin verticalitate ºi altruism. Al doilea
model al sãu va fi Lucian Blaga pe care îl cunoaºte
în 1939 când începe cursurile Facultãþii de Litere
ºi Filosofie la Cluj. Angajamentul de stânga educat
în familie va merge pânã la înscrierea în partidul
comunist aflat în ilegalitate. În 1941 îi susþine pe
minerii din Valea Jiului care se revoltaserã
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împotriva militarizãrii minelor. Drept pedeapsã
regimul de drepta din România acelor ani îl trimite
în prima linie a frontului sovietic. Tenace, Sîrbu
munceºte enorm pentru a-ºi susþine examenele în
permisii ºi a recupera timpul pierdut în tranºee.

Ca soldat, între 1940 ºi 1944, ia parte la
cucerirea Odessei (1941), participã la bãtãlia pentru
Stalingrad unde este luat prizonier. În mod
surprinzãtor, reuºeºte o evadare ºi parcurge
aproape 2000 de km, rãtãcind prin Rusia sovieticã,
bolnav de tifos exantematic. În þarã, Ion D. Sîrbu
este declarat mort pe front în 1943, iar colegii îl
comemoreazã cu emoþie. Revenit în Sibiul
studenþiei, unul dintre martorii priveghiului îi spu-ne
trist: „Vai, trã-ieºti? Ce pãcat. Te-am sãrbãtorit atât
de frumos…”.Îºi continuã aventurile belicoase pânã
în 1945 când îºi sus-þine licenþa în Fi-losofie ºi
începe un doctorat cu tema Funcþia epistemologicã
a metaforei. Dupã susþinerea doctoratului cu magna
cum laude, în 1946 obþine, prin concurs, postul de
asistent universitar la Catedra de Esteticã ºi Criticã
Literarã a Universitãþii din Cluj, dar ºi profesor
suplinitor la Conservatorul de Muzicã ºi Artã
Dramaticã din Cluj. În ultimii ani am ajuns sã cunosc
câþiva dintre studenþii sãi din acei ani. Toþi au pãstrat
o amintire de neºters profesorului impecabil pregãtit.
La acel moment Sîrbu era cel mai tânãr cadru
universitar român.

Perfect lucid, mai ales dupã experienþa
sovieticã, Sîrbu înþelege cã iluziile sale de stânga
nu aveau loc în realitatea comunistã pe care o trãia,
astfel prin articolele sale de presã îºi atrage destul
de curând ostilitatea politrucilor. În decembrie 1949
este exclus din învãþãmântul universitar, alãturi de
Lucian Blaga, Liviu Rusu ºi D.D. Roºca. Deºi
suferã cumplit, Sîrbu se dovedeºte incapabil sã
facã trecerea de la victimã la cãlãu, „de la moralã
la politica acelor ani”, cum spunea chiar el.

Între 1949-1956 este profesor la diferite ºcoli
din afara Clujului, predând istorie, limba românã,
constituþie, psihologie. Începând cu 1956 se
angajeazã cronicar dramatic la revista Teatrul din
Bucureºti, alãturi de bunul sãu prieten ªtefan
Augustin Doinaº. Refuzând sã divulge autoritãþilor
o discuþie din redacþie despre revolta maghiarã din
1956, este arestat în septembrie 1957 pentru
„omisiune de denunþ”. Condamnat în februarie 1958
la un an de închisoare, se încearcã recrutarea sa
ca informator. Refuzând, i se deschide o nouã
anchetã. Elementul central al acuzaþiilor îl reprezintã
redactarea unei piese de teatru, Sovrom-cãrbune,
care vorbea despre jaful minereurilor româneºti de
cãtre sovietici. Sentinþa din decembrie 1957 îl
gãseºte vinovat de tentativa subminãrii ordinii de
stat, condamnându-l la 7 ani de închisoare ºi
suspendarea drepturilor civile pentru patru ani.

Traseul penitenciar parcurs de Ion D. Sîrbu
include Jilava, Gherla, dar ºi lagãrele din Balta
Brãilei: Salcia, Periprava, Giurgeni unde munceºte
forþat la tãierea stufului ºi ridicarea digurilor în calea
revãrsãrii apelor Dunãrii.

În februarie 1963 este eliberat din închisoare,

însã orice carierã intelectualã îi este blocatã, fiind
forþat sã revinã în Petrila natalã unde va lucra,
câteva luni, ca simplu vagonetar în minã. La acel
moment Sîrbu avea 44 de ani,un doctorat în
filosofie ºi vorbea fluent 6 limbi strãine.

În 1964 este numit secretar literar la Teatrul
Naþional din Craiova. Deºi i se permite sã lucreze
cu oameni ºi cãrþi, sã scrie teatru, Ion D. Sîrbu este
profund nefericit, considerând cã la Craiova îºi
continuã pedeapsa penitenciarã. Dosarul de
urmãrire pe care Securitatea îl deschide confirmã
exilul craiovean, orice tentativã de a pãrãsi Craiova

fiindu-i monitorizatã
ºi blocatã. Înce-
pând din 1964 ºi
pânã la moartea
s c r i i t o r u l u i ,
douãzeci ºi cinci
de ani mai târziu,
fiecare acþiune a
scriitorului va fi
a te n t  supra ve-
gheatã de cãtre
Securitatea Dolj,
cât ºi de cãtre

Direcþia I a Securitãþii.
Deºi publicã ºapte lucrãri, unele dintre ele

miracole editoriale cum este ªoarecele B ºi alte
povestiri, adevãrata operã a scriitorului craiovean
este însã cea publicatã postum. Astfel, în 1991-
1993 apar cele douã volume ale Jurnalului unui
jurnalist fãrã jurnal, iar în 1992 este publicat
romanul Adio Europa!, adevãratã revelaþie a
literaturii de sertar. Apariþia romanului Lupul ºi
Catedrala în 1995 contureazã dimensiunile reale
ale scriitorului Ion D. Sîrbu. Altitudinea personalitãþii
lui I. D. Sîrbu este însã ºi mai pregnant revelatã de
volumele de corespondenþã Traversarea cortinei.
Corespondenþã cu Virgil Nemoianu, Ion Negoiþescu
ºi Mariana ªora, Scrisori cãtre bunul Dumnezeu ºi
alte texte sau Iarna bolnavã de cancer. Cu umor,
talent ºi luciditate, Sîrbu face radiografii precise ale
unui regim totalitar, opresiv ºi absurd.

Ion D. Sîrbu se stinge din viaþã pe 17
septembrie 1989, dupã o lungã suferinþã, în aceeaºi
zi în care avea loc premiera piesei sale de teatru
Arca bunei speranþe la Naþionalul craiovean.

Am conturat schematic existenþa unui
intelectual sancþionat permanent de regimul
comunist. Dupã mult timp pe care i l-am dedicat
am ajuns sã mã întreb care a fost sursa puterii,
sursa rezistenþei unui asemenea om, ce anume l-a
fãcut sã nu se plece, sã nu cedeze cu nici un preþ.
Primul rãspuns mi l-a oferit chiar un text al sãu:
„tata mi-a dat coloana vertebralã, iar Blaga
rezistenþa spiritualã.” Apoi în fiecare text în care
îºi analizeazã viaþa, Sîrbu aprofundeazã aceastã
observaþie: tata l-a pus sã jure de tânãr: cã nu se
va lepãda de clasa muncitoare, cã nu-ºi va pierde
lampa (cinstea) ºi cã nu va muri nemãrturisit. În
ceea ce-l priveºte pe Blaga, reverenþa ucenicului
faþã de maestrul sãu este emoþionantã. Imediat
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dupã ce aflã diagnosticul de cancer care îl va ºi
rãpune, Sîrbu nu tremurã pentru manuscrisele sale
de sertar, ci pentru amintirile despre Blaga pe care
doar el le mai pãstra. Ultimul sãu manuscris antum
este de fapt o lungã rememorare a faptelor ºi
gesturilor lui Blaga. Cu acest prilej îºi aminteºte
reacþia profesorului la momentul excluderii
universitare când tânãrul fierbea de revoltã, iar
Blaga îl reduce la tãcere cu o simplã replicã: „ce
vom face Gary? De astãzi ne scriem Etica! Asta
vom face”, asta dupã ce îi repetase de nenumãrate
ori cã un cãrturar român trebuie sã fie viteaz în
tinereþe, erou la maturitate ºi, neapãrat, martir la
bãtrâneþe. Fideli acestei credinþe, amândoi s-au
achitat impecabil de obligaþia asumatã.

Printre rânduri, am intuit cã un mare rol în
rezistenþa pe care Gary Sîrbu a opus-o
comunismului l-a avut ºi soþia sa. Elisabeta Sîrbu
a fost mâna providenþialã pe care Dumnezeu i-a
întins-o rãtãcitului rob Dezideriu. Portretul pe care
scriitorului i l-a creat în romanul Adio, Europa!
pãleºte în faþa realitãþii. Inteligenþa, verva, umorul
tãios ca un cuþit au contrabalansat permanent
disperarea ºi izolarea exilatului craiovean.
Ascultând povestea ºi punctul de vedere al
martorului am aflat cum este sã trãieºti într-un
permanent provizorat, cu bagajele la uºã, bagaje
pentru temniþã, fãrã planuri, fãrã aºteptãri. Deºi a
trãit toatã viaþa cu frica în suflet, Elisabeta Sîrbu
nu s-a lãsat intimidatã, nici în 1977când a fost
ameninþatã cu violenþã, nici în 1981când a fost
folositã drept momealã pentru readucerea soþului
din strãinãtate, nici în 1986 când a fost tentatã cu o
cãlãtorie în Occident. Cu toate acestea,
personalitatea soþului sãu i s-a revelat în nuanþe
nenumãrate în lucrãrile literare ºi istorice care s-
au scris dupã moartea acestuia.

Nicolae Purcãrea

Faþã de comunistul ilegalist care a fost Ion D.
Sîrbu la cealaltã extremã politicã în aceastã galerie,
s-ar afla legionarul Nicolae Purcãrea.

Recunosc deschis cã nu am rezistenþa psihicã
sã studiez aplicat un fenomen ca Piteºtiul. Totuºi,
ca istoric mi-a fost imposibil sã ocolesc subiectul.
Am citit toate studiile dedicate subiectului, dupã cum
am scris personal despre spãlarea creierului la
Piteºti. Cred ca baza teoreticã ºi istoricã este deja
pusã, nu ne rãmâne sã cunoaºtem decât oamenii
ºi poveºtile lor.

Nicolae Purcãrea este un asemenea om, iar
povestea lui se petrece ºi la Piteºti. Nãscut în 1913
în ªcheii Braºovului, Purcãrea va fi arestat la 19
ani pentru stimpatiile sale legionare ºi va primi, în
octombrie 1942, o condamnare de 15 ani temniþã
grea. La acel moment, el ºi colegii lui, încã elevi, n-
au luat în serios sentinþa, considerând-o o glumã.
Din pãcate, viaþa le-a ºters zâmbetele de pe chipuri,
îmbãtrânindu-i înainte de vreme cu suferinþe greu
de imaginat.

Dar închisoarea este „o ºcoalã pentru cei cu

rezerve de esenþã”, spunea Ion D. Sîrbu, iar
Purcãrea a dovedit cã avea nebãnuite rezerve de
esenþã în trupul sãu firav, „prãpãdit” cum îi place
sã spunã despre sine. Iubirea de Dumnezeu ºi
dragostea de þarã au fost cei doi stâlpi în jurul cãrora
s-a construit pe sine, iar închisoarea l-a obligat sã
descopere ce fel de om era mult mai devreme decât
pe tinerii de vârsta lui. În condiþii infernale, cu
foamete, boli ºi brutalitãþi zilnice Purcãrea alege
cinstea, demnitatea, integritatea, iar singurul sãu
aliat a fost credinþa în Dumnezeu.

Dupã ce trece prin Braºov, Aiud, Vãcãreºti,
Piteºti, Alba Iulia
este eliberat în
1944, dar
supravegherea sa
continuã. Imediat
dupã eliberare este
încorporat ºi înce-
pe instrucþia ca
soldat. În august
1944 cere o permi-
sie pentru a pregãti
admiterea la Aca-
demia Comercialã

din Braºov. Între timp, mare parte din plutonul sãu
este decimat, iar Purcãrea realizeazã cã
„Dumnezeu avea alte planuri cu mine de nu m-a
lãsat sã mor alãturi de ei!”. În nopþile reeducãrii ºi-
a dorit fierbinte sã fi fost printre camarazii sãi.

În septembrie 1944 legionarii sunt din nou
arestaþi ca duºmani ai noului regim politic, dar
detenþia este o formalitate, unicul gardian care îl
pãzea preferã sã ignore pe deþinutul care fuge la
facultate pentru a-ºi susþine admiterea, mai ales
cã revine în carcerã aºa cum promisese.

Începând cu ianuarie 1945 deþinutul Purcãrea
este trimis în lagãrul de la Caracal unde foamea ºi
bolile erau endemice. Abia în august va fi eliberat,
însã regimul continuã sã-l þinã sub observaþie. Anii
1945-1948 sunt cei în care Purcãrea asistã, ca
student, la comunizarea forþatã a societãþii
româneºti. În aceste condiþii opþiunea sa legionarã,
naþionalistã ºi creºtinã se cristalizeazã iremediabil.

În decembrie 1947 legionarii cu cazier sunt
din nou arestaþi, autoritãþile comuniste temându-se
de reacþia lor la detronarea Regelui. Fãrã anchete
ºi fãrã explicaþii dupã zece zile este eliberat. Treptat
comuniºtii încearcã consolidarea puterii lor prin
eradicarea nucleelor de opoziþie,dar Purcãrea nu
mai acceptã statutul de arestat continuu, de aceea
în aprilie 1948 fuge din calea ofiþerilor. Nici în mai
nu se lasã arestat. Dupã acest episod îºi începe
cariera de fugar ilegal. Întâi se ascunde în podul
casei, în curþile vecinilor, în cimitirul din cartier. Dar
într-o Românie în care tot mai mulþi tineri alegeau
calea munþilor pentru a rezista sau pentru a lupta
împotriva comunismului, era firesc ca ºi el sã se
decidã pentru un asemenea gest. Începând cu
toamna lui 1948 Nicolae Purcãrea se alãturã
grupului Apostol, iniþial parte a grupãrii Arsenescu,
care prefera o rezistenþã discretã, fãrã acþiuni de
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frondã, dar ºi fãrã prea mari ºanse de supravieþuire.
Zona în care activa acesta grup cuprindea valea
Topologului, zona ªuici Argeº pânã la muntele
Cãpãþâna.

Dupã arestarea lui Dumitru Apostol din mai
1949, grupul este dezmembrat. Purcãrea va fi
arestat în iunie 1949, în gara Cornet. Transferat
imediat la Piteºti pentru anchetã, Purcãrea începe
lungul drum prin întuneric. Între mai 1949 ºi
septembrie 1957 va fi încarcerat, mutat, transferat,
expediat, deplasat, transportat, deportat în peste
12 lagãre ºi închisori.

În decembrie 1949 este condamnat la ºapte
ani de muncã silnicã, iar în iunie 1950 Purcãrea
ajunge la Piteºti. Dupã perioada de carantinã, este
repartizat în celula 1 Subsol, alãturi de alþi 40 de
studenþi. Foarte curând convieþuirea în celulã
însemna cursuri, conversaþii, poveºti. Din iunie
pânã în decembrie încrederea, prietenia ºi
respectul creaserã legãturi invizibile între tinerii
deþinuþi. Paralel, regimul carceral se degrada
progresiv, hrana era tot mai puþinã, plimbãrile în
curte tot mai rare, apoi suspendate, iar gardienii tot
mai brutali.

În dimineaþa zilei de Sfântul Nicolae 1950, în
camera 1 Subsol Purcãrea primea urãrile colegilor
cu prilejul onomasticii. Câteva ore mai târziu acelaºi
loc se va transforma într-un decor de coºmar cu
pereþii împroºcaþi cu sânge, iar pe podea zãceau
oameni zdrobiþi, ºocaþi, zguduiþi. Între cele douã
momente, uºa s-a deschis pe neaºteptate ºi în
celulã a intrat „un ins înalt, voinic, cu alurã de atlet,
cu faþa mare, rotundã ºi ochi albaºtri” (N. Purcãrea,
Urlã haita, Fundaþia Sfinþii Închisorilor, Bucureºti,
2012). Era Eugen Þurcanu. În celula 1 Subsol
începea reeducarea. Dintr-odatã o parte a
deþinuþilor din celulã þineau în mâini bâte, picioare
de scaune, cozi de mãturã, separându-se de
ceilalþi. Þurcanu îºi urlã pretenþiile: „bandiþilor,
trebuie sã vã faceþi demascarea!” „Pe ei!” se
ordonã la protestele celor câþiva curajoºi. Deþinuþii
sunt bãtuþi fãrã milã sau avertisment tot de deþinuþi,
de aceeºi deþinuþi de la care pânã ieri învãþaserã
limbi strãine, pe care îi ascultaserã povestind
romane sau filme ºi cãrora le încredinþaserã secrete
ºi speranþe. În fiecare caz, ºocul psihic a depãºit
durerea fizicã.

Dupã bãtaie a urmat tortura. Lentã, continuã,
nemiloasã. Când nu erau torturaþi, nereeducaþii
stãteau ore în ºir „în poziþie”, adicã la marginea
priciului, scândurile pe care dormeau, cu mâinile
pe genunchi, cu capul plecat ºi nemiºcat. Lângã
fiecare stãtea plantonul, un deþinut „reeducat” care
avea ordin sã loveascã la cea mai micã miºcare.
A privi în gol, nemiºcat ore în ºir era teribil de
chinuitor. O moarte vie cu minute, ore, zile ºi
sãptãmâni de neclintire, de pietrificare. ªi în
aceastã încremenire curgeau peste ei strigãtele
colegilor lor torturaþi ºi zdrobiþi.

Dupã primul ºoc, cel mai mare, urmau ºocurile
mici, dar necontenite. Sã spui tot ce ºtii. Sã spui tot
ce nu ºtii. Sã începi sã inventezi. Sã þii minte ce ai

inventat. Sã fabulezi grosolan pe marginea
invenþiilor. Sã terfeleºti tot ce iubeai, tot ce sperai,
tot ce aºteptai. Bâta mergea la sigur, pentru cã foºtii
camarazi de camerã avuseserã grijã sã te tragã
de limbã. ªtiau unde doare mai tare ºi exact acolo
loveau cu putere. Prãbuºirile interne se succedau
ameþitor. Dupã ele veneau disperarea, nebunia,
catatonia. Când cineva avea curajul sã reziste,
devenea þinta torþionarilor ºi, mai ales, a lui Þurcanu
însuºi. Bãtaia lui era cumplitã, durea înfiorãtor
pentru cã punea în ea toatã ura celui care cedase,
toatã ura celui care-ºi aºtepta premiul dupã
reeducarea studenþimii: diplomat în strãinãtate sau
un grad înalt în Securitate. N-a primit ce a aºteptat,
totuºi a primit ceva: un glonþ în piept.

La camera 1 Subsol Purcãrea a fost bãtut de
un comitet condus de Alexandru Mãrtinuº.
Strategia lui a fost sã recunoascã doar ceea ce
torþionarii ºtiau deja din declaraþiile altora (Alin
Mureºan, Cronica unei sinucideri asistate, ed. II,
Polirom, 2010, p. 228). Pentru restul.... bãtaie cât
cuprinde. Nu l-au ocolit nici palmele, nici pumnii lui
Þurcanu. Cu palmele i-a spart timpanul, cu pumnii
i-a rupt trei coaste. Aproape surd, deci înspãimîntat
ºi mai tare cã îºi va prelungi chinul pentru cã nu
auzea comenzile, Purcãrea ºi-a continuat strategia.
Curând torþionarii sãi au avut proba adevãrului
gradat pe care îl practica, pedeapsa a fost botezul
în hârdãul cu fecale. Acesta a fost punctul terminus
al suferinþei conºtiente. Ceva în sufletul sãu s-a
frânt iremediabil. Deºi nu îºi aminteºte episodul în
sine, totuºi pe filmul memoriei a rãmas suspendatã
nedumerirea „de ce au râs unii? De ce au plâns
alþii?”(Alin Mureºan, op. cit., p. 229)

Pentru fiecare dintre cei supuºi torturilor,
momentul limitã al rezistenþei a fost diferit. Unii
au înnebunit, alþii au cãzut în letargie, dar, cei
mai mulþi, au colaborat. Nae Purcãrea s-a pãrãsit
pe sine ºi a devenit un obiect. Era mutat, hrãnit,
lovit fãrã participare, fãrã a fi conºtient. Nebunia
l-a înconjurat cu zidurile ei. Totuºi în fiecare zi
durerea ajungea pânã la el: „iar Mãrtinuº dãdea,
dãdea, pânã ce leºinai” scrie în cartea sa de
memorii.

Pe 4 iunie 1951 Nicolae Purcãrea este scos
din infernul piteºtean ºi trimis la Canal, devenind
deþinutul 1033 la colonia Valea Neagrã (ACNSAS,
P 016349, vol. 1, f. 34.). Ajuns aici, starea jalnicã
în care se gãsea, (avea mai puþin de 35 de kg!), a
stârnit chiar ºi mila personalului lagãrului care a
decis trimiterea lui la Grãdina de zarzavat Mamaia.
Soarele, legumele, lipsa torturilor l-au ajutat sã iasã
din starea de prostraþie în care fusese la Piteºti.

Conºtient de riscurile asumate, Purcãrea
refuzã colaborarea cu echipele de studenþi trimise
la Canal pentru a instaura reeducarea, ba, mai mult,
profitã de fiecare prilej pentru a avertiza pe oricine
cu privire la studenþi ºi acþiunea lor.

Dupã Canal este trimis la Craiova, Jilava ºi
Gherla. În fiecare temniþã spune ce a pãþit,
avertizând cu privire la studenþi. În 1952 la Gherla
ajunge din nou faþã în faþã cu torþionarii, Popa Þanu
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era acum ºeful reeducãrii. Pentru cã spusese ce
trãise, ofiþerul politic Avãdanei îi strigã „Banditule,
ai trãdat marea cauzã a demascãrii!” ºi îl trimite la
Zarca Gherlei. Din septembrie 1952 pânã în aprilie
1953 Purcãrea ispãºeºte pedeapsa la izolare,
luptându-se cu moartea ºi cu tuberculoza. A
câºtigat prima bãtãlie, dar pe a doua a pierdut-o.
Când a fost scos, purtat pe braþe de un coleg,
întreaga închisoare s-a cutremurat de aspectul sãu.
Fiecare martor, gardian sau deþinut, se întreba
ºocat cum de mai era viaþã în acel schelet. Nicolae
Purcãrea avea atunci 30 de ani.

Mã opresc aici cu povestea lui Nicolae
Purcãrea. Vã mai spun doar cã a fost eliberat din
închisoare în mai 1956, trimis în domiciliu obligatoriu
în Bãrãgan pânã în septembrie 1958 când începe

o nouã detenþie. Va fi eliberat în iulie 1964, dar liber
nu va fi niciodatã. Securitatea Braºov va întocmi
dosare de urmãrire succesive, încercând
permanent sã-l recruteze ca informator, sã-l
intimideze, sã-l umileascã.

Refuzând cu dârzenie ºi demnitate, Purcãrea
se va regãsi integral în sculptura în lemn, casa
pãrinteascã din ªcheii Braºovului fiind ºi astãzi un
muzeu al mãiestriei unui suflet ales. Acolo l-am
cunoscut ºi am vorbit preþ de trei ceasuri în
noiembrie anul trecut.

(Comunicare susþinutã la ªcoala de varã
„Fenomenul Piteºti”, ediþia a III-a, 21-25 iulie 2014
organizatã de Centrul de Studii în Istorie
Contemporanã)

Visul
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Gheorghe Sãsãrman, autorul cãrþii cu acelaºi
titlu, s-a afirmat în þarã (a debutat în 1969 cu vol.
de povestiri Oracolul, dupã ce a absolvit Institutul
de Arhitecturã „Ion Mincu” din Bucureºti ºi a fost
redactor la ziarul „Scînteia”), dar ºi-a consolidat
prezenþa publicisticã dupã 1983, anul stabilirii sale
în Germania, la München. Cartea de faþã pare a fi
prefigurarea conceptului teoretic de unde au decurs
lucrãrile sale de prozã fantasticã. El a mai „produs
o carte” (Cuvînt înainte), acum pe o temã despre
care s-a scris enorm: relaþia dintre ºtiinþã ºi religie,
care oferã un cîmp larg confruntãrii gîndurilor ºi
disputelor.

Prozatorul ne surprinde cu o carte intens
dilematicã, fiind o invitaþie la discernãmînt prin
rostirea rãspunsurilor celor mai potrivite. Pe el
nu-l deranjeazã „enorma bibliografie” consacratã
temei, nu se simte „copleºit” de ea ºi nici îndemnat
pe parcurs sã renunþe. Remarcînd faptul cã „sunt
destul de rare lucrãrile pe tema datã care sã
pãstreze, sau mãcar sã se strãduiascã a pãstra o
necesarã echidistanþã faþã de termenii disputei”, el
promite pãstrarea dreptei cumpene la o problemã
care, în ciuda multor scrieri, a rãmas nesoluþionatã.
Alãturi de polarizarea opiniilor pe plan universal,
Gh. Sãsãrman aduce în discuþie situaþiile politice
internaþionale: de exemplu, revirimentul religiozitãþii
dupã prãbuºirea dictaturilor comuniste. El se miºcã
în limita bunului-simþ, fãrã orgoliul de a emite
„judecãþi revoluþionare”, ci doar pe cele care i se
impun acuitãþii sale observatoare.

Aºadar, „lecturile paralele” ale sale nu sunt strict
paralele, ci interferente, în funcþie de obiectul urmãrit
ºi au rolul de a elimina bibliografic argumentarea
demonstraþiei, ca puncte de susþinere, dupã care
urmeazã comentariul autorului, cel care ne
intereseazã în primul rînd. Acesta urmãreºte
cronologic evenimentele, pornind de la întrebarea
dacã, în Antichitate, omenirea a fost religioasã. Rolul
„lecturilor paralele” este de a fi subsumate
demonstraþiei, alcãtuind un corp comun destul de
neomogen, de aceea întîlnim referinþe, la acelaºi titlu,
de la Ch. Darwin la Papa Ioan Paul al II-lea, pentru a
argumenta sau infirma teza avutã în discuþie.

Un capitol interesant se ocupã de trecerea de
la violenþa de limbaj din Vechiul Testament la
practica violenþei reale. Revederea argumentelor
nu duce însã la afirmarea unor puncte de vedere
personale, ci la atitudini acomodate fiecãrei poziþii
investigate. ªi astfel, este urmãritã avansarea
cunoaºterii ºtiinþifice ºi punctate toate evenimentele
care au însoþit-o, de ex., arderea pe rug, soluþiile
Inchiziþiei, apoi urmeazã trecerea de la cugetarea
speculativã la investigarea experimentalã, sprijinitã
de instrumente tot mai precise. Zelul rigorii ºi al
exactitãþii îi molipseºte ºi pe teologi, care fac calcule

laborioase, cum ar fi aflarea datei exacte a facerii
lumii, anul construirii Turnului Babel, anul primirii
celor Zece porunci etc.

Sunt inventariate scrieri importante care au
apãrut de-a lungul veacurilor, atitudinile pe care ele
le-au determinat, fie agnostice, fie deiste, scrieri
auctoriale sau anonime, îndemnãtoare într-o direcþie
sau alta, izvorîte dintr-un ºir de idei pe care le
exprimã. Acuza de „imposturã” cade adeseori
asupra lor, mai ales în timpul Inchiziþiei, cînd autorii
lor sunt arºi pe rug ºi tirajul ars, dar influenþa produsã
de ele era, nu o datã, considerabilã. Sunt scrieri
apologetice sau argumentative, cînd nu sunt
ambigue.

Autorul îºi expune diferenþiat atitudinea:
„acribia cu care sunt expuse argumentele ateiste,
spre a fi combãtute, lasã loc îndoielii asupra
intenþiilor reale; cîte un autor se întîmplã chiar sã ia
apãrarea necredincioºilor”, „apãrãtor fervent al
libertãþii de conºtiinþã, dar socotindu-se credincios,
Bayle pledeazã pentru toleranþã faþã cei de altã
credinþã, inclusiv faþã de atei”, „cartea lui Berkeley,
scrisã la sfîrºitul celei de a doua crize a conºtiinþei
europene, este fãrã îndoialã cea mai bunã expunere
a problemelor puse în acel moment de ateism,
cãruia îi prezintã în manierã inteligentã toate
argumentele”.

Uneori, ca în cazul abatelui Jean Meslier, se
întreprinde o „criticã nimicitoare privind religia în
general ºi creºtinismul în special, biserica ºi slujitorii
ei, ca ºi nedreptãþile sociale generate de întreaga
ierarhie feudalã”, iar prin scrierea lui „Istoria
ateismului autentic începe” (cãci „adevãratul
Meslier e mult mai periculos cu ateismul sãu
materialist”), el este caracterizat ca un precursor
în sutanã al vecului luminilor, care a contribuit la
declanºarea Revoluþiei Franceze.

Sintetic este numit „veacul Enciclopediei”
(„ªtiinþa se emancipeazã de sub tutela religiei, au
loc evoluþii  importante în toate domenii le
cunoaºterii; numeroase invenþii anunþã zorii erei
industriale”), care este o vreme a emancipãrii
ºtiinþei. Astfel, se ajunge la idealurile Revoluþiei
franceze, care „dezlãnþuie un pustiitor talaz de
decreºtinare” ºi a avut drept consecinþã
emanciparea definitivã a ºtiinþei.

În Limitele cunoaºterii raþionale, se aratã cã
„raþionalismul critic cautã ieºirea din impasul
scientismului ºi pozitivismului, evitînd totuºi sã
cadã în relativism sau în scepticism”, ceea ce
încurajeazã speculaþiile în sine, care intereseazã
mai ales istoria Evului mediu, cînd ele abundau.
Astfel încît, „ceea ce ºtim noi astãzi despre naturã
i-ar fi lãsat fãrã glas pe întemeietorii religiilor”; astãzi
intervin determinãri noi, care lasã sã se vadã cã
„linia frontului are un traseu uneori surprinzãtor” în

Titu Popescu
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elucidarea „enigmelor vieþii”. Se ajunge la susþinerea
unei afirmaþii generale, cã „omul este încununarea
creaþiei”, vorbind despre teme subordonate, ca
liberul arbitru („omul poate face ce vrea, dar nu
poate voi ce sã vrea”), simþul moral („<imperativul
categoric> al lui Kant cere sã acþionãm astfel încît
maxima voinþei noastre sã poatã deveni lege
universalã”), teorie ºi practicã (întrebîndu-se: „sunt
oamenii de ºtiinþã preponderent credincioºi sau,
dimpotrivã, necredincioºi?”).

Informaþiile istorice din Vechiul Testament
sunt puse în legãturã cu investigaþiile arheologice
moderne, de unde rezultã cã puþine sunt în stare
sã sprijine versiunea Bibliei. De aceea, autorul se
întreabã dacã saga Bibliei este istorie sau mit.
„Cine ºi de ce le-a investit cu girul autenticitãþii?”
se întreabã ºi (ne) explicã: „autorii ºi redactorii
trebuie sã fi adunat ºi revizuit cele mai preþioase
tradiþii ale poporului Israel, spre a pregãti naþia
pentru iminenta mare luptã naþionalã”. Iahwe
devine personaj garant pentru justeþea acþiunilor
preoþeºti. Cît priveºte Noul Testament, motivele
lui „aparþin unui fond comun de mituri ºi simboluri
ale vremii: toate ingredientele esenþiale ale
legendei lui Iisus – steaua de la rãsãrit, naºterea
neprihãnitã, închinarea regilor, minunile, execuþia,
învierea ºi înãlþarea la cer”. Iisus „era un evreu ºi
probabil cã n-ar fi acceptat ca propria lui viaþã sã
fie instrumentalizatã pentru rãsturnarea propriei
sale religii /.../ Cea mai aproape de adevãrul istoric
este presupunerea cã Iisus se trage dintr-o familie
mai degrabã neînsemnatã din Galileia ºi cã abia

dupã moarte i-a fost atribuitã o origine davidianã”.
Cartea este, în fond, o culegere de fragmente

de texte, multe puþin accesibile, faþã de care autorul
îºi pãstreazã echidistanþa, pînã la ultimele ei
cuvinte: „civilizaþia ne-a adus doar binefaceri, dar
este oare acesta un motiv sã ne resemnãm în faþa
primejdiei ca toate binefacerile ei sã fie anihilate?”.
Este o masivã crestomaþie care oferã baza luãrilor
de poziþie viitoare. Sutele de referinþe din
impresionanta bibliografie sunt un sprijin substanþial
pentru incertitudinile (sau certitudinile?) viitoare. Efortul
compilator este extraordinar, dar uneori intervin
învãþãminte care reies din propria sa experienþã de
lecturã ºi din propria-i trãire („Dupã prãbuºirea
sistemului comunist în estul Europei religia renaºte,
în mod paradoxal. Biserica se aratã deschisã spre
dialog. Ateismul trece acum de la negarea radicalã la
indiferenþa absolutã, pe cînd existenþialismul îl
respinge pe Dumnezeu în numele libertãþii”).

Gheorghe Sãsãrman are îndemînarea
prozatorului care se pãzeºte sã-ºi plictiseascã
cititorii. Pe lîngã aglomerarea de citate, el intervine
ºi direct, ca sã reaprindã interesul, de pildã: „în
materie de acuzaþii, nici apãrãtorii credinþei nu se
lasã mai prejos – lasã cã ºtim noi, ºtie toatã lumea:
nici ateii n-au fost niºte îngeri!” sau „caracterul
cvasireligios al cultului personalitãþii unor dictatori
comuniºti (Stalin, Mao, Kim, Ceauºescu º.a.) este
un fapt atît de cunoscut (vezi manifestaþiile de
masã, spectacolele gigantice, straniul cult al
morþilor, mausoleele etc.), încît probabil cã nici n-
ar mai trebui susþinut” etc.



103

Critic de artã, prozator ºi
poet, Enzo Santese
desfãºoarã o intensã acti-
vitate culturalã organizând
fest ivaluri de poezie ºi
întâlniri culturale în zona de
nord a Italiei. Textele sale
sunt puse în scenã în teatre,
sunt difuzate la radio ºi
televiziune. Ca poet a publi-
cat urmãtoarele volume:
Diapason, 1976; Cromie
lente, 1982; Sentieri di
sommacco, 1990; Velature
emotive, 1992; Piani di volo,
1996; Chicca ascolta, 1999;
Meridiani capovolti, 2001;
Verdeacqua - versi in

trasparenza, 2003; Orizzonti rivelati, 2004; Cenni
e silenzi, nei ritmi della poesia, 2007; mareAmare,
poesia e salsedine, 2009; Salendo per luce prima,
2010.
Versurile care urmeazã sunt extrase din volumul
Parvenze difformi, (“Asemãnãri deformate”),
Cominiana Editrice, 2012.

Nebunie

Din jilþul unei autoritãþi inventate
se scurg judecãþi nãscute sã vatãme
marginea fericirii în surplus,
mãsura mizeriei personale,
se roteascã prin aer fumul mâniei
apãrate sã se reverse într-o sãrbãtoare
îmblânzitã de nebunia colectivã
de a distruge
semnificaþia adevãrului.

Esenþa ta

În ºanþuri umede de rouã
noaptea adunã fire de iarbã,
fantasme gata sã zboare;
lumina opacã a dimineþii
decupeazã umbrele tremurãtoare
ale unui du-te-vino de duzi
gata sã prindã gândurile
în gogoºile de frunze verzi,
trunchiuri ºi brazde în miºcare
deschid o nouã zi
ce se adaugã
corolei anilor folosiþi
ca sã-þi cunosc esenþa.

Fosforescenþe

În scurtimea tãcerilor noastre
mintea rãtãceºte

Enzo  Santese

în cãutarea zilei de mâine,
opreºte gândul aici ºi acum,
întâlnire de dorinþe ascunse
ºi ambiþii pãstrate cu greu
în cãutarea unor sintonii magice,
cât timp ceaþa mãreºte misterul
iar privirea strãbate rezistenþele
unei cortine ridicate sã devieze
gândirea pe artificii cunoscute.

Mitologii personale

Portrete de familie predate viitorului,
poveºti de fapte de dinaintea vremii,
ecouri de rezonanþe ºi reverberãri de emoþie
în pâlnia sentimentelor, condensate ºi pline.
Se rãspândeºte armonia unor legende dezmorþite
de cãldura credinþelor încãpãþânate.
Suflã un vânt uºor al încântãrii depãrtate
lângã casele mici închise
în dimensiunea zilei de azi.
Atinse marginile plictiselii
explodeazã amestecul de urã
conþinut în fiola binelui
ºi atomul de iubire orbiteazã
la distanþe siderale,
în îngrãmãdiri de stele cãzãtoare,
în lumina incandescenþelor
care aprind
întunericul asurzitor al nopþii,
atinsã deja de efectele
de radius, ale soarelui.

Urcare spre fort

În du-te-vino-ul de pe drumul
care atinge teritoriul unor orhidee
se pierde amintirea unor strãvechi dispute
nãscute sã-i dea stâncii acesteia un rost.

Miros de pulbere nu mai existã,
ºi nici de care pline de-armament.

Timpul l-a ales ca refugiu
pentru îndrãgostiþii singuratici care murmurã
printre ghiocei ºi primule
numele din reportajele de azi,
ademeniri, sãruturi, îmbrãþiºãri, priviri
rãspândite în promisiuni uºoare
de perspective fericite, sub lumina
unui asfinþit ce încãlzeºte
iluzia unor vânturi nu prea tari.

În româneºte de ªtefan Damian
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Nu e o formulã autoflagelantã, ci o formã de a
nu-mi da cine ºtie ce importanþã fiindcã nu uit nici
în somn cã nu eu am fãcut cerul ºi pãmântul. Am
scris cronicã literarã, ba ºi ceva teorie literarã, în
reviste culturale ºi de atitudine, începând din 1994.
Nu ºi literaturã. În 2010, frecventam o platformã
online a unui gigant media. I-am trimis, de pe e-
mailul de serviciu, un mesaj editorului coordonator
al platformei, Alexandra Bãdicioiu Matei. I-am zis
cam aºa: „Citesc articolele publicate pe platformã
ºi vreau sã scriu ºi eu aici.“ Rãspunsul afirmativ
m-a uimit pentru cã mereu am trãit cu senzaþia cã
nu mã ºtie nimeni. Eram redactorul-ºef al unei
reviste de niºã, activitatea mea publicisticã
susþinutã se desfãºurase-n epoca anteinternet,
deci referinþe despre ea nu erau, aºa cã nu-
nþelegeam de ce m-a acceptat.

Dar mi-am luat inima-n dinþi, am deschis
adminul, m-am speriat groaznic de butoane, însã
am reuºit sã scriu primul text. ªi-au început s-aparã
comentariile. Oamenilor le plãcea textul meu. Am
început sã scriu sãptãmânal câte un text. Era acolo
un grup eterogen de comentatori. Am aflat ºi eu
ce-nseamnã hater ca vocaþie ºi de profesie. Însã
tot acolo am întâlnit niºte oameni de-un rafinament,
de-o culturã ºi de-o omenie care mã þin de patru
ani în neºtirbitã admiraþie faþã de ei. Pe unii am
ajuns sã-i cunosc personal, iar acum suntem
prieteni de-adevãratelea. Când una dintre doamne
ºi-a fãcut blog, am început sã public ºi pe blogul ei.
Pe urmã, am început sã scriu pe catchy.ro. ªi iatã
cum eram în trei locuri, textele nãºteau pasiuni, iar
eu nu mai pridideam. ªi tot n-aveam conºtiinþa c-
aº fi scriitoare. Nici acum n-o am; e un statut
superlativ ºi mereu mã gândesc la scriitorii pe care-
i preþuiesc, atunci când aud cuvântul. De fapt, mã
simt povestitoare, una contemporanã desigur. N-
aveam niciun gând de publicare, nu ºtiam nimic
despre asta. Doar despre reviste fiindcã aceasta
este profesia mea. Una dintre.

Între timp, am ajuns sã am propriul blog. M-
am gândit sã mã adun într-un loc. ªi-am început
sã scriu acolo. La scurt timp, a venit ºi propunerea
de publicare a primului volum, „Prospect de femeie“,
din partea Herg Benet Publishers. În trei sãptãmâni,
m-am trezit cu debutul în braþe. Am citit eu însãmi
cartea, când am þinut-o-n mânã. Extraordinar de
repede a venit ºi feed-back-ul, iar asta datoritã

faptului cã, prin online, cititorii pot comunica în timp
real cu autorul. Aºa cum fãceau ºi când citeau
textele disparate. Dupã ce terminã cartea, vin ºi
spun ce anume le-a plãcut cel mai mult.

N-aº putea spune cã m-am dezmeticit din
acest iureº. Am început sã scriu literaturã pe blog,
negândindu-mã c-ar putea plãcea prea multora,
conºtientã fiind cã scrisul meu este pentru o niºã.
N-am scontat succesul, nici nu cred cã despre asta
este vorba, ci despre faptul cã oamenii simt nevoia
sã citeascã, dar nu mai au suficient timp pentru
cãrþi. Sau cred cã nu mai au. Însã îºi iau vreme sã
citeascã texte scurte. Iar dacã un autor le place,
atunci îºi comandã cartea pe internet sau merg la
librãrie ºi-o cumpãrã. Acolo, la librãrie, rãmân ºi
rãsfoiesc. Aleg ºi alte cãrþi ºi le cumpãrã. Pe urmã,
le fac poze-mpreunã ºi le posteazã pe reþelele de
socializare: „Ia uitaþi ce mi-am luat sã citesc!“. Este
un fenomen, o formã de-ntoarcere cãtre citit. De la
texte scurte, ajung sã-ºi facã din nou sau pentru
prima datã-n viaþã timp pentru lecturã.

Pentru mine, e rândul celei de-a doua cãrþi ce
apare în acelaºi 2014, „Mamifer“, tot prozã scurtã.
O carte-obiect, un curaj nebunesc de-al meu ºi de-
al editorilor, cu o copertã ºi niºte ilustraþii vintage,
transplantând în zilele noastre fragmente ale lumii
buniceºti ºi pãrinteºti. Altfel, desenez schiþa primului
roman, continuând sã scriu pe blog prozã scurtã
fiindcã altfel deja nu mai ºtiu sã pot. E ºi asta o formã
de viaþã a scrisului, una interactivã, cu bucuriile ºi
riscurile subînþelese. ªi cu rosturile ei.

Ana Barton ºi Petronela Rotar sunt douã bloggeriþe care au ajuns autoare ºi au avut succes
internautic remarcabil. În 2014 au publicat, fiecare, douã cãrþi (mediatizate cu succes). Iatã-le
povestind aici despre experienþa lor.

Ana Barton

Dintr-un capãt ar trebui sã spun cã eu scriu
de cînd îmi amintesc. În tinereþea fragedã, ajutatã
de profesorul meu de literaturã, un adevãrat dascãl,
scriitor la rîndu-i, am publicat primele mele poezii
în revista literarã a liceului. A fost, apoi, o vreme
cînd am frecventat cenacluri literare, iar aici ar fi
putut, probabil, începe o traiectorie ºi biografie
literarã, însã am preferat sã mã retrag, sã muncesc
ºi sã cresc copii ºi sã scriu, uneori aproape
compulsiv, doar pentru mine. 

Mãrturisesc cã mi-am fãcut blog dintr-un soi
de necesitate de a scrie într-un spaþiu public, unde
sã mã spun ºi sã fiu cititã ºi de alþi ochi. Vreme de
cîþiva ani am fost ucigaº în serie de bloguri anonime.
Pentru cã scrisul meu era extrem de intim, a durat
multiºor pînã am ajuns la confortul de a scrie
asumat, cu nume ºi prenume, într-un spaþiu vizibil.

Petronela Rotar
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Am fãcut pasul acesta anul trecut, cu o teamã
care s-a dovedit nejustificatã, cãci blogul meu a
devenit foarte repede citit de extrem de mulþi oameni
din întreaga lume. Statisticile îmi aratã cã într-un an,
peste un milion de utilizatori de internet diferiþi de pe
glob, din þãri despre care abia dacã am auzit pe
Discovery Channel, mi-au accesat blogul. Sigur, un
astfel de numãr te poate speria dar ºi pune pe gînduri.
Nu existã zi în care sã nu mã întreb dacã ceea ce
am de spus este relevant, dacã nu cumva succesul
rapid înseamnã cã scrisul meu e facil, lipsit de
valoare ºi consistenþã ºi altele asemenea. 

Trecerea de la scrisul pe blog la autor publicat
a fost atît de nãucitoare încît nici acum nu m-am
dezmeticit de tot. Mai întîi mi-a propus Mihail
Vakulovski sã îmi publice cîteva texte în revista lui
literarã Tiuk! Apoi imediat am fost contactatã de o
editurã, apoi de încã una, am strîns împreunã

poeme ºi prozopoeme scrise în ultimii 5-6 ani ºi
pînã sã îmi dau seama ce se întîmplã, m-am trezit
cã þin în mînã prima mea carte. Carte care s-a
vîndut neaºteptat de bine, a strîns sute de oameni
din toatã þara la lansãri, a primit o sumã de aprecieri
ºi critici favorabile, dar a stîrnit ºi ceva animozitãþi. 
Jumãtate de an dupã acest debut, în aceastã
toamnã, a apãrut ºi cea de-a doua, o colecþie de
povestiri ºi prozã scurtã pe care am lansat-o cu
emoþie la Tîrgul de carte Gaudeamus. 

Relaþia cu cititorii mei de pe blog nu o simt
schimbatã. Fireºte, pe blog scriu mult mai mult
articole de opinie, însemnãri sau jurnal. Încã de la
început, ei au fost cei care mi-au cerut sã scriu ºi
sã public cãrþi, aºa cã trecerea a fost cumva
fireascã, fãrã zdruncinãturi ºi drame. Îmi respect
ºi iubesc cititorii. Fidelitatea lor îmi este lecþie de
smerenie, în fiecare zi. 

Fluture
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Debutul poetic al Dariei Ioan (Cântece de
apartament, Cluj, Editura Aida, 2013) propune
cititorilor un proiect interesant ºi convingãtor.
Poemele din volum, „gândiri” foarte personale, sunt
însoþite de minunate fotografii alb-negru, de „imagini”
decupate din real cu un puternic ºi sigur simþ al
compoziþiei ºi al detaliului semnificativ.

Dacã lumea în care autoarea se simte bine,
anume cartierele de blocuri cu structura lor
labirinticã ºi populaþia amestecatã, a fost mult
frecventatã de poeþii post-decembriºti, tonul e unul
care se impune atenþiei. Daria Ioan redescoperã
pe cont propriu virtualitãþile infinite ale lirismului, ale
simplitãþii, ale tandreþii uºor ironice, ale rimelor
scãpate ca din întâmplare în discurs. Cadenþele
imnice dau demnitate unei formule poetice care
mizeazã în special pe versuri scurte, rapide,
energice, dar ºi unui univers al gesturilor banale
(mersul cu l iftu l, bãutul viºinatei, cusutul,
cumpãratul de la non-stop, bârfitul, statul pe bancã).

Volumul propune câteva poeme remarcabile,
uºor de inclus într-o antologie a poeziei tinere
contemporane: Cântecul îmbãierii, Ritmul antic,
Cântecul canibalului, O iubire, Cântecul dulce-amar,
Cântecul soþilor fãrã plopi, Cântecul unui tânãr din
bloc, Cântecul dimineþii, Veneþia noastrã. Existã
versuri care decontextualizeazã evenimentul
cotidian sau reflecþia de bun-simþ, plasându-le într-un
orizont al mirãrii existenþiale ºi al mirabilului poetic,
printr-un soi de pointe de spirit: „Oamenii sunt ca
un plic/ Când îl desfaci/ Îþi dai seama cã era deja
desfãcut de la poºtã.” (p. 31), „Sunt intelectualul
de pe scara mea/ Scara vieþii” (p. 38), „ºi mi-e teamã
de ce va urma/ dacã mã va îngropa cineva./ pe
vremuri aº fi putut s-o fac ºi singur” (p. 59).

Mecanismul pointe-ei se declanºeazã cu
rapiditatea, ireversibilitatea ºi þãcãnitul sec al
butonului unui aparat de fotografiat. Ei, dacã tot am
pomenit de aparatul foto, cred cã ar trebui sã revin
puþin la fotografiile din volum. Chiar când par sã
„ilustreze” gândirea subsecventã a poemului (pp.
22-23, Cântecul omului ploaie), imaginile aduc un
complement de informaþie ºi permit reveriei sã se
angajeze pe piste paralele, pânã foarte departe.

Fotografiile orchestreazã cu precãdere douã
teme: spaþiul citadin dintre blocuri, cu alcãtuiri
decrepite din beton, ºi fiinþa umanã. De remarcat
însã ocultarea chipului, ca ºi cum acesta ar fi
neputincios în a transmite efluviile spiritului. Daria
Ioan prezintã gros-planuri cu fragmente de chip: o
fatã rujându-se, cu focalizare asupra buzelor
senzuale (p. 28), sau îºi plaseazã personajele în
posturi care fac imposibilã distingerea detaliilor
faciale (p. 80). În rest, coapse (p. 10), braþe (pp.
12, 50, 68, 70), trunchiuri fãrã cap (pp. 14, 24, 46),
personaje vãzute din spate (pp. 16, 32), angrenate
în dispozitive vizuale destul de angoasante.
Contrastele bine marcate, alternanþa de flou ºi de

iluminare crudã, granulaþia clasicã, poezia socialului
trimit spre marea epocã a fotografiei realiste
americane, dar existã în aceste cliºee ºi un soi de
suprarealism sui generis, sau de supranaturalism
cum ar zice Baudelaire.

Cântece de apartament aduce pe scenã o
voce a cãrei siguranþã ºi maturitate sunt de naturã
a determina cititorii de poezie ºi amatorii de
fotografie sã aºtepte cu nerãbdare urmãtoarea
tentativã „conjugatã” a Dariei Ioan.

Ioan Pop-Curºeu

„Cu gândiri ºi cu imagini“

Volumul Poets of Transylvania (Poets of
Transylvania: Antologia Festivalului Internaþional de
Poezie de la Sibiu,  îngrijit de Radu Vancu ºi Dragoº
Varga, Editura Universitãþii “Lucian Blaga” din Sibiu
ºi Editura Armanis, 2014) reuneºte poeziile
prezentate în cadrul Festivalului Internaþional de
Poezie de la Sibiu de anul acesta.

Manifestarea, care a avut loc în perioada 18-
20 septembrie, a avut drept invitaþi 15 poeþi strãini
(Vassilis Amanatidis, Kateryna Babkina, David
Baker, Eric Brogniet, Dumitru Crudu, Emilian
Galaicu-Pãun, Gökçenur Ç., Page Hill Starzinger,
Stanka Hrastelj, Paul Jeute, Bas Kwakman, Rita
Malhotra, Amir Or, Arturo Sánchez ºi Tara Skurtu)
ºi 8 poeþi români (Mircea Cãrtãrescu, Ruxandra
Cesereanu, Marius Chivu, Ionel Ciupureanu, Matei
Hutopila, Florin Iaru, Ioana Nicolaie ºi Rãzvan
Þupa).

Modul de articulare al cãrþii este clasic ºi oferã
toate premisele unei lecturi productive, atât pentru
un cititor român, cât ºi pentru unul care cunoaºte
limba englezã: dublul profil (în românã ºi în englezã)
al fiecãruia dintre cei 23 de autori este urmat de
poeziile prezentate în cadrul festivalului în trei limbi,
în limba originalã, în englezã ºi în românã.

Volumul rezultat în urma acestei întruniri se
prezintã la o primã privire ca un ansamblu polifonic
unitar, în ciuda nuanþãrilor determinate de originea
autorilor (Grecia, Ucraina, S.U.A., Belgia, Republica
Moldova, Turcia, Slovenia, Germania, Olanda,
India, Israel, Spania ºi România) sau de paleta
generaþionalã.

Babkina creioneazã minuþios o lume lipsitã de
repere, cu speranþele mãcinate (Doamne, aratã-
ne calea cãtre Brooklyn fãrã GPS,/ schimbã-ne
vizele temporare în unele permanente), peste care
domneºte legea antinevralgicelor ori a somniferelor,
ºi în care singurãtatea se conjugã cu un cult al
tandreþei (Tandreþea e un dumnezeu transparent ºi
fãrã apãrare al detaliilor).

Pentru Gökçenur salvarea prin cuvinte a lumii
nu mai reprezintã decât o speranþã deºartã: dorinþa
de a scrie este invalidatã pe de o parte de
incapacitatea de a vedea dincolo de imagine, acolo
unde se odihneºte esenþa (Marea lasã un sãrut
matinal în spatele genunchiului ei/ el nu îl vede/

Poets of Transylvania
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ploaia se învârte în jurul unui copac precum un taur
legat cu o funie/ el nu o vede/ copii, rândunelele,
norii împinºi de vânt în tãcere ca niºte cai/ ce
aleargã cu saci de fãinã legaþi de picioare/ el nu îi
vede), iar pe de altã parte de schimbarea raportului
cu cuvântul, de la comuniune la subordonare
(cuvintele nu mai sunt iubitele, ci soldaþii lui).
Aceastã nouã dinamicã a   interacþiunii cu lumea
duce inevitabil la pierderea bãtãliei cu cuvântul
(Seara se întoarce obosit ca un general/ care a
câºtigat rãzboiul, dar ºi-a pierdut soldaþii).

Malhotra descrie abrupt dragostea în termeni
de ºah-mat, Amir Or rescrie inteligent un epitaf,
astfel încât sã poatã foarte bine sã corespundã ºi
celor în viaþã, celor însetaþi de viaþã ºi mereu
nesãtuli (Udã-mã,/ pentru cã mi-e sete. Udã-mã ºi
nu mã uda cu apã. Udã-mã/ ºi nu mã uda cu logicã.
Udã-mã ºi nu mã uda cu un nume./ Udã-mã ºi nu
mã uda cu vin. Udã-mã ºi nu uda nimic altceva,
udã-mã. Frumuseþea nu-i de ajuns, iubirea nu-i de
ajuns, Dumnezeu nu-i de ajuns-/ nici mãcar viaþa
asta sau oricare alta nu-s de ajuns. Udã-mã/ pentru
cã mi-e sete), iar Sánchez reinterpreteazã
imaginea vieþii  ca o cãlãtorie, în cea a
vagabondajului în Napoli, oraºul-lume (A fi
vagabond în Napoli e ca ºi cum ai fi vagabond pe
Everest/ sau în Paradis, straniu ºi invizibil printre
îngerii/ Domnului).

Linia de forþã a antologiei Poets of Transylvania
stã într-o dublã capacitate: pe de o parte de a
convinge, iar pe de altã parte de a seduce cititorul
cu ajutorul poeziilor, poezii care se aseamãnã cu
niºte priviri flãmânde, dar generoase, aruncate lumii.

Cristina Vidruþiu

Acum douã luni, la Târgul de carte gãzduit de
Teatrul Naþional Târgu-Mureº, au avut loc
numeroase prezentãri ºi lansãri de carte, printre
care ºi cea a volumului Aproape de scenã. George
Banu, Eseuri ºi mãrturii, coordonat de Iulian Boldea
ºi ªtefana Pop-Curºeu (Curtea Veche, 2013).
Publicul interesat s-a bucurat pentru jumãtate de
orã atât de prezenþa celor doi coordonatori, cadre
universitare de pe acum bine cunoscute, ale
Universitãþilor Târgu-Mureº, respectiv Babeº-
Bolyai din Cluj-Napoca, cât ºi a coordonatorului
colecþiei „ªtiinþã, spiritualitate, societate“, sub egida
cãreia se înscrie apariþia, academicianul Basarab
Nicolescu.

Aceastã carte, conceputã ca un complex
volum omagial cu ºi despre George Banu, lansatã
pentru prima oarã în toamna anului 2013, cu ocazia
aniversãrii frumoasei vârste de 70 de ani a
carismaticului critic de teatru român ºi francez prin
adopþie, a trecut, în mod straniu, aproape
neobservatã de critica de specialitate din lumea
literarã româneascã. Nedumerirea aceasta mi-a
fost însã spulberatã în momentul în care am

deschis volumul ºi mi-am dat seama cã marea
majoritate a celor care ar fi putut scrie despre carte
ºi care reacþioneazã în mod constant ºi atent la
noile apariþii din lumea editorialã teatralã fãceau ei
înºiºi parte din grupul autorilor acestei cãrþi. Nume
importante ale scenei teatrale ºi ale criticii de teatru
contemporane ºi-au adus omagiul, prin câteva
gânduri, pagini-portret sau articole teoretice ºi
critice, marelui gânditor, critic ºi martor al vieþii
teatrale europene din ultimele decenii, care este
profesorul George Banu. Îi întâlnim aºadar pe Mihai
Mãniuþiu, Gábor Tompa, Felix Alexa, Andrei
ªerban, Lucian Pintilie, Ion Caramitru, Cãtãlina
Buzoianu, Marcel Iureº, András Visky, Mircea
Morariu, Marina Constantinescu, Liviu Maliþa,
Cristina Modreanu, Anca Mãniuiu, Ion Cazaban,
Sorin Alexandrescu ºi multe alte personalitãþi ale
lumii culturale româneºti în paginile pasionante ale
acestui volum.

De ce pasionante?... Pentru cã, aºa cum
spunea ªtefana Pop-Curºeu, în cadrul lansãrii,
Aproape de scenã, reuºeºte performanþa de a fi
gãsit vocea potrivitã pentru a se adresa unui public
foarte mare ºi extrem de variat, nu doar
specialiºtilor ºi publicului de niºã. Dupã cum reiese
ºi din prefaþa coordonatorilor, ansamblul de texte
regrupat în paginile volumului „îºi propune
articularea unei imagini vii, caleidoscopice, a
acestei personalitãþ i marcante ºi mereu
catalizatoare a lumii criticii teatrale ºi universitare
de mai bine de patru decenii, prin mãrturii, portrete,
analize ale operei criticului de teatru, pânã la studii
ºi articole consacrate problemei receptãrii scenice,
reflecii despre statutul ºi importana spectatorului
«azi, când se impune, din ce în ce mai mult, dorinþa
de a face teatru, mai degrabã decât aceea de a
vedea teatru» aºa cum o spune George Banu
însuºi.”

Astfel, pe de o parte cartea se adreseazã
cititorilor avizaþi, prieteni ºi apropiaþi ai lui George
Banu, care îl vor putea regãsi pe acesta, printre
amintiri, mãrturii ºi comentarii ale colegilor lor de
breaslã, iar, pe de altã parte, neiniþiaþii sau iubitorii
de teatru mai puþin familiarizaþi cu teatrologii din
sãlile de spectacol vor putea face cunoºtinþã cu
calda personalitate a lui George Banu ºi vor putea
parcurge împreunã cu el fascinantul drum de la
scenã la salã, de la text la act, de la cuvânt la
imagine, de la viaþã la artã ºi înapoi.

Eleonora Balea

Teatrologia, o vocaþie exemplarã

Preludii
Cea mai recentã carte a prozatorului Adrian

G. Romilã, radio în zãpadã, editura Tracus Arte,
2014, vine în întâmpinarea cititorului cu o serie de
proze ultrascurte, dupã cum anunþã însuºi autorul.
Structurate sub forma unui mozaic, textele
zugrãvesc tot atâtea crâmpeie ale unor universuri
paralele, între care singura legãturã e una de natura
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emoþionalã. Preferinþa narativã pentru personajele
comune, dar enigmatice, creeazã o tensiune în text,
care însã rãmâne suspendatã în logica cãrþii,
oferind citiorului ºansa de a duce povestea mai
departe. Elementul de inedit, datorat pulverizãrii
finalului clasic, genereaza o rupturã, care poate fi
productivã, atâta timp cât ne este clarã intenþia
scriitorului de a reda fragmente de viaþã. Fiecare
poveste se dovedeºte a fi un preludiu, un pretext
imaginativ care conferã legitimitate lumilor
suprapuse prin prozã, liantul discursiv fiind
caracterul de verosimilitate al întâmplãrilor redate.
Cele treizeci ºi ºase de povestiri se deruleazã
independent, însã aerul de nostalgie ºi de regret,
generat de multe ori de comunismul de altãdatã,
însoþeºte scurtele episoade narative. Prin
lecturarea acestor proze ultrascurte, cititorul se
îmbarcã într-o cãlãtorie, pe parcursul cãreia îi
devine clar faptul cã nu are o destinaþie. “Viaþa se
compune din amãnunte”, din acelea pe care cineva
îºi face timp sã le observe ºi sã le redea, când
într-o notã umoristicã, uºor moralizatoare sau, din
contrã, cu nuanþe de disperare ºi tristeþe. E, într-
adevãr, o experienþã narativã ultraintensã,
deoarece condensarea informaþiilor ºi cadrelor
urbane cenuºii într-un discurs frânt atât de brusc
poate desensibiliza cititorul în faþa destinelor,
adesea tragice, ale personajelor. Totuºi, cartea nu
dezamãgeºte, ci îndeamnã mai degrabã la atenta
observare a oamenilor din jur, a lucrurilor care
rãmân în urma lor ºi a clipei care poate face totul
pierdut, fãrã ca cineva sã-ºi dea seama.

Adelina Haº

“Doamne, ieºi, Doamne acum de acolo, cã am
nevoie de Tine. ºopti Irina, mângâind ecranul cald
al televizorului.”

Abonatul nu poate fi contactat e romanul de
debut al jurnalistei Cristina Andrei, apãrut la
începutul anului 2014 la editura Nemira. E o cronicã
asprã ºi bine închegatã a cãderii ºi nu degeaba
întreaga acþiune se desfãºoarã între Vinerea Mare
ºi Înviere – moment cosmic – care se contrapune
ºi în plan intim, nu doar temporal, cu existenþa
personajelor. Soþia unui senator, o tânãrã actriþã,
un cercetãtor împãtimit al lui Leonardo da Vinci, o
profesoarã de românã, un tânãr crescut la orfelinat
care se ocupã cu traficul de droguri ºi un cântãreþ
decrepit sunt câteva dintre vocile care modeleazã
un acut þipãt al crizei, o sustragere din faþa unui
anonimat emoþional obscen. Esenþial e, de
asemenea, faptul cã toate personajele pierd sau
cautã ceva, încearcã ceva nou sau se încearcã în
ipostaze inedite, uneori ridicole, ca o ultimã frenezie
înaintea prãpastiei – leitmotiv (cu rang de obsesie)
al indisponibilitãþii existenþiale care îi bântuie:
Abonatul nu poate fi contactat.

O tehnicã minuþioasã a detaliului ºi o

2000 de ani. Prescurã ºi  lisergic

observaþie finã a vieþii în variile-i propensiuni ajutã
la costruirea acestui univers etajat. Textul este în
întregime expoziþiune ºi climax: aici trebuie cãutatã
arta autoarei de a reda tensiunea existenþialã a
personajelor. O altã dimensiune interesantã a
romanului este contaminarea cadrului temporal cu
cel sacral, printr-o schemã care aminteºte de
Hristosul lui Kazantzakis ºi de carnavalescul pãgân
al Anului Nou – topire în histrionic a tot ce e sfânt ºi
tulburare a tot ce e limpede. E contrapusã astfel
sãrbãtoarea familiei Demetriade – familie bogatã ºi
distinsã care merge în noaptea de Înviere la Bisericã
ºi îºi sacrificã orice urmã de sinceritate pentru
aceastã imagine prefabricatã – cu perspectiva unor
tineri dealeri de droguri care nu sesizeazã decât
forþat imersiunea sacralã în activitãþile lor cotidiene.
Soluþia acestui conflict o aduce Cristi care îºi
împãrtãºeºte prietenii pe trotuarul murdar cu
prescurã furatã de la bunica sa, vãduva care se
ocupa în bisericã cu pregãtirea pâinii sfinte ºi simt
cã aceastã redistribuire ontologicã e tocmai unul
dintre punctele esenþiale ale romanului.

Stilul este alert, pasajele descriptive nu
îngreuiazã tonusul limpid al naraþiunii, iar
anticalofilismul determinã o simplitate extremã a
stilului indirect liber, reciclând tonul amãrui dat de o
frescã a singurãtãþii ºi setei de a simþi. Romanul
Cristinei Andrei m-a neliniºtit. E genul de carte care
ridicã mingea la fileu doar pentru a o arunca în
pulbere apoi, pentru cã mizele sale sunt de domeniul
unei pure autopsii sociale. Mi-a lãsat ºi o puternicã
impresie cromaticã: un cenuºiu reavãn, ca trotuarul
pe care Cristi împãrþea prescurã…

Cristina Andrei

E plãcut când descoperi cã spiritul critic,
necesar unui erudit, nu a ucis sufletul de artist.
ªtefan Damian este un erudit. Doctor în filologie
(italianã) al universitãþii din Bucureºti, cadru
universitar, autorul unui numãr impresionant de
studii ºi traducãtor a peste cincizeci de volume de
poezie, criticã literarã, eseu etc., ªtefan Damian a
reuºit sã-ºi pãstreze intact sufletul de artist. Spun
artist, ºi nu poet, pentru cã în volumul de poezii
Aºteptãri îngrãdite (editura Eikon, Cluj-Napoca,
2014), autorul nu este numai poet, ci ºi „pictor”
capabil sã foloseascã cuvintele pe post de peneluri,
cu care picteazã în sufletul cititorului nostalgii.

Printre poeziile volumului sunt unele care
determinã în cititor nevoia unei cãutãri, a unui
monolog interior, sub forma unei meditaþii. Alte
poeme amuþesc, pur ºi simplu, toate vocile
interioare ºi cer liniºte – liniºtea necesarã
contemplãrii unei idei, a unei imagini sau a unui
sentiment: „Te hrãneºti / cu celulele mele / ca într-
un septembrie târziu / toamna / cu norul ultim de
frunze / în care mai ard / strigãtele învinse ale verii.”
(Devorare) sau „Te-ai ascunde de tine / te-ai dãrui

Nedumeriri iluminatoare
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înþelept / dar te pãtrunde / îndoiala picãturii de
ploaie” (Ploaie de iulie).

Poeme scurte, aproape lipsite de semne de
punctuaþie; majoritatea titlurilor formate dintr-un
singur cuvânt; cuvinte care revin obsedant: trecut,
istorie, viitor, piatrã, cuvânt, amintire etc. Toate
acestea dezvãluie înclinaþia autorului spre esenþã,
simbol, sugestie. Unele imagini concrete de viaþã
profanã „Poetul mânca pâine neagrã” ºi „slãninã”
(De tinereþe) contrasteazã puternic cu tonul plin de
melancolie al unor imagini transcendentale: „În zori
/ câte un vers disperat / citeºte pagina vieþii.”
(Cuvintele).

Autorul face declaraþii: „Iubeam cu disperare
tãcerea” (Declaraþie), descoperiri: „Când totul se
schimbã nimic nu se schimbã” (Existenþe), dã
definiþii: „Tinereþea-i copilul ce fuge” (Definiþie), dar
poate cea mai importantã constatare este cã „ziua
de mâine” poate „sã însemne / ºi niciodatã.”
(Amãgirile).

Pentru echilibrul poeziei sale, trebuie sperat
cã ªtefan Damian o sã rãmânã nedumerit ºi în
continuare, n viitoarele sale volume de versuri: „Din
nedumerire nu pot ieºi / cum nu iese / trecutul din
prezent.”

Matiº Daniel

În noua sa carte Înainte ºi dupã (Rãzboiul
Rece) – apãrutã în 2013 la editura Paralela 45 –
Viorel Marineasa reuºeºte printr-o serie de mici
istorii sã aducã o nouã luminã asupra spaþiului
bãnãþean. Prin povestirile sale care plaseazã în
prim-plan simplitatea vieþii, prozatorul creeazã o
imagine a satului românesc aflat în coliziune cu
spaþiul politic.

Micile povestiri din aceastã carte devin
portrete ale unor oameni care se simt invadaþi

fie de un sistem politic la care încearcã sã se
adapteze, fie de rapiditatea schimbãrilor care au
apãrut odatã cu noul regim politic. Uneori
amuzante, alteori triste, fiecare portret pare sã
spunã aceeaºi poveste: microuniversul omului
violentat de macrouniversul politic. Cu toate cã
aceste biografii bãnãþene nu se întind pe mai mult
de 3 pagini, prin simplitatea ºi naturaleþea în care
au fost scrise, ele scot la ivealã o istorie a naturii
umane româneºti din secolul al XX-lea.

Simplitatea oamenilor de la þarã ajunge
uneori sã fie prezentatã în contrast cu stilul de
viaþã urban, care acum se bucurã de un nou
sistem polit ic. Cel mai bun exemplu este
povestioara Dilemele uncheºului Tolea. Aici,
gãinile ºi coteþul acestora se aflã în antitezã cu
avionu l care  zbura deasupra oceanulu i.
Uncheºul Tolea, a cãrui biografie nu este mai
lungã de douã pagini, devine un arhetip care
reprezintã satul românesc. Viaþa urbanã ºi viciile
sale ajung sã fie descrise exact în aceastã carte
de prozã scurtã. Însã aceeaºi simplitate de la
sat acapareazã ºi viaþa orãºeneascã.

O altã temã impresionantã, dezbãtutã în
câteva pagini, este opoziþia dintre religie ºi politic.
Începând de la mijlocul secolului XX, regimul
politic îºi asumã religia ºi o supune unor noi reguli
menite sã îngrãdeascã libertatea spiritualã.
Victor Marineasa analizeazã aceastã problemã
în scurtã istorie Doi Popi. Îndrumãtorul religios
devine în aceastã povestire un inamic al
partidului, fiind declarat militant ºi închis.

În cartea sa, Viorel Marineasa reuºeºte sã
defineascã viaþã bãnãþeanã de dinainte ºi de dupã
Rãzboiul Rece. Uneori ironic, alteori simpatizând
cu personajele sale, autorul, prin poveºtile sale
realiste, reuºeºte sã ne introducã în mijlocul
secolului XX ºi sã ne facã sã-i simpatizãm cu
oamenii care au supravieþuit acelor vremuri
tulburi.

Denisa Moldovan

O frescã a lumii bãnãþene

Volare
(detaliu)
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Toma  Grigorie

Cunoscutul scriitor craiovean de origine
ardeleanã, Constantin M. Popa, este omagiat cu o
carte impresionantã (300) p.) la împlinirea celor ºapte
decenii de viaþã, intitulatã Ceremonialul serenitãþii
CONSTANTIN M. POPA 70 (Craiova, Editura Aius,
2013), care însumeazã activitatea prodigiosului critic
ºi istoric literar (mai de curând, poet debutant)
reflectatã în imaginea criticii vremii.

Pentru a crea un profil cât mai complet al omului,
profesorului ºi scriitorului septuagenar, tomul
aniversar, anunþat mai sus, este compartimentat
distinct în mai multe segmente purtând titluri
semnificative, marcã personalãi.

Autoportretul cu parabole, relizat cu apelarea
la „strategiile preteriþiunii”, gloseazã despre profilul
general al criticului literar, cu trimitere vagã la cel
personal, convocând personalitãþi cunoscute ale
culturii române ºi universale, cu parabolele lor:
Giorgio Vasari, Laurenþiu Ulici, Dino Buzzati, Mircea
Zaciu, Cervantes, G. Cãlinescu, O. Paler, ºi
conchizând, cu autoironie finã, cã ºi-a dorit un
autoportret în miºcare, un auto(mobil)portret
comparativ cu „Vrãjitorul lui Magritte” ºi în consens
cu vorbele lui O. Paler care reclama o idee de
rezervã, pentru ca cititorul „sã hotãrascã dupã
împrejurãri ce-i convine mai mult.”

Cel mai încãpãtor capitol este bineînþeles cel
care-l pune pe critic în faþa criticii, unde cei 45 de
scriitori prezenþi îi analizeazã ºi-i psihanalizeazã
opera ºi viaþa uneori.

Cel care i-a semnat foaia de parcurs pe itinerarul
criticii literare a fost Laurenþiu Ulici, cunoscut lansator
al debutanþilor prin întâmpinãrile sale din Prima verba,
în „România literarã” ºi în volume. Despre Replay
(1980), criticul considerã cã debutantul critic „intrã
fãrã ocoliºuri în materia cercetatã, evitã descrierea
ºi rezumatul, urmãrindu-ºi cu frumoasã încãpãþâ-
nare ideea sau codul interpretãrii, cu grijã de exces
ºi aproapte în absenþa orgoliului originalitãþii, ci
ridicând bunul simþ la rang de cãlãuzã a investigaþiei
critice. De aici justeþea multora din observaþiile ºi
analizele sale, dar tot de aici ºi timiditatea în faþa
unor perspective mai adânci ºi mai personale”. Sunt
acestea bine constatate principalele coordonate ale
activitãþii criticului tânãr care se vor perpetua de-a
lungul întregii sale opere critice, minus desigur
timididatea ºi mai puþina personalitate probatã la
început.

Constantin M. Popa se va dovedi un critic
serios, inspirat ºi cultivat,  elaborând prin scrierile
sale judecãþi de valoare validate ºi de numeroºii
recenzenþi ai  cãrþilor sale, aºa cum reiese din puþinele
citate din acesatã succintã prezentare a volumului
aniversar. Astfel, Constantin Cubleºan, referindu-se
la Clasici ºi contemporani (1987) apreciazã critica

de bunã condiþie intelectualã, „ în maniera eseisticii
foiletonistice, cu tentã pronunþat analiticã, capabilã
a vehicula idei de profunzime privind dinamica
fenomenului literar românesc la ora actualã.”. În
acelaºi sens, acela de a suscita interesul cititorului
pentru cartea prezentatã, sã consemnãm ºi câteva
cuvinte ale Simonei Sora vis-à-vis  de Hermeneutica
lui Adrian Marino (1993) care constatã cã „autorul
foloseºte metoda exerciþiului logic holomeric,
împrumutatã de la Noica, adicã sublinierea
permanentã a dialecticii parte-întreg, precum ºi
evidenþierea elementelor unor gândiri hermeneutice
în scrierile anterioare (...) Când nu citeazã, autorul
parafrazeazã, iar când nu parafrazeazã siste-
matizeazã, astfel încât taxinomiile sunt inevitabil cele
fãcute de ideocriticul de la Cluj.”

Dumitru Micu reveleazã o „morfologie a
ceremonialului” notând despre Ceremonialul
sadovenian (1997) ºi observã cã autorul C. M. Popa
uneºte „ sensibilitatea literarã cu analiza penetrantã,
cu elevaþia interpretãrii, cu demonstraþia paluzibilã
ºi claritatea expunerii”. Mircea Muthu în articolul sãu
Reografia criticã, referindu-se la Braþul de la Lepanto
(2003) ºi la Lectica lui Cicero (2005), subliniazã
programul criticului de a reveni asupra lecturilor
epuizate ºi faptul cã pe „eºafodajul cultural al
filologului de vocaþie, intuiþia unor dominante tematice
sau motivice creeazã un veritabil filigran critic”.  Iar
ªtefan Borbely surprinde douã axe ale spiritul critic
ce-l animã pe autor: „Exactitate ºi manierism” (titlu
de articol) consemnând  în relaþie cu volumului Îngeri
provizorii (2010): „decadent discret, Constantin M.
Popa urmãreºte bune pagini de observaþii aleatorii,
grupate într-o carte totuºi eterogenã, câteva
complexe identitare proprii, drapate indirect în haina
fastuoasã a literaturii, savurând spectacolul lumii ºi
al cãrþilor din jur, descoperind detalii relevante,
formulând judecãþi elegante, dar întotdeauna
precise”. Însuºi Adrian Marino, preferatul autorului,
îi întoarce condescendenþa cu frumoase cuvinte
referitoare la prima formã a jurnalului de cãlãtorie,
Noaptea lui Vincent (1998): „O surprizã agreabilã –
prin notaþiile sale rapide, proaspete, destinse,
aproape joviale, de evidentã bunã dispoziþie- oferã
jurnalul de cãlãtorie al lui Constantin .M. Popa.”. Eu
însumi notam despre jurnalul de cãlãtorie completat,
Sextant. Jurnal de cãlãtorie (2011) cã autorul
realizeazã un jurnal nonconformist, caleidoscopic,
pentru cã nu se limiteazã în a nota întâmplãrile
cotidiene, ci îºi exprimã în acelaºi timp respirãrile
existenþiale, apelând la principalele registre literare,
incluzând poeme, proze scurte, eseuri inspirate din
ºi în timpul cãlãtoriilor sale, transferând astfel jurnalul,
prin aceste ingrediente, din sfera literaturii de frontierã
în cea a literaturii propriu-zise.
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Un capitol al cãrþii pe care l-am putea defini
drept sentimental este Dioramã cu portret individual
în care majoritatea scriitorilor craioveni, alãturi de
cei din afarã (Iulian Boldea, Ion Bogdan Lefter,
Constantin Cubleºean) îºi exprimã aprecierile ºi
ataºamentul faþã de personalitatea lui Constantin
M. Popa, cu accent pe reuºitele literare, ºi în mai
micã mãsurã pe portretul fizic ºi moral. Pentru
limitarea spaþiului acestei prezentãri, ne oprim
asupra consemnãrilor lui I. B. Lefter care pe lângã
faptul cã reliefeazã calitatea micro-eseurilor
canadiene, creioneazã empatic ºi câteva trãsãturi
caracteriale ale autorului: „Distinsul domn profesor,
sobru în scris ºi în viaþã, cu chip solemn, dar uneori
destins în scurte zâmbete ironice, parcã ieºite

dintr-o copilãroasã ghiduºie, ascunde un suflet –
iatã! – de poet...”.

Capitolele finale Chipurile operei ºi Imagini,
selecteazã o bibliografie criticã a operei
septuagenarului, primul, iar celãlalt înregistreazã
semnificative imagini fotografice ale scriitorului ºi ale
familiei din sfera domesticã ºi din peregrinãrile sale,
dar ºi ale prietenilor scriitori din þarã ºi din strãinãtate,
în diferite întâlniri culturale ºi literare.

În portretul meu pe care i-l dedic în carte
consemnez în final: „Profesorul, scriitorul ºi prietenul,
Constantin M. Popa, meritã omagiul nostru la
trecerea în deceniul opt de terestritate, dimpreunã
cu urãrile de sãnãtate ºi de mulþi ani de viaþã ºi de
activitate creatoare de valoare indeniabilã”.

Flori 03
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Cosmina  Moroºan  în  dialog  cu  Elena  Butuºinã

„ “
Cosmina Moroºan: Elena, am aºteptat patru

ore la BCU dupã teza ta (nici Bookstory, nici
Bookcorner nu aveau studiul de la Tracus), voiam
sã fiu ºi mai upgradatã la obsesiile, temele ºi
ritmurile în care le-ai parcurs/ scris – de care mã
simt apropiatã. Cum lucrarea n-a mai venit,
chestionarul va evolua acum, poate mai abitir, spre
intruziv:). Ai putea sã ne descrii, întrucâtva, relieful
perceptiv al acestei foarte poetice tulburãri –
autismul? Ar fi interesant dacã ne-ai da câteva
exemple de creativitate, experienþe din aceastã
zonã care te-au formatat, trimiþându-te, iatã, la
publicarea unei cãrþi cu titlul “Autism ºi creativitate:
identitãþi narative în proza contemporanã”.

Elena Butuºinã: Dragã Cosmina, mulþumesc
pentru atenþia ºi empatia cu care te-ai apropiat de
acest proiect teatral – un spectacol care are în
spate, într-adevãr, o cercetare mai veche
întreprinsã pe tãrâmul literar, în zona sigurã a
textului scris, zonã mai puþin supusã riscului pe
care îl implicã dialogul faþã în faþã ºi acþiunea –
adicã valurile de senzaþii ºi posibile trasee care se
pot deschide în faþa individului autist pe care îl vãd
ca pe un tãrâm ascuns, aparent captiv într-un
automatism al relaþiei eu-lume. Cu privire la aceastã
tulburare, explicaþiile sunt variate ºi, de cele mai
multe ori,  nesigure. Cercetarea medicalã
avanseazã de la o zi la alta, dar încã nu poate oferi
un rãspuns unic, iar un tratament sau o schemã
terapeuticã unanim acceptatã nici atât. „Dacã
întâlneºti o persoanã cu autism, întâlneºti o
persoanã cu autism” este deja o frazã-cliºeu în
legãturã cu manifestarea unei tulburãri tot mai des
diagnosticate în ultimii ani în lume. Se întâmplã
astfel pentru cã autismul se manifestã diferit de la
un individ la altul, iar abordarea terapeuticã este
mereu personalizatã, adaptabilã fiecãruia ºi
transformabilã în funcþie de reacþiile primite. Cert
este însã faptul cã, în mai toate cazurile de autism,
se regãsesc anumite constante, cum ar fi deficitul
de empatie (aºa numita mindblindness, adicã
imposibilitatea de a înþelege maniera de a acþiona
a celorlalþi, de a anticipa anumite reacþii care sunt
de obicei fireºti, precum ºi de a considera de la
sine înþelese unele convenþii ale relaþ iilor
interumane), primordialitatea percepþiei vizuale a
realitãþii, atenþia exacerbatã faþã de detaliu în
detrimentul imaginii de ansamblu (un fel de a nu
vedea pãdurea din cauza copacilor), sinestezia
(probabil elementul cel mai provocator ºi cu
potenþial creativ întâlnit în unele cazuri de autism).
Surplusul senzorial pe care îl trãiesc persoanele
cu autism este uneori atât de copleºitor încât le
determinã sã treacã dintr-un mod on într-unul off,
dupã cum mãrturiseºte Temple Grandin, de

exemplu, într-o autobiografie pe care o analizez în
cartea mea. În cultura contemporanã, deseori, sunt
aduse în prim-plan cazurile indivizilor autiºti cu o
memorie prodigioasã sau cu o creativitate ieºitã
din comun. Nu doar acestea au fost cazurile pe
care le-am ales în cercetarea pe care am
întreprins-o în perioada doctoratului, având în
vedere cã existã multe exagerãri sau reþete de
succes folosite de editori pentru a crea best-seller-
uri. Am ales cazurile de naraþiuni ale experienþei
autismului a cãror formã ºi al cãror conþinut se
constituie graþie unei percepþii diferite, senzoriale,
vizuale, matematice uneori a lumii din jur. Din acest
autopoiesis se naºte o naraþiune diferitã,
provocatoare la un alt nivel decât o scriiturã
tradiþionalã, emblematicã, într-un fel, pentru haosul
de informaþii care ne asalteazã zilnic ºi ne obligã la o
reconfigurare a rãspunsurilor emoþionale. Temple
Grandin, Donna Williams, Daniel Tammet, Tito
Rajarshi Mukhopadhyay sunt autori diagnosticaþi
încã din copilãrie cu autism, capabili ulterior de a-ºi
explica prin scris trãirile. Mai departe, în zona literarã,
Jonathan Franzen, Tom McCarthy sau Chloé
Delaume au construit lumi ficþionale în care influenþa
experienþei autismului se face simþitã la nivelul
structurii ºi expresiei narative. Interesul meu pentru
aceste naraþiuni ale stranietãþii au pornit însã de la
povestirile medicale ale lui Oliver Sacks, un individ
considerat de unii critici ca fiind prea medic pentru a
fi scriitor ºi prea scriitor pentru a fi medic, dar care a
adus în prim-plan, cu un imens succes la public,
naraþiunile pacienþilor cu tulburãri perceptive.

C.M. : Care a fost ambiþia ta odatã cu gândirea
unei proiect dramatic interactiv pentru copiii cu
tulburãri din spectrul autist? Existã, la un nivel micro
ºi o reacþie-manifest?

E.B.:Am vrut, în primul rând, sã creez, pentru
toþi copiii, o aventurã teatralã diferitã, pornind însã
de la observaþiile mele cu privire la felul în care
copiii cu autism se raporteazã la lumea din jur,
observaþii strânse teoretic în perioada celor trei ani
de doctorat ºi, ulterior, prin mai bine de un an de
voluntariat sãptãmânal în Asociaþia Autism
Transilvania, prima ºi probabil cea mai mare
instituþie din þarã care se ocupã cu terapia acestor
copii. Cred ca astfel de producþii artistice sunt
necesare, la fel cum cred cã alteritatea ne scoate
din schemele mortificante în care stãm uneori foarte
confortabil. Ciocnirea cu o sensibilitate diferitã
asupra informaþiilor din jur ne obligã sã deconstruim
mult ºi apoi sã regândim tot. Într-un fel, acest demers
stã chiar la fundamentul teatrului care mereu
porneºte de la observaþie, deconstruieºte miºcarea
sau acþiunea în fragmente foarte mici, iar apoi
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reconstituie întregul pentru a-l reda purificat ºi
esenþializat publicului. Un alt lucru care m-a provocat
mult în acest proiect a fost faptul cã probabil noþiunea
de rol este foarte greu de indus copiilor cu autism.
Pentru alþi copii, rolul care aduce dupã sine toatã
pleiada de convenþii sociale care constrâng/mutileazã
uneori, dar intrã în ceea ce unanim este considerat a
fi procesul de instruire sau de maturizare, este deprins
foarte uºor. La copiii cu autism însã, acest declic nu
se întâmplã decât foarte greu, uneori deloc. Pe de o
parte, în cazul lor, reacþiile sunt exteriorizate organic
(nemediate de convenþiile expresive pe care
majoritatea noastrã le asumã inconºtient, ceea ce
conduce, în cazul autismului, spre un tip de prezenþã
autenticã, foarte puternic ancoratã într-un aici-acum
al experienþei); de pe de altã parte, copiii cu autism
rãspund bine la mascã ºi la situaþii reprezentate
teatral, fapt straniu, dar care ne readuce cu gândul la
funcþia catharticã a teatrului. Existã, de exemplu, un
terapeut indian care aplicã terapia prin teatru în cazul
copiilor cu autism. El a observat cã un copil afectat
de autism reacþioneazã la situaþia de dialog propusã
de un individ care poartã mascã, în vreme ce, atunci
când are în faþã un individ fãrã mascã, reacþia de
rãspuns nu se iveºte (poate ºi datoritã afluxului de
stimuli pe care faþa individului îl aduce pe lângã
mesajul transmis verbal – situaþie care poate cauza
ceea ce mai sus am numit trecere în modul off, deci
închidere a canalelor de comunicare cu exteriorul).

C.M.: O curiozitate medie: literatura te-a trimis
la cercetãri în domeniul psihopatologiei sau invers?
Ori bunãoarã ambele zone au lucrat emoþional-
intelectiv: am vrea sã ºtim cum/ din ce impuls a
pornit aceastã direcþie cvasipluralã de cercetare?

E.B.: Nu literatura m-a trimis la o cercetare de
acest tip, dar literatura cred cã mi-a rafinat analiza
ºi m-a ajutat sã gãsesc o cale potrivitã de expresie
pentru ideile cu privire la relaþia dintre creativitate ºi
alteritate care mã urmãreau de mai mult timp. Cred
cã studiul literaturii comparate mi-a educat
sensibilitatea ºi simþul critic, încurajându-mã sã intru
într-un univers în care comunicarea verbalã este,
din start, deficitarã sau absentã. Având ºi studii de
teatru în spate, pot spune cã subiectul de cercetare
ales mi-a oferit terenul propice pentru a face sã se
întâlneascã lucruri care mã interesau la fel de mult
ºi care, pentru mine, trebuiau aduse laolaltã. Dorinþa
de a înþelege ce înseamnã comunicarea ºi prezenþa,
cum percepþia diferitã poate influenþa structura
narativã sau cum conþinutul poate crea o nouã matcã
pentru formã, m-a condus spre abordarea acestui
subiect de analizã.

C.M.: Cum a fost sincronizarea/ dialogul cu
cei care au creat efectiv labirintul? În ce mãsurã s-
a suprapus “harta ta literarã” pe „teritoriu”?

E.B.: Cred cã procesul de lucru efectiv a
constitui un labirint în care ne-am rãtãcit, rând pe rând,
aproape toþi , fapt probabil inevitabil, dar ºi constructiv.

Cauza a constituit-o, probabil, lipsa contactului direct
al celorlalte persoane implicate cu copii afectaþi de
autism. Din toatã echipa, eu eram cea care
interacþionase mai mult cu copiii, în vreme ce, în rândul
celorlalþi, am simþit o abordare diferitã, mai tehnicã,
mai mult axatã pe construcþia concretã decât pe o
abordare interactivã, transformabilã, dependentã de
reacþia copiilor. Am colaborat cu doi artiºti vizuali, Paul
Stoie ºi Ovidiu Dragoº, amândoi talentaþi ºi atenþi la
detalii, ale cãror universuri creative au multe lucruri
în comun cu imaginarul copilãriei. Trebuie menþionat
faptul cã punctul de pornire pentru scenariu ºi pentru
scenografie l-a constituit povestea scrisã de Maurice
Sendak, „Where the Wild Things Are”, deci o
naraþiune însoþitã de o deja iconicã reprezentare
graficã. Cu toþii ne-am hrãnit, într-o primã fazã, din
lumea lui Sendak, dar, odatã pornit procesul de lucru,
creativitatea fiecãruia s-a imprimat pe secvenþele
traseului pe care le-am fixat eu la începutul repetiþiilor.
Desenele ºi costumele create de Ovidiu, labirintul
ordonat în scenã de Paul, traseele efemere create
de deplasarea actorilor în spaþiul dintre foaier ºi scenã,
improvizaþiile actoriceºti care constituie reprezentãri
prin sunet ºi gest ale desenelor din labirint – toate
aceste elemente formeazã, în opinia mea, teritoriul în
miºcare pe care îl strãbat copiii în cãutarea tãrâmului
stabil din centru unde îi aºteaptã întâlnirea surprizã.

C.M.: A fost un moment special acolo – în
haloul roºu, dupã ce ai vorbit ºi s-a dat play
filmuleþului “de culise” (cu doamna vopsitã albastru
– actriþa mânuind pãpuºa în faþa bãieþelului, ce
“învãþa” râzând sã fie lup) un copil a strigat (cel
mai direct ºi fresh strigãt): “nu-mi place aici!”, apoi,
din acelaºi drive direct, când pe ecran începeau
sã joace animãluþe-copii, la unison cu vocile low-
tandre ale actorilor: “…ei, acuma da!”. Ce fel de
public este acesta al copiilor autiºti? Ce le mai
pregãteºti?

E.B.: Este un public imprevizibil, spontan,
100% prezent ºi necenzurat, deci un public ideal
pentru mine, deoarece mã inspirã ºi mã provoacã.
Am avut repetiþii cu copii tipici, dar ºi repetiþii, plus
premiera, cu copii cu autism. În timpul participãrii
la jocul propus, reacþiile tuturor copiilor sunt de
încântare, dar cei cu autism zãbovesc mai mult
asupra detaliilor decât ceilalþi, din ce am vãzut pânã
acum. Asta poate ºi pentru cã am gândit traseele
din scenografia interactivã cu o succesiune de
stimuli senzoriali cu care ei sunt deja obiºnuiþi la
ºedinþele de terapie sau în abordarea pictograficã
a realitãþii. Acest proiect este, cu siguranþã, doar
primul dintr-o serie care va cuprinde ºi proiecte mai
ample, cu deschidere interactivã ºi interdisciplinarã
mai mare. Mã gândesc pe viitor la un proiect de
terapie prin teatru a copiilor cu Asperger, dar ºi la
proiecte care sã aducã împreunã, în spaþiul teatral,
copii cât mai diferiþi între ei, pentru a-i ajuta sã
comunice ºi sã fie dezinhibaþi în relaþie cu scena,
sã viseze, sã fie liberi ºi sã aibã încredere în propria
lor capacitate de a înfrânge obstacolele.
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Dacã primul spectacol cinematografic a avut loc
în România la mai puþin de cinci luni de la „ieºirea la
rampã” a fraþilor Lumière, filmul românesc a început
sã existe cu adevãrat abia cinci decenii dupã
evenimentul care certifica data de naºtere a celei de-
a ºaptea arte. Prima reprezentaþie publicã a fraþilor
Lumière, Auguste (Besançon, 1862 – Lyon, 1954) ºi
Louis ( Besançon, 1864 – Bandol, 1948), a avut loc
în 28 decembrie 1895, la Paris, în Salonul Indian de
la Grand Café, situatã pe Boulevard des Capucines
nr. 14. În România, primele proiecþii au loc la scurt
timp, 27 mai 1896, la Bucureºti, în redacþia ziarului de
limbã francezã L’Indépendance Roumaine. Cel care
a comentat intens evenimentul în paginile ziarului
bucureºtean, în rubrica sa „Carnet du high-life”, a fost
Claymoor, celebru gazetar monden al ultimului pãtrar
al veacului al XIX-lea. Pe numele sãu adevãrat Mihai
Vãcãrescu (Bucureºti, 1843 – Bucureºti, 1903),
Claymoor este ultimul descendent al poeþilor
Vãcãreºti, „un gazetar de cursã lungã, original, de
mare rafinament […], figurã pitoreascã a boemei
bucureºtene, om de lume ºi de spirit” [1], personalitate
ciudatã a vremii [2]. Astfel, volens noles, Claymoor
este primul cronicar de film din România [3]. Cum
rândurile de faþã nu se doresc a fi o „reconstituire” a
istoriei filmului românesc, ne vom rezuma în cele ce
urmeazã doar la a trece în revistã câteva prioritãþi ale
cinematografiei române ºi câteva momente importante
din istoria ei, fãrã pretenia originalitãþii [4].

Probabil cea mai temeinicã ºi de neconstestat
prioritate româneascã în domeniul cinematografiei este
realizarea, în 1898, de cãtre dr. Gheorghe Marinescu
(Bucureºti, 1863 – Bucureºti, 1938), cu ajutorul
operatorului Constantin M. Popescu, a primului film
ºtiinþific din lume, Tulburãrile mersului în hemiplegia
organicã, fapt recunoscut ºi confirmat de Auguste
Lumière într-o scrisoare adresatã savantului român
în 29 iulie 1924: „Comunicãrile dv. asupra utilizãrii
cinematografiei în studiul bolilor nervoase mi-au trecut,
într-adevãr, prin mânã într-o vreme când primeam «La
Semaine medicale», dar atunci aveam alte preocupãri,
de ordin industrial, care nu-mi permiteau sã mã
consacru cercetãrilor biologice. Mãrturisesc cã
uitasem aceste lucrãri ºi vã sunt recunoscãtor de a
mi le fi amintit. Din pãcate, puþini savanþi au urmat
calea deschisã de dv..” [5]. O altã prioritate
româneascã în domeniul cinematografiei o reprezintã
realizarea, începând din 1928, de cãtre Dimitrie Gusti
(Iaºi, 1880 – Bucureºti, 1955) ºi echipa sa a primelor
filme sociologice din lume. Cam acestea sunt, oneºti
fiind, faptele de pionierat ale cinematografiei române,
care, dupã cum se vede, nici nu sunt opera unor

cineaºti de profesie, dar faptele rãmân fapte ºi trebuie
sã ni le asumãm cu un minim orgoliu [6]. Tot filmul
documentar aduce prima recunoaºtere internaþionalã
a cinematografiei române: Þara Moþilor de Paul
Cãlinescu este rãsplãtit în 1938 la Festivalul
Internaþional de artã cinematograficã de la Veneþia cu
Premiul pentru film documentar.

Primul film de ficþiune românesc este Amor fatal
(Grigore Brezianu, 1911), care s-a pierdut. Un moment
de-a dreptul miraculos al genului îl reprezintã
realizarea în 1912 a Independenþei României [7], o
superproducþie în adevãratul înþeles al cuvântului,
dacã avem în vedere cã pentru reconstituirea
scenelor de luptã au fost mobilizaþi 80.000 de figuranþi!
Filmul, lung de douã ore, ceea ce însemna foarte mult
în epocã, a fost distribuit în mai multe þãri europene.
Din nefericire pentru filmul românesc, este vorba
despre o operã-unicat, care nu a fãcut „prozeliþi”,
cinematografiei române mai trebuindu-i câteva decenii
pentru a se integra circuitului internaþional. (S-au
pãstrat din film, ºi pot fi vãzute ºi astãzi, aproape douã
treimi.) Drept urmare, perioada interbelicã continuã
sã fie una de cãutãri pentru cinematografia românã,
deºi nu au lipsit entuziasmul ºi iniþiativa individualã.

Prima încercare de instituþionalizare a
cinematografiei române are loc în timpul Primului
Rãzboi Mondial, când la Iaºi, în timpul refugiului, se
organizeazã Serviciul Foto Cinematografic al Armatei
Române (15 noiembrie 1916), printre primele studiouri
de stat din lume, axat pe documentar. Dar abia douã
decenii mai târziu (9 iunie 1934) apare Legea fondului
naþional cinematografic, lege „care consfinþea
colectarea filmelor de cãtre Serviciul cinematografic
care funcþiona în cadrul Oficiului Naþional de Turism
începând de la înfiinþarea acestuia, în 1936. Primul
studio al ONC se dã în folosinþã în august 1937. Pe
21 ianuarie 1941, pe platoul de 200 mp, tratat acustic
ºi dotat cu aer condiþionat, instalaþii electrice ºi sãli de
montaj, dr. Ion Cantacuzino, în calitate de producãtor,
dã primul tur de manivelã la filmul O noapte furtunoasã
în regia lui Jean Georgescu.” [8].

O noapte furtunoasã (premiera: 22 martie 1943,
cinema „Aro”, Bucureºti) este filmul care ne
sincronizeazã cu cinematografia europeanã,
capodoperã a unui maestru prin excelenþã al
cinematografiei române [9]. Putem spune cã tot ce s-
a întâmplat pânã în acest moment în cinematografia
românã, instituþional ºi artistic vorbind, au fost doar
tatonãri. Dincolo de faptul cã este un model de
ecranizare, de transpunere cinematograficã a unei
opere literare, O noapte furtunoasã legitimeazã o
cinematografie care dorea sã se afirme, ºi prin acest
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film avea ºanse reale de a o face: „Este cu adevãrat
primul nostru film reprezentativ, încãrcat de epitete
flatante, hãrãzit sã devinã referenþial, contaminat de
clasicismul materiei literare. Este cea dintâi bijuterie
cinematograficã [româneascã]. Puþine i se pot reproºa.
[...] Respectul lui Jean Georgescu faþã de literatura pe
al cãrei fundament îºi construieºte propriul edificiu este
atât de mare, dar în acelaºi timp viziunea este atât de
iconoclastã, încât echilibristica sa de maestru s-a
transformat într-o virtuozitate. Filmul este operã jean-
georgescianã, în orice caz altceva decât Caragiale,
fãrã a sugera trãdarea faþã de marele scriitor. Filmul
pare mai puþin o comedie de situaþii ºi de limbaj. Este o
tragi-comedie, o ipostaziere grotescã a esenþelor naturii
umane. Un altceva. Un cinematograf de calitate.” [10].

Nu ºtim care ar fi fost, pornind de la acest
moment, destinul filmului românesc dacã nu
intervenea peste el „tãvãlugul istoriei”, putem doar
bãnui. Din aceastã perspectivã, O noapte
furtunoasã este, deopotrivã, opera prima ºi cântec
de lebãdã al unei cinematografii care putea, dar nu
a fost sã fie.

[1] Viorel Domenico, Claymoor, Centenarul
Cinematografului Românesc, colecþie editatã de Uniunea
Cineaºtilor din România, îngrijitã de Nicolae Cabel, Ed.
Intact, Bucureºti, 2003, p. 6-7.

[2] „Prin nobila sa ascendenþã era acreditat de drept la
seratele ºi recepþiile din lumea protipendadei sociale ºi
artistice, dar ºi în instituiile Statului, inclusiv la Palatul Regal.
Cult, prudent, discret, dar ºi viclean, el realizeazã cotidian,
timp de un sfert de secol, cronica acestor întâlniri mondene,
cu toatã încãrcãtura lor de spectacol ºi diplomaþie, de intrigi
ºi uneltiri. Claymoor nu ºi-a limitat cronica doar la oglindirea
balurilor ºi petrecerilor de la etajele superioare ale societãþii;
el a însoþit ºi orientat gustul estetic al protipendadei scriind
cronicã teatralã ºi muzicalã, de artã plasticã ºi chiar sportivã.
Polivalenþa ºi activismul lui au generat, desigur, reacþii pro ºi
contra în epocã. Risipitã prin ziare ºi almanahuri, neadunatã
încã laolaltã, publicistica lui Claymoor este diversã ºi
misterioasã, populatã cu personaje, fãpturi ºi atmosferã
stranii, constituindu-se într-o frescã inimitabilã, de mari
dimensiuni a sfârºitului de veac XIX.” (Viorel Domenico, op.
cit., p. 6).

[3] „Mihail (Miºu) Vãcãrescu ar fi rãmas cu certitudine
«legat» în hãurile mondenitãþii, în captivitatea acesteia
ºi, ca atare, pândit de umbra uitãrii, dacã dr. Ion
Cantacuzino n-ar fi identificat, la începutul anilor ’60,
«cronicile» lui referitoare la primul spectacol
cinematografic (1896) ºi la primele «filme» realizate (1897)
în România. Din acel moment, toate schiþele ºi proiectele,
toate etapizãrile ºi demersurile pentru o istorie a filmului
românesc încep invariabil ºi imperios cu… celebrul
Claymoor! Din acel moment, aura de «cronicar monden»
se estompeazã pentru a prinde contur, prin forþa destinului,
aceea de pionier al celei de-a ºaptea arte în România.”
(Viorel Domenico, op. citate, p. 7).

[4] Am insistat asupra lui Mihai Vãcãrescu-Claymoor
pentru pitorescul figurii sale ’i pentru rolul ’i locul de
precursor, de reper, de prim „izvor scris” privind începuturile
cinematografiei în România: tot el a comentat, în 1897,
primele „filme («vederi») române’ti” realizate pentru firma
frailor Lumière de cãtre Paul Menu (Paris, 1876 – Paris,
1973), – Parada regalã de 10 mai 189, Târgul Mo’ilor,
Hipodromul ’i cursele de la Bãneasa, Terasa cafenelei
Cap’a ’.a. –, care poate fi considerat (ºi) cineast român
dat fiind faptul cã familia sa, de origine alsacianã, a locuit
în Bucure’ti din secolul XIX pânã în 1947.

[5] v. Marian Þuþui, O istorie a filmului românesc,
Centrul Naþional al Cinematografiei, Bucureºti, f.a., p. 7.

[6] Nu credem cã este cazul sã includem – oricât
ne-ar plãcea – într-o istorie a filmului românesc, nici pe
fraþii Manakia, Ienache ( Avdella, 1878 – Salonic, 1954)
ºi Miltiade (Avdella, 1882 – Bitolia, 1964), aromâni din
Munþii Pindului consideraþi a fi primii cineaºti din Balcani,
nici pe, de pildã, Mihály Kertész (Budapesta, 1886 –
Hollywood, 1962), viitorul Michael Curtiz, autorul celebrului
Casablanca, sau pe Sándor László Kellner
(Pusztaturpaszto / Imperiul Austro-Ungar, 1893 – Londra,
1956), viitorul Sir Alexander Korda, chiar dacã aceºtia din
urmã au lucrat la începutul secolul XX în studiourile de la
Cluj, câtã vreme Clujul fãcea parte din Imperiul Austro-
Ungar, iar ei au plecat „peste hotare” înainte de sau în
timpul destrãmãrii acestuia. Poate fi revendicat ºi de cãtre
cinematografia românã Jeno (Eugen) Janovics (1872,
Ujhorod / Imperiul Austro-Ungar – 1945, Cluj), care a
continuat sã facã film în Cluj ºi dupã 1918.

[7] Considerat multã vreme opera binomului Grigore
Brezianu (Micºuneºti-Greci, Ilfov, 1891 – Cluj, 1919,  fiul
actorului Iancu Brezianu, societar al Teatrului Naþional
Bucureºti), tânãr artist entuziast ºi întreprinzãtor de geniu,
ca regizor – Leon Popescu, straniu personaj al vremii, ca
finanþator principal, Tudor Caranfil avanseazã o altã ipotezã
plauzibilã privind „pãrinþii” Independenþei României,
corectându-se (ºi) pe sine: „Dupã ce îmi începeam serialul
(gãzduit cu caldã ospitalitate de revista Cinema, în anii
1985-1986) referindu-mã la «celebra reconstituire pe care
ne-a lãsat-o Grigore Brezianu», închei acum acest studiu
având convingerea cã ecuaþia: Grigore Brezianu = autor
ºi animator; Leon Popescu = producãtor trebuie
modificatã. Termenii ipotezei mele – întemeiatã pe trecerea
în revistã a tuturor documentelor rãmase, a variantelor de
scenariu, a carnetelor documentare ºi corespondenþei
particulare, a notelor din timpul filmãrii, a actelor oficiale,
contractelor, paºaportului ºi chiar a rãzleþelor însemnãri
aruncate în marginea caietelor cu roluri – dar ºi a
numeroase referiri din presã ºi arhive, neremarcate pânã
acum – impun triada: Aristide Demetriade = autor, pornind
de la schiþa de scenariu a lui Liciu ºi beneficiind mereu de
retuºurile echilibrate ale lui Nottara, dar asumându-ºi, în
egalã mãsurã, tot ceea ce a fost posibil din sarcina regiei;
Grigore Brezeanu = talentat ºi abil producãtor, ºtiind cum
sã urneascã «afacerea» din loc ºi cum s-o consolideze la
timp prin antrenarea celui de-al treilea «factor», finanþatorul
Leon Popescu (precedat ºi secondat de Pascal Vidraºcu,
a cãrui contribuþie încã mai rãmâne de elucidat). La
împlinirea a trei pãtrimi de secol de la realizarea filmului
Independenþa României ne despãrþim, senin, de legenda
«regizorului» Grigore Brezianu.” (v. Tudor Caranfil, Istoria
cinematografiei în capodopere. Vârstele peliculei, vol. I,
Iaºi, Ed. Polirom, 2009, p. 280-281).

[8] Marian Þuþui, op. cit., p. 15.
[9] Deºi a avut ºansa longevitãþii, Jean Georgescu

(Bucureºti, 1901 – Bucureºti, 1994) a lucrat extrem,
nemeritat de puþin dupã rãzboi, dar a mai „dat” o
capodoperã în cel mai sinistru deceniu al comunismului:
Directorul nostru (1955, pe un scenariu de... Gheorghe
Dorin, pseudonim sub care se ascundea Eduard
Mezincescu, important demnitar al vremii), „primul film
cu adevãrat disident al cinematografiei româneºti [...]. Sub
pretextul unei intrigi benigne, el reflectã alienarea malignã
a veteranilor care ºi-au pus idealurile la naftalinã ºi recurg
la vechile lozinci doar ca sã se menþinã la putere.” (v.
Tudor Caranfil, Dicþionar de filme româneºti, ed. a II-a,
Bucureºti, Ed. Litera Internaþional, 2003, p. 67-68).

[10] Ioan Lazãr, Filmele etalon ale cinematografiei
româneºti (1897-2008), Bucureºti, Editura Felix Film,
2009, p. 74-75.
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În luna octombrie, Clujul este un tãrâm al
sonoritãþilor strãlucitoare datoritã unuia dintre cele mai
longevive ºi prestigioase festivaluri din þarã, al cãrui
nume esenþializeazã farmecul acestui anotimp:
Toamna Muzicalã Clujeanã, aflat la a 48-a ediþie.

De-a lungul a trei sãptãmâni (3–24 octombrie) am
avut parte de cele mai frumoase evenimente muzicale,
grupate pe secþiuni: muzicã contemporanã în Panoramic
Componistic Contemporan, recitaluri în serate camerale,
aniversãri muzicale, concerte simfonice ºi vocal-
simfonice. În mod tradiþional, Festivalul omagiazã anual
câte un mare compozitor, contribuind astfel la o mai bunã
cunoaºtere a unor opere intrate într-un con de umbrã.
Anul acesta se împlineºte un deceniu de când a plecat
dintre noi violonistul ªtefan Ruha, un rãsfãþat al muzelor,
pe care le-a rãsplãtit cum se cuvine. ªi tot anul acesta
am avut bucuria sã-i spunem „La mulþi ani!” maestrului
Cornel Þãranu, clasicul nostru modern care, deºi a împlinit
80 de ani, sfideazã trecerea timpului prin tinereþea
spiritului sãu.

În concertul de deschidere a Festivalului am
ascultat Concertul pentru vioarã în Re major, op.77 de
Brahms interpretat cu multã dãruire de violonista
Cristina Anghelescu ºi minunata Simfonie a V-a de
Mahler, sub bagheta dirijorului german Stefan Geiger.
Un sunet frumos, un dozaj foarte fin ºi o velocitate
deosebitã am remarcat în dreptul violonistei, precum
ºi omogenitatea ºi sonoritatea expresivã a Orchestrei.

Programul a continuat cu un prim eveniment
dedicat aniversãrii compozitorului Cornel Þãranu în 5
octombrie la Academia de Muzicã „Gh. Dima”,
împreunã cu ansamblul fondat ºi condus de acesta –
Ars Nova, Corul Filarmonicii, pregãtit de maestrul Cornel
Groza, soliºtii Tiberius Simu ºi Cristian Hodrea, precum
ºi actorul Anton Tauf. În 6 octombrie, într-o locaþie nouã
pentru melomanii festivalului Filarmonicii, sala Studio a
Fabricii de Pensule, artiºti ai Filarmonicii Banatul, alãturi
de saxofonistul Daniel Kientzy, au interpretat o
capodoperã a muzicii noi, opera Orestia III –
Eumenidele, compusã de Aurel Stroe, dupã tragedia
lui Eschil. Evenimentele muzicale au continuat miercuri,
8 octombrie, de la ora 19, în sala Reduta a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, cu o primã seratã cameralã
în care violonistul Claudio Veress, violoncelistul Tytus
Miecznikowski ºi pianistul Jakub Tchorzewski au
interpretat cu mult bun gust ºi rafinament stilistic
Nocturna în Mi bemol major, op.148 de Schubert, Trioul
cu pian în Re major, op.70, nr. 1 de Beethoven ºi lucrãri
de Sándor Veress (tatãl violonistului, compozitor nãscut
la Cluj în 1907 ºi decedat la Berna în 1992). Joi, în
recitalul susþinut la Auditorium Maximum, pianista Dana
Borºan a realizat, prin interpretarea sa, acea
transformare a stãrilor emoþionale, invitându-ne într-o
aventurã psihologicã vastã ºi complexã, printr-un
program extrem de dificil ºi complex: Sonata pentru

pian op. 31, nr. 2 de Beethoven, Studii simfonice op.
13 de Schumann ºi Sonata în fa minor, op. 3, nr. 5 de
Brahms. Frazarea fireascã ºi cursivã a Sonatei,
concepþia interpretativã profundã a Studiilor, sonoritãþile
plãcut-masive ºi energia din Sonata de Brahms au
convers spre conturarea uneia dintre cele mai
frumoase seri din Festival.

Concertul de vineri, 10 octombrie, a cuprins
lucrãrile Cetini negre pe versuri de Lucian Blaga de
Cornel Þãranu (solist, tenorul Tiberius Simu), Rapsodia
pe o temã de Paganini de Rahmaninov ºi Suita din
opera Carmen pentru orchestrã de coarde ºi percuþie
de Bizet/ªcedrin. Dirijorul Horea Andreescu ºi pianista
Aurelia Viºovan au realizat construcþia dramaturgicã
a lucrãrii într-o gradaþie ºi logicã continuã. Solista s-a
remarcat prin conºtiinþa artisticã, disciplina
interpretativã, simþul muzical estetic, bogãþia emoþionalã
ºi ideaticã. Horea Andreescu a demonstrat darul,
talentul de a reuni turbulenþa dramaticã, accentul
imperios cu atmosfera elegiacã, visãtoare, puritatea
retoricii, într-un melanj rafinat ºi subtil.

Ziua de sâmbãtã, 11 octombrie, a avut în program
cursul de mãiestrie pe linie de compoziþie, intitulat Etape
în creaþia proprie, susþinut de compozitorul omagiat,
Cornel Þãranu, o ocazie importantã pentru tinerii
interesaþi de a pãtrunde în tainele domeniului muzical.
Seara a fost dedicatã tango-ului, un dans ce face parte
din patrimoniul universal UNESCO. Astfel, de la ora
19, la Colegiul Academic, cunoscutul violoncelist
Rãzvan Suma, alãturi de cei doi invitaþi speciali, Analia
Selis ºi Julio Santillán, originari din þara tango-ului ºi a
celor mai renumiþi compozitori ai acestui gen – Argentina
–, au interpretat piese de tango, milonga ºi vals,
semnate de celebrii compozitori Astor Piazzolla, Carlos
Gardel ºi Sebastian Piana sau creaþii semnate chiar
de Julio Santillán.

Prima sãptãmânã de Toamnã Muzicalã Clujeanã
s-a încheiat duminicã, 12 octombrie, când, începând
cu ora 19:00 a avut loc recitalul Noaptea chitarei
spaniole, al solistului Rafael Serrallet în Studioul de
Concerte al Academiei de Muzicã “Gh. Dima”. Artistul
a interpretat cu multã expresivitate ºi temperament,
într-o salã arhiplinã, lucrãri de Gaspar Sanz, Isaac
Albéniz, Fernando Sor, Joaquín Rodrigo, Manuel de
Falla, Joaquín Turina ºi Francisco Tárrega.

Urmãtorul concert, in memoriam ªtefan Ruha, a
fost susþinut de Orchestra de Camerã a Filarmonicii
clujene ºi de solista Ana Török. Aceºtia au interpretat,
deloc întâmplãtor, Anotimpurile de Vivaldi, Adagio ºi
Fuga în do minor de Mozart ºi Simfonia nr. 30, Alleluja,
semnatã de Joseph Haydn, îmbinând virtuozitatea cu
lirismul, exuberanþa cu echilibrul.

Miercuri am petrecut o searã încântãtoare,
ascultând un minunat recital de orgã, susþinut de tânãra
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profesoarã Amalia Goje, care a interpretat cu mult
bun gust lucrãri de Carl Philipp Emanuel Bach, Ebhard
Krauss, Johan Sebastian Bach ºi Felix Mendesohn-
Bartholdy. Recitalul Cvartetului Arcadia de joi, 16
octombrie, a fost, din nou, o demonstraþie de
profesionalism ºi talent. Am râs la Gluma lui Haydn,
am descoperit noi orizonturi expresive la Cvartetele
nr. 3 de Bartók ºi nr. 5, op. 18 de Beethoven. Gabriel
Bebeºelea, considerat unul dintre cei mai înzestraþi
dirijori ai României ultimelor decade, s-a aflat la pupitrul
Orchestrei Simfonice a Filarmonicii, în concertul de
vineri, 17 octombrie. Alãturi de chitaristul Rafael
Serrallet au interpretat pagini celebre semnate de
Nikolai Rimski-Korsakov, Joaquín Rodrigo ºi Maurice
Ravel, precum Capriciul spaniol, Rapsodia spaniolã,
Concierto de Aranjuez pentru chitarã ºi Bolero.

Sâmbãtã, 18 octombrie, la Academia de Muzicã
“Gh. Dima”, au continuat seratele camerale cu un recital
la douã piane susþinut de Georgiana Fodor ºi Christophe
Alvarez (Franþa). În program s-au regãsit lucrãri precum
Nocturna op. 9, nr. 2 de Chopin, Deux nocturnes (Sirénes
– Fêtes) de Debussy – transcripþie de Ravel, apoi
Introduction et Allegro de Ravel, o lucrare scrisã de
Christophe Alvarez – Reflets d’après 3 Sonnets de Mihai
Eminescu pentru pian în p.a.a., celebra Pavanã de
Enescu, Romanþã din Suita nr. 2, op.17, Rapsodie Rusã
de Rahmaninov, Maurice Ravel – La Valse.

Duminicã, 19 octombrie, începând cu ora 19 a
avut loc PORTRET DE GRUP ad honorem Magistri
Cornel Þãranu, eveniment la care a fost lansatã ºi
cartea scrisã de ªtefan Angi, Cornel Þãranu, Mãrturisiri
mozaicate, studii ºi eseuri. Lansarea a fost încadratã
muzical de prime audiþii absolute, prin lucrãri scrise
special pentru acest eveniment de discipolii sãi.

Concertele ultimei sãptãmâni au continuat cu o
Seratã de Jazz susþinutã de cãtre Bigg Dimm A’Band,
o trupã tânãrã, profesionistã, compusã din studenþi,
masteranzi ºi doctoranzi ai Academiei de Muzicã „Gh.
Dima”, înfiinþatã la iniþiativa lect. univ. dr. Rãzvan Metea,
sub a cãrui conducere muzicalã se aflã ºi în prezent.
Alãturi de ei s-au aflat invitaþi speciali, printre care
Nuages Quartet, grupul vocal 3 o’clock ºi tenorul
Tiberius Simu. Programul a cuprins aranjamente dintr-
un repertoriu vast ca stiluri: pop, jazz, funk, bepop, jazz
fusion, swing ºi altele, un adevãrat spectacol cu muzicã
îmbinatã armonios cu coregrafie.

Îndrãgitul ansamblu de violoncele, Napocelli, a
revenit ºi anul acesta pe scena Toamnei Muzicale
Clujene, miercuri, 22 octombrie, în sala Reduta a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, urmat joi, 23 octombrie, de un
eveniment in memoriam ªtefan Ruha, un omagiu muzical
susþinut de Cvartetul Transilvan, alãturi de pianistul Csíky
Boldizsár, în sala Studio a Academiei de Muzicã “Gh.
Dima”. Artiºtii au interpretat douã Cvartete de Mozart (nr.
3 în Sol major, K.V. 156 ºi nr. 1 în sol minor, K. V. 478),
precum ºi Cvartetul Rosamunde, nr. 13 în la minor, D.
804, op. 29 de Schubert.

Concertul Extraordinar care a încheiat aceastã
ediþie a Festivalului Toamna Muzicalã Clujeanã a avut
loc vineri, 24 octombrie, la Colegiul Academic. Un
concert vocal-simfonic, susþinut de Corul ºi Orchestra

Filarmonicii de Stat „Transilvania”, sub bagheta dirijorului
francez Jean-Paul Penin ºi a maestrului Cornel Groza.
Lucrãrile serii, Messe solennelle de Sainte Cécile de
Charles Gounod ºi Marea de Claude Debussy, au fost
prilej de contopire a sensibilitãþii artistice a sopranei Iulia
Isaev, a tenorului Héctor López ºi a baritonul Sándor
Árpád. Cu acest eveniment s-a încheiat cea de-a 48-
a ediþie a Toamnei Muzicale Clujene.

Concertul laureaþilor
Marþi, 7 octombrie, în Studioul de Concerte al

Academiei de Muzicã „Gheorghe Dima”, a avut loc
concertul unora dintre cei mai buni studenþi ai instituþiei,
câºtigãtori ai concursurilor de nivel naþional ºi
internaþional.

Victoria Cormoº, studentã în anul IV la clasa prof.
univ dr. Ana Rusu, a deschis seara cu Lied de Mignon
de P. I. Ceaikovski, acompaniatã de asist. univ. dr. Lucian
Gheju. Voce plinã, frazare fireascã, expresivitate
muzical-gestualã aleasã.  Apoi ne-a purtat în lumea
muzicii franceze, interpretând Aria Charlottei din opera
Werther de Jules Massenet.

Student la clasa cunoscutului tenor, conf. univ. dr.
Marius Vlad Budoiu, tânãrul Beniamin Pop (Master I)
ºi-a etalat vocea amplã de bas, remarcându-se prin Aria
lui Fiesco din opera Simone Boccanegra de Giuseppe
Verdi ºi Aria lui Gremin din lucrarea Evgheni Oneghin
de Piotr Ilici Ceaikovski. Tânãrul muzician s-a remarcat
prin legato-uri mãiestrite, precum ºi prin hotãrârea pe
fraza eroicã, avântatã.

Radu Dunca, (anul II de Masterat) la clasa prof.
univ. dr. Nicuºor Silaghi, îndrumat de prof. dr. Adrian
Cârdan, l-am ascultat cântând Havanaise op. 83,  într-o
interpretare omogenã ºi tehnicã impecabilã.

Aida Pavãl, studentã la clasa prof. univ. dr. Elena
Moldovan Andrieº, a interpretat Aria Annei din opera
Anna Bolena de Gaetano Donizzetti ºi bijuteria muzicalã
Les filles de Cadix de Léo Delibes, dovedind extensia
formidabilã a glasului prin supraacutele spectaculoase
din cunoscuta piesã având o voce proaspãtã ºi
strãlucitoare.

Flautista Cãtãlina Popa, doctorandã la Academia
de Muzicã „Gheorghe Dima”, cu o bogatã experienþã
concertisticã, a interpretat Ballade de Frank Martin.  O
lucrare care a sondat capacitãþile ludice ale artistei,
precum ºi cele de virtuozitate, de agilitate, dozarea
extrem de echilibratã a respiraþiei ºi a mensuralitãþii
ritmice.

ªtefan Danifeld,  (Master I), student la clasa prof.
univ. dr. Alexandru Marc, a interpretat Concertul pentru
corn, op. 91 de Reinhold Glière, partea I. Tânãrul artist a
oferit o mostrã de virtuozitate, escamontând cu emoþii ºi
succes dificultãþile impuse de schimbarea registrelor, a
tempourilor ºi a coloritului.

Pianistul Bogdan Bohuº, (Master I), student la
clasa prof. univ. dr. Adriana Bera, a interpretat Balada
op. 52 nr. 4 de Frédéric Chopin. Am remarcat
preocuparea pianistului pentru varietatea timbralã,
precum ºi maturitatea în concepþia interpretativã.

Pe tot parcursul concertului, publicul i-a ascultat, i-
a iubit, i-a admirat, a aplaudat îndelung, expresie a
sincerei aprecieri a prestaþiei tinerilor ºi a nivelului valoric
al acestora. (C. P.)
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În calitate de editor, sunt interesat ºi „obsedat”
de istoria cãrþii, de sistemul editorial din þarã ºi din
strãinãtate, de trecutul editãrii de carte ºi nu pot sã
nu rãmân impresionat de artistul ºi „personajul” Emil
Chendea. În România interbelicã, pe când începeau
lucrurile sã se aºeze, editurile particulare sau girate
de statul român deveneau tot mai puternice. Dar,
din pãcate, la noi totul începe prea târziu ºi se
terminã prea repede. Schimbarea de regim ºi
instaurarea comunismului au dat totul peste cap.
A venit comunismul cu relele sau cu bunele lui. Mai
mult rele decât bune, dar nu putem desconsidera
faptul cã, centralizate ºi controlate, editurile nou
înfiinþate din România comunistã publicau cãrþi în
tiraje consistente. În perioada cea mai de vârf de
atunci au funcþionat 24 de edituri. Începând cu
Editura Muzicalã (1966) ºi terminând cu Editura
Dacia din Cluj-Napoca (1980), Emil Chendea a
colaborat cu majoritatea editurilor din România
acelor vremuri. Bineînþeles cã, din cauza faptului
cã nu s-a mai întors din strãinãtate, s-a întrerupt
orice formã de conlucrare cu aceste case de
editurã. E de amintit aici o întâmplare hazlie, un
umor românesc, adicã râsu’-plânsu’: ultima carte
însoþitã de grafica lui Emil Chendea de la o editurã
din România comunistã a fost Poezia trubadurilor
provensali, italieni, portughezi, a truverilor ºi a
minnesängerilor în traducere de Teodor Boºca
(Editura Dacia, Cluj-Napoca). Volumul este pregãtit
pentru tipar tocmai când artistul nostru pleacã din
þarã. Nu putea fi oprit tiparul cãrii ’i tuturor le era
fricã de faptul cã un „trãdãtor de þarã” a înveºmântat
artistic lucrarea. Atunci, „organele de decizie” au
hotãrât sã se scrie pe a doua paginã acest text de
compromis: „Ilustraþiile, coperta ºi grafica volumului
au fost executate între decembrie 1978 ºi ianuarie
1980 de Emil Chendea”. Adicã înainte de a pleca.
Mãcar aici au precizat numele. Cãci într-o
importantã carte de gen, numitã Pagini din istoria
cãrþii româneºti de Dan Simonescu ºi Gheorghe
Buluþã (Editura Ion Creangã, 1981), se vorbeºte la
pp. 153-154 despre marile realizãri ale editurilor din
perioada comunistã, despre grija acordatã
prezentãrii artistice a cãrþilor ºi cel mai bun exemplu
dat este volumul Mioriþa (Editura Albatros,
Bucureºti, 1972), „o lucrare care ilustreazã faptul
cã industrializarea tiparului nu a eliminat pasiunea
pentru cãrþile frumoase” ºi care este realizat grafic
cu „litere speciale desenate pe sorturi diferite de
hârtie”. Prin urmare, spun autorii, aceastã lucrare
întruneºte toate „atributele cãrþii frumoase ºi în
acelaºi timp deosebitã prin concepþie ºi realizare
tipograficã”. Despre cel care a realizat-o nu se
spune nimic. Era persona non grata. Meritul revenea
înaltelor culmi ale comunismului ceauºist, nu celui

care desena ºi inventa fonturi unice, potrivite cu
viziunea cãrþii. Gândiþi-vã ce greu era atunci ºi câte
a realizat omul acesta desenând fiecare literã,
ilustraþie sau copertã! Acum, cu un simplu search
pe google gãsim o mulþime de fonturi din cartea de
nisip a calculatorului.

Revenind la cãrþile noastre, în anul 1994,
Editura Demiurg editeazã volumul O scurtã istorie
a cãrþii româneºti de aceiaºi autori, Dan Simonescu
ºi Gheorghe Buluþã. Gãsim la pagina 92 aproximativ
acelaºi text, despre cãrþile frumoase precum cele
citate mai sus ºi, surprizã (!), o frazã în care se
precizeazã cã Mioriþa a fost tipãritã cu „litere
special desenate de Emil Chendea”. E bine totuºi
cã s-a dres busuiocul,  chiar dacã în al
doisprezecelea ceas!

Având în România o bogatã activitate de
grafician de carte apreciat ºi premiat, Emil Chendea
lucreazã dupã emigrare, aºa cum am menþionat
mai sus, pentru Macmillan Publishing Inc. din New
York, unde considerãm noi cã nu a fost preþuit pe
mãsura valorii sale. Ba mai rãu, vine anul 1989 ºi
odatã cu el cãderea comunismului în România ºi,
din pãcate, o singurã editurã postdecembristã îl
coopteazã la un proiect editorial, ºi anume editura
Fundaþiei Academia Civicã, pentru realizarea
coperþii volumului Canalul morii de Valentin Hossu-
Longin, apãrut în 2013. Poate cã este mai bine aºa,
cãci emigrantul nostru se dedicã picturii. Cu
siguranþã, pentru Emil Chendea, grafica de carte a
fost doar o treaptã, el dorind sã aducã în tablourile
sale împlinirea unui vis amânat pentru prea multã
vreme. Sã sperãm cã la a treia tinereþe va reuºi
acest lucru! Ca orice ardelean serios, crede cã
aceasta este datoria lui, iar a noastrã este sã îl
readucem acasã pe cel care a schimbat faþa
editorialã a României postbelice. Cãci trebuie sã
se ºtie la noi cã Emil Chendea a fost cel care, prin
ediþiile sale bibliofile, a adus premii internaþionale
României în plinã izolare comunistã.

Graþie Centrului de Culturã ºi Artã Sãlaj
(instituþie care susþine financiar apariþia volumului
de faþã), lui Daniel Sãuca, precum ºi organizatorilor
Festivalului Internaþional de Carte Transilvania, Emil
Chendea este invitat în România. Tragem nãdejdea
cã în toamna acestui an, când va avea loc lansarea
cãrþii Între douã lumi la Mirºid, Zalãu ºi Cluj-Napoca,
autorul venit din pribegie va redescoperi universul
de acasã.

(Fragmente din prefaþa la volumul Între douã
lumi de Emil Chendea, în curs de apariie la Editurile
Caiete Silvane Zalãu ºi Eikon Cluj-Napoca).

Vasile  George  Dâncu
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Cu discreþie, dar ºi cu eficienþã, perseverentul
promotor Mircea Streit a reuºit sã-ºi conducã
Festivalul Jazz & More, pe care îl organizeazã la
Sibiu, la o ediþie jubiliarã, marcând un deceniu de
existenþã. La fel ca în precedenþii ani, ºi programul
din toamna 2014 ar putea fi definit, la modul generic,
drept un eveniment mignon, înþesat de importante
personalitãþi ale scenei alternative a jazzului
contemporan. E suficient sã amintesc aici doar
câteva nume de rezonanþã reunite pe afiº anul
acesta: reedsmeni ca Jon Irabagon, Dave Rempis,
Sha, trompetiºtii Steven Bernstein ºi Peter Evans,
bateriºti de talia unor Barry Altschul, Billy Martin,
Jim Black, pianiºtii Nik Bärtsch, Ron Stabinski,
Artur Majewski, basiºtii Marc Hellias, Tom
Blancarte, Horst Nonnenmacher, tubistul Marcus
Rojas, violonista Alison Blunt º.a.

Fiind profesionalmente obligat sã particip, în
aceeaºi perioadã, ºi la amplele manifestãri literar-
culturale organizate de filiala clujeanã a Uniunii
Scriitorilor, mã vãzui pus în situaþia de a opta pentru
o singurã galã de la J & M. Din fericire, impresia
artisticã fu atât de intensã, încât a compensat
imposibilitatea mea de a asista la întregul festival
sibian. Nu ascund cã am optat pentru seara
inauguralã ºi din considerentul cã voiam sã
urmãresc pe viu evoluþia grupului Cãtãlin Milea
Hammond Trip. Bazat pe o tentantã combinaþiune
timbralã – liderul formaþiei la saxofon ºi flaut, Adi
Stoenescu la orgã & Tavi Scurtu la baterie   trio-ul e
o prezenþã pe cât de ineditã, pe atât de necesarã în
peisajul nostru jazzistic. Cei trei juni opteazã pentru
o abordare lucidã a domeniului muzical-
improvizatoric, în care aspirã sã-ºi afle propriul spaþiu
de manevrã. De aici ºi atitudinea anti-poncife a
pieselor propuse, conþinând apreciabile doze de
imprevizibil. Deºi avem de-a face cu un demers
preponderent intelectualist, cerebral, el nu exclude,
ba chiar stimuleazã elementul emoþional, atât la
nivelul expresiei în sine, cât ºi la cel al comunicãrii
cu auditorii. E adevãrat cã uneori senzaþia prevalentã
e aceea a unor exerciþii de stil. Dar, pe mãsurã ce
interacþiunea dintre cei trei instrumentiºti se înteþeºte,
momentele de poesie sonorã genuinã sporesc.
Autocontrolul lui Cãtãlin Milea îºi pune amprenta
asupra viziunii de grup, în care orga electronicã (o
versiune, sã-i zicem, minimalistã a „clasicizatei”
Hammond) e utilizatã mai curând la modul cool,
reticent, aluziv, oblic (aº îndrãzni chiar sã zic
klingonian-extraterestru, gândindu-mã la alura
tânãrului Adi Stoenescu...). Milea ºi-a demonstrat
spectrul vast de posibilitãþi   de la o baladã originalã,
ce cuprindea ºi dificile pasaje de respiraþie circularã,
pânã la culminaþii incandescente ce evocau, pe
alocuri, incendiarele solo-uri de sax alto ale lui

Vladimir Chekasin. Cred cã a instista (cu mai mult
curaj!) pe o asemenea direcþie ar fi benefic pentru
evoluþia viitoare a unui talent atât de diligent ºi
receptiv cum e saxofonistul nostru. La rândul sãu,
bateristul Tavi Scurtu a creat un liant percuþionistic
pulsatil între cei doi „poli de putere” melodico-
armonici din prim-plan. Indubitabil, ascensiunea
artisticã a acestui muzician originar din Banat e
dãtãtoare de speranþe ºi meritã a fi urmãritã, la fel
ca ºi aceea a trio-ului ce a beneficiat de „propulsia”

sa infatigabilã pe scena festivalului J & M.
Momentul de ghitarã acusticã-bas al

polonezului Rafal Mazur a fost inteligent eleborat
(poate chiar prea elaborat), fãrã sã treacã dincolo
de rampã ºi sã implice afectiv publicul. Apropo de
Polonia, cei care au trãit pe viu euforia festivalurilor
sibiene de jazz din anii 1980 îºi vor fi amintit de
brianta prestaþie a compatriotului lui Mazur,
Krzysztof Scieranski, care ne delectase cu solo-
ul sãu neacompaniat pe ghitara bas-electricã.

La doar câteva zile dupã ce-i prezentasem
la Festivalul de la Chiºinãu, avui plãcerea de a-i
admira din nou pe pianistul Nik Bärtsch ºi bas-
clarintet istul Sha (pseudonimul lui Stefan
Haslebacher). Tandemul venit de la Zürich
constituie, de fapt, nucleul formaþiei Ronin, una
dintre cele mai influente pe scena jazzisticã a
începutului de secol XXI. La fel ca în evoluþia din
Basarabia, programul s-a concentrat exclusiv
asupra a douã instrumente: pianul de concert ºi
clarinetul-bas. S-ar zice cã renunþarea la sonoritãþile
„chirurgicale” ale sintetizatoarelor a avut un efect

Virgil  Mihaiu

&

Fotografie de Tiberiu Cioruga, la finele recitalului formatiei
newyorkeze Billy Martin's Wicked Knee, Sibiu 2014 (de la
dreapta la stânga): Steven Bernstein, Virgil Mihaiu, Marcus
Rojas, Billy Martin, Curtis Fowlkes, Tudor Vesa
(organizatorul Zilei Internationale a Jazzului la Cluj).
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benefic asupra impactului artistic. Adaosul de
ustensile ar fi sunat pleonastic, din moment ce
interacþiunea celor doi funcþioneazã cu preciziunea
unui orologiu helvet. Din punct de vedere formal,
compoziþiile purtând marca Ronin se alcãtuiesc prin
permutãri ºi reconfigurãri de structuri modulare,
conform unei logici ... poetico-matematice. Un joc
perpetuu între ariditatea formulelor repetitive,
macerante precum picãtura chinezeascã, ºi
gratificante rafinamente ritmico-armonice cu vãtuite
ecouri de orgii jazzistice. Pendularea între ascetism
ºi extaz se înscrie în concepþia pe care Bärtsch o
denumeºte zen-funk ºi care, în cele din urmã,
configureazã o metaforã muzicalã a timpului, sub
înfãþiºarea unor haiku-uri extinse. Dincolo de
concepte, creaþiile Ronin reuºesc sã menþinã vii
misterul ºi seducþia muzicii în dezesperantul nostru
univers.

Apoteoza galei inaugurale a J & M a
reprezentat-o formaþia newyorkezã Billy Martin’s
Wicked Knee. Jazz de maximã intensitate, nutrit
din sursele autentice ale „muzicii secolului XX”,
ingenios retopite într-un spectacol exuberant,
inventiv, ataºant. Predominã sonoritãþile suculente,
îmbibate de swing, rezultate din mãiastra cizelare
a timbrurilor: Steve Bernstein   imbatabil în
glissando-urile sale proiectate spre registrul
ultraacut, susþinute pe trompeta cu culisã (un fel
de trombon sopranino!), dublat cu bonomie de
comentariile experimentatului Curtis Fowlkes la
trombon; Marcus Rojas, tubistul cu plãmâni de oþel,

convertindu-ºi resursele
de humor în flexibile
a co mp an iame n te  de
walking bass, precum ºi
în vulcanice pasaje
solistice; liderul formaþiei
(ex-membru al notoriului
trio Medeski, Martin &
Wood) desfãºurându-se
în þesãturi policrome pe
bateria augmentatã cu un
set complementar de
percuþii neconvenþionale,
asemãnãtoare unor im-

probabile sculpturi avangardiste. Martin îºi
depãºeºte în permanenþã condiþia de aparentã
subsidiaritate la care par a fi condamnaþi aprioric
bateriºtii. La drept vorbind, întreaga sa evoluþie
scenicã sugereazã mai degrabã o neîntreruptã
suitã melodicã, dincolo de funcþionalitatea ei
implicit-ritmicã. Per ansamblu – o lecþie despre
cum pot fi reprocesate acumulãrile vertiginoase
ale muzicii de jazz, de la origini pânã dincolo de
postmodernism, în beneficiul unei arte mai umane.
Descinderea prin salã a instrumentiºtilor, suflând
de mama focului în goarnele lor, atesta tocmai
aceastã comuniune întru fericirea actului creator,
ce sfideazã ameninþãrile tot mai hidoase planând
peste lumea de azi.

Nu mai e necesar sã insist asupra calitãþii
umane deosebite a acestor muzicieni, cu care avui
privilegiul sã fac schimburi de idei pânã la orele
târzii ale nopþii. Steven Bernstein fu încântat sã afle
cât am fost eu de încântat, când l-am vãzut prima
datã pe scenã   la un concert-maraton dedicat lui
Miles Davis, pe Broadway/anno 1991, unde
reuºisem sã pãtrund graþie gentileþii lui Howard
Mandel, responsabilul newyorkez al Asociaþiei
Criticilor de Jazz din USA. Dar, pe lângã minunata
comunicare cu noii mei amici de la vârful ierarhiilor
jazzului american, mi-am revãzut mai vechi
camarazi cu nete preferinþe avangardiste, cum ar
fi Mircea Streit, Cãtãlin Teodoru, Eduard ªahinian,
George Staicu. Sper sã mai am parte de asemenea
agreabile ºanse.

Cãtãlin Milea/saxofon & Adi Stoenescu/orgã
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