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Recent, prozatorul Gregor von Rezzori a fost
sãrbãtorit la Accademia di Romania din Roma,la
centenarul naºterii sale. Ion Pop, Grigore Popescu-
Arbore, Bruno Mazzoni au conferenþiat cu acest prilej
despre opera ilustrului scriitor german nãscut la
Cernãuþi. Lor  li s-a adãugat, citim,  Andrea Landolfi,
directorul Fundaþiei culturale din Florenþa, fundaþie care
poartã numele scriitorului bucovinean, un austriac  cu
puternice rãdãcini italiene, un om oscilînd între Est ºi
Vest. Un premiul Vallombrosa Von Rezzori, pentru
literatura strãinã, a fost instituit, din 2007,  în memoria
prozatorului cu ascendenþã aristocraticã. Din 1914
pânã în 1918, Gregor von Rezzori este cetãþean al
Imperiului  austro-ungar, dupã 1918, dupã Unire, deci,
este cetãþean român. Va studia la Braºov, apoi la
Viena, iar din 1938 devine cetãþean german, pentru a
se stinge lângã Florenþa în 1998.

Ceea ce s-a dezbãtut în aceasta primãvarã
despre Gregor von Rezzori, în biblioteca institutului
nostru de pe Valle Giulia, o va face un dosar al revistei
Apostrof, dosar alcãtuit de Ion Pop. Eu voi aminti, în
schimb, apelând ºi la propriile experienþe, câteva ele-
mente care  dau identitate acestui spaþiu policultural,
frecventat de tânãrul Eminescu, în secolul al XIX-lea.
Un  veac mai târziu, scriitorii de limbã germanã,  Alfred
Margul-Sperber, Oscar Walter  Cizek, Paul Celan
conferã substanþã literaturii moderniste de aici. Bu-
covina este, o ºtim cu toþii, creuzetul unor componente
spiritual diverse, de la expresionism la goticul
moldovenesc, afirmat, de exemplu, la revista Iconar,
cu Mircea Streinul, Traian Chelariu, Iulian Vesper, Liviu
Rusu, fenomen cultural cercetat temeinic de istoricul
literar Mircea A. Diaconu. Universalitatea ºi duhul
local nu sunt antagonice, ca ideal estetic, cel puþin .
Altã caracteristicã bucovineanã este cea a sintezei
culturale, mai marcatã aici decât în Banat sau în
Transilvania. Stratul cultural  românesc absoarbe ele-
mentele germane, evreieºti, sau poloneze (poate
chiar, deºi mai modeste, pe cel rusesc, ori rutean) re-
zultatul este un amestec omogen, fecund, de moder-
nitate laicã ºi miresme spirituale etnico-religioase de
catolicism, ortodoxism, iudaism. Acest melting-pot a
asigurat convieþuirea armonioasã, pe care mi-o
amintesc, de prin ani 60. Ruti, mica evreicã din vecini,
perechea  mea din raiul pierdut al inocenþei, bãieþii
lipoveanului, catolicii polonezi din Cacica sau
Suceava, etc. cu toþii convieþuiam senini. Atmosfera
conturatã de prozator a rezistat ºi dupã ocuparea
Bucovinei, în mentalitatea bucovinenilor refugiaþi, care
continuau sa  joace tarot, sau conversau în germanã,
vorbind despre oamenii de vazã, sau locurile
cunoscute din Cernãuþi... ,,Acest Cernãuþi urbanizat
în epoca lui Iosif al II-lea se dezvoltase rapid devenind
o metropolã de provincie’’, scrie Gregor von Rezzori
în Zãpezile… Cred cã atunci când acest mixtum

Adrian Popescu

Un prozator cosmopolit
compositum a fost tulburat de urã, ea s-a produs din
cauza insistenþei  pe un singur element, excluzându-
le, mai mult. Astfel, românii din Bucovina au fost
deportaþi în Siberia de ocupanþii ruºi, în 1940, apoi în
1944, în condiþii descrise exact de însemnãrile  Aniþei
Nandriº-Culda. A funcþionat atunci o salbaticã urã de
rasã ºi o urã de clasã, bucovinenii erau excelenþi
gospodari, dupã modele austriace.  Evreii au fost
deportaþi de armata  germanã ºi românã, uciºi în
lagãrele de exterminare transnistriene. Ura de rasã
ºi ura de clasã, ura omului împotriva semenului sãu
au produs holocaustul, barbaria din Transnistria, pe
care prozatorul o simte, deºi e, geografic, departe,
ca pe un chin moral.

E un „apatrid’’, cum spune singur,  exagerând,
de fapt, are mai multe patrii, dar, mai ales, deþine
orgoliul unei bogãþii pierdute, nu materiale, Bucovina
sa civilizatã, europeanã, deºi oarecum marginalã.
Aceasta s-a sfãrâmat (o amforã cu ulei de mãslin ºi
floarea soarelui) politic, prin pactul Ribbentrop-
Molotov. Pe aceasta  a pierdut-o, definitiv, lumea
cernãuþeanã din anii 20-30. Ea supravietuieºte însã
în  amintirile lui, de neºters. O lume care prinde
miraculos concreteþe pentru noi, din paginile celui care
a scris Amintirile unui antisemit ºi Zãpezile de altã
datã. Aici, cele cinci evocãri, Cassandra, Mama, Tata,
Sora, Strausserl sunt de fapt cinci portrete familiale,
care ne introduc în cutumele, culoarea ºi obiceiurile
Bucovinei.

Celula familiei von Rezzori rezistã presiunilor
istoriei imediate o perioadã relativ lungã, are un
anumit echilibru, în ciuda unui tatã-vânãtor împãtimit,
în multe sensuri, devenit de nevoie sibian, spre finele
vieþii ºi a unei mame hipersensibile, vag bovarice,
dar la un anumit moment critic se va destrãma.
Norman Manea, scãpat ca prin minune din
holocaustul din Transnistria (teritoriu cu silabe
amintindu-mi, poate subiectiv, vocabula sinistria, ºi
care teritoriu acum cere alipirea la Rusia) pãstreazã
momente de luminozitate din locuirea sa la Rãdãuþi,
un Cernãuþi mai mic. Colegii de ºcoalã primarã
primindu-l firesc în familiile lor sãrbãtorind bucuria
Crãciunului. Cum sã pot uita apoi nu doar casele cu
verande, specific bucovinene, sau Grãdinile publice,
pe unde se plimba ºi prozatorul cu doica sa
fabuloasã, românca, ori  Grãdina de tir, Tirgarden,
sau pronunþia Dona–Vatra,  auzitã în trenurile
copilãriei mele, toate reminiscenþe austriece,
germanice, intrate în straturile  civilizaþiei cotidiene?
O lume scufundatã de istorie renaºte din prozele lui
Gregor von Rezzori, pagini fluide, memorabile,
compuse într-o germanã  rafinatã stilistic, cum îmi
spunea Peter Motzan,un specialist al literaturii de
limbã germanã din Bucovina. Pagini admirabil
traduse de Sanda Munteanu.
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Chestiunea e de privit din mai multe
perspective. Mai întâi una … ontologicã: a fi sau a
nu fi o problemã. De un sfert de veac încoace, s-a
semnalat, adesea cu lamentouri apocaliptice,
moartea sau dispariþia culturii, a literaturii, a
cititorilor, a revistelor literare, a poeziei etc. Nu e
nevoie de prea multã perspicacitate ca sã îþi dai
seama cã simptome situate foarte aproape de nasul
emiþãtorului-de-alarme au fost exagerate la nivel
naþional ori chiar planetar. Modificãri de nuanþã s-
au petrecut mereu în aceste zone ameninþate, au
avut loc adaptãri, ajustãri, compromisuri, sub
presiuni când politice, când economice, când de
alt fel, ca-ntotdeauna.

Apoi, rãspunsurile vor varia funcþie de
generaþie ºi vârstã (generaþiile mature regretã
cronicile de odinioarã ale lui Manolescu ºi refuzã
sã vadã câþi critici tineri þin pasul, competent ºi
subtil, cu literatura la zi); resentimente ºi frustrãri
personale (criticii – pãrtinitori ºi superficiali, cum
altfel? – sunt de vinã cã X sau Y nu e preþuit la
adevãrata, imensã, valoare); umori (dacã scrie de
bine, cronicarul existã ºi e foarte bun; dacã nu, e
un tinerel dintr-ãºtia tobã de carte care habar n-are
ce e literatura „adevãratã”…).

O radiografiere oricât de sumarã a situaþiunii
va arãta cã nici vorbã sã disparã ori sã se retragã
de la datorie cronicarul literar. Revistele literare, pe

hârtie ori on-line, sunt pline de cronicari de toatã
încrederea, tineri ºi vârstnici, deopotrivã. Ocolind
pãsãreasca hiper-academizatã, dar ºi înfloriturile
de „suflet”, ei polemizeazã urban ºi cu argumente,
ºtiu sã dezbatã alert ºi sã se batã pentru ideile lor.
Nu se ruºineazã sã scrie entuziast, cu plãcerea
lecturii critice rãzbãtând din fiecare rând, chiar dacã
peniþa mai alunecã uneori afarã din tablou. De cele
mai multe ori, sunt scrupuloºi, expresivi, neatinºi
de inflamãri, echilibraþi, cu instrumente proaspete
ºi personalizate, bine articulate, au vervã
speculativã ºi capacitate inovatoare. Mai ales cei
tineri, au îndrãznealã, rigoare, sunt bãtãioºi ºi ludici,
enunþã apodictic ºi relativizeazã cu graþie, iar solida
armãturã a demonstraþiilor teoretice e pusã în joc
cu dezinvolturã, fiindcã sunt mobili ºi dezinhibaþi,
amestecând ºtiinþa cu plãcerea de a scrie. Critica
româneascã de azi reuºeºte, aºadar, sã fie o
tehnicã la standarde europene, dar parcã nu (mai)
e neapãrat ºi o autoritate (în termenii lui Lovinescu),
ca odinioarã. Sã fie o problemã? Nu cred. Forfota
receptãrii îºi modificã desenul dupã permanente
deplasãri ale intereselor, ca pilitura de fier sub forþe
magnetice, dar marile schimbãri, de esenþã, sunt
rare ºi necontrolabile.

Vorbeam altãdatã despre întâmpinarea criticii,
chestiune mai acut-controversatã decât cea a
criticii de întâmpinare. Cãci, dincolo de ceea ce
Simona Popescu numeºte „critica de tip PR-ist”
(„criticã de frunzãrealã” o numea Gherea), cu
exagerãri þinând de legile joase ºi necesare (?!) ale
pieþei, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în
zonã. Mi-e greu sã identific semne de „demisie” ori
„trãdare” la cronicarii literari. Pe de altã parte, în
condiþiile producþiei masive de carte cu o circulaþie
haoticã, emanciparea criticului era obligatorie ºi
tocmai asta nu-i iartã scriitorul. „Imperfecþiunea”
criticului, subiectivitatea („Nu vom tãgãdui dreptul
la subiectivism al criticului”, zic dimpreunã cu
Perpessicius) ºi chiar nesiguranþa lui tatonantã (ºi
prelung expresivã) sunt, dupã mine, absolut
necesare unui climat de lecturi normale ºi libere.
Dacã mie, criticului, mi se acordã credit în alb,
nelimitat, atunci verdictul meu e suficient ºi, dupã
rostirea lui, toatã lumea poate dormi liniºtitã, cãrþi
ºi cititori deopotrivã. Orice critic serios îºi doreºte
sã fie ascultat, urmat, respectat, dar ºtie la fel de
bine cã lucrurile cu adevãrat bune se nasc din

Tot mai multe voci îngrijorate au vorbit, în ultima vreme, despre retragerea
cronicarilor literari. Revista Steaua încearcã sã se opreascã asupra fenomenului printr-

o serie de dileme-întrebãri. Reprezintã retragerea criticilor de actualitate un simptom
mai general al dispariþiei cronicii literare? Dacã da, care sunt motivele: ascendentul

culturii mediatice asupra celei de tip tradiþional, abstragerea în cercetarea tot mai
specializatã (alternativa ISI)? Este acest fenomen un semn de „normalitate“, în ton cu
tendinþele occidentale? Mai e posibilã azi dubla specializare a criticului, în calitate de

cronicar ºi de cercetãtor? (Alex Goldiº)

DISPARITIA CRONICII LITERARE?

Irina Petraº

Semne de
normalitate
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îndoieli, puneri la încercare, remanieri repetate,
degustãri pe cont propriu. Mi-ar plãcea sã fiu
crezutã pe cuvânt când spun cã tocmai am citit
cutare carte mai sus de medie; dar ascultarea ar
trebui urmatã de îndatã de lecturi de verificare. Ale
celorlalþi critici, ale cititorilor, ale mele. Ale Timpului.
Criticul este un cititor rãzvrãtit ºi incomod. El se
scufundã în operã pentru a o putea pãrãsi, ºi-o
apropie îndepãrtându-se. Amestec de tandreþe ºi
cruzime: de echilibrul pe care-l izbuteºte între feþele
sale depinde adevãrul textului sãu secund, nu ºi
secundar. Rãceala textului critic nu poate fi atinsã
decât printr-o lecturã incandescentã care topeºte
reticenþele, reclamã rãspunsuri rãspicate,
adevãrate fiindcã niciodatã definitive, întotdeauna
fragmentare. Textul cu realitatea sa precarã ºi
despoticã este întâmpinat de o lecturã posedatã ºi
autonomã, o lecturã în permanentã alertã,
interogativã, necredincioasã, o lecturã care
someazã textul sã-ºi lepede vãlurile, dar nu înainte
de a fi trecut ea însãºi proba fascinaþiei.

Cronicar sau cercetãtor? Altã chestiune
delicatã, cu mai multe chei. Rãspunzând pe
vremuri la o întrebare a Vetrei despre critica
universitarã, spuneam, printre altele, cã fac aceastã
diferenþiere: criticã universitarã/criticã ne-
universitarã, doar fiindcã mi se cere anume.
Altminteri, nu existã, în cele din urmã, decât criticã
bunã ºi mai puþin bunã (în sensul competenþei
teoretice, al gustului, al expresivitãþii). Condiþia de
profesor activând la catedrã pretinde disciplinã,
rigoare, obsesia, în sens bun, de a fi exact, clar,
convingãtor etc. Criticul care îºi acoperã titulatura
este mereu ºi inevitabil „un fel de” profesor, adicã
un ins bun-conducãtor-de-texte, o autoritate care
are sau îºi asumã/îºi construieºte datoria/dreptul
de a alege, de a da note, de a sfãtui. Existã, desigur,
universitari care nu vor fi niciodatã critici importanþi
fiindcã le lipseºte talentul, adicã ceva greu definibil.
Dar nu existã critici importanþi fãrã stofã de profesor.
Cercetarea ºtiinþificã ºi lecturile teoretice
premergãtoare nu lipsesc nici din cea mai mãruntã
cronicã ori recenzie dacã e vorba despre un ins
care îºi respectã vocaþia ºi rostul. Între cele douã
specializãri, cronicar/cercetãtor, incompatibilitãþile
sunt, cred, de ordin strict subiectiv. Adicã,
evaluându-ºi proiectele ºi visele, prioritãþile ºi
calibrul, criticul poate decide cã nu mai e dispus
sã acorde o parte din timpul sãu – inevitabil limitat
– cronicii literare. Printre altele, fiindcã aceasta e
cronofagã ºi cu efecte tot mai firave cãci s-a
tulburat disciplina actului critic de altãdatã:
revistele, cele mai multe, ºi-au rãrit apariþiile; cele
care apar încã regulat nu pot încãpea decât un
numãr limitat de cronici; circulaþia presei e precarã;
multele surse de informare reduc ºansele lecturii
tabietale a presei pe hârtie; impactul asupra
cititorului e diminuat cãci el nu mai e la curent cu
tot ce apare pentru a cãuta opinia avizatã în
cunoºtinþã de cauzã. Instituþia cronicii literare ºi-a
pierdut din autoritate nu din cauza cronicarului

dezertor de la rolul sãu, ci, poate, din cauza
democratizãrii rubricii urmatã de bulversarea
ierarhiilor. Astãzi, oricine poate sã scrie cronicã
literarã. Titlul de cronicar literar nu mai e unul
adjudecat prin probe ale competenþei ºi gustului.
Toate foile mai mult ori mai puþin literare etaleazã
puzderie de cronicari de ocazie. În plus, rãsplata
trudei e derizorie. Tentaþia de a renunþa la statutul
de cronicar literar pentru a te consacra studiilor tale
serioase poate fi mare ºi imperioasã. Dar va fi
vorba mereu de cazuri particulare. Existã/vor exista
în continuare foarte buni cronicari literari care fac,
în paralel, cercetare la cel mai înalt nivel, fãrã ca
cele douã aripi sã le incomodeze zborul. Unii vor fi
cronicari de cursã lungã, scriind decenii în ºir
despre cãrþile contemporanilor, alþii vor renunþa pe
drum ºi vor alege alte cãi. Cred cã toate astea se
aºazã în zona firescului, cãci se întâmplã mereu
ceea ce poate/trebuie sã se întâmple. Nu e
fatalism, e înþelegere lucidã a ceea ce condiþio-
neazã gesturile noastre ºi se numeºte mersul
imprevizibil al lumii.

Paul Cernat

Rãmas-bun (ºi nu
prea) cronicii literare

Resimt, tot mai acut inutilitatea cronicii literare,
caracterul ei de joc autist de societate, de ritual  inutil
ºi minor. Mã motiveazã tot mai puþin, deºi scriu (tot
mai rar) despre noile apariþii editoriale, în special
despre cele de criticã, istorie culturalã, ideologie ºi
nonficþiune. Cum bine spunea cineva, n-am fost
niciodatã un cronicar „de voie”, ci unul „de nevoie”.
15 ani mi-au fost, deja, de ajuns. Nu sunt singurul
caz. Destui cronicari din generaþia mea sau mai tineri
ºi-au dat, de la o vreme, seama cã-ºi pierd timpul ºi
energiile de pomanã fãcînd foiletonisticã, ºi cã e mai
avantajos pentru ei e sã se dedice – spre exemplu –
cercetãrilor ºi studiilor ample, demersurilor cu mizã
ºi bãtaie lungã. Cei care sunt în stare. Cei care nu,
încearcã altceva. Pînã mai ieri, nu i-am înþeles. Astãzi,
da. În ultimii ani, au abandonat cronica sãptãmînalã
unii dintre cei mai buni ºi/sau mai notorii comentatori
de literaturã, oameni tineri ºi competenþi de care s-au
legat speranþele unui reviriment al genului. Printre ei,
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Despre aºa-zisa „dispariþie a cronicii literare” se
tot vorbeºte de la o vreme, într-un context în care se
pune ºi problema slãbirii, reale sau aparente, a
interesului pentru lecturã ºi pentru carte în general.
S-ar zice cã, dacã se cumpãrã mai puþine cãrþi,  dacã
revistele literare au acum o circulaþie mai redusã, cititori
mai puþini ºi condiþii de apariþie extrem de precare,
nici tradiþionala cronicã literarã, recenzia specializatã,
nu ºi-ar prea avea rostul. S-a notat, evident, ºi faptul
cã, odatã cu marginalizarea scriitorilor înºiºi ºi a

Andrei Terian (care a dat ºi explicaþii în acest sens),
Simona Sora, Mihai Iovãnel, Teodora Dumitru, Antonio
Patraº. Cel mai dedicat cronicar literar al promoþiei
douãmiiste, Daniel Cristea-Enache, pare extenuat ºi
sperã sã se relanseze, faute de mieux, ca manager
al „literaturii de azi”. Nici efervescentul Bogdan Creþu
nu se mai simte-n largul lui ca raportor al actualitãþii,
dar, spre deosebire de Daniel Cristea-Enache, s-a
ilustrat creator, cu bune rezultate, în interiorul eseisticii
ºi al istoriei literare. Alþii mai scriu doar despre prieteni,
aliaþi ideologici, congeneri sau concitatini: nu selecþie
cît de cît obiectivã a valorilor, ci team building parohial.
Abundenþa cronicarilor de la România literarã pare
sã infirme cele spuse mai sus dar, la o privire mai
atentã, comentariile de carte de acolo nu depãºesc,
cu excepþia celor ale lui Alex Goldiº, nivelul unei
gesticulaþii cãldicele din care lipsesc fie spiritul critic
neconcesiv, fie exigenþa avizatã, fie amîndouã.
Atenþie, nu mã refer aici la cronica specializatã pe
domenii (gen „cronica ediþiilor”), ci la cea aºa-zicînd
„generalistã”. Dupã cozeriile lui Sainte-Beuve, ea a
cunoscut, cum se ºtie, prima glorie pe la 1900, odatã
cu afirmarea impresionismului artist ºi a subiectivitãþii
existenþiale, în condiþiile epuizãrii esteticilor normative
ºi a marilor sisteme filosofice. Dar, pe atunci, instituþia
literaturii formatà, de la vîrf, societatea, ºi se definea
în relaþie (emancipatoare, liberalizantã) cu agenda
axiologicã a statului naþional. Funcþia ei era una implicit
politicã. Iar în anii comunismului liberalizat, cronica
literarã a reprezentat o (contra)putere, o conºtiinþã
naþionalã „bunã”, depozitarã a valorilor umaniste
„autentice”. A urmat un reflux previzibil în turmentaþii
ani ’90, dupã care foiletonistica a cunoscut o
resuscitare în  condiþiile micului boom editorial din anii
2000, al afirmãrii unei noi promoþii ºi al unei relative
relaxãri în spaþiul public. Însã criza economicã,
prãbuºirea de statut a instituþiei literare ºi, mai grav, a
sistemului literar i-au dat o nouã loviturã. Trãim, zice-
se, într-o erã „postnaþionalã” ºi „postumanistã”.
Învãþãmîntul de profil se aflã în faliment nedeclarat,
cercetarea literarã e marginalizatã ºi subfinanþatã,
sistemul Bologna a masificat ºi nivelat în jos instrucþia,
statul, marile corporaþii ºi universitãþile cultivã numai
ce aduce profit imediat ºi serveºte interesele
neoliberalismului global, gîndirea criticã, subversivã
e programatic inhibatã de noul Sistem, statul naþional
e, tacit sau pe faþã, delegitimat imagologic. Singura
finanþatã ºi promovatã, prin tot felul de fundaþii externe
ºi ONG-uri bine orientate, este literatura corectã
politic, o floare la butoniera globalismului neoliberal,
cu anticomunismele, hedonismele autenticiste ºi
avangardele domestice aferente transformate în modã
oportunistã. Sã tot merite s-o „serveºti”... Existã, însã,
ºi alte explicaþii, complementare. Pe de o parte,
apariþia noilor media a diminuat vechea autoritate a
revistelor culturale pe suport de hîrtie, iar PR-ul
comercial a preluat mult din latura promoþionalã a
foiletonisticii moderne. Pe de altã parte, rãmasã fãrã
eficacitate publicisticã, dimensiunea analiticã,
interpretativã a cronicii literare s-a retras în zona
studiilor academice sau a eseurilor ºi a cercetãrilor
de pondere, sub presiunea birocraticã a punctajelor

de evaluare ºi promovare profesionalã. În asemenea
condiþii, foiletonistica apare tot mai mult ca un fel de
sport de tinereþe, pe care-l practici pînã „te afirmi”,
adicã pînã cînd te integrezi în instituþii de învãþãmînt
superior sau de cercetare ºi devii capabil sã priveºti
literatura, cultura, societatea mai de sus ºi mai în
profunzime. Dacã nu te-ncãpãþînezi, din cine ºtie ce
inerþie sau din neputinþã, sã aduni în volum cronici
care, oricum am privi lucrurile, nu mai pot, nu mai au
cum sã ofere o panoramã credibilã a actualitãþii
editoriale, poþi s-o laºi baltã fãrã remuºcãri. ªi apoi,
cui ar mai folosi asemenea panorame? În ceea ce
mã priveºte, singurele cãrþi care încã mã motiveazã
sã scriu despre ele, sunt cele de criticã ºi istorie
literarã, de teorie ºi analizã culturalã, de eseu ºi
nonficþiune politicã, cãrþi care încearcã sã înþeleagã
lumea ºi cultura în care trãim. Beletristica, în schimb,
mã deprimã: „bãtrînii” au obosit, „tinerii” nu prea pot,
cei din generaþia medie ºi-au atuns limitele, iar limitele
sunt, în mod evident, sub nivelul celor din interbelic
sau din perioada dezgheþului poststalinist. Mai apar,
desigur, romane reuºite, cîteodatã (arareori…)
excelente, care-mi redau speranþele. Mai apar
volume de poezie „OK”, (nu ºi mari poeþi). Dar nu
sunt deloc sigur cã mai existã o literaturã românã,
alta decît cea din trecut, iar stocul se aratã a fi din
ce în ce mai redus. Din toate aceste motive ºi din
multe altele, spun azi rãmas-bun cronicii literare, deºi
voi continua sã scriu nu doar „criticã
simptomatologicã” (vorba lui Virgil Nemoianu), ci ºi
comentarii de carte. Într-un fel sau altul, voi continua
sã scriu toatã viaþa despre literaturã.

Ion Pop

Critica vs. negustorii
de carte
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literaturii pe care o scriu, în condiþiile expansiunii
televiziunii ºi internetului, a scãzut proporþional ºi
interesul pentru comentariul acestor scrisuri ºi autori.
S-a constatat, de asemenea, cã ultima generaþie de
critici literari, cea a anilor ’60, a cam abandonat câmpul
cronicii literare ºi, din nefericire, chiar viaþa, cei rãmaºi
atingând vârsta sintezelor ºi considerând probabil cã
nu e de pierdut vremea cu lecturile fragmentare,
ocazionate de vitrina actualitãþii. E de reþinut, da, ºi
exemplul occidental, al civilizaþiei ºi culturii de consum,
subordonatã economiei de piaþã, care deplaseazã
accentul de pe evaluarea propriu-zisã, corectã ºi
exigentã, a unor cãrþi de literaturã pe miza comercialã,
aducând „recenzia” spre statutul de reclamã, de
publicitate în serviciul unor edituri º.a. m.d.

O parte din rãspunsurile la aceste întrebãri pot fi
gãsite ori deduse din rândurile de mai  sus. Dar, dacã
deschidem revistele literare câte au mai rãmas,
observãm totuºi cã cronica ºi recenzia sunt departe
de a fi dispãrut ºi cã autorii lor se strãduiesc sã-ºi
pãstreze, în genere, obiectivitatea ºi onestitatea
lecturilor, a judecãþilor de valoare. Sunt multe nume
noi, unele recunoscute deja ca voci de autoritate realã,
ºi fiecare publicaþie serioasã are câte o micã echipã
de comentatori avizaþi, pe a cãror opinie se poate
conta. Cred cã însemnata tradiþie a criticii foliletonistice
în cultura româneascã de vreun secol încoace mai are
încã un cuvânt de spus, iar cititorii de astãzi, câþi ai mai
rãmas, citesc cu plãcere notele de lecturã ºi cã se mai
ghideazã dupã judecãþile de valoare exprimate în ele –
cu condiþia, desigur, ca semnatarii lor sã-ºi fi câºtigat
credibilitatea printr-un exerciþiu consecvent în exigenþã
ºi probitate intelectualã. În consecinþã, nu sunt foarte
îngrijorat de viitorul cronicii literare, sub acest unghi.
Mai grave pot fi însã – ºi sunt deja în bunã mãsurã –
efectele politicii culturale a ultimilor ani, privind mai întâi
editurile, cartea, ºi, evident, purtãtoarele de opinie
criticã, adicã revistele literare, lãsate cam în voia sorþii,
ca atâtea alte sectoare ale vieþii noastre. Se vede cu
ochiul liber cã tot ce þine de culturã e promovat aproape
în silã de cãtre autoritãþi, se cheltuiesc bani pentru tot
felul de divertsimenete facile, la limita trivialului, dar nu
se gãsesc fonduri pentru a susþine faptul de culturã
consistent ºi cu efecte pozitive în educaþia ºi formaþia
umanistã a publicului larg. O revizuire a acestei politici
pãguboase ar fi urgentã ºi vitalã ºi sunt convins cã,
mai bine susþinute ºi promovate, ºi publicaþiile ce
adãpostesc cronica literarã vor fi urmãrite cu mai mult
interes de cãtre cititori. Fãrã îndoialã, efectele zisei
economii de piaþã se vor resimþi ºi al noi în anii ve vin
– unele semne au apãrut de pe acum -, însã nu vreau
sã cred cã întâmpinarea criticã specializatã se va
lãsa uºor învinsã de pragmatismul negustorilor de
carte. Ei vor putea sã-ºi facã publicitate în toate
formele de mass media, dar un spaþiu nepoluat de
interesul financiar sper, oricum, sã se pãstreze
neafectat. Rãmâne, desigur, ºi problema invaziei de
veleitaraism, a autorilor care publicã volum dupã volum
fãrã sã spunã cu adevãrat ceva demn de reþinut ºi
care forþeazã intrarea mai ales în publicaþii foarte
provinciale, dominate de cenacluri de diletanþi, cãrora
ale fac ecou ºi unele recenzii scrise la comandã sau

E adevãratã, ba chiar evidentã, premisa de la
care pleacã ancheta – anume retragerea masivã a
cronicarilor literari. Între 2000 ºi 2007-8, erau vreo
douãzeci de cronicari sãptãmânali buni ºi foarte
buni; acum, degetele de la o mânã îmi prisosesc
dacã mã pun sã-i numãr pe supravieþuitori. Îi
preþuiesc cu atât mai mult pe cei care au rezistat
acestui exerciþiu de uzurã care e cronica literarã –
de la Daniel Cristea-Enache la Cosmin Ciotloº.
Însã nu m-aº grãbi sã-i cert pe defectori, din trei
motive. Iatã-le mai jos.

Primo, nu uit cã ecloziunea generaþiei 2000 ºi
rapida ei ascensiune li se datoreazã. Generaþia 2000
a avut norocul unei serii extraordinare de critici literari,
comparabili (ºi ca numãr, ºi ca înzestrare) doar cu
aceea a criticilor generaþiei ’60. Se cuvine sã le
apreciem munca de un deceniu, chiar dacã acum au
decis sã se retragã. (De fapt, cu atât mai mult.)

Secundo, retragerea lor din vortexul cronicii
înspre limburi mai paºnice nu e totuna cu o lãsare
pe tânjealã; dimpotrivã, cronicarii defectori s-au
dovedit monografiºti exemplari – de la Andrei Terian
la Alex Goldiº ºi de la Mihai Iovãnel la Claudiu
Turcuº, mai toþi dezertorii (de fapt, trecuþi la altã

Supravieþuitori
& defectori

sub impuls strict amical. Dar asemenea ecouri pot fi
repede sancþionate de orice cititor cât de cât cultivat.
Acestea fiind zise, statutul de „cercetãtor specializat”,
în principiu concurent ºi chiar în conflict cu cel, mai
„impresionist” ºi mai „frivol”, al cronicarului literar, nu
cred cã interzice apropierea punctualã de câte o carte
de valoare, despre care simþi nevoia sã scrii. Eu, unul,
am simþit ºi mai simt aceastã nevoie, oricât de „retras”
m-aº simþi uneori dinspre cronicã spre studiul mai
aprofundat, „de specialitate”. A fi la curent ºi a
reacþiona la viaþa imediatã a literaturii e o situaþie ce
mi se pare fireascã, ea întreþine sensibilitatea faþã de
metamorfozele lumilor imaginare care se construiesc
în vecinãtatea noastr, faþã de limbajele lor,  ºi ne
fereºte de multe dintre variantele anchilozei
intelectuale ce ne poate afecta, indiferent de vârsta
biologicã.

Radu Vancu
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armã) au dat studii capitale, din acelea care dau
consistenþã criticii unei generaþii. (Cãreia cronicile îi
dau doar vizibilitate.)

Tertio ºi în fine, nu am de ce sã mã întristez
pentru retragerea lor fiindcã dinamica asta e absolut
normalã ºi þine de diviziunea naturalã a muncii în
societãþile complexe. Era anormal ca un cronicar
literar sã fie ºi monografist, ºi istoric, ºi sociolog
literar, ºi profesor, ºi jurnalist cultural etc. Numai ne-
diferenþierea mediului literar, primitivismul lui, fãcea
posibil ºi chiar obligatoriu lucrul ãsta. Aºa încât ce
se petrece acum nu reprezintã decât fireasca
specializare a personajelor din interiorul sistemului
literar. E firesc ca un universitar sã scrie întâi de
toate studii academice – ºi abia apoi, în mãsura în
care mai are timp & chef, sã practice din când în
când cronicãreala, ca sã nu-ºi iasã din mânã ºi sã
ºtie lumea cã mai trãieºte. E firesc ca un jurnalist
cultural excelent, cum e Marius Chivu (cel mai bun
pe care-l avem, oricând comparabil cu cei mai buni
jurnaliºti culturali occidentali), sã se simtã
inconfortabil în universitate ºi sã-ºi dea demisia de
acolo, dupã un stagiu doctoral nefinalizat. Cei patru-
cinci, hai ºase cronicari sãptãmânali pe care-i mai
avem mi se par suficienþi pentru producþia realã de
carte valoroasã din România; e destul de improbabil
sã aparã o carte cu adevãrat bunã ºi ea sã nu fie
cronicatã nicãieri. (Mai ales cã hebdomadarelor li
se adaugã cronicarii din publicaþiile lunare). Iar cel
mai mare câºtig mi se pare apariþia jurnaliºtilor
culturali profesioniºti – de la deja amintitul Marius
Chivu (care e ºi un scriitor de primã mânã) la Luiza
Vasiliu.

Pe scurt, diminuarea numãrului cronicarilor
literari e fireascã – vine ca efect al maturizãrii
ecosistemului literar, ºi e compensatã de
diversificarea tipurilor de personaje care-l compun.
Iar ecosistemul se autoregleazã – vor rãmâne în cele
din urmã exact atâþia cronicari de câþi e nevoie. Eu
cred, cum spuneam, cã cinci-ºase cronicari
sãptãmânali, plus cei de la revistele lunare pot
acoperi eficient cele câteva zeci de apariþii notabile
ale unui an literar. Pe lângã ei, jurnaliºtii culturali vor
da dinamicã & vizibilitate mult mai largã fenomenelor
validate de cronicari; iar academicii le vor nemuri,
cu normala întârziere academicã, în sinteze &
monografii. Cam aºa va arãta cea mai bunã dintre
lumile literare.

Ce mã îngrijoreazã mai tare, de fapt, nu e soarta
cronicarilor literari; ei vor rãmâne exact atâþia câþi e
nevoie. Ci platformele necesare jurnaliºtilor culturali;
aici e suferinþa cea mai mare. Nu existã, ca în
Occident, cutuma rezervãrii unei pagini sau douã
pentru jurnalism cultural în marile cotidiene. Marius
Chivu & Luiza Vasiliu îºi pot face profesionist treaba
în Dilema veche; însã nici un cotidian nu mai pune
la bãtaie câteva pagini pentru culturã, precum Ziua
ºi Cotidianul pe vremuri. Abia asta mã îngrijoreazã;
însã, optimist incurabil, cred cã se va rezolva ºi asta.
Dacã nu în print, care e pe moarte, zice-se, atunci
în mediile audio-video. Ce se întâmplã la Digi 24, cu
apariþia câtorva emisiuni culturale excelente, îmi dã
speranþã.

Ameninþarea cu sfârºitul cronicii literare nu este
decât încã una din istericalele care scot icnete din
credulii care vãd peste tot sfârºitul lumilor noastre.
Aparþinem unui imaginar apocaliptic, mereu cãutãm
„sfârºituri”, avem nevoie de spaima aceasta
primordialã a „terminãrii”, ca sã avem garanþia cã
suntem încã vii. Bau-baul acesta a mai fost vânturat,
încã în repetate rânduri, lansând fiori pe coloana
vertebralã a culturii occidentale.

Dupã mai multe sfârºituri ale vieþii pe Pãmânt a
fost anunþat sfârºitul istoriei, ºi iatã cã Istoria este mai
vie ca niciodatã, lovindu-ne în plexul solar în fiecare
zi. Au mai fost zbierete ºi despre sfârºitul literaturii,
un alt dezastru al culturii occidentale care nu s-a
produs. A fost anunþatã ºi dispariþia cãrþii, dar iatã,
cãrþile nu au dispãrut, dimpotrivã producþia de carte
la nivel global este mai mare decât oricând altcândva
în istorie.

Cu anunþata dispariþie a cronicii literare e la fel. E o
angoasã scoasã din povestea cu Petricã ºi lupul.
Vãicãrelile despre catastrofa iminentã care ne
aºteaptã, despre momentul tragic în care nu vom mai
avea, vai, o, vai, cronici ºi cronicari nu se susþin decât
prin plãcerea malignã a psihozei induse. Avem la fel
de multe reviste literare ºi site-uri online, la fel de mulþi
cronicari de televiziune ºi de videobloguri, la fel de
mulþi comentatori ºi lansatori de volume la apã. Dovadã
cã niciun piºcotar nu flãmânzeºte!

Eu pot vorbi doar despre experienþa mea de
cronicar literar amator. Eu am scris în ultimii 20 de ani
cronici pe care uneori le publicam în reviste literare,
pe care alte ori le postam pe blogul meu sau pur ºi
simplu le notificam pe Facebook nu pentru a face
ierarhii, ci pentru cã îmi place sã citesc. Pentru mine
cititul ºi scrisul sunt douã adicþii, dependenþe
fundamentale ale întregii civilizaþii a Cãrþii, nãscutã
prin pustiurile Iudeii. Vom continua sã citim ºi sã scriem
mii de ani de-acum înainte. Firoscoºii ar trebui sã nu
se mai teamã de orice umbrã care transformã un
pistol cu apã într-o bombã atomicã.

A scrie cronicã este ºi trebuie legat de actul de
lecturã. Dacã este sã vorbim despre profesionalizare

Doru Pop

Cronicãreala ca
flecãrealã
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ºi despre cercetare, mã întreb cum poþi sã faci orice
fel de culturã, fãrã lecturã? Revin cu un argument
mai vechi al lui Eco – semioticianul spunea, pe bunã
dreptate, cã nimeni nu citeºte cu atenþie literatura, cã
suntem victimele unor locuri comune pe care le luãm
gata digerate. E regretabil când oameni respectabili,
critici literari cu patalama, fac acest lucru. Problema
nu este absenþa cronicilor, ci cronicile fãcute de
pomanã, din obligaþie sau, ºi mai rãu, pentru uzul
coteriilor locale. Se scriu cronici de complezenþã,
cronici de dosar (pentru intrarea în Uniune), cronici
de frustrare, cronici la comandã, cronici pompoase
ºi pline de ºarm, dar nu se scriu cronici critice, cronici
care sã limpezeascã apele tulburi ale unei literaturi
marginale ºi minore.

Dar nici nu e mare pierdere cã nu mai avem
niºte „guru”, niºte magiºtri ai întâmpinãrii. Pentru cã
trãim într-o epocã în care valorile nu se constatã prin
binecuvântarea nu ºtiu cãrui înþelept cocoþat în vârful
unei instituþii literare, ci printr-un dialog al multiplelor
voci din sfera publicã. Existã un fel de inteligenþã
colectivã a tuturor cititorilor de carte din România, a
cãror abilitate de a recunoaºte calitatea este mai
limpede decât a osificaþilor oploºiþi prin redacþii prãfuite.

Ce aº deplânge, mai degrabã, este
cronicãreala ca flecãrealã. Tot mai mulþi „critici” îºi dau
cu pãrerea despre cãrþi pe care le frunzãresc, fãrã
sã le citeascã. Cronicãreala este ca o rãcealã
localizatã în stomac, afecteazã întreg metabolismul.
Prefer constatãrile unui bloger „neprofesionist” unui
critic literar care nu citeºte. Existã un fel de
complezenþã a cronicãritului, unde „cronicarul” citeºte
coperta patru, mai trage cu ochiul ce s-a scris online
sau pe print ºi reia douã-trei truisme pe care le
împacheteazã pe post de sentinþã.

Cronica a murit, trãiascã cronica!

Ea nu dispare, se
transformã

Alexandru Matei

În primul rînd, nu cred cã dispare cronica literarã.
În al doilea rînd, vorba unui adagiu, cronica nu dispare,
cronica se transformã. Deºi nu dispare, cronica nu
mai conteazã ca altãdatã. Mã gîndesc acum, repede,
la douã motive.

Primul este legat de genul în cauzã: recenziile
se înmulþesc, dar cititorul nu are rãbdare sã citeascã
6-10.000 de semne despre o carte. N-are rãbdare
ºi nici timp. Cîte cãrþi apãreau în România ºi cîte
erau disponibile în România în alte limbi pe vremuri,
cînd instituþia cronicii literare era la mare cinste? Cîte
apar acum? Aºadar, recenzii în loc de cronici, mai
multe, nume cu mai puþinã autoritate, dar mai multe,
mã opresc aici pentru cã enunþ truisme.

În al doilea rînd: literatura, adicã ceea ce se
numeºte literatura „esteticã”, nu mai dominã ierarhia
discursurilor publice. Nu discut acum cauzele, au
fãcut-o alþii, dar mi se pare evident un lucru: literatura
„esteticã” a fost investitã cu rolul de emancipare a
conºtiinþei individuale ºi colective de sub diverse
tutele constrîngãtoare. Povestea asta a ajuns una
dintre cîteva poveºti despre lumea modernã, aºa
încît poþi foarte bine sã citeºti altceva decît literaturã
(deºi ar fi cumva pãcat sã nu mai citeºti deloc
literaturã), sau sã faci altceva echivalent consumului
de artã (sã contempli în alt fel) . Nimeni nu se
întreabã de ce cronica de film este astãzi mai
prezentã decît cea literarã (nu am folosit o noþiune
orizontalã scriind „prezentã”). Bun. Argumentul meu
este cã astãzi apar cãrþi despre care cronicarul
literar nu poate scrie cu expertizã. De aceea, cred
cã ceea ce se numeºte cronicã literarã ar trebui sã-
ºi schimbe numele în cronicã culturalã. Cronica
literarã ar fi o specie a cronicii culturale, necesarã
mai ales pentru circulaþia cãrþilor pe piaþa
mondializatã. Cum ar arãta o cronicã literarã despre
Mii de platouri a lui Deleuze?

Opþiunea articole cotate academic versus
opþiunea cronicã literarã  nu mi se pare autenticã
decît într-o situaþie care iarãºi este nouã, apãrutã
de un deceniu. Un universitar de astãzi poate alege
sã scrie în limbi strãine, ceea ce îi încarcã de
bunãseamã agenda. Îºi poate alege cititorii, iar
tentaþia e mare. Îºi va pierde prestigiul pe care-l poate
obþine pe scena naþionalã, dar poate intra în dialog
cu o comunitate de interese comune ºi formatã din
membri cu expertizã poate superioarã celor din
România.

Povestea se poate încheia aºa: poþi fi, în critica
româneascã de azi, iau acum douã extreme, Daniel
Cristea-Enache sau Andrei Terian. Diferã numãrul de
like-uri de pe facebook, numãrul de citãri indexate ºi
numãrul de cititori. Cît despre posteritate, who gives
a damn shit deocamdatã? Ideal ar fi, dialectic, ca
Terian sã scrie din cînd în cînd articole strãlucitoare
în presa centralã, iar Cristea-Enache sã publice cîte
un ISI. Mã tem însã cã prima variantã e mai plauzibilã
decît cealaltã. Fapt este cã, într-un haos mediatic cum
este cel din era internetului, teritoriile sunt mai mici,
mai multe, niºele se înmulþesc, iar ceea ce se numeºte
mainstream atinge doar epiderma unui fenomen care
comportã profunzime.

Cronica literarã nu moare, ea se transformã. Dar
lent, atît de lent încît pare cã totul e ca-nainte, dacã citim
reviste literare de provincie mai ales. Aºa dupã cum nici
Angela Similea n-a murit, ci doar s-a transformat, critica
literarã e ºi ea, astãzi, un fenomen de niºã.
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Iulian Boldea

Vocile care anunþã dispariþia cronicii literare au
ºi nu au dreptate sã se îngrijoreze. Existã, fãrã
îndoialã, o eclipsã de interes, de notorietate, de
vizibilitate a criticii literare în general, a istoriei literare
ºi, mai ales, a cronicii literare. Pe de altã parte, sunt
mulþi intelectuali nemulþumiþi, mulþi scriitori infatuaþi,
mulþi autori vanitoºi, care deplâng nu posibila dispariþie,
ci chiar existenþa cronicii literare. Desigur, dincolo de
declinul cronicii literare, putem (suntem chiar
îndreptãþiþi) sã vorbim de eficacitatea ei. Mai are
cronica literarã eficienþa din vremurile ei bune? Mai e
cronicarul literar criticul cu autoritate care vegheazã,
prin buna cumpãnire a judecãþilor de valoare asupra
cãrþilor, la buna funcþionare a metabolismului literaturii?
Mai sunt aserþiunile sale luate în serios, mai au ele
vreun rol, vreun rost, vreo funcþie în stabilirea
ierarhiilor, în conturarea ºi consolidarea canonului
literar?

Un examen sumar al cronicarilor literari în
funcþiune la diferitele reviste literare aratã, aº spune,
o diminuare nu doar a numãrului acestora, dar ºi a
calitãþii semnãturilor ºi textelor critice. Sunt reviste
unde cronicarii literari apar ºi dispar instantaneu,
neexistând o strategie de continuitate a acestui
exerciþiu hermeneutic de neîndoielnicã importanþã.
Dacã discursul critic e „mai aproape de metaforã decât
de idee”, iar un critic adevãrat „e un scriitor, mânuind
limba ca un artist” (Nicolae Manolescu), nu e mai puþin
adevãrat cã, dincolo de eficienþa ei metodologicã,
dincolo de finalitãþile sale imediate (întâmpinarea
cãrþilor noi apãrute, prin diagnostic prompt, prin
examen riguros, dens, pe cât posibil în limitele
obiectivitãþii), cronica literarã, aºa fragilizatã cum este,
stând sub semnul precaritãþii (conceptuale,
metodologice, temporale) trebuie sã-ºi asume o
(pre)dispoziþie specularã ºi autospecularã, ea fiind una
dintre oglinzile active ale unei literaturi, în care aceasta
îºi reflectã conformaþia, geografia adesea accidentatã,
anatomia ºi fiziologia esteticã. Cronicarul literar
autentic, cu instrumentele sale labile, cu condiþia lui
interogativã, nu e doar un tehnocrat al criticii, un
funcþionar mai mult sau mai puþin servil, care

înregistreazã/ legitimeazã noile apariþii editoriale, el
îmbinã deprinderea analiticã ºi dexteritatea
conceptualã, participând la dispute teoretice, fiind
actant al dezbaterilor de idei, prin asumarea unui stil
în care tensiunea ideii are drept corolar spontaneitatea
ºi concreteþea, plasticitatea enunþãrii ºi claritatea
dicþiunii ºi viziunii.

Una dintre cauzele statutului periferic pe care
riscã sã îl ocupe tot mai mult ºi mai repede cronica
literarã se leagã ºi de impactul culturii academice, cu
importanþa ce se acordã cercetãrii ºtiinþifice, influenþatã
de criteriile anglo-saxone ale scientometriei (ISI, factor
de impact, citãri, indexare BDI sau ISI Web of
Knowledge, factor Hirsch etc.). În acelaºi timp, dubla
specializare a criticului nu mi se pare deloc imposibilã,
o dovadã peremptorie fiind numãrul mare de
universitari, docþi, bine instruiþi, specializaþi în diverse
domenii ale culturii, care exercitã ºi oficiul cronicii
literare. În acest sens, riscul dispariþiei cronicii literare
nu mi se pare chiar atât de stringent. Mai credibilã mi
se pare ipoteza dispariþiei cronicii literare oneste, clare,
autentice, aceea care îºi ia rosturile în serios ºi îºi
propune sã analizeze, sã judece, sã interpreteze în
mod obiectiv textul literar, fãcând abstracþie de datele
conjuncturale, de „contextualitate”, dând seamã doar
de calitãþile sau de imperfecþiunile operei ºi integrând-
o într-o serie esteticã, într-o ierarhie valoricã, într-o
paradigmã a structurilor literare. Cu prestigiul vizibil
erodat, într-o epocã în care literatura însãºi ºi-a pierdut
masiv din notorietate, cu capacitatea de a discerne
valorile ºi de a impune ierarhiile diminuatã, cronica
literarã este, azi, ca specie literarã, în aºteptarea unei
necesare resurecþii, în cãutarea unei noi legitimãri,  a
unui binevenit reviriment.

Cicã  niºte
cronicari...

Dan-Liviu Boeriu

Marketingul
cronicarului

Ce ciudat mi se pare, Alex, sã mã-ntrebi pe mine
despre dispariþia cronicii literare, din moment ce eu
cu asta mã ocup sãptãmânal. ªi bãnuiesc cã n-oi fi
eu singurul lunatic care mai încearcã sã, cum sã
zic…, „punã ordine”, dupã propria pricepere, în haosul
editorial de la noi. Nu folosesc termenul „haos” cu
vreo conotaþie peiorativã; dimpotrivã: pe mine chiar
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mã bucurã efervescenþa ºi policromia apariþiilor
editoriale, în care deseori trebuie sã intri cu maceta
ca sã deosebeºti albul de negru.

Consider, totuºi, ca îndreptãþite întrebãrile tale.
Dacã nu se referã neapãrat la perspectiva dispariþiei
fizice a cronicii din paginile revistelor literare, ele ating
în schimb un punct mult mai sensibil, în fond: acela al
utilitãþii receptãrii „profesioniste” a literaturii. Cred cã
problema þine mai degrabã de o anume imposibilitate
obiectivã de sincronizare a textului critic cu viteza
nebunã cu care orice informaþie despre vreo carte
ajunge la potenþialii cititori. Cronicile lui Nicolae
Manolescu de dinainte de 1990 erau aºteptate cu o
rãbdare mecanicã: se ºtia cã în numãrul urmãtor al
României literare criticul literar avea sã dea un nou
verdict. Azi e suficient sã dai un google search cu
numele cãrþii ca sã gãseºti minimum 3 bloguri care
deja au câte-un textuleþ despre volumul respectiv.
Evident cã o notã amatoristicã de lecturã nu poate
substitui greutatea unei evaluãri profesioniste, însã
pe cititorul obiºnuit (nu ºtiu cine e ãla, dar toatã lumea
vorbeºte despre el, cum se vorbea despre „detergentul
obiºnuit” din reclamele stupide de mai demult, aºa cã
voi folosi ºi eu aceastã sintagmã) nu cred cã-l
intereseazã foarte mult opinia avizatã a unui ins despre
care nu ºtie mai nimic. Cronica literarã, atâta câtã
mai este, pierde teren ºi din cauza faptului cã mulþi
dintre aceia care o practicã nu au simþit nevoia sã se
înfãþiºeze în faþa cititorilor ºi într-o altfel de ipostazã
decât aceea de procuror scorþos cãruia-i put cãrþile
proaste. Nu pledez pentru histrionism ori cabotinism;
spun doar cã „cititorul obiºnuit” (þi-am zis cã nu pot
scãpa de vorba asta?) va gira întotdeauna o persoanã
în al cãrui gust literar are încredere. Cronica bine
fãcutã poate avea fani, adicã niºte oameni care,
confruntându-ºi în mod repetat pãrerile despre o carte
cu aceea a cronicarului, vor conchide cã acesta din
urmã „le zice bine” ºi cã îi convinge sã cumpere sau
sã refuze sã cumpere un anumit volum. E nevoie,
aºadar, de inventivitatea ºi ingeniozitatea criticului ca
sã reuºeascã sã coaguleze în jurul lui oameni dispuºi
sã-l asculte ºi sã-l urmeze. Sunã aproape a prostituþie.
Nu e. E doar marketing. Aºa cum scriitorul face tot
posibilul sã-ºi promoveze produsul, la fel ar trebui s-
o facã ºi cronicarul. Pentru cã, în definitiv, cronica e
la rândul ei o specie literarã.

Ultima dintre întrebãrile tale ridicã o problemã
delicatã. Din punctul meu de vedere, criticul literar se
deosebeºte net de cronicarul literar prin faptul cã primul
propune o privire de ansamblu asupra literaturii unei
epoci, în timp ce al doilea se hrãneºte din impactul
imediat. Diferenþa e esenþialã: cronicarul literar livreazã
rezultatul unei lecturi rapide ºi integratoare curentului
actual, în timp ce criticul, având avantajul unei anume
detaºãri de imperativul urgenþei, face o muncã de
„localizare” a literaturii de azi într-un tablou al evoluþiilor
estetice, al modelor formale, al motivelor epice ori lirice
aferente câte unei perioade etc. De aceea, cred cã
cronicarul îi oferã criticului „inconºtient – material prim,
câteva linii directoare, pentru realizarea acestei
panorame care se poate constitui într-o istorie literarã.

ºi tot de aceea cred cã critica literarã ar trebui sã vinã
cu preponderenþã din mediul academic. Cronica, fiind
o sorã mai micã, poate scãpa de cerinþa asta a
omologãrii universitare, însã critica literarã, care
stabileºte niºte direcþii, care selecteazã, triazã ºi, la
rigoare, canonizeazã, ar trebui sã aibã o legitimitate
ceva mai serioasã decât talentul literar al celui care o
scrie. Dubla specializare despre care vorbeºti ar fi
idealã, numai cã e foarte greu de crezut cã în ziua de
azi cineva ar putea sã îndeplineascã cu success atât
activitatea sãptãmânalã de recenzare, cât ºi cazna
cu ºtaif inclus a creãrii unui sistem valoric literar. ªi-
atunci nu ne rãmâne decât odioasa, dar eficienta,
„diviziune a muncii”, chiar dacã sunã ca dracu’:
cronicarii sã-ºi scrie cronicile, iar criticii sã fie atenþi la
nuanþele, tendinþele ºi punctele comune convertibile
în eventuale curente literare. Fiecare cu felia lui, cum
s-ar spune. Simplu, nu?

Adriana Stan

Atitudinea
cronicofilã

Mie aºa-zisa dispariþie a cronicarilor mi se pare
o falsã problemã. În primul rând, impresia cred cã
vine din decompresia post-comunistã a câmpului
nostru literar. Din motive des dezbãtute în ultima
vreme, acesta s-a coagulat în anii ’60-’70 în jurul
cronicii, care a beneficiat de un spaþiu public
disproporþionat, ajungând un fel de reginã a studiilor
literare. Imaginea aceasta a rezistat, prin mirajul puterii
simbolice implicate, ºi în mentalul criticilor afirmaþi dupã
’90. Deºi uneori au mers pe principiul „se jurã cã nu
furã”, ºi aceºtia au confirmat modelul legitimãrii ca ºi
critic prin a fi, mai întâi, cronicar. Într-adevãr, cele mai
valoroase nume ale momentului au intrat intuitiv în
lumea bunã pe uºa foiletonului. Chiar dacã dupã
aceea s-ar fi apucat ºi de lucruri mai serioase, sã
recunoaºtem cã exerciþiul prim li s-a întors nu o datã,
dând un boost receptãrii ºi premierii propriilor cãrþi.
Bineînþeles cã acesta n-ar fi un lucru rãu câtã vreme
atitudinea cronicofilã n-ar fi continuat adesea sã
acþioneze deformator ºi asupra altor specii critice,
rãmase, chiar la douã decenii dupã schimbarea de
regim, tot în condiþii de tatonare. Astfel cã am continuat,
ºi continuãm, sã avem istorii literare (sau studii de)
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cârpite din cronici, cronici vândute ca lucrãri sintetice,
o piaþã de cercetare ºchiopãtândã pe care
instrumentele ºi standardele care ar trebui sã-i fie
specifice o frustreazã, în loc sã o motiveze (tocmai
pentru cã le-a învãþat din mers ºi, eventual, din
arivism). Prin urmare, cred cã rãmânem (membrii
generaþiei mele, vreau sã zic) într-o stare de indecizie
– ºi nici mãcar de alternanþã asumatã –, râcâiþi periodic
de bovarismul prestigiului cronicãresc, tot mai întristat
de cãderea liberã a presei tipãrite.

Pe de altã parte, graþie multiplicãrii mediilor de
afirmare ºi promovare, literatura contemporanã nici
nu mai are nevoie întotdeauna de acel ajutor foiletonist
sincron, care, în virtutea pactului supravieþuirii întru
autonomie, îl impunea odatã pe Nichita din cronicã
direct în canon. Ar avea nevoie, în schimb, ca într-un
context efectiv de „piaþã”, de un barometru critic activ
pe toatã suprafaþa – nu doar a ficþiunii, nu doar în zona
editurilor puternice, a cãrþilor discutate în serie prin
mimetism sau prin îmbrânceli de gaºcã, ori a celor
considerate din simpatii redacþionale. Or, mi se pare
cã, din aceastã privinþã, deficitul nu stã în numãrul
cronicarilor curenþi, cãci în ultimii 3-4 ani au apãrut
destui semnatari tineri ºi foarte tineri, iar la reviste
principale ca Dilema veche, România literarã sau
Suplimentul de culturã, oricine poate vedea, pe lângã
colaboratori periodici, nume stabile care asigurã
cronica aproape neabãtut; ci în modul cum cronicarii
de ieri ºi de azi tind sã îºi asume funcþia, altfel spus,
în faptul cã le lipseºte adesea curajul de a descoperi
literatura pe cont propriu, curiozitatea ºi interesul de
a oferi o imagine veridicã ºi extensivã a peisajului
actual. Am avut mereu cronicã profesionistã (uneori
poate chiar prea, ºi prea apropiatã de eseu), dar mai
puþin o profesionalizare a cronicii, ce ar implica, în
termenii mei, un proces deflaþionist, adicã descãrcarea
bagajului mitizant ºi lecuirea de speranþa cã aici se
aflã anticamera „marii – ºi singurei - critici”.

Adrian Mureºan

Între comunism ºi
anarhie

Fireºte, aº putea rãspunde la toate întrebãrile
acestei anchete cu „Da”. Dacã rãspund astfel
întrebãrilor cu privire la moartea cronicii literare, nu
mã feresc, însã, pe de altã parte, de a-mi afirma,

totuºi, optimismul cu privire la coexistenþa, deºi nu
des întâlnitã, celor douã specializãri, cronicar –
cercetãtor. Puþini critici reuºesc sã converteascã
acest veritabil ºi balcanic „echilibru instabil”, cum
ar spune Mircea Muthu, la gramatica vaselor
comunicante. Datoritã lor, cronica literarã, cred, va
rezista. De fapt, aceasta este ºi cronica literarã: o
gâlceavã a înþeleptului cu lumea. Puþini, dintre cei
talentaþi, sunt dispuºi sã o poarte ºi sã coboare,
pãºind provocator printre cliºee, mergând pe sârmã
în ºir indian ºi reuºind sã îºi semneze adânc
apocrifele metaficþionale în nisipul împietrit. Dintre
seniori, primele nume care îmi vin în minte la
superlativ, sunt Mihai Zamfir ºi ªtefan Borbély.
Dintre cei tineri, reprezintã excelent, atât cronica
literarã, cât ºi critica academicã, Alex Goldiº ºi Paul
Cernat. Speranþe mari vin ºi de la George Neagoe.

Va muri oare cronica literarã? Nu cred, acest
lucru nu s-ar întâmpla decât atunci când, istoria
„internã” a literaturii ar refuza istoria circumstanþelor.
Dintre marii noºtri intelectuali, þin minte cã Noica
era cel mai pornit împotriva eseismului ºi
fragmentarismului din cronici sau din recenzii ºi ar
fi acreditat imediat aceastã idee a dispreþului faþã
de ceea ce el numea „fleacuri legate de contingentul
trecãtor”. Pe bunul sãu prieten, Nicu Steinhardt,
nu ezita sã-l dojeneascã numindu-l „derbedeu”, într-
un sens, mãrturisea acuzatul, „niþel admirativ”, ca
unuia care îndrãznea „cu sfruntatã candoare sã nu
se supunã disciplinii ºtiinþifice”, risipindu-ºi spiritul
dotat cu o extraordinarã putere de cuprindere în
„mici semnalãri”. Relaþia pe care am evocat-o este
edificatoare pentru ideea dramaticã, într-un sistem
politic „închis”, a respingerii reciproce a celor douã
„voci” critice: Noica neputându-ºi pãrãsi fief-ul
academic-filosofic, Steinhardt hoinãrind liber,
relativizând, pozând mereu în cronicar amator.
Bineînþeles, fiecare excela ºi era imbatabil pe
terenul propriu, însã falimentul ideii criticului
„complet” era evidentã.

Astãzi, când nu mai existã constrângerile pe
care Noica sau Steinhardt aveau sã le suporte, ar
trebui ca, dimpotrivã, cronica sã se dezvolte pe
trasee nelimitate. Dispariþia ei ar echivala cu o farsã
tragicã. Ea este atacatã – am convenit deja – din
toate pãrþile, ba de cãtre retragerea marilor critici
de actualitate, ba de ascendentul culturii mediatice
asupra celei de tip tradiional, ba de abstragerea în
cercetarea tot mai specializatã. Da, sigur, fireºte.
ªi totuºi... lansez aici o provocare: nu cumva sã
se fi autodistrus, oare, în timp, cronica din interior,
prin repetate abdicãri de la spiritul critic, prin agitaþia
publicitarã, prin zelul nihilist ori, din contrã, prin
pânzele hagiografice ºi prin supradimensionarea
unei opere sau a unei persoane – fie ea ºi directorul,
patronul ori redactorul-ºef al publicaþiei respective?
Nu cumva se întâlnesc la mijloc cronica retoricã,
dulceagã, labãrþatã ºi diabetic-encomiasticã cu
aceea anarhicã, obsedatã de rãzboaie mãrunte,
stãpânitã de convulsii ºi de variaþii acide ºi
promovând vedetisme sezoniere?

A scrie astãzi cronicã literarã nu este deloc
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uºor. Nu este la îndemâna oricui sã „scuture”
podoabele stilistice aflate în exces ºi sã gãseascã
echilibrul dintre poli. Pare o operaþiune deloc dificilã:
cronica, fiind o specie aparþinând cu stricteþe
imediatului, confecþionarea ei ar trebui sã urmeze
– nu-i aºa? – linia stringentã a Actualitãþii. Riscul,
însã, este acela de a a deveni, vorba lui Cãlinescu,
„inactuali de prea mult prezent”. A voi cu orice preþ
sã fii exclusiv al timpului tãu (scria Adrian Marino,
mergând ºi el pe linia magistrului sãu) „echivaleazã
cu a fi al nici unui timp, prin uniformizare, platitudine,
lipsã de relief personal ºi, mai ales, prin limitare la
conþinutul efemer al unei singure secvenþe
cronologice” (A. Marino).

Adrian Tudurachi

Problema autoritãþii
simbolice

Nu mã îngrijoreazã soarta criticii de
întâmpinare. O duce bine ºi sunt convins cã o va
duce ºi mai bine. Iar principalul meu argument e
economic. Poziþiile de comentariu a actualitãþii
literare sunt direct dependente de dimensiunea ºi
specializarea pieþii de carte. Pentru fiecare cititor
vizat de un roman trebuie sã existe un comentator
care sã i se adreseze, într-o revistã culturalã sau
glossy, la televizor sau pe coperta a patra a cãrþii.
Pânã ºi consumatorii de literaturã poliþistã au nevoie
de o voce care sã le vorbeascã despre felul în care
se realizeazã genul lor preferat – aºa cum
pasionatul de thriller va dori sã ºtie în ce fel Lupul
de pe Wall Street îi satisface aºteptãrile. De altfel,
explozia cronicii de film sau de arte plastice din
ultimii ani ar trebui sã fie un bun indiciu asupra
direcþiei în care mergem. Piaþa de comentariu a
actualitãþii literare e în expansiune, nu în retragere,
ºi vor apãrea noi nevoi de discurs critic pe
segmente care altãdatã erau invizibile. Ca regulã
generalã, fiecare mie de exemplare adãugatã la un
tiraj creeazã noi slujbe de cronicari; iar dacã unii s-
au retras, vor veni alþii sã le ia locul. Poate cã
asistãm în prezent la dispariþia carierelor de patru
decenii, înlocuite de activitãþi episodice, legate de
specificul unui „mediu” (bloguri, forumuri, pilule tv
etc.). Dar diferenþa nu e atât de semnificativã încât

sã ne dea emoþii. Cine ar regreta azi pensionarea
lui Alex ªtefãnescu?

Însã întrebarea pe care o pune Alex Goldiº
sugereazã, prin chiar formularea ei, un rãspuns:
existenþa unui fenomen de migrare a cronicarilor
spre domeniul cunoaºterii ºtiinþifice. Nu am avea
aºadar de-a face cu o simplã diminuare a unei
bresle, ci cu o reorientare profesionalã, un abandon
al publicisticii în favoarea unor activitãþi mai
„serioase”. ªi, în fine, cu descoperirea unei
„normalitãþi” occidentale a consacrãrii întregii vieþi
pe altarul ºtiinþei. Ceea ce aº remarca e cã tradiþia
ºtiinþificã occidentalã nu implicã dedicaþia exclusivã.
Brunetière sau Lanson fãceau în paralel cu
cercetarea ºi cronicã literarã, aveau rubrici în
reviste culturale, participau din plin la viaþa literarã.
Nu mai vorbesc de Paul Valéry sau de Thibaudet.
Chiar ºi astãzi rubrica de comentariu a actualitãþii
de la Le Monde des Livres e atribuitã unor
personalitãþi ale vieþii academice, adesea cu cãrþi
grele de teorie în bibliografie. Consacrarea integralã
a activitãþii, mai ales în domeniul literar, þine de
mitologie. ªi acelaºi lucru se vede în tradiþia
noastrã: de la Mihail Dragomirescu pânã la Dan C.
Mihãilescu, s-a fãcut publicisticã ºi cercetare
literarã; nu ar fi niciun motiv ca ceea ce a funcþionat
pentru ºase generaþii de critici sã nu meargã pentru
încã una. Însã în prezent nu vorbim despre aceastã
conjugare tradiþionalã a ritmurilor cercetãrii ºi ale
publicisticii. Ci de o altã realitate, de o nouã ordine
a cunoaºterii, bazatã pe bibliometrie ºi pe ranking,
care redefineºte cercetarea literarã dupã modelul
ºtiinþelor tari. Or, nu e aici nici „normalitate”, nici
alinierea la o tradiþie occidentalã. Aceastã realitate
e la fel de nouã ºi de contestatã la ei, ca ºi la noi.
De pildã, problema listelor de indexare a
periodicelor ºtiinþifice care nu cuprind reviste din
domeniul literaturii e internaþionalã ºi afecteazã
publicaþii cu reputaþie de mult stabilitã. E un model
de practicã a cercetãrii care, departe de a avantaja
vechile ºcoli, a fost conceput în vederea
democratizãrii, adicã tocmai în sensul extinderii
spre economiile emergente ale cunoaºterii (de altfel,
unele dintre inovaþiile acestui sistem sunt primite la
noi chiar cu mai mult entuziasm decât în þãrile vechii
Europe).

De ce aceastã nouã articulare a cercetãrii
devine brusc incompatibilã cu publicistica literarã?
Nu cred cã e vorba de exigenþele ei, de solicitãrile
sporite, de timpul suplimentar pe care îl cere. Nu
asistãm la o „ocupare” a publiciºtilor cu prea multã
ºtiinþã, ci la un lucru mai simplu: o deplasare a
terenului de luptã. Ceva din structura ierarhizatã a
noii ordini a cunoaºterii, abundenþa de topuri ºi de
clasamente, corelarea strânsã dintre bibliometrie
ºi putere excitã dorinþa actorilor din câmpul vieþii
literare. Nu avem de-a face cu o renunþare la
publicisticã, cât mai degrabã cu o mutare a mizelor
ei simbolice în alt spaþiu discursiv. În anii ’80,
autoritatea lui Nicolae Manolescu emana din
cronicile publicate în paginile României literare, nu
din Arca lui Noe; astãzi i-ar fi de ajuns sã îºi
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contabilizeze citãrile eseului despre roman. Cine a
fãcut pasul abandonând cronica a fãcut-o pentru
cã nu mai avea nevoie de suportul ei în garantarea
puterii. ...ªi pentru cã bibliometria oferã acum
scriitorilor români ceea ce nici istoria literarã nu
reuºea sã le ofere în anii ’30, nici teoria literarã în
anii ’70. Deci întrebarea e de fapt: nu cumva
comentariul actualitãþii a încetat sã mai reprezinte
un focar al autoritãþii simbolice în spaþiul literaturii
române?

Laurenþiu
Malomfãlean

Retragerea cu forþe
Da, cronicarii se retrag. Motivele sunt iluzorii

ºi mai ales întortocheate. Numeroase publicaþii
suferã la capitolul distribuþie, reviste mai mult sau
mai puþin veterane au suferit lovituri de credibilitate
la nivel înalt, devenind cu acordul autoritãþilor ce le
patroneazã niºte locuri în care, ºi pentru cei vexaþi
în compromisuri, a publica, totuºi, înseamnã lipsã
de profesionalism, toleranþã la prostie, comoditate.
Mai sunt ºi alte cauze nesuferite, nesuferinþe ºi
nesufereli în aceastã lume a cronicii literare. Destule
redacþii nu îºi remunereazã cu-n sfanþ colaborato-
rii, fie pentru cã „n-au”, ºi atunci musai sã fim
înþelegãtori, fie pentru cã unele se mulþumesc la
infinit sã-ºi promoveze redactorii aflaþi pe pragul
pensionãrii. Dacã Nicolae Manolescu s-a lãsat la
timp de cronica literarã, unde într-adevãr excela,
numeroºi alþii continuã s-o þinã, deºi n-au reuºit sã
producã un singur volum viabil – recunoscut,
important la scarã naþionalã – de criticã sau de
istorie literarã. Fireºte cã, în acest caz, cronicarii
ar trebui sã se retragã. Uneori, textul unui senior
poate fi cel puþin jenant. Oricum, el va fi pus la
secþiunea „cronicã literarã”. Pe când cronica unui
debutant ori junior, nu conteazã cât de bine scrisã,
va fi pusã lângã recenzii. Te poþi retrage,
încãpãþâna, promite revanºe! Mai mult, existã
glasuri destul de onorabile, ºi cu pretenþii gonflabile,
mereu prezente, ba cu o cronicã, ba cu o rubricã
într-o revistã centralã, voci guturale care se laudã
ºi recunosc fãrã sfialã, cu emfazã nedisimulatã, cã
pot scrie despre cutare volum fãrã sã-l fi citit. Le
trâmbiþeazã cine retragerea?

Nu cred cã putem vorbi de „alternativa ISI”.
Nu la noi. Sã fim serioºi, tevatura cu prestigiul

academic e praf în ochi. La noi, cariera universitarã
înseamnã – deocamdatã –favoritisme, concubinaj,
însoþiri, filiaþii, nepotisme ºi adoptãri. Nu are mai
nimic de-a face cu motoul „sunt fãcut pentru asta”.
Þi se ucide în faºã cu mânã sigurã, multã ipocrizie,
diplomaþie ºi loc þinut de la mama naturã pentru
altcineva. Nu conteazã – horribile dictu – calitatea,
pregãtirea, seriozitatea, ci – strict eufemistic spus
– cum te guduri pe lângã diverse fuste ºifonate ºi
varii pantaloni necãlcaþi. Pe când cronica literarã,
dacã simþi cã eºti conceput pentru ea ca ºi cum în
uterul mamei tot cãrþi bune visai, te poate face
inclusiv notoriu, cu prizã la un public dorit mãcar la
fel de aproape precum autorul despre care te chinui
sã scrii cât mai în funcþie de ce a scris el.

Nu în ultimul rând, critica de întâmpinare poate
ºi trebuie sã fie o formã de literaturã, un gen literar
– un hipertext mai precis. Nu tu partipriuri încãl(e)-
cate, ci hipocaptare a cititorului pe baza textului
evaluat. Cu alte cuvinte, grele de sens, autonomia
cronicii literare. Pe de altã parte, comit cronicã de
carte ºi mulþi poeþi, romanciere, de toate vârstele,
în loc sã îºi vadã mai bine de poeziile ºi prozele ºi
pozele fiecãruia. Pentru binele tuturor instanþelor
implicate. Oricum, dacã dintre cronicarii sãtui de
meseria asta ingratã, epuizantã ºi pasionantã,
barem unul se va consacra literaturii adevãrate,
cu siguranþã zarurile nu au fost aruncate în gol.
Poate ar trebui instituit un premiu pentru cronicã
literarã. De ce n-am avea cronica anului? Nu e
problemã cã se retrag doamnele ºi domnii cronicari.
Ba mi se pare cã sunt prea mulþi!

Moisei
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În raport cu scrisoarea ce se
naºte, obiºnuit, dintr-o urgenþã,
autobiografia este, pe mãsura
redactãrii, o înaintare cu spatele,
deoarece are un caracter retro-
spectiv ºi bilanþier al unei vieþi
ce ajunge, practic, la final. Cu
începuturile în laicizarea genului
confesiunii religioase ºi expresie
a individualismului  burghez, auto-
biografia (inventatã, ca ºi termen,
pe la 1800) presupune coincidenþa
dintre autorul propriu-zis, narator ºi
personaj sau pactul autobio-grafic
dupã Philippe Lejeune. Faþã de
jurnalul intim, la zi ori cu sincope
temporale, forma de comunicare,
solilocvialã ºi aceasta, implicã un
desen global al unei vieþi, al unui
destin ºi aspirã – mãrturisit sau nu
– la rangul de instrument privilegiat
al cunoaºterii de sine. În La vie de
Henri Brulard, Stendhal opina
pentru o autobiografie idealã
interzicându-ºi orice corecturã,
„asemenea unui arheolog care
îndepãrteazã resturile unei
civilizaþii dispãrute fãrã o re-
constituire artificialã” (Philippe
Lejeune). Tot ideal vorbind,
autobiografia ar fi un „discurs al
restituirii” (discours of self-
restoration) sau, cum precizeazã
Paul De Man în The Rhetoric of
Romanticism (1984) sau o „restitu-
ire din moarte” (restoration in the
face of death) numai cã, din punct
de vedere comunicaþional, epi-
taful, respectiv prosopopea ºi,
prin analogie, autobiografia
funcþioneazã de asemenea ca
o ficþiune – o  v o c e  care se adre-
seazã trecãtorului  de dincolo
de mormânt, exemplifcabilã de
pildã cu inscripþiile din Cimitirul
de la Sãpânþa, sau în poemele lui
Edgar Lee Masters din River
Spoon Antology (1924). O atare
autoscopie presupusã de acest
act fusese admirabil surprinsã
încã de cãtre Rousseau care, în
Confesiunile sale, observa cã

Mircea  Muthu

Scrisori, Autobiografii,
Jurnale  (II)

orice individ se explicã, încearcã
sã se autodefineascã prin istoria
dar mai ales prin copilãria sa, de
unde distorsiunea speciei, în sen-
sul cã aceasta devine „o versiune
individualã ºi „realistã” a mitului
originilor” (Philippe Lejeune). Amos
Oz de pildã îºi centreazã, e
adevãrat, naraþiunea Poveste
despre dragoste ºi întuneric pe
mitizarea copilãriei ºi a mamei.  Nu
existã, prin urmare, nici o autono-
mie ºi nici o transparenþã totalã a
subiectului, astfel cã dezideratul
formulat de Michel Leiris – „numai
prin sondarea particularului pânã
la capãt poþi accede la general” –
este aplicabil doar actului autobio-
grafic de cercetare antropologicã.
În fapt, orice individ – de-a lungul
întregii sale existenþe – este
summa, selecþia ºi pânã la urmã
sinteza unor factori diferiþi so-
cioisorici, geografici, psihologici,
culturali º.a., aºa cã acelaºi
Rousseau avea dreptate sã
conchidã cã, pentru poetul ame-
rican sau artistul din Sãpânþa
autobiografia este o scriere
secundã, pentru cã autoportretul
este ornat, de multe ori din obiº-
nuinþã, cu  formele literare sau
discursive regãsibile în opera ce îi
poartã numele sau în creaþia
curentului, ori a generaþiei din care
face parte. Altfel spus, ºi autobio-
grafia expusã oral ori scrisã se
transformã într-un limbaj figurat.
Firul, nucleele autobiografice pro-
priu-zise  alcãtuiesc adesea numai
urzeala unei mãrturisiri subiective
dar încadrabilã în desenul de-a
dreptul epicizat, cu linii de gravurã,
a unei întregi epoci. Este cazul lui
George Steiner – acest Erasmus
contemporan – în Errata. O
autobiografie (1997). Iatã cum
începe capitolul secund: „Cum
poate o voce umanã sã arunce o
umbrã imensã, dezgustãtoare?
Pe unde scurte, radioul ciripea
ºi deseori sunetul era înghiþit de

unde electrostatice. Dar discur-
surile întrerupte ale lui Hitler, atunci
când erau transmise, mi-au marcat
copilãria (de aici a rezultat, cu mulþi
ani mai târziu, cartea The Portage
to San Cristobal of A.H.). Noi eram
la Paris, unde m-am nãscut eu, în
1929. Unul din medicii care au
asistat la venirea mea pe lume,
s-a întors apoi în Louisiana, ca
sã-l asasineze pe Huez Long.
Istoria era întotdeauna prezentã”.
Paragraful, ca o punere în abis
sui-generis, anunþã dezvoltãrile
ulterioare, respectiv existenþa
de picaro modern a familiei în
America ºi Europa, meditaþiile
profunde despre destinul evrei-
tãþii, reluarea consideraþiilor
lingvistului din Dupã Babel (1975)
sau a raporturilor dintre sunetul
muzicii ºi cel lingvistic. Discursul
eseistic creºte arborescent ºi doar
intarsiurile pronunþat subiective
trimit la o scriere autobiograficã
aflatã  de altfel în fericitã coabi-
tare cu memoriile centrate pe
grafierea secolului trecut. În
„concurenþa” dintre subiectul
ºi personajul Steiner câºtigã al
doilea, asimilabil tipologiilor
prozastice ale personalitãþior
care i-au intersectat viaþa, pro-
fesori, colegi ori scriitori. Un pas
înainte în ficþionalizarea subiec-
tului e detectabilã în  obiºnuitele,
astãzi, recit de vie, de fapt dialo-
guri orale ori scrise din multimedia
ºi în care confidenþa, având acum
doi autori, devine un fel de proce-
deu retoric personal prin care se
transmite un mesaj cu dezideratul
unei eficienþe generale. Subiectul
aproape cã îºi estompeazã
importanþa doritã în contextul unui
joc instituþional care îl face, e
adevãrat, mai cunoscut. Aºa s-ar
explica, o constatã Lejeune,
proliferarea  pe tãrâm american
a „ghidurilor în zece lecþii” pentru
cei care vor sã-ºi scrie autobio-
grafia. Aceastã ipostazã, gene-
ralizatã în ultimele decenii,  este
secondatã, dacã nu chiar con-
curatã, de veritabile ºi parþiale
ficþiuni autobiografice. Nu ficþionale
ci fictive întrucât memoria hârtiei
pãstreazã segmente autobio-
grafice de-a dreptul inventate ºi
amintesc de pildã surprizele
neplãcute cînd, verificându-se
chapeaux–urile (autobiografii
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comprimate) primite de la expe-
ditor pentru Dicþionarul Scriitorior
Români girat de Mircea Zaciu –
Marian Papahagi – Aurel Sasu
s-a constatat inventarea, de cãtre
unii scriitori solicitaþi, a unor studii
superioare, de asemenea elimi-
narea unor segmente autobiogra-
fice legate de perioada comunistã
sau a numelor reale (ca în cazul
unor scriitori de origine evreiascã)
ºi care au fost descoperite  parþial
prin consultarea unor dicþionare
strãine meridianului românesc.

În contrapartidã, autobiografia
factualã, de genul acelora care se
solicitã la poliþie sau pentru alcã-
tuirea unui dosar º.a. este una
liniarã, neutrã datoritã dezidera-
tului preciziei, nu fãrã interes
totuºi pentru biografia persoanei/
personalitãþii în cauzã. Ca sã
exemplific, numai dintr-un aseme-
nea text, oficializat apoi de o
stampilã insituþionalã, aflãm
despre drama profesorului Henri
Jacquier - reprezentant de marcã
al Cercului Literar de la Sibiu –
vizavi de refuzul Preºedintelui De
Gaulle de a-i aproba, în timpul
vizitei sale în România, repatrierea
în Franþa natalã. Asemeni dia-
logurilor epistolare, sincopele,
golurile sunt doar parþial acoperite
de cãtre autobiografia din prima
variantã (cea îmbogãþitã prin
distorsiuni menite sã intre în
teritoriul memoriilor centrate
preponderent pe epocã ºi mai
puþin pe persoanã), precum ºi de
autobografia din varianta se-
cundã, vãduvitã de „carnea”
naraþiunii  ce ar face-o mai lizibilã,
mai interesantã. În ambele situaþii
cititorul, prin comparaþie, este
invitat sã reflecteze la propria
identitate pentru cã ele  implicã –
în siajul confesiunilor în general
– ºi un scop etic.

Acest balans al speciei între
„culturalizare” (id est = ficþio-
nalizare/ fictivizare) ºi ipostaza
nudã (factualã) face ca auto-
biografia sã fie minoritarã ºi chiar
perdantã în raport cu mulþimea de
biografii, existente ºi acestea sub
formã manuscrisã ori imprimatã.
Ezitarea, mai corect, neputinþa de
a cultiva, într-o sintezã, ambele
forme de scriere autobiograficã
m-a determinat sã renunþ la re-
dactarea autobiografiei. Asta ºi

pentru faptul cã, odatã conºti-
entizate, nedeterminãrile, necu-
noscutele din existenþa privatã
nu pot fi nici ocolite  ºi nici mãsluite
sau rezolvate aleatoriu. Citesc în
schimb scrisori pentru cã acestea
dezvãluie, fragmentar ºi chiar
pasionant, un Sine discontinuu, cu
o evoluþie adesea imprevizibilã în
vreme ce autobiografia aspirã sã
circumscrie un Sine ca perma-
nenþã în timp. Abia jurnalul intim
reuºeºte, în cîteva exemple me-
morabile de ieri ºi de astãzi, sã
scurtcircuiteze – pînã la tensiunea
de arc voltaic – cele douã feþe ale
identitãþii Sinelui. Vorbim însã ºi
aici de o Identitate mai mult doritã
ºi prezumatã. Adevãrul e cã un
Sine final ºi absolut, un Sine
conºtient ºi de clipa manifestãrii
sale, dar ºi de anterioritatea pe
care încearcã s-o analizeze nu
existã. Doar cãutarea neconte-
nitã  sub girul dublu, a lui moi-je ºi
moi-autre ºi care leagã speciile
genului (auto)biografic, poate
alcãtui, poate edifica cel mult  o
ramã iden-titarã cât de cât
convingãtoare pentru cititorii care
mai suntem.

*

Imprimarea, antumã sau pos-
tumã, a jurnalului intim a
dezvoltat în ultimele decenii o
bogatã literaturã teoreticã axatã
fie pe deducerea mecanismului
de prefacere a realitãþii biografice
într-una ficþionalã (ºi invers), fie
pe analiza operativitãþii concep-
tului de subiectivitate (id est =
identitate) sau pe circumscrierea
unei posibile tipologii a acestei
forme de (auto)comunicare.
Notaþiile jurnaliere nu sunt, în
general, substitute epistolare.
Jurnalul intim ca instrument de
exorcizare a traumelor psiho-
sociale, ca examen cu finalitãþi
terapeutice ori ca investigaþie
hermeneuticã  a propriei persoane
cu încadrãri nu foarte clare – jurnal
de creaþie, de crizã, al exilului º.a.
– provoacã theoria cu atât mai
mult cu cât, dupã anii nouãzeci, a
concurat cu succes receptarea
formelor ficþionale propriu zise –
roman, povestire sau gen nu-
velistic. Orientãrile enunþate se
intercondiþioneazã, numai cã

proteismul genului diaristic e greu
de prins într-un algoritm poate ºi
datoritã fragilitãþii eºafodajului a
ceea ce numim, în limbaj post –
heideggerian, universalii ale
subiectivitãþii. Or, din aceastã
perspectivã chestiunea iden-
titãþii eului diaristic a fãcut sã
curgã multã cernealã exegeticã.
Convocarea lui Freud (vizavi de
acel Psyche individual), a „eului
profund” în relaþie complicatã cu
„eul de suprafaþã” în lecþiune
proustianã, însã anticipatã de
aproape uitatul Mihail Dragomi-
rescu care departaja „perso-
nalitatea artisticã” de „perso-
nalitatea umanã” ºi, ceva mai
târziu,  Liviu Rebreanu în Jurnalul
sãu, a lui Martin Buber (cu dialogul
dintre Eu ºi Tu) sau, mai recent, a
lui Paul Ricoeur din Soi-meme
comme un autre (1990) este cu-
rentã în discursul critic axat pe
desfacerea acestui veritabil nod
gordian. Dacã preluãm bunãoarã
defalcarea, dar ºi echilibrul dinamic
dintre memete (identitate cu sine
însuºi, definibilã ca permanenþã în
timp) ºi ipseite (sinele discontinuu,
cu evoluþie adesea imprevizibilã)
înþelegem mai nuanþat identitatea
ca diferenþã, respectiv circum-
scrierea eului  d o a r  în raport cu
celãlalt. Se vorbeºte, nu întâm-
plãtor, ºi Claude Dubar o face
în Criza identitãþilor (2003), despre
„paradoxul identitãþii” tocmai prin
importanþa alteritãþii ca ºi funcþie
de autodefinire a Sinelui. Numai
cã existã ºi o alteritate interioarã,
mai exact, aceasta este depis-
tabilã în profunzimea fiecãruia
dintre noi, respectiv amintitele
ipostaze - moi-je ºi moi-autre -
care se conjugã sau, oricum,
coabiteazã în aºa-numitul eu
diaristic. Existã jurnale cu carac-
ter precumpãnitor teoretic, în
Întâlnire cu un necunoscut (2010),
de pildã Gabriel Liiceanu se do-
vedeºte contradictoriu, deoarece
opteazã când pentru a c e l a º i eu
când, dimpotrivã, pentru  e t e r o-
g e n i t a t e a  acestuia. Pe de altã
parte, jurnalele cu o însemnatã
marjã ficþionalã alterneazã, în
proporþii diferite, identitatea cu
alteritatea exterioarã ºi interioa-
rã, probante fiind coexistenþa per-
soanei întâi cu persoana a treia,
inserþia numelui real al unor per-
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soane-personaje (cum proceda-
se Lucian Blaga în Luntrea lui
Caron), sau recunoaºterea, dar ºi
distanþarea autorului de propriul
jurnal, aºa cum se întâmplã în
ªantier, jurnalul indirect al lui
Mircea Eliade. Totuºi, în ce mãsurã
putem vorbi, împreunã cu Ricoeur,
de faptul cã „numai temporalitatea
serveºte drept liant în stabilirea
identitãþii, care îi conferã persoa-
nei caracter durabil”? Mai exact,
despre ce fel de  t e m p o r a l i t a t e
este vorba? Aº porni de la obser-
vaþia cã majoritatea jurnalelor
intime româneºti, luate ca refe-
rinþe documentare, existenþiale,
estetice º.a. aparþin de fapt pe-
rioadei interbelice ºi, prin extra-
polare, unor autori din generaþii
mai vârstnice sau, oricum, aflate
în continuitatea acestora printr-un
legatum mentalitar, ce ar explica
timpul, pânã la urmã cronologic,
liniar al memoriei active, produ-
cãtoare de sens. Aparþinând aces-
tor generaþii, autorul de jurnal are
vreme sã se întoarcã ºi sã ne ofe-
re un „jurnal al jurnalului”, cum pro-
cedeazã Livius Ciocârlie, ori sã
îl rescrie integral, ºi e cazul, dra-
matic, al lui Steinhardt în Jurnalul
fericirii. Pe scurt, diariºtii memo-
rabili sunt locuiþi de memorie ºi,
unii dintre ei, miºcaþi de proiect
sau, mai corect, de amintiri ºi
aºteptãri mai mult sau mai puþin
nebuloase puse, în mod normal,
sub semnul dorinþei. Or, cum
constatã plastic Jean – Claude
Guillebaud (în Gout de l‘avenir,
2003), gâtul de pâlnie s-a lãrgit
deja nespus de mult în detrimentul
celor douã emisfere ale tradi-
þionalei clepsidre. Prezentul ne
ocupã, chiar ne invadeazã, astfel
cã imaginea în curs de consacrare
pare a nu mai fi clepsidra ci, în chip
paradoxal, un ou umflat la mijloc ºi
ascuþit la cele douã extremitãþi –
trecutul ºi viitorul – dacã luãm  în
calcul dimensiunea cronologicã,
linearã ºi, evident, ireversibilã. În
raport cu situaþiile de prezentificare
consemnate, apãrute ca urmare a
unor catastrofe sociale (înaintea
prãbuºirii Imperiului Roman târziu,
dupã marile epidemii de ciumã de
la începutul veacului al XIV-lea,
sau explozia avangardistã dupã
primul rãzboi mondial) deter-
minãrile contemporane sunt cu

totul altele în epoca internetului ºi
a digitalizãrii. Aºadar, memoria
s-ar putea sã nu mai aibã aceeaºi
influenþã modelatoare. Sub acest
unghi de refracþie,  jurnalul, pentru
Al. Muºina din amintitele Scrisori,
„e nu doar o specie incertã, ci ºi
un produs perfid, care vrea sã
controleze prezentul, mizând pe
un lector din viitor, care n-are de
unde sã ºtie cum s-au petrecut
lucrurile cu adevãrat”. Chiar dacã
mai fiinþeazã, în concubinaj oare-
cum, cu Jurnalul de la Pãltiniº
urgenþa prezentului aproape cã a
eliminat, aºa cum am constatat,
scrisoarea tradiþionalã, scrisã cu
mâna, de fapt tot un dialog al eului
cu necunoscutul din el, epistola
rãmânând, în acelaºi timp, un
model de comunicare cu un posibil
adresant. Ca reflex al instinctului
de autoconservare multe jurnale
se tipãresc în grabã, în timpul vieþii
autorului, punându-se astfel sub
semnul întrebãrii intimitatea ca ºi
atribut definitoriu. Pe de altã parte,
existã ºi sentimentul diaristului
actual cã însemnãrile sale nu sunt
decât oglinda deformatã a timpului
irosit chiar cu scrierea acestora:
mãrunþitã pe luni ºi zile, dezar-
ticulatã adesea pagina de jurnal
transmite de multe ori sentimentul
cã e un osuar sau doar o pastã
vâscoasã imposibil de integrat într-
un tipar. Poate de aceea „ficþiunea
– mãrturisea diaristul Al. George –
începe sã mi se parã nu doar mai
interesantã decât propria-mi viaþã,
dar ºi mai autenticã” (în Confesiuni
împotrivã, 2000). Faptul cã „acolo
unde este confesiune este ºi
ficþiune”, cã „a scrie implicã deja o
fabulaþie” (Eugen Simion, în
Ficþiunea jurnalului intim, 2001)
face ca lectura numeroselor pagini
memorialistice sã devinã frus-
trantã ºi vie în aceeaºi mãsurã.
Mai mult, existã jurnale scrise ºi
publicate sub aceeaºi presiune ºi
în care trãirea ºi mãrturisirea
aproape cã se suprapun, iatã de
ce cred cã nu putem vorbi aici de
o marcã de recunoaºtere a
jurnalului intim feminin, greu de
disociat , a s t ã z i  cel puþin, de cel
masculin, acesta din urmã vãzut
mereu, inerþial aº spune, în siajul
concepþiei falocentrice. De ase-
menea, prezentificarea ca ºi
determinantã opresivã conduce

adeseori la scurtircuitarea lui la
memete cu l’ipseite, a identitãþii
sinelui ca permanenþã în timp cu
discontinuitatea ºi relativismul
acesteia. Dovadã stau nume-
roasele inserþii (auto)reflexive cu
tãieturã aforisticã din unele jurnale,
autorul prefãcându-se într-un veri-
tabil personaj sapienþial chiar dacã
apoftegma este de obicei produ-
sul cristalin al unor combustii ante-
rioare. Adevãruri subiective se
axiomatizeazã în maxima sui-
generis publicatã sub formã de
serial de cãtre Gheorghe Grigurcu
sau intricatã în textura diaristicii lui
Ileana Mãlãncioiu. Dacã, aºa cum
noteazã Livius Ciocîrlie, „artistul e
un alambic: cu cât filtreazã mai
mult rãu cu atât e mai bun” (Cu faþa
la perete, 2010), autorul de jurnal
are filtre, sã spunem, mai per-
misive. Deplasarea accentului pe
hic et nunc conferã o altã pondere
palpitului de viaþã faþã de jurnalul
modelat de memorie, de timpul
trecut. Nu e mai puþin adevãrat cã
în lumea virtualã se va cultiva
probabil formula „jurnalului intim
la timpul viitor”, existând deja ca
temã de concurs în spaþiul nord-
american, dar o atare dimensiune
futurologicã a diaristicii poate face
obiectul unei alte discuþii.

*

Problema identitarã constituie
aºadar numitorul comun al epis-
tolei, autobiografiei ºi al jurnalului
intim. Autorul este din nou luat în
discuþie; vizavi de biografie de
pildã el este „derealizat” sau
desacralizat  începând cu noua
sociologie a lui Bourdieu care
introdusese noþiunea de câmp,
apoi de habitus ºi, implicit, o her-
meneuticã a medierilor pentru a se
ajunge la aºa numita posturologie
– termen inventat tot de sociologii
francezi ºi legitimatã în felul ur-
mãtor: „analiza posturalã, conchi-
de Jerome Meizoz, lucreazã mai
ales cu reprezentãrile autorului,
gândite în  r e l a þ i e  (subl. ns.) cu
poziþ ia sa din câmpul l i te-
rar”(Postures litteraires, 2007). In-
tegrat societãþii luatã în ansam-
blul sãu (nu doar în cea literarã)
postura relaþionalã a creatorului
de ficþiune creeazã doar un pro-

(continuare în pag. 19)
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Am citit cartea lui Paul Cornea
în dialog cu Daniel Cristea-
Enache, Ce a fost, cum a  fost.
Paul Cornea de vorbã cu Daniel
Cristea-Enache (Polirom, Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2013,
393 p.) pentru a realiza într-un mod
sensibil ºi profund ceea ce nu
pentru toþi este o certitudine ºi
anume faptul cã nu te poþi lipsi de
prietenie ºi de admiraþie aºa cum
nu te poþi lipsi de adevãr ºi examen
de conºtiinþã fãrã ca propria ta
umanitate sã fie considerabil
diminuatã. Ce a fost, cum a fost
este o carte la antipodul volumului
de memorii înecate în zgurã
resentimentarã ºi generalizatã
acrealã al lui Adrian Marino, Viaþa
unui singur om (Polirom, 2010), o
carte a unui „ce” ºi „cum” plasate
într-o relaþie dramaticã cu autorul
ei ºi cu o epocã „cu spinarea
frântã”, cum o numeºte inspirat
într-un tulburãtor poem Ossip
Mandelºtam. Îmi era aproape
complet necunoscutã partea de
biografie pe care Paul Cornea o
face acum vizibilã cu o francheþe
ºi o directeþe impresionante, tonul
întregii cãrþi fiind acela al unei
sinceritãþi liminale. Îl cunosc pe
Paul Cornea ca pe un remarcabil
om de litere, mai precis, îi cunosc
opera, fapt fundamental al unui
biografii intelecutale ºi ceea ce
recomandã ultimativ pe cãrturarul
refugiat în bibliotecã. Practic, nu
cunosc un specialist mai bun în
domeniul istoriei ideilor literare
pentru perioada premodernã a
literaturii, perioada generaþiei
paºoptiste ºi postpaºoptiste, a
„oamenilor începutului de drum”,
Paul Cornea ocupã primul loc pe
lista mea cu cãrþi fundamentale. În
mod evident, cartea de faþã este
ºi un Bildungsroman, - cred cã
Daniel Cristea-Enache chiar
foloseºte termenul la un moment
dat -, însã unul de o facturã aparte,
care decupeazã în materialul
biografic o parte obscurã, puþin
sau relativ cunoscutã ºi cumva în
afara devenirii intelectuale, pentru
a face loc unei aventuri ideologice.

Amintiri dintr-o alta viata
Angelo  Mitchievici

În loc de o istorie a formãrii în
spiritul unor idei cardinale cu care
debuteazã insurgenþa justificatã de
context a tânãrului ilegalist, -
evreitatea devenitã peste noapte
stigmat în timpul dictaturii
antonesciene etc. -  avem o istorie
a dezangajãrii treptate, a
deziluzionãrii pas cu pas a unui
intelectual angajat, Paul Cornea
fiind unul dintre puþinii militanþi
comuniºti într-o adolescenþã trãitã
periculos, membru UTC (ulterior
UTM) când UTC-ul este încã o
organizaþie subversivã, redactor-
ºef la Tinereþea (Tânãrul mun-
citor), cu un scurt popas de co-
laborare la Scânteia, membru în
Comitetul Central, apoi în Biroul
Executiv ºi unul dintre cei cinci
membri ai CC al UTM din 1949,
director al Direcþiei Teatrelor ºi
Direcþia Muzicii ºi a Instituþiilor
Muzicale din 1953, director al
Direcþiei Generale a Editurilor din
1957 ºi director al Studiourilor
Bucureºti ulterior unei eliberãri din
funcþie dramatizate în stil stalinist
de proces spectacol la o scarã cu
mult mai modestã ºi evident
surdinizatã în ceea ce priveºte
consecinþele. Literaturã, teatru,
film, Paul Cornea a vãzut tot ce se
poate vedea din ceea ce a
constituit angrenajul complicat al
unei culturi etatizate, aservite
ideologic, transformate într-un
instrument de propagandã, în
perioada dejistã. Spuneam cã
acest „Bildungsroman” e unul care
marcheazã etapele inverse ale
unei rituale formãri în spiritul
umanismului socialist invocat ca
fundament ideologic, ºi anume pe
acelea ale unei dezvrãjiri, dupã un
debut informat la ºcoala
acþionismului ºi autenticismului
eliadesc din Oceanografie (ºi nu
numai) în rãspãr cu resemnarea
ºi fatalismul deduse din atitudinea
lui Mihail Sebastian cãruia îi face,
însã, un remarcabil portret. Cãrþile
joacã un rol esenþial în acest
proces de disoluþie lentã a
idealismului care îºi pune
amprenta asupra unei întregi

generaþii de intelectuali de stânga,
pentru cã, mutatis mutandis, - am
în vedere faptul cã Paul Cornea nu
a întruchipat o figurã a dizidenþei,
dar a dat generaþiilor viitoare ºi
culturii române cãrþi indispensabile
-, el rezoneazã treptat cu spiritul
autorilor care semneazã o carte
fundamentalã pentru risipirea
ultimelor iluzii ºi anume André
Marlaux, Louis Fischer, Arthur
Koestler, Ignazio Silone, Stephen
Spender ºi Richard Wright la care
ar putea fi oricând adãugaþi Adam
Michnik, Agnes Heller, Manes
Sperber, Leszek Kolakowski,
Ferenc Feher, Jacek Kuron care
definesc în termeni devastatori
ceea ce François Furet numeºte
cu titlul unei cãrþi exemplare
„trecutul unei iluzii”. Atâta doar cã,
e ºi cazul lui Paul Cornea, iluzia a
fost a lor. Cartea se intituleazã The
God That Failed, iar cele ºase
eseuri care o compun, aºa cum
remarcã ºi Paul Cornea, poartã
trãsãtura comunã a unei iubiri rãnite
ºi aº nuanþa, chiar a unor iubiri
trãdate. ªi nu existã o mai acutã,
amarã ºi lucidã examinare decât
aceea care vine din partea unei
iubiri trãdate. Într-un fel, avem în
aceastã carte ºi o biografie de
acest fel, a unei iubiri trãdate, cu o
mai mare distanþã, cu o luciditate
care beneficiazã de etape
numeroase de decantare, într-un
orizont de interogaþie epurat lent de
parti pris-uri ºi cauþionãri
sofisticate. Pentru cã Paul
Cornea, din perspectiva unui
insider, pe un nivel median al
încadrãrii în reþelele de putere ºi
control ale statului totalitar,
realizeazã una dintre cele mai
pertinente, subtile ºi nuanþate
analize de sistem totalitar pe care
le-am vãzut, cu excepþia, sau mai
precis alãturându-l aici pe Vladimir
Tismãneanu din Lumea secretã a
nomenclaturii (2012) ºi evident,
cãrþile despre comunismul
românesc. Dincolo de faptul cã
stãpâneºte o artã remarcabilã a
portretului, cu acea atenþie
maniacalã pentru detalii ºi o
sensibilitate atentã la grotescul ºi
absurdul situaþiilor de viaþã
partinicã, în comunitatea aleºilor,
pentru cã existã un ce romanesc
al acestui demers analitic ºi
autoscopic al lui „ce” ºi „cum”, Paul
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Cornea reuºeºte ºi un efect de
atmosferã cu acest descensus în
pântecul leviathanului comunist, în
„irealitatea sa imediatã” cum ar
spune Max Blecher.

Eliberarea de locurile comune,
chestionarea propriilor alegeri
destinale, mefienþa faþã de
reflexele justiþiare lipsite de
discernãmânt se intersecteazã în
acelaºi punct al efortului de
înþelegere ºi explicare a ceea ce a
fost, în chiar locul geometric de
tensiuni ºi contradicþii al propriei
sale deveniri. Ca majoritatea
volumelor de memorii parcursul e
unul cronologic, cu un capitol
destinat istoriilor de familie, ce
scoate la suprafaþã o întreagã
lume, cu un altul al întâlnirilor
emblematice - capitolul Mihail
Sebastian, unul dintre cele mai
emoþionate din carte - însã
cronologia revendicã ºi altceva
decât normativul biografic, ºi
anume o logicã a faptului istoric.
Istoria personalã se aflã la Paul
Cornea în mod deliberat în relaþie
simbioticã cu istoria propriu-zisã,
mai mult, schimbãrile, convulsiile,
intermitenþele dramatice ale
acesteia din urmã scandeazã ºi
etapele propriei existenþe.
Evenimentul politic nu este doar
un fundal pasiv, dimpotrivã,
imprimã o anumitã dinamicã
existenþei, cãreia, la retrospectivã,
autorul îi poate discerne coerenþele
ºi incoerenþele, travestiurile ºi qui
pro quo-urile, oricum, tabloul
complet.

Faptul anecdotic devine
revelator, cu atât mai mult cu cât
autorul refuzã orice maniheism
facil, iar nostalgia sa este în-
datoratã unor figuri luminoase,
cumva excentrice în sistem tocmai
prin agajamentul sincer, ºi mã
refer la portretele pe care le face
unor Barbu Câmpina ºi Eugen
Stãnescu ºi, cu anumite derogãri,
pe un alt portativ mai critic chiar
Constanþei Crãciun. O altã dimen-
siune prosopograficã îi circumscrie
pe activiºtii pur sânge, Leonte
Rãutu, Miron Constatinescu,
Traian ªelmaru, Mihail Roller,
Nicolae Moraru etc., încarnãri ale
unei obtuzitãþi ºi versatilitãþi care
devin trãsãturile cardinale ale
omului nou. Remarci numaidecât
cã nu este vorba de portretele unui

moralist, scriitor de satire,
pamfletar atrabiliar sau umorist lax,
tocmai un spirit al nuanþelor
conferã o dimensiune dramaticã
pânã ºi contorsioniºtilor, cu
menþiunea cã autorul ºtie sã
deosebeascã secãtura autenticã,
de cel în care un rest de umanitate
fermenteazã neliniºtitor, chinuitor,
dizolvant. Însã pe un alt nivel, cel
ale exerciþiului de admiraþie se
situeazã portretistica avându-i ca
model pe G. Cãlinescu, Henri Stahl
sau Dimitrie Gusti. Pentru ultimii
doi profesorul Cornea îi include
într-un orizont de reflecþie inte-
lectualã privitoare la opera lor, cu
atât mai avizat cu cât porneºte de
la premise teoretice aflate într-un
spaþiu afin. Ce a fost ºi cum a fost
este ºi o carte a întrebãrilor
suspendate, jalonând fiecare etapã
de parcurs, ºi fiecare punct de
inflexiune pe care istoria
convulsionatã a partidului îl
presupune ºi accidentul unei
biografii îl propune. Un moment
important îl constituie dialogul  pe

care tânãrul comunist Paul
Cornea, aflat în delegaþie la
Moscova îl are cu un tânãr
comunist italian, un anume Giulio,
sau scurta, furtiva ºi realmente
imprudenta confesiune a tra-
ducãtoarei moscovite Tatiana,
care-i mãrturiseºte franc „la noi
poþi dispãrea într-o bunã zi, fãrã ca
nimeni sã ºtie unde ori pentru ce”.
Aceste intermezzouri viatice,
micile episoade groteºti ºi ab-
surdiste, mecanismul gripat al
societãþii comuniste, suspiciunea
generalizatã ºi demisia moralã a
celor morali în numele cauzei scriu
sitoria unei deziluzii care se înscrie
în istoria ideilor europene la un
capitol separat ºi evident neîn-
cheiat. Ce a fost ºi cum a fost
redeschide oportun ºi avizat spaþiul
de reflecþie asupra perioadei
comuniste în România, dar cumva
închide simbolic un parcurs
destinal exemplar atât în iluzie, cât
ºi în deziluzie, dar mai ales prin
acest remarcabil examen de
luciditate.

ducãtor determinat de multiple
variabile sociale, el devine cu alte
cuvinte un fel de interfaþã (pos-
turã) între factual ºi ficþional, între
exterioritate ºi interioritate º.a.
ajungându-se, în acest mod, la
finalul procesului deconstructiv
început de Bourdieu în Regulile
artei (1992). De aceastã suspen-
dare a autorului nu „scapã” nici cel
care scrie o autobiografie, dar sunt

„cruþaþi” deocamdatã epistolierii
(câþi mai sunt!) ºi autorii de jurnale
intime. E, probabil, o „posturã” li-
mitã în care a ajuns sociologia ºi
teoria literarã iar ceea ce va urma
va fi din nou acceptarea, dacã nu
a doxei excepþionalitãþii crea-
torului, mãcar recunoaºterea
individualitãþii acestuia ºi în
calitatea lui de scrietor de epis-
tole, autobiografii ºi de jurnale
intime.

(urmare din pag.17)

Balada lui Pintea, detaliu
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La 60 de ani, pe care îi
împlineºte în acest martie, Gabriel
Chifu are deja o un important
numãr de cãrþi de poezie, dar ºi
de prozã, care l-au impus printre
scriitorii cei mai vizibili din peisajul
nostru literar. Mãrturisesc cã,
personal,  l-am urmãrit mai ales pe
poet, deºi ºtiu cã ºi naraþiunile lui
s-au bucurat de întâmpinãri
pozitive, încã de la debutul cu
Unde se întâlnesc vulturii, din
1987, dar mai ales cu cãrþile de mai
târziu, douã dintre cele mai recente
având titluri ele însele foarte
ademenitoare prin accentele...
poetice pe care le evidenþiazã –
Visul copilului care pãºeºte pe
zãpadã fãrã sã lase urme sau
Invizibilul, descriere amãnunþitã
(2004) ºi Fragmente din nãstruº-
nica istorie a lumii de gabriel chifu
trãitã ºi tot de ele povestitã (2009).
Oricum, liricul îl întrece în notorie-
tate pe autorul epic pe care-l ºi
precedase editorial, în 1976, cu
versurile din placheta Sãlaº în
inimã. Conteazã, însã, mult ºi omul
angajat cu pricepere, stãruinþã ºi
simþ de rãspundere în buna
gospodãrire a vieþii noastre literare,
în muncile unei Uniuni a Scriitorilor
supuse multor potrivnicii  ºi rãutãþi,
iar revistele Ramuri ºi  România
literarã au avut ºi au în el un
îndrumãtor devotat misiunii sale
deloc uºoare în vremurile noastre
aºa de nevoiaºe.

Critica specializatã l-a situat,
cum se ºtie, printre poeþii „de
tranziþie” de  la zisul „neomoder-
nism” al poeziei anilor ’60 la
„postmodernismul” optzecist, ºi n-
a greºit, fiindcã Gabriel Chifu este
într-o foarte bunã mãsurã un poet
al „transfigurãrii”  datului imediat, al
fantazãrii dãtãtoare de aurã unei
lumi ce ajunge în chip mediat la

Ion Pop

Gabriel Chifu si
  Incomparabila bucurie
a vorbirii
,, ,,

cititor, prin metafora purificatoare
ori, din când în când, prin înscena-
rea de mici întâmplãri parabolice
care-o scot din comunul faptului
cotidian. Scriam cândva cã un titlu
precum cel al antologiei Lacãtul de
aur (din 2004) indica o opþiune
modernistã evidentã, cãci ºi
„misterul” ºi decantarea poeticã
erau acolo prezente, alãturi de
sugestia necesarei concentrãri a
expresiei. Iar despre aceastã
expresie se putea adãuga imediat
cã poetul i-a urmãrit tot mai atent
procesul de coagulare ºi jocul artei
combinatorii, fãcând adesea ºi
„poezie a poeziei”, în aceeaºi tra-
diþie modernistã; însã ºi cu libertãþi
mult relativizante îndatorate noilor
tendinþe din lirica româneascã ºi
strãinã, de la suprarealism pânã la
forme neoavangaradiste de datã
mai recentã. Selecþia de O sutã de
poeme (2006) confirma aceste
vecinãtãþi ºi simbioze pe un fond
de sensibilitate progresiv deza-
buzatã, secventã iniþialelor candori
ºi „iluminãri”, forþate uneori sã co-
boare prin intervenþii „eseistice” în
realitea mai prozaicã imediatã.  O
carte publicatã în anul 2003,
Bastonul de orb, dãdea seama de
ponderea acestor mai neliniºtite ºi
deceptive stãri de spirit, fãrã sã
dezechilibreze totuºi, formal,
reþeaua imaginarului.

Dupã aproape un lustru,
Însemnãri-le din þinutul misterios
(2011) solicitã, simbolic vorbind,
încã din poemul liminar, „reparaþii”
îngerilor pentru un trup tot mai
„stricat”, „greºit” ºi „mut”, sensibil
aºadar la propria alcãtuire precarã
ºi la vulnerabilitãþile lumii din  jur,
însã vizând ºi  purificãri invocate
pe tot parcursul operei. Imaginarul
„aurei”, dacã îl putem numi aºa,
continuã sã rãmânã productiv,

subiectul liric mãrturisind a se afla
în posesia câte unui „trup de
rezervã”, mai curat ºi mai luminos,
inalterabil: „Aceste trupuri de
rezervã / pâlpâie ºi lumineazã
aidoma unor candele. / Aceste
trupuri de rezervã / au inimi inocent,
puternice, neîncepute. / N-am
decât sã închid ochii aici / în viaþa
asta de doi bani. / Am sã trãiesc
mai departe prin ele, / Trupurile mele
de rezervã”. În altã parte, se vede
strângându-ºi cerul ºi stelele ca
pe un papirus din Apocalipsã,
pãstrându-l pentru zile mai
prielnice, ºi declarã cã pentru el
„lumea s-a mutat înuntru”, adicã
într-un spaþiu al sensibilitãþii încã
proaspete ºi candide,   închipuie
„inima în trãsurã de aur” unindu-
se cu inima femeii iubite, universul
întreg (cel autentic ºi pur) poate fi
reimaginat, precum la romanticii de
pe vremuri, o „carte deschisã” care
„ºi-n noaptea neclintitã lumineazã”,
ori propune reverii evanescente
prin care „nu mai simþi balastul,
apãsarea, / Acolo tu eºti în fine egal
cu tine / Devii uºor, simplificat: un
om de aer”... O imagine-concetto,
ca „trandafirul roºu”, e conturatã
emblematic într-un poem pe albul
imaculat al zãpezii sau la scarã de
„trandafir gigantic”, într-un „regat de
arome”; altundeva închipuie un
„oaspete nemãrginit” ca proiecþie
idealã a inspiraþiei sau o „dimineaþã
slãvitã” în care  poate fi resimþit „un
adevãr mai  sigur decât lumea”. În
toate aceste pagini Gabriel Chifu
e un inspirat caligraf, un poet al
reveriei fragile ºi luminoase, ce se
mãrturiseºte a fi pur ºi simplu
„îmbãtat de viziune”.

La fel ca în (mai ales) ultimele
volume de versuri, ºi în Însem-
nãri... imaginarul transfigurãrii intrã
într-un fel de competiþie – salutarã
– cu tentaþia considerãrii mai
„realiste” a datelor subiective ºi
a celor care le încadreazã în
concretul imediatului, reapare
„trupul”, de data asta mai puþin
eteric, prins în accidentul real (aici
unul de maºinã, petrecut în pusta
ungarã), care obligã la retragerea
„aripilor” angelice ºi coborârea
brutalã în carcera caracasei
deteriorate – ºi a vehiculului, ºi a
trupului –, la internarea pe un pat
de spital, ce invitã la vecinãtãþi cu
suferinþele altora, relatate în
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registru anecdotic-cotidian, în timp
ce alte texte îºi îngãduie chiar
accente umoristic-ironice. Câte o
„povestioarã în vesuri albe”,
precum O vizitã la mall recurge
chiar la un soi de decalc al limba-
jului „bãieþilor de cartier”, într-o
compunere, cu înþeles parabolic-
moralizator, ce-i drept, care-l
amendeazã demascându-i peri-
culoasa superficialitate. Atent e
poetul, în alte locuri ºi la aspecte
din viaþa celor mai deposedate
dintre fiinþe, precum „aurolacii”
noºtri de datã mai recentã, dupã

cum poate recurge ºi la vocea mai
pateticã dintr-un „psalm rescris” în
care fundalul livresc atenueazã
accentele retorice care ar fi putut
sã fie taxate drept excesive de n-
ar fi prinse în rama stilisticã în  chip
manifest adoptatã: „Cu asta am
rãmas / o ºandrama, / mi-o
spulberã orice ploaie, orice vânt. /
/ Sunt golit, sunt fãrã zile, / stau pe
un pat de lacrimi /.../ mã înec în
plânsul meu, / sãrãcia mea umple
lumea”... Importantã e, însã, peste
toate, mai ales senzaþia de
„reînnoire” resimþitã dupã expe-

rienþa dramaticã a accidentul
menþionat, lecþie de simplitate ºi
de purificare în lumina regãsitã a
faptului de viaþã doar aparent
minor, a miracolului cotidian: „Dar
m-am întors. / Aici. În luminã. / În
nemãsurata, incomparabila bu-
curie vorbirii”...

Sub aceastã luminã nouã e de
crezut cã poezia lui Gabriel Chifu,
care schimbã acum ºi cifra
calendaristicã, va continua sã
comunice ºi în anii ce vin ceva din
„poemul acesta genial care este
fiecare nouã zi trãitã”.

N
ud

, d
et
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iu
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Am citit poemul Budila-Express de multe ori, de
fiecare datã cu simþãmântul ºi totodatã cu limpezimea
intelectualã cã este un poem generaþionist, o artã poeticã
în mod cert colectivã ºi nu doar individualã. Cã este
poemul complet al generaþiei optzeci ºi al poeziei
româneºti de acum treizeci ºi cinci de ani. Îmi plac
destui poeþi optzeciºti (care au marcat poezia
româneascã pe bunã dreptate), dar pe Alexandru
Muºina nu l-am citit de la început, ci mult mai târziu,
dupã lecturile din Cãrtãrescu, Mureºan, Coºovei,
Petreu, Cârneci (sau Ghica, cum semna Magda la
începuturi), Stoiciu, Pantea ºi alþii. Pe Alexandru Muºina
ºi pe Mariana Marin i-am citit la vreun deceniu dupã
ceilalþi, fãrã sã am o explicaþie pentru lectura aceasta
întârziatã (pur ºi simplu, cãrþile lor au ajuns mai greu la
mine). Mãrturisesc ºi altceva: poezia lui Muºina nu m-
a atras în latura ei ironicã ºi parodicã, ci doar atunci
când era gravã ºi avea o construcþie amplã, ritualicã.
Adevãrat, gravitatea acestui poet a
fost întotdeauna secondatã de ironie
ºi auto-ironie, dar în doze accep-
tabile tocmai întrucât filtrarea se
fãcea prin profunzime. Exclusiv
Muºina ironicul ºi parodicul nu m-ar fi impresionat
niciodatã, poate; cel grav ºi doar apoi, în planul al doilea,
ironic, însã, a avut un impact pe care nu scontasem
neapãrat. Întâi de toate am gustat pur ºi simplu în sine
poemul Budila-Express: ca poem de sine stãtãtor, cu
tot ce trebuia sã conþinã ca sã fie artã poeticã personalã,
apoi colectivã, ºi ca manifest subversiv în comunism;
a contat, fireºte, stilul optzecist atât de limpede ºi valid
sintetizat în acest poem ºi filtrat prin el, de influenþã
poeticã americanã. Apoi a intervenit ceva: am citit ºi
ingurgitat pe îndelete faimosul poem Howl de Allen
Ginsberg ºi, brusc (dar demonstrabil), cele douã poeme
generaþioniste, Urlet ºi Budila-Express, au fãcut parte,
pentru mine, din aceeaºi familie de poeme straºnice,
de sintezã a lumii ºi a vremurilor. În plus, se gãsea în
amândouã textele o platformã teoreticã despre poezie
ºi despre viaþa nouã a unor protestatari ºi non-
conformiºti care voiau sã facã o altfel de artã, cu altfel
de instrumente, în alt stil, cu altã pregnanþã.

Poemul lui Allen Ginsberg este (o ºtim deja cu toþii)
vizionar ºi profetic în chip voit, construit ca o halucinaþie
simfonicã ºi ca laudatio a generaþiei beat.  Fac acum ºi
aici o micã recapitulare de sintezã. Elementul psihedelic
este constant în Howl, miza lui Ginsberg fiind aceea
cã rebelii beatnici sunt niºte iluminaþi care refac lumea
prin noua lor viziune dereglatã, anti-Establishment;
scopul rebelilor este extazul (o Nirvana beat), acesta
fiind motivul pentru care Ginsberg recapituleazã o
întreagã umanitate vizionarã ºi extravagantã. Anti-
canonul demonstrativ din Urlet este gândit sã devinã
canon (legitimând generaþia beat). Cãlãtoria din poem
e intenþionatã ca iniþiere (America strãbãtutã propune,
de fapt, o nouã geografie întru cunoaºtere, prin extaz

simili-dionisiac); cãlãtoria materializeazã o cunoaºtere-
în-miºcare, teoretizatã, de altfel, ºi de Jack Kerouac în
romanul Pe drum). Noii vizionari ai generaþiei beat sunt
niºte autolegitimaþi îngeri ai apocalipsei, ei opunându-
se lui Moloch (cultura oficialã, instituþionalizatã, dogma).
Cu varii ocazii, Ginsberg a afirmat cã poemul sãu s-a
dorit a fi chiar o istorie a generaþiei Beat ºi destul exegeþi
i-au preluat ºi dezvoltat aceastã idee, indicând,
structura hibridã a textului, de protest ºi psalm,
arhitectura ºi stilul fiind marcate de influenþa lui Blake,
Whitman, Rimbaud, Pound ºi alþi câþiva.

O comparaþie mecanicã ar fi inoportunã cu poemul
Budila-Express ºi, evident, nici nu este scopul acestui
text scris din prietenie pentru Alexandru Muºina. Mai
exact, o comparaþie a poemului lui Muºina cu acela al
lui Ginsberg, stricto sensu, este inadecvatã. Totuºi,
existã câteva chestiuni de marcaj generaþionist ºi de
manifest demonstrativ care înrudesc Budila-Express

cu Howl. Poemul lui Muºina este
gândit ºi scris, din start, ca laudatio
ºi pro domo underground a generaþiei
optzeci (prin grupul sãu de poeþi cu
real impact, din Bucureºti în principal,

dar ºi din alte oraºe). Deºi elementul psihedelic lipseºte
(în sensul clasic), totuºi poemul lui Muºina sugereazã,
pe alocuri, aspectul unei transe sau a unei stãri alterate
de conºtiinþã (fie chiar prin raþionalitatea ei crudã), în
sensul unei cunoaºteri altfel a realitãþii refuzate în
dogma sa (fie cã e vorba de poezia scrisã în comunism
ºi acceptatã de regim, fie cã este vorba de regimul
politic însuºi, inchizitorial ºi dictatorial). Molohul
împotriva cãruia protesteazã subtil Muºina este regimul
comunist ºi realitatea lui mizerã. Nu existã în Budila-
Express vreo pledoarie directã pentru extaz; dar existã,
în schimb, o apetenþã fãþiºã pentru orice fel de dereglare
a realitãþii comuniste, de refuzare a dogmei (în toate
sensurile – politic, social, religios, literar, uman), de
promovare a unui non-conformism care puncteazã
explicit o poziþie anti-Establishment inclusiv prin exultare
ºi detaºare. De aceea, umanitatea recapitulatã de poet
este, fie una a celor înregimentaþi în sistem (blamaþi
pentru aceasta), fie, dimpotrivã, una a celor care
sfideazã sistemul (dacã nu prin gesturi tranºante, atunci
prin revolte de alt tip, artistic ºi social). La fel ca în cazul
Howl, ºi în Budila-Express anti-canonul afiºat are
ambiþia sã devinã canon (exact aºa se vor ºi petrece
lucrurile, de altfel). Cãlãtoria, apoi, este un alt ingredient
(fie ºi doar metaforic ori simbolic) care propune în
poemul lui Muºina o iniþiere în realitate (adevãrat, lipsesc
mirodeniile dionisiace din Howl), prin intermediul unei
conºtiinþe ironice, parodiind parþial ceea ce se aflã în
vizorul privitorului ºi trãitorului. Optzeciºtii din poemul
Budila-Express sunt tot un soi de îngeri ai apocalipsei,
chiar dacã nu vizionari neapãrat, ci outsideri, paria
asumaþi, rebeli alternativi ºi opuºi faþã de oferta oficialã
a vremurilor. Ei sunt niºte sceptici ºi cinici în mod

Ruxandra   Cesereanu

Budila-Express, o ipoteza
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adaptat, din pricina sistemului autoritar ºi cenzurant în
care trãiesc.

Tapiseria metastazei
Mi-l amintesc pe Alexandru Muºina, în 2007, la

Maratonul de poezie, organizat de Andrei Bodiu, la Sibiu.
Muºina alesese sã citeascã niºte poeme noi, dar prietenii
lui mai tineri (ºi foºtii lui ucenici) îl sfãtuiserã pe loc sã reia
Budila-Express ºi îl convinseserã în acest sens. A fost
momentul de vârf al maratonului (la care au participat,
cred, vreo optzeci de poeþi), cu un Alexandru Muºina
parþial sfios ºi neliniºtit (fiindcã se verifica pe sine, dupã
atâþia ani, prin lectura acestui poem), cu glasul lui egal,
fãrã patimã, fãrã orgoliu. A fost cel mai bun recitativ din
maraton ºi, dupã cum am simþit atunci, un triumf personal
autentic al lui Alexandru Muºina, al optzecismului ºi al
poeziei româneºti în general.

Începutul poemului Budila-Express marcheazã o
dispoziþie dezola(n)tã: pierdere, uitare, mortificare, “Un
avort/ Rapid, aseptic, elegant”, chiar dacã viaþa continuã
sã se deruleze în ciuda închistãrii. Pe fondul acestei
dezolãri, îngerul pãzitor (dar ºi al apocalipsei) genereazã
ºi gireazã zgomotul spectral pentru o realitate divizatã
în douã tipuri de secvenþe: pe de o parte excepþiile încã
relativ normale ale vieþii (sãrbãtori, dansuri, dragoste),
pe de altã parte nucleele unei mizerii stratificate ºi
încetãþenite iremediabil (alcool, urinã, boalã, birocraþie,
minciunã). Afiºul cu Noul Ierusalim face parte din
maºinãria publicitarã a vremurilor ºi, totuºi, spaþiul
paradisiac nu este întru totul absent, fiind conþinut strict
într-o dimensiune spiritualã: “Sau traversãm zidul putrezit
al Grãdinii ºi culegem/ Globuri de aur cu care îmblânzim
viitorul, sau deschidem/ Nasturii aerului ºi posedãm
furioºi/ Trupul cald încã al iluziei”.

Elementul livresc din Budila-Express (numele de
autori, de referinþe la cãrþi ori citate ºi biblioteci) nu este
gândit sã alcãtuiascã vreun strat erudit al poemului, ci
doar sã pigmenteze cãlãtoria ºi aventura ei ontic-
cognitivã. O primã parte de manifest a poemului este
legatã de variate nuanþe de definire ale poeziei, în
contextul unui sfârºit maladiv de secol ºi al unor vremuri
defectuoase. Aºa încât poezia este “acea trebuinþã/
þâfnoasã ºi plinã de ruºine a adolescenþei”, apoi ea este
“precupeaþã grasã ºi care/ Ne-a luat pe nimic inimile de
puºtani ºi le-a pus pe aþã”; o a treia definiþie ºi ultima,
poezia este “cuvânt plicticos,/ Pe care dicþionarele nu-l
mai pomenesc/ Din conformism ºi vocaþie inerþialã”. ªi,
totuºi, în ciuda acestui istoric concis al poeziei în
contextul teoriei literaturii (ca stare adolescentinã de
inspiraþie, ca manipulare ori ca didacticã stearpã,
dogmatic vorbind), Budila-Express, cãlãtoria ºi
înregistrarea vizualã (sentimentalã, raþionalã) a cãlãtoriei
devin chiar poezia de faþã, validã ºi validatã estetic.

Partea cea mai de impact (în opinia mea) din Budila-
Express este cea de-a patra, numitã cu tâlc “Defulare”,
întrucât construcþia poematicã este una de transã
recapitulativã a anilor optzeci ai defunctului secol 20,
printr-o suitã de mici peisaje socio-umane care se
înºiruie ca într-un rozariu, una dupã alta, alcãtuind o
tapiserie ºi un cântec (de leagãn liturgic, dacã pot sã îl
numesc astfel - printr-o metaforã hibridã) al unei
generaþii. Elementul incantatoriu al acestei pãrþi este
fãþiº ºi pregnant. Sunt scotocite toate ungherele realitãþii

din România sfârºitului de secol 20, cu ajutorul unui
instrumentar care concentreazã în spaþiul bãºtinaº
(derizoriu, reprobabil) întreaga lume, de fapt. Ar merita
citatã toatã partea a patra, dar întrucât ea este foarte
amplã, prefer sã nu o ciuntesc citând doar câteva
versuri care nu ar avea cum sã redea panza freaticã a
poemului lui Muºina. Vocea în transã recapitulativã din
“Defulare”  nu vorbeºte, însã, în numele lui eu, ci în
numele noi, al unei generaþii (auto)consacrate, la un
moment dat, prin sintagma celor care violeazã Legea,
dar ºi a celor care, în ciuda restricþiilor abuzive ale
realitãþii trãiesc exuberant, complet ºi chiar au parte de
un oarecare extaz.

Penultima parte a poemului Budila-Express (“Filtru”)
concentreazã un stil pamfletar care atacã “metastaza”
oficialã a realitãþii. Moºtenitor ironic ºi inventiv al lui
Arghezi (pamfletarul incendiar), Alexandru Muºina
construieºte o panoramã a deºertãciunilor, cu fantezie
grotescã, dovedindu-se a fi un prolific creator de limbã
româneascã, dotat cu frenezie-invectivã ºi plasticitate
debordante. Asemenea lui Arghezi, Muºina
sancþioneazã cretinismul modern ºi marele circ al lumii
contemporane lui; dacã vreun istoric al mentalitãþilor
s-ar apleca asupra acestui poem cu lupa sociologicã,
ar avea ce gãsi la nivelul tipologiilor birocratice (ºi nu
numai) din România ceauºistã, ceea ce face, în chip
desluºit, ca Budila-Express sã fie ºi un poem politic
(anticomunist). Iatã-l pe poet, invocând o umanitate
gregarã, lobotomizatã, amoralã, uºor de ghicit ºi zãrit
acum câteva decenii:
“Atunci au nãvãlit, izbucnit,e xplodat:
fofilatorii ºi scatoscotocitorii pontatorii ºi  antemergãtorii
lingecuriºtii ºi drogheriºtii femeile de cauciuc ºi
                                                                cele evidenþiate
eºanjiºtii ºi stahanoviºtii alchimiºtii ºi verslibriºtii
lucrãtorii cu gura ºi cu despicãtura cu mapa ºi sapa
                  secretarele debarasatoarele recþii ºi erecþii
matroanele ºi prefecþii balena albã ºi pajii
coafezele ºi dormezele brodeuzele ºi vibromaseuzele
liniºtitorii ºi concasorii puþopalmiºtii
verbali ºi funcþionarii municipali contribuabilii
ºi subcontabilii vacile domnului ºi seminariºtii
activiºtii ºi pasiviºtii comutatoarele ºi prezentatoarele
mamele patriei ºi taþii burduhãnoºi cititorii
de manuale ºi meºterii de zãbale animatorii
ºi picolii soioºi scopiþii ºi neofiþii scrobiþii
ºi neofaliþii soldaþii de plumb ºi poliþaii de carbid
cu amintirea copilãriei conservatã în heliu lichid.”

Aceºtia sunt hominizii (sociopaþi) cãrora li se opun
violatorii de Lege, adicã outsiderii, rebelii optzeciºti,
întrucât fauna birocratã se manifestã constant, ca un
disc stricat, printr-o cerinþã automatã, conþinutã în cel
mai utilizat verb din comunismul ceauºist: TREBUIE.
Ca sã evadeze din imperativele societãþii inchizitoriale,
outsiderul se refugiazã (printr-o voinþã de îmbãtrânire
în vitezã, cu funcþie de paravan) într-un poster kitsch
dedicat tocmai cãlãtoriei numite Budila-Express, replicã
postmodernã (ºi ironicã) la iluminãrile rimbaldiene sau,
ºi mai devreme, poate, la O cãlãtorie în Cythera a
strãmoºului poeziei  moderne – Charles Baudelaire.
ª, mai ales, replicã la manifestul generaþionist Howl de
Allen Ginsberg.
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Cu multe premii obþinute pentru
poezie, prozã ºi eseu, Marta Petreu
marcheazã mediul cultural clujean
ºi pe cel naþional, implicit, prin
activitatea sa de profesor universitar
ºi de scriitor. Volumul apãrut la
editura Polirom, Iaºi, în 2014,
Biblioteci în aer liber, reitereazã o
rubricã destinatã literaturii
universale din Apostrof ºi adunã
articolele sale din publicistica dintre
anii 1990-2013. Recenziile, notaþiile
exegetice, paginile de jurnal devin
expresia luptei spengleriene
(Spengler fiind adesea menþionat în
paginile cãrþii), pe care o duce
autoarea cu civilizaþia rãutãcioasã,
meschinã ºi, adesea, închisã în ea
însãºi, plângându-ºi de milã, pentru
a salva cultura, operele unor spirite
autentice.

Lumea în care „locuieºte” Marta
Petreu este, borgesian, o bibliotecã.
Cititoarea pasionatã deopotrivã de
Oameni ºi cãrþi, aºa cum îºi numeºte
prima parte a volumului, aranjeazã
pe rafturi, de jos în sus, dinspre
contingentul vieþii trãite de autori,
spre valorile eterne create prin
operã, tomuri întregi care cuprind
„fãrâme” de viaþã, sintagmã
sugeratã de proza lui Dumitru
Þepeneag, „oameni”, apoi
segmente de realitãþi fanteziste,
Cãrþi, în a doua parte a volumului,
ºi încheie cu fulguraþii, notaþii
aforistice de jurnal care, sub titlul
Teze neterminate, ar reda lumea
imediatã a gândurilor ºi a
convingerilor autoarei înseºi, cum
este întâlnirea uimitoare, peste
2300 de ani, dintre Platon ºi Freud,
prin defularea din vis.

Tonul virulent, aproape de
imprecaþiile argheziene, este
îndreptat spre civilizaþia româneascã,
cea care îºi aºazã numele mari pe
rafturile de la „înãlþimea bocancului”,
cum remarcã Marta Petreu,
comparând librãriile româneºti cu
cele franceze, dar vocea devine calm
ºi respectuos bonomã când invocã
spiritele culturii majore, în sens

Nicoleta  Popa
lovinescian, tot ale spaþiului autohton,
cu nimic mai prejos decât scriitorii
occidentali. Printr-un lamento (pentru
pierderea unor valori culturale,
adesea prea devreme) ºi laudatio
(pentru ceea ce au creat), în acelaºi
timp, sub obsesiva întrebare Ubi sunt,
„lectura” Martei Petreu se duce spre
cei pe care i-a cunoscut personal sau
din amplele volumele memorialis-
tice (cum este cazul lui Eugen
Lovinescu), din acea intenþie de a
restitui cultura cufundatã de mes-
chinãriile unor voci contemporane
care doar atacã ºi se rezumã la a
scrie cronici despre cãrþi pe care nu
le-au citit. Astfel, vizitatorul virtual al
Bibliotecilor în aer liber, cititorul,
descoperã culisele vieþii boeme sau
decente a unor scriitori pe care
Marta Petreu i-a întâlnit ºi în afara
operelor scrise. Alexandru Vona,
Albert, cum îi spune Marta Petreu,
pare desprins din lumea „crailor”
mateini, risipiþi prin lume (exilul
parizian al lui Vona), din care
autoarea reþine atât destinul literar,
special prin faptul cã ºi-l lasã
„construit”, cât ºi micile bucurii ale
unei existenþe suprarealiste:
automobilele lui Vona, pe care le
conducea fãrã sã priveascã în
oglinzile retrovizoare, apartamentul
unde iluminatul era relaþionat cu
tablourile, nu cu necesitãþile unei
locuinþe. Cu aceeaºi dureros de
dulce nostalgie dupã pierderea unui
paradis cultural, Clujul de altãdatã,
Marta Petreu redã secvenþe reale
ale existenþei obiºnuit-solitare a lui
Mircea Zaciu, cel care urma zilnic
acelaºi traseu, ocolind simbolic
cimitirul, îºi poftea amicii la masã ºi
punea delicat borcane cu dulceaþã
pentru iarnã. Este lumea de dincolo
de raft, a oamenilor.

Organizarea de jos în sus dã
ordinea unei cronici pe care ºi-o
încifreazã, parcã, autoarea înseºi
(ca o ironie spusã ei de poetul Ion
Mureºan, care îi sugera sã nu mai
scrie cãrþi de cercetare pe care
nimeni nu le citeºte, ci sã-ºi scrie

direct cronica la o carte visatã). Un
punct esenþial al acestei deveniri
culturale literaturocentrice este
stabilirea originilor care conferã o
identitate – Echinoxul, atmosfera
efervescent culturalã a Clujului, cu
Ion Pop, Marian Papahagi, Ion
Vartic, Petru Poantã. Evocarea de
oameni ºi cãrþi are întotdeauna
douã feþe, un Ianus care priveºte
spre împlinirile unei generaþii de
critici literari, aºezaþi în descendenþa
cerchiºtilor de la Sibiu, a lui
Lovinescu ºi a lui Maiorescu, ºi spre
sine, spre relevarea paginii
personale în aceastã carte scrisã de
„þãrani ajunºi la oraº”. Demersul
instituit de Marta Petreu are drept
criteriu axiologic reconstituirea
adevãrului, acel adevãr al implicãrii
în miºcarea legionarã a lui Eliade
sau a lui Mihail Sebastian ori destinul
frânt de „cenzura transcendentã”,
care opreºte, conform speculaþiei lui
Patapievici, revelaþiile de proporþii,
privind cunoaºterea universalã, ale
lui Culianu. Popas esenþial al
destinului românesc este experienþa
totalitarã, reconstituitã din proza lui
Norman Manea ori din gesturile de
omenie din perioada detenþiei,
mãrturisite de Nicolae Mãrgineanu.
Un loc central al drumului spre „sus”
îl ocupã Emil Cioran, cel receptat de
români ºi de strãini deopotrivã.
Autoarea pactizeazã cu Constantin
Tacou, este „sedusã” de dialogul
Cioran-Livius Ciocârlie, pole-
mizeazã, pe bazã de referinþe clare,
cu eseurile Ilinei Gregori ºi este, în
definitiv, dornicã sã îl descopere în
cât mai multe faþete pe Cioran, chiar
ºi acel „fiu risipitor” care le refuzã
vizita mamei ºi fratelui sãu ori cel cu
„destule pãcate politice”. Expresia
acestei ascensiuni spirituale este
redatã simbolic prin însãºi
organizarea blagianã a Clujului, ca
o „matrice stilisticã” bazatã pe
alternanþa deal-vale, unde medici ºi
universitari, dupã ce hãlãduiesc în
lumea de jos, ating eternitatea în
lumea de sus: „Jos, în vale, vine cine
vrea, rãmâne cine poate, Sus, în
deal, în paradisul veveriþelor ºi-al
mierlelor, ajunge cine moare” (p.
302). Ca o Coloanã a lui Brâncuºi
dintr-un film vãzut la Paris. Ca în
aforismele despre moarte, care este
un drept câºtigat ºi necesar. Lumea
de sus – ca universurile metafizice
despre care astrofizicienii nu vor
gãsi rãspunsuri niciodatã.

De jos in sus intr-o lume cu
susul in jos



25

Aritmetica pleoapelor (Tracus
Arte, 2013), ultimul volum al
poetului fanion al optzecismului,
Traian T. Coºovei, conþine un set
de texte care la o primã vedere ar
putea pãrea diferite din perspectivã
poeticã faþã de textele care de-a
lungul anilor ºi a volumelor au
impus marca Traian T. Coºovei.

T. S. Eliot (Eseuri alese,
Humanitas, 2013) susþinea cã
opera unui poet mare trebuie cititã
în întregime  pentru a putea
aprecia cum se cuvine fiecare
parte a ei ºi pentru a extrage din
întreg liniile de forþã ale unei entitãþi
poetice. Acelaºi Eliot spune însã,
referindu-se la literatura anglofonã,
cã sunt foarte puþini poeþi, chiar ºi
printre cei foarte importanþi, a cãror
operã sã fie excelentã integral, sã
merite cititã complet, chiar ºi marii
autori având doza lor de balast.
Totuºi, în cazul unora dintre autorii
remarcabili substanþa nu se
dilueazã, ci doar se diversificã,
atingând zone noi, operând
modificãri de nuanþã în structura
discursului nu pentru a-l submina
ºi destructura, ci tocmai pentru a-
l îmbogãþi. În literatura românã un
astfel de caz mi se pare a fi acela
al lui Traian T. Coºovei. Un poet
care a reprezentat admirabil
falanga poetico-teoreticã tare a
postmodernismului românesc
pentru ca pe urmã sã se deschidã
înspre zone mai edulcorate, mai
lirice, mai moderniste, infuzându-
ºi astfel propria operã cu inflexiuni
dintr-un spaþiu hermeneutic mai
generos decât cel postmodernist.

Probabil ºi datoritã experienþei
traumatice directe, a conºtientizãrii
apropierii extincþiei fizice, poemele
din Aritmetica pleoapelor au o dozã
de trãire misticã autenticã, fãrã
însã a trãda întru totul registrul
conceptual postmodernist care l-

Cosmin  Perþa

Traian T. Cosovei si
reaccesarea lirismului
mistic

a impus. Ceea ce este însã cel mai
important la aceastã mutaþie a
poeziei lui Traian T. Coºovei este
faptul cã odatã cu registrul se
schimbã ºi prisma interpretativã,
textul solicitând o cu totul altã
abordare.

Phillipe Sollers în articolul sãu
Scriitorul ºi viaþa (vol. Rãzboiul
gustului, Polirom, 2002), spune cã
opera unui scriitor rezultã în primul
rând din experienþã. O experienþã
solitarã, profundã, tenebroasã, din
aceea experienþã care în mod
normal nu se poate mãrturisi.
Biografia autorului intervine astfel
din plin în actul creaþiei (scriitura
este un fel de a trãi altfel aceeaºi
viaþã). Viaþa ºi opera, biografia ºi
textul, spune Sollers, sunt legate
inextricabil. Viaþa devine operã
pentru operã ºi ambele sunt trãite
concomitent. Sensul operei este
astfel de multe ori legat de sensul
vieþii autorului ei, numai cã dacã
opera aspirã la nemurire autorul ei
se va trezi la un moment dat faþã
în faþã cu impasibilitatea morþii.
Exact aceasta este senzaþia care
apasã pedala de acceleraþie a
creaþiei: atotputernicia morþii ºi
conºtientizarea ei. În acest
moment al întâlnirii directe a
doamnei în negru în viaþã ºi
simultan în operã îºi fac loc, se
strecoarã insidios, niºte întrebãri
fundamentale, mistice. Dacã
autorul ei nu se poate salva, oare
opera se poate salva prin sine sau
mai e nevoie de ceva în plus?

Coºovei ezitã în faþa morþii, iar
ezitarea sa se transformã în
substanþã poeticã, în discurs, lipsit
însã de atmosfera sumbrã ºi
tensionatã a expresionismului ºi
chiar ºi de înþelepciunea
moralizatoare a textelor religioase,
deºi se apropie pe rând de acestea

prin tonalitate ºi atmosferã. Textele
sale nu oferã soluþii, soluþiile de
altfel nici nu sunt poetice, în schimb
stabilesc o conexiune subtilã: „E
noiembrie. / Plouã. / Citesc pe
buzele morþii / ºi am început sã
înþeleg.” (Semantica ploii).
Fenomenul morþii, aflat în
proximitatea fiinþei, devine cvasi-
inteligibil ºi odatã cu aceastã
„înþelegere”, un nou teritoriu se
deschide pentru explorare, unul
suprapus realitãþii, unul în care este
nevoie de o supra-motivaþie
epifanicã: „Ce înseamnã o
frânghie: / pâinea caldã a milei, ori
a judecãþii? / O lunã plinã moartã
de micã / pe care nimeni nu o
plânge niciodatã. (...) fericirea intrã
ºi iese pe geam ca o frânghie de
rufe. / Te rog sã mã ierþi, nu pot sã-
mi mai þin loc de gânduri.”
(Mãsurat, cântãrit, împãrþit).
Concretul ºi abstractul universului
înconjurãtor se decanteazã,
dualismul mistic (bun-rãu, salvare-
damnare) devine central într-o
încercare de reevaluare ºi
resistematizare a fiinþei care
trebuie sã se pregãteascã pentru
o trecere iminentã ºi de neînþeles.

Jean Marie-Domenach în
Întoarcerea tragicului (Meridiane,
1995) spune cã fenomenul tragic
este o structurã fundamentalã a
universului. Ceea ce este
implacabil ºi nu putem explica,
putem doar presupune sau bãnui.
Când fatalitãþii tragicului încercãm
sã îi descoperim sau sã îi
apropriem un sens, tragicul se
transformã în misticism. Aspectul
cel mai important al tragicului este
predestinarea, faptul cã
evenimentul care urmeazã sã se
întâmple este deja dinainte
consumat. Moartea fiecãruia dintre
noi s-a consumat deja în timp
cosmic, iar viaþa este doar o formã
de adaptare la ºi de conºtientizare
a ideii de moarte. Moartea devine
astfel evenimentul central al vieþii
ºi tot ceea ce se întâmplã în viaþã
depinde într-o oarecare mãsurã de
rezolvarea oferitã de propria
conºtiinþã la întrebarea: moartea
este neantul sau un pasaj înspre
altceva? În faþa acestei cumpene
totul pare posibil, însã în fapt
predestinarea este sora geamãnã
a destinului.

În tragedia greacã fatalitatea era
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prezisã de un oracol. Era ºtiutã ºi
anunþatã cu mult înainte, astfel ea
devenea ºi acceptatã mult mai
uºor. Domenach subliniazã
împortanþa cuvântului scris sau
rostit, cel care merge înaintea
fatalitãþii, o anunþã ºi într-un fel o
justificã.

O astfel de anunþare face ºi
Traian T. Coºovei: „O umbrã a
încercat / sã îmi spargã fereastra.
/ Eram singur. / ªi întunericul din
jurul meu, / mai puternic.” (Poemul
de teamã). Frica este senzaþia cea
mai puternicã în faþa morþii, însã
totodatã este ºi cea mai nocivã,
pentru cã, în termeni teologici, frica
este cea care împiedicã
ascensiunea. Ea este sinonimã cu
pierderea credinþei ºi prin acesta
cu damnarea, însã nimeni nu
poate evita aceastã fricã, marele
test fiind acela de a o depãºi ºi de
a vedea astfel, în spatele fricii,
supra-realitatea ºi adevãrul: „Sã
rãmâi între cei / care gândesc ca
tine, / dar sã nu le auzi respiraþia.
(...) Între moarte ºi viaþã / e doar
un amãnunt: / adevãrul cã un câine
/ privit de aproape / nu e un câine.”
(Respiraþie). Nimic nu este ceea
ce pare a fi, iar ultimul efort pe care
fiinþa umanã trebuie sã îl facã
înaintea trecerii este discernerea
adevãrului de neadevãr.

Aaron Gurjewitsch în Individul
în Evul Mediu European (Polirom,
2004) aminteºte de sintagma
celebrã a lui Phillipe Aries, „omul
în faþa morþii”, care este o trãsãturã
de caracter nu numai a per-
sonajului medieval, ci a oricãrei
persoane dispuse sã conºti-
entizeze acest conflict interior
inexpugnabil. Omul medieval,
spune Gurjewitsch, simþea ºi în-
fãptuia totul pe fundalul implaca-
bil al morþii. Sentimentul morþii ºi
moartea în sine erau elemente
inseparabile ale existenþei. Spaima
cea mai mare a acestui tip de om
era aceea cã moartea îl va prinde,
îl va gãsi nepregãtit, fãrã timp de
cãinþã, de ispãºire, fãrã suficiente
fapte bune, fãrã rugãciune, ordine
sufleteascã, fãrã elementele
indispensabile care sã îl
mântuiascã. Ideea acestei morþi
intempestive care însoþea în
permanenþã omul îi provoca
acestuia o atenþie mai mare la
interior, îl soma continuu sã îºi

regleze dezacordurile interioare
cât mai repede pentru a obþine un
nivel de curãþenie care sã permitã
evoluþia. În Evul Mediu, în secolul
VIII, apar primele autoportrete.
Mulþi artiºti încep sã se auto-
reprezente grafic în cadrul
propriilor opere, picturi de biserici,
gravuri, manuscrise etc., în
ipostaze pioase în care aduc
ofrande lui Dumnezeu.  Scopul
iniþial, susþine Gurjewitsch, era
acela de a provoca prin aceasta
pronia cereascã.

ªi Traian T. Coºovei se auto-
portretizeazã în volumul acesta,
dezvãluindu-se într-o ipostazã
schimbãtoare, când revoltatã, când
resemnatã, când încrezãtoare în
existenþa supra-realitãþii, a vieþii de
dincolo, când plinã de spaimã ºi
groazã în faþa vidului ºi a absenþei.
Imaginea este aceea a unui om
care trece prin toatã gama de stãri
care preced inexistenþa fizicã.
Existã însã o constantã: obsesia
luminii. Lumina apare în majoritatea
textelor, iar natura sa este una
liniºtitoare, care conferã poemelor
ºi mesajului o cãldurã hieraticã:
„ªtii ce luminã fac turlele bisericilor
/ când se gândesc la lunã?” (Lunã
plinã)  sau: „O ultimã îmbrãþiºare
a pietrei cu valul - / câtã luminã
calcã pe ape!” (Plajã). Lumina este
ºi ea dualã, lumina diurnã, cea
care este abandonatã odatã cu
trecerea ºi lumina christicã, a cãrei
promisiune existã dupã trecere,
dupã ultima îmbrãþiºare.

Problematica morþii ºi a
asumãrii acesteia poate pãrea
depãºitã sau desuetã pentru
sceptici, însã trebuie sã recu-
noaºtem cã este una dintre temele
cele mai angoasante ale umanitãþii
ºi singura care pare a nu avea
nicio rezolvare ºi niciun rãspuns
precis. Drept dovadã stau multe
exemple de cãlugãri, unii chiar
sfinþi, dupã cum indicã Jean
Delumeau (Pãcatul ºi frica, vol. I.,
Polirom, 1997), care dupã o viaþã
petrecutã în post, rugãciune,
smerenie, credinþã în ultima clipã
conºtientizarea morþii îi fãcea sã
se îndoiascã, sã se îngrozeascã
ºi sã lepede într-o clipã toatã
agoniseala credinþei de-o viaþã.
Prin urmare dilema lui Traian T.
Coºovei nu este una facilã, nici
desuetã, ci una cât se poate de

consistentã ºi de traumatizantã.
„În arhitectura pleoapelor tale /

am cãutat un om cu toiag / care sã
mã cãlãuzeascã / spre clipa ce
tocmai a fost. / Tunelul era
întunecat, / iar tu tot mai
îndepãrtatã, / în lumina torþei cu
care / mã conduceai spre
adâncuri. / O leneºã descifrare a
semnelor / ne ademenea de pe
pereþi: / luntrea ºi trecea peste ape
neliniºtite, / cãutarea de apoi...”
(Întunericul din luminã). Din nou
ideea tragicã a predestinãrii, a
împlinirii faptului înainte ca el sã se
producã, clipa tocmai a fost, chiar
dacã nu s-a întâmplat încã,
cãutarea sprijinului, a ghidului, a
legãturii dintre realitate ºi supra-
realitate, sunt mãrci care infuzea-
zã poemele cu neliniºte ºi nesi-
guranþã. Realitatea trebuie
abandonatã, uitatã, pentru a
accede la înãlþare, dar cât de
sigurã poate fi aceastã înãlþare?,
se întreabã Coºovei: „Mila publicã:
o cerºetorie de vorbe desculþe /
pânã la capãtul drumurilor unde
alcoolicilor li se aduce uitarea /
chiar în acel loc în care amintirea
începe cu înãlþarea / la un cer
nesigur de norii sãi – stãpâni peste
ploaie. (...) Ce sete urmeazã dupã
ce totul s-a terminat...” (Poem de
aducere aminte)

Sau: „Nu ºtiu nimic despre
cealaltã viaþã / pe care mi-o promiþi.
/ ªi nici despre somnul tãu de
vorbe / cu care încerci sã mã
ademeneºti. / Eºti partea
întunecatã a lunii de care trebuie
sã te fereºti. / Suntem aproape de
o mare schimbare, / despre care
nu ºtie nimeni nimic.” (Fiinþe ale
adâncurilor).

Prin aceastã neelucidare a
morþii, viaþa de dincolo devine
obiect al interpretãrii, ea trebuie
confirmatã sau infirmatã în urma
unui demers hermeneutic, însã nici
un indiciu din cadrul realitãþii nu ne
poate sprijini în acest demers. Totul
trebuie bazat pe o entitate la fel de
nesigurã: credinþa, cea care poate
revela adevãrurile ascunse, de
dincolo, iar unealta sa principalã nu
este raþiunea, ci intuiþia. Sfinþii
pãrinþi susþin cã fiecare om are în
sine o fãrâmã divinã, de la Creaþie,
care, dacã nu este întinatã ºi
eradicatã se manifestã sub forma
conºtiinþei, iar conºtiinþa poate
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activa intuiþia misticã. În Iubire ºi
Justiþie (ART, 2009), Paul Ricoeur
vorbeºte la un moment dat despre
conºtiinþã ca fiind o voce pe care
grija ºi-o adreseazã sieºi. O formã
de mãrturie interioarã, o
spovedanie ultra-intimã în mãsurã
sã mãsoare într-o primã instanþã
gravitatea propriilor acþiuni. Miza,
spune Ricoeur, este aceea de a
ajunge într-un echilibru suficient
pentru a putea accesa fiinþa
profundã. O persoanã cu o
conºtiinþã încãrcatã nu îºi va putea
atinge fiinþa profundã, nu se va
putea elibera. Pentru producerea
acestei eliberãri Ricoeur
sugereazã cã ar fi nevoie de trei
elemente: grijã pentru sine, atenþie
faþã de lume ºi ascultarea lui
Dumnezeu. Lumea întreagã este
în acest context o creaþie divinã pe
care o pipãim prin conºtiinþã, iar la
finalul ei pentru a trece dincolo
trebuie sã-i fi înþeles „sâmburele”,
miezul, iar acest miez este
invariabil legat de sensul divinitãþii.

Problema conºtiinþei este
prezentã ºi în majoritatea poemelor
din acest ultim volum al lui Traian
T. Coºovei. Conºtiinþa pare a fi în
acest caz autorul intrinsec, cel
care reia toatã substanþa realitãþii
ºi o restructureazã dupã un nou
înþeles. Este vorba pânã la urmã
de o legitimare a existenþei
creatoare finite prin conºtiinþã.
Obsesia cuvântului dual care
condamnã sau salveazã ºi a
adevãrului înºelãtor, al întunericului
împotriva luminii se insinueazã în
discurs: „ªi toþi, la judecatã, vor
spune cã au cãutat numai Cuvântul
- / (...) Vor îndura, vor suferi, se
vor strânge de gât în numele / unui
adevãr numit întuneric – neînþeles,
nerostit pânã la capãt. / Pânã când
va sosi un copil care va rosti / pe
înþelesul tuturor adevãrul luminii –
cel / care nu pedepseºte, ci doare.”
(Sentimentul piramidal al fiinþei).

Creaþia de ordin secund,
literatura în acest caz, poate ºi ea
la fel de bine sã condamne sau sã
salveze. Soluþia creºtinismului
pentru asigurarea salvãrii este
smerenia, iar acesta, sugereazã ºi
Coºovei, trebuie sã fie resimþitã în
interiorul discursului, numai aºa
poate fi decelat cuvântul creator de
cel distructiv: „Când Cuvântul care
se plimba pe ape / începea cu

dezamãgirea discursului de sine, /
abia atunci semnele se tran-
sformau în paºi întipãriþi / pe un
þãrm pustiu unde nu se plimbase
Nimeni. (...) Dupã sute de ani, din
vraful de hârtii, / Cuvântul s-a
înãlþat palid ºi descãrnat: / Eu sunt
îndoiala care v-a întunecat
Adevãrul!” (Întrupare).

În final, dupã evoluþie, cuvântul
ºi toate produsele sale, inclusiv
realitatea, trebuie sã disparã. În
lumea etericã ºi psihicã a vieþii de
dincolo, cuvântul fizic nu îºi mai are
rostul, indiferent dacã natura
acestuia este pozitivã sau negativã:
„ªi din ceruri a început sã cadã o
ploaie de varã - / dar nicio picãturã
de apã sfinþitã... / Era liniºte pe
pãmânt. Tãcerea Cuvântului. / ªi
ostenitele berze nu mai aduceau pe
lume niciun copil.” (Zbor).

În poemul Ridicarea la cer,
Coºovei vorbeºte despre moarte
ca o ducere la eºafod în mijlocul
unei mulþimi oarbe, care rãmâne în
urmã rãzvrãtitã împotriva ei prin
cuvinte înºelãtoare. Moartea este
o întoarcere în nefiinþã, o nefiinþã
primordialã care este totuºi viaþã
ºi cãreia i se opune soarele, semn
al vieþii acesteia, trecãtoare.

„Simþul depãrtãrii se dobân-
deºte / odatã cu îndepãrtarea: cum
ar fi plecarea ta / peste ocean sau
singurãtatea piramidelor / în
imensul deºert care ne desparte
pe viaþã. / Depãrtarea e o fiinþã care

locuieºte în noi, / se rãsfaþã în
visele ºi insomniile noastre
traversate de ninsori. (…) Pânã la
urmã, depãrtarea, parfumul ei… /
suntem chiar noi.”, spune Coºovei
într-un alt poem, Îndepãrtare,
reluând ideea substanþei mistice,
divine, pe care corpul uman o
conþine ºi care trebuie doar puþin
ajutatã pentru a reuºi sã ne
transforme ºi sã ne transporte în
siguranþã dincolo.

Spuneam cã Traian T. Coºovei
se auto-portretizeazã în interiorul
acestui volum, însã o imagine
puternicã ºi emblematicã pentru
autoportretul complet al autorului
este aceasta: „în depãrtare,  / un
copac schilodit / se sprijinã / de o
singurã creangã.” (Sãrutare de
dimineaþã). Aceea singurã
creangã pare în acest caz a fi
misticismul.

Ultimul volum al lui Traian T.
Coºovei are farmec, substanþã
poeticã densã, include o
dezbatere  contorsionatã asupra
esenþei credinþei, asemãnãtoare
ca mizã cu aceea efectuatã de
Salinger în Franny ºi Zooey,
acceseazã zone ale unei
autenticitãþi crude care oscileazã
între animalic ºi spiritual dar, mai
presus de toate, transportã idei,
imagini, mesaje dintr-o lume
colcãitoare aflatã la limita dintre
realitate ºi supra-realitate, dintre
viaþã ºi moarte.

Cãuce
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Existã atâtea detalii, interpretãri
personale, descrieri vii ºi percu-
tante ale unor evenimente pe care
mijloacele de înregistrare de acum
trei decenii le-ar fi hãrãzit probabil
uitãrii fãrã prezenþa finilor obser-
vatori. Un astfel de observator,
implicat ºi activ însã, este Ion
Bogdan Lefter, al cãrui volum
(Prietenii din povestea literaturii)
strânge texte evocatoare (amintiri,
note de jurnal, retrospective,
crochiuri, portrete) care recon-
stituie câteva decenii de extremã
importanþã pentru literatura ro-
mânã contemporanã. Unele deja
publicate în presa culturalã, unele
în premierã acum,  altele la care
Ion Bogdan Lefter este coautor,
textele adunate în volumul apãrut
la Editura Paralela 45, în 2013,
sunt despre afinitãþi estetice
dublate de prietenie, despre întâlniri
ºi despãrþiri, despre toate ºansele
ºi neºansele unite de pasiunea ºi
talentul pentru literaturã.

Sugestiv, primele capitole
conþin câteva zeci de pagini de
evocãri ale Cenaclului de Luni ºi
ale Cenaclului Junimea – o istorie
nescrisã pânã acum, dar foarte
importantã pentru o întreagã
generaþie de scriitori, critici sau
artiºti vizuali (într-unul dintre texte
se discutã, de exemplu, grafica lui
Tudor Jebeleanu). Traian Coºovei,
Mariana Marin, Alexandru Muºina,
Doru Mareº, Ion Stratan ºi mulþi alþii
intrã în scenã graþie unui exerciþiu
aproape proustian (vezi com-
pletãrile inserate azi unor texte
scrise, în unele cazuri, cu mai bine
de trei decenii în urmã) ºi prin
includerea paginilor de jurnal al
„lunediºtilor”, jurnal þinut de autor cu
scopul precis de a capta atmosfera
creativã, reacþiile, apariþiile ºi
dispariþiile fulgurante din interiorul
acestei miºcãri artistice. Ion
Bogdan Lefter realizeazã ºi o
recuperare senzorial-afectivã a
trecutului ºi a evoluþiei unei generaþii

care, din anumite puncte de
vedere, marcheazã încã viaþa
artisticã ºi intelectualã a României
de azi. În spatele observaþiilor
jucãuºe, uneori de o sinceritate
dezarmantã, alteori tãioase ºi
detaºate, se întrevede ºi portretul
autorului, înregistrând dinamica
unei miºcãri artistice în cãutarea
unei forme, în procesul de
sedimentare a unei structuri. În
mod necesar selectiv, dupã cum
el însuºi mãrturiseºte „Lumea
[este] vãzutã printr-o (simplã?)
fantã. (Sau panoramã doar asupra
unei pãrþi a lumii, adicã lumea
trunchiatã?). Evident [scrie
autorul], fac joc dublu, ºiret, cãci:
scriu jurnal, deci pretenþiile nu-s
mari ºi nota bunã e oricum
asiguratã; dar þintesc, în acelaºi
timp, orgolios, în cu totul altã parte.
E singurul lucru care ar putea sã
susþinã, de fapt, jurnalul. Orgoliul
înfãþiºãrii unui spaþiu închis, lume
din care se desprind personaje,
situaþii, psihologii, relaþii. Comedie
umanã travestitã: câtã grandoare!
Cine garanteazã, de pildã (eu în
nici un caz!), cã notele astea nu
sunt cumva scrise ulterior, din
amintiri literaturizate, puse într-o
secvenþã epicã (fie ºi una mai greu
vizibilã), adicã falsificate?” sau „Eu
scriu despre un cenaclu fictiv, pe
care l-am botezat Cenaclul de
Luni. Aceasta este o nuvelã
fantasticã.”. Cu siguranþa autorului-
martor, Ion Bogdan Lefter reali-
zeazã nenumãrate portrete ale
artiºtilor la tinereþe (bonviveur-ii,
provocatorii, bufonii de la cenaclu
– „o parabolã a lumii întregi”), însã
deplânge ingenuitatea parþial
pierdutã a multora. „Peste mode ºi
timp”, autorul include o convorbire
prieteneascã despre Cenaclul de
Luni (la care participã Nicolae
Manolescu, Mircea Cãrtãrescu,
Magda Cârneci, Bogdan Ghiu,
Florin Iaru, Ion Bogdan Lefter ºi
Doru Mareº) - despre grupul care,

în doar câþiva ani, a cãpãtat o
formã compactã, dinamizat de o
întâlnire condensatã de
personalitãþi artistice. Un aspect pe
care îl menþioneazã de mai multe
ori îl este modul subtil prin care
cenaclul a contravenit conducerii
tocmai din cauza forþei de grup, a
subiacentei ºi chiar involuntarei
forþe politice reale pe care acest
tip de solidaritate creativã o
presupunea, prin revolta tacitã faþã
de atmosfera triumfalistã (numitã
astfel de Nicolae Manolescu în
convorbirea menþionatã mai sus).

În continuare, este evocatã
extraordinara ºcoalã de prozã
scurtã de la Junimea, cu
nenumãratele confesiuni legate de
culegerea „Desant ’83”( Gheorghe
Crãciun, Mircea Nedelciu,
Gheorghe Iova, Mircea
Cãrtãrescu ºi alþii). Din nou, Ion
Bogdan Lefter se dezvãluie drept
un creator discret, un liant între
personajele care se perindã pe
scena din faþa auditoriului pestriþ,
însã un observator de ansamblu
al tendinþelor ºi al resorturilor care
i-au adus laolaltã pe atâþia tineri
pasionaþi de literaturã ºi i-au ajutat
sã se dezvolte în direcþii uneori
diferite. Efortul de coagulare
discursivã a fost însã colectiv,
alimentat de reciprocitate ºi de o
întâlnire a ideilor, iar mesajul unor
selecþii de texte precum cea de
faþã, scrise la o distanþã care
permite atât evocarea subiectivã,
cât ºi detaºarea necesarã ºi
viziunea de ansamblu, transpare
din mãrturisiri precum: „S-au
suprapus mai multe lucruri. Jocul
romanului nostru [colectiv]
apropiindu-se de sfârºit, am ajuns
sã simt cã îi lipseºte ceva. În primul
rând, istoria jocului însuºi (…). Deci
mi s-a pãrut obligatorie o
reconstituire a faptelor. În al doilea
rând, simþisem la apariþia
Desantului cã prozele de acolo
erau „rupte” de spaþiul lor de
existenþã. Sigur cã literatura o fac
textele ºi nu „spaþiile”, însã
antologia fiind una de cenaclu, din
ea tocmai cenaclul lipsea, cu
„mitologia” lui cu tot (…).” Rezultã
astfel peisaje ale relecturii,
suprapuse fragmentelor de
memorie afectivã. Autorul însuºi
mãrturiseºte câtã literaturã
ascunde în sertare, pe care nu o

Elena  Butuºinã

Actori si spectatori ai
creatiei literare
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va publica niciodatã, dar care îl
provoacã sã structureze mai
departe, cu talent romanesc,
discursul despre apariþii, dispariþii,
roluri, dialoguri. Aceste gânduri
întregesc apoi jocul perspectivelor,
prin meditaþia asupra situaþiei de
azi a criticii: „Am privit în aceºti ani
cu neobositã curiozitate în jur,
încercând sã cântãresc ºi sã
înþeleg totul, inclusiv propriile mele
reacþii la ceea ce vedeam: atracþia
pentru multe maniere de analizã ori
de speculaþie teoreticã, dar ºi
senzaþia unui deficit de tehnicitate
al impresionismului ºi a unui deficit
de impresie al tehnicismelor
metodologice”.

În ansamblu, dincolo de galeria
portretelor ºi a peisajelor, Ion
Bogdan Lefter prezintã ºi o serie
de fotograme (printre care se
numãrã scene memorabile precum
cea în care autorul, Gheorghe
Crãciun ºi Mircea Nedelciu s-au
gãsit împreunã în timpul cutre-
murului din 31 august 1986 în lo-
cuinþa unuia dintre ei), construind
prin melanjul de texte ºi abordãri
ale volumului de faþã ºi un expozeu
al experimentelor formale. Printre
„alte isprãvi ale generaþiei” din
care face parte, inserturile S.F. în
poezie ºi inserturile cinema-
tografice în prozã, Ion Bogdan
Lefter realizeazã o istorie recentã
a jocurilor formale, cunoscute la
cald, în derulare. Astfel, o bunã
parte a volumului discutã tehnica
de montaj a prozei lui Mircea
Nedelciu, alãturi de cunoaºterea
mecanismelor discursului cine-
matografic. Omologiile de struc-
turã dintre „noul val” în prozã ºi film
(publicat în Magazin estival
Cinema, 1983) reapar în masã
rotundã la care participã George
Cuºnarencu, Ioan Groºan,
Nicolae Iliescu, Mircea Nedelciu ºi
Emil Paraschivoiu, a cãrei
transcriere este inclusã în volum.
Explorarea realitãþii „între iluzia
opticã ºi demascarea ei”, ºi relaþia
dintre narativitate textualã ºi
decupaj vizual la Nedelciu se
numãrã printre premisele ideatice
ale eseurilor din partea finalã a cãrþii
de faþã – insistenþa asupra
fotogramelor realizate de
Gheorghe Crãciun (maniera în
care acesta prelua în prozã
tehnicile de captare a feþelor

vizibile ºi invizibile ale realului, fiind
un pasionat al întregului proces
fotografic) ºi încheierea tristã cu
portretele „colegilor prea grãbiþi”
(Dinu Regman, Cristian Popescu,
Mariana Marin, Ion Stratan, Mircea
Nedelciu, Gheorghe Crãciun),
marcate vizual de fotografii din
colecþia personalã a autorului.

*
Volumul lui Felix Nicolau,

Estetica inumanã. De la
postmodernism la Facebook,
recent publicat la Editura Tracus
Arte, este o colecþie de eseuri hazlii
ºi locvace despre tendinþele din
aºa-numitul salad bowl (care a
înlocuit, scrie autorul însuºi, deja
previzibilul ºi arhi-utilizatul melting
pot) al culturii zilelor noastre. Rând
pe rând, „beizadelele postmo-
dernismului”, deprimismul ºi
nunuismul, nepoþii aceluiaºi curent,
creative writing-ul ºi fenomenele
literare din mediul online sunt
subiecte la care scriitorul
bucureºtean, critic literar ºi
universitar, mediteazã ludic.
Întregul sãu demers este însã
dublat de un fior de cinism la
adresa inconsecvenþelor ºi
derizoriului multor fenomene ale
epocii actuale. Performatismul,
p o s t - p o s t m o d e r n i s m u l ,
postmortemismul sau noua
sinceritate sunt concepte dez-
bãtute degajat, „copii tandri ºi
sensibili care fac bube de la ironii
ºi giumbuºlucuri” sub ochiul critic
al lui Felix Nicolau. „Literatura este
în moarte cerebralã ºi respirã doar
cu ajutorul aparatelor (a se citi
fondurile alocate de diverse
instituþii mai mult sau mai puþin
bugetate)”, afirmã el în „voroava
cãtre cetitoriu”, iar „excesul de
cosmos provoacã foamea de
pestriþ”.

Dintre toate tendinþele diver-
gente doar aparent, în fapt mai
degrabã necomunicând între ele,
Felix Nicolau propune termenul de
„bioculturã” ca fiind reprezentativ
pentru „o culturã flexibilã ºi
curioasã, infestatã cu toate tipurile
de bacterii” – dezideratul sãu,
camuflat între faldurile discursului
critic. Semnificativ, unul dintre
elementele cel mai pregnant
analizate în incipitul volumului este
chiar figura criticului, indisolubil

legatã de misiunea sa, scindatã
între o rãspundere de tip „public
relations” (adicã de promovare
fãþiºã) ºi cea encomiasticã ori de
desfiinþare. Autorul contrapune
vedetismul ºi vizibilitatea în spaþiul
virtual, reclama obstinatã,
mecanismele de promovare ºi
auto-promovare – întreg eºafodajul
creaþiei ºi succesului literar de
astãzi – absenþei experimentelor
cu adevãrat înnoitoare ºi legãturii
vitale cu publicul cititor. Criteriul
comercial care primeazã în
promovarea din mediul occidental
este înlocuit cu cel amical, politicos,
personal din România zilei de azi.
Cu exemple voalate, Felix Nicolau
discutã în eseuri de tip pamflet
tarele criticii literare de la noi:
avatarurile criticului rãu cu orice
preþ, diagnosticele date mai mult
sau mai puþin fundamentat,
cãderea într-un stil previzibil ºi lipsit
de creativitate personalã ori,
dimpotrivã, insistenþa într-o
construcþie prea personalã pânã la
neglijarea conþinutului în favoarea
înveliºului. Astfel, critica de
întâmpinare ºi cea amabilã,
execuþiile nemotivate, blocajul într-
un jargon de neînþeles pentru
publicul larg, mascã a unei fugi de
judecata tãioasã, promovarea
inutilã a topurilor ºi ierarhiilor,
fidelitatea faþã de anumite grupãri
sau faþã de anumiþi autori,
preþiozitatea, dogmatismul – sunt
capcane în care critica literarã
româneascã poate fi surprinsã
deseori.

Existã multe aspecte esenþiale
în care analiza literarã se apropie
de cea de film ºi alte arte
performative, iar creaþia literarã
preia mecanisme cinematografice,
fapt vizibil atât în abordarea
fenomenelor transliterare în
volumul de faþã, cât ºi în subiectele
alese pentru cea de-a doua parte
a cãrþii. Spoiler-ul ca mecanism de
promovare ºi selecþie, strategiile
de derutare a cititorului sau
spectatorului, pervertirea gustului
populaþiei într-un haos greu
controlabil, se succed, inclusiv în
analiza de faþã, cu o vitezã
ameþitoare. În aceeaºi privire
refractarã la tarele lumii
hipertehnologizate se gãseºte ºi
acuza conform cãreia „Homo
renascentistus a eºuat în homo
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technicus, cel care stãpâneºte foarte
bine o techné, îºi dezvoltã o abilitate,
dar nu se cultivã pe el însuºi ca întreg.”
Una dintre posibilele cauze ale
acestei situaþii este faptul cã „sublimul
postistoric este unul birocratic”. Ab-
surd deci, prins în lanþul îndatoririlor
administrative, individul risca sã se
rateze. Drept exemplu, Felix Nicolau
particularizeazã 4 etape în care un
universitar se poate rata ca intelectual:
divorþul de revistele culturale, biro-
craþia, hiperspe-cializarea/ fixismele,
corvoada administrativã.

Ca o revanºã însã, a doua
parte a volumului analizeazã ºi
tentativele senzual-revitalizante ale
discursului literar românesc, prin
abordarea pornografiei ºi ero-
tismului din literatura actualã,
accentuând epifenomenele erotice
ale literaturii române ºi dedicând un
capitol apariþiilor muzelor în poezia
tânãrã. „Ne-ar trebui o atitudine
Jazz”, conchide Felix Nicolau,
fãcând elogiul fenomenului Slam
Poetry ºi, implicit, al spontaneitãþii,
improvizaþiei, interacþiunii, diver-
sitãþii de tradiþii culturale, maniere
scriptice ºi recitative. Performa-
tivitatea este necesarã din mai
multe direcþii, nu doar dinspre
creator (autorul „tare de urechi”,
surd la limbajul timpului sãu, este
ridiculizat în consecinþã), ci ºi
dinspre cititorul care este

provocat de inovaþia literarã
autenticã, atunci când aceasta
existã. Traductibilitatea însãºi
picã sub incidenþa acestui fenomen
în expansiune, fiind semnificati-
vã atunci când nu inventeazã
concepte fãrã acoperire sau
incomplet contextualizate. De aici,
pozna de a introduce un dicþionar
argotic pentru uzul scriitorilor ºi
cititorilor. În continuarea acestuia
vine descrierea manifestelor
literare nouãzeciste ºi (post)douã-
miiste – delirionismul, himerismul,
deprimismul, fracturismul, utili-
tarismul, autenticismul, performa-
tismul, subminate de faptul cã
niciunul dintre ele nu îºi
fundamenteazã însã caracterul
programatic („Un manifest literar
nu este un program.”). Pornind de
la contestarea postmodernismului
ºi menþionarea transmodernis-
mului, Felix Nicolau încurajeazã, în
esenþã, operele structurate astfel
încât sã genereze o experienþã
unificatã ºi estetizatã a trans-
cendenþei, experienþã care include,
în cazul strict literar, paratextul,
prefeþele, postfeþele, ciclurile ºi
obsesiile, iar în cel blogosferic,
hiperliteratura ºi interactivitatea,
alãturi de tot ceea ce Facebook-ul
a fãcut posibil în procesul de
creaþie a unei opere aperta, de
difuzare ºi de receptare. De-

zideratele postmodernismului,
devenite realitate odatã cu
fenomenele literare online,
redefinesc, în fond, canonul, ºi
adaugã semnificaþii noi „esteticii
inumanului”.

Printr-o atitudine deconstructivã,
coerentã ºi, în definitiv, înglobatã
consubstanþial postmodernismului
faþã de care anunþase în debutul
volumului o anume inadecvare,
Felix Nicolau relevã, de fapt, meca-
nismele fenomenului polifonic ºi
contradictoriu pe care îl judecã
în întregul sãu demers.
Amuzându-se trist pe seama
seriozitãþii angoasante a
anumitor tendinþe poetice ºi
filosofice, el funda-menteazã, ca
într-un castel din cãrþi de joc, o
lume criticã ludicã, fidelã pânã la
paranoia paradig-mei fragile în
care evolueazã. Condamnã
extremismele, cãutând un echi-
libru între tendinþele eterogene
ale momentului, salutând
reuºitele ºi valorizând inclusiv
eºecurile într-un context nelipsit
de semnificaþii secundare. Felix
Nicolau nu se sfieºte de la a
amenda frustrãrile literaturii ºi ale
literaþilor, întrezãrind în ele,
uneori, simptome interesante
având chiar potenþial creativ cãci,
scrie el, stilistul însuºi negociazã
gustul ºi îl perverteºte.
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Aveam o mare curiozitate
legatã de cel mai nou volum al Anei
Maria Sandu, intitulat – sportiv-
motivaþional – Aleargã (Polirom,
2013). Trecusem, la vremea
respectivã, prea grãbit peste
debutul din 2003, la Paralela 45, cu
prozopoemul Din amintirile unui
chelbasan (azi mi se pare un text
bun, doar cã underrated). Citisem
Fata din casa vagon, romanul din
2006, nu ºi Omoarã-mã!, din 2010,
ambele apãrute la Polirom. Am
aºteptat, aºadar, cartea din 2013
pentru a testa aptitudinile de
prozator ale autoarei.

Întîi ºi întîi, Aleargã nu este un
roman – oricît de largã ºi de
generoasã ar fi umbrela speciei. I-
un „Fals jurnal de jogging”, dupã
cum aflãm din titlul primului capitol,
un jurnal de aproape 127 de pagini,
bornã a crizei/ metamorfozei
existenþiale: a postmodernei, de
data aceasta, femei la treizeci (ºi
ceva) de ani.

Scris prietenos, sclipind parcã
din fiecare colþ al paginii pentru
cititoarele revistelor glossy,
Aleargã îmi dã senzaþia, nu o datã,
cã ºi-a propus prea puþin.
Intertextualizeazã inteligent,
decupînd metafora (ºi secvenþe ce
þin de mitologia) alergãtorului din
romanele unui Mario Vargas Llosa
(Mãtuºa Julia ºi condeierul) sau
Paul Auster (În þara ultimelor
lucruri), pentru a o lãsa, din
nefericire, suspendatã într-un fel
de limb al naraþiunii, ca sã revinã
la observaþiile mãrunte. Cartea
ambaleazã predilect teme ºi ticuri
ºi cliºee ale hipsterimii radioase în
Bucureºtii anilor 2000: „Trag de
mine sã-mi dozez mai bine efortul.
Pot mai mult.// Femeile singure sînt
fiinþe superioare, sociale, care se
caracterizeazã prin gîndire,
inteligenþã, mai mult timp liber decît
restul oamenilor, limbaj articulat din
punct de vedere morfologic, prin
poziþia verticalã a corpului ºi

ªtefan  Manasia
structura piciorului adaptatã la
acesta.// Dorm. Mã trezesc. in
regim. Alerg.” Citatul de mai sus e
elocvent pentru stilul cãrþii. Fraze,
propoziþii scurte se deruleazã
asemenea strofelor unui poem fãrã
rimã, ritmat însã, alert (cadenþa
pantofilor sport). E surprins, cu
acuitate sau uneori simplificat,
fluxul conºtiinþei: melancolic-
somptuosul ieri, grijuliul azi,
panicardul mîine, dorinþa de a
avea/ nu avea o familie, reflecþii
despre carierã, concedii, branduri
º.a.m.d. Emoþioneazã, de aceea,
orice ieºire în decor din scriitura
asta controlatã, austerã ºi
mortificatã cu bunã ºtiinþã.

Au farmec paginile (cîteva)
dedicate bunicii – gemene cumva
unora risipite de Aglaja Veteranyi
în poemele-i dramatic-familiale:
„N-o vãd des, dar simt cum lianele
se tot îndesesc ºi se încîlcesc

sub fruntea ei creponatã.” Au ceva
de film noir paragrafele unde sînt
evocaþi artiºtii americani Theresa
Duncan ºi Jeremy Blake, inte-
lectuali de succes ºi sinucigaºi
iconici ai generaþiei lor. Cei doi
retrãiesc acum, în visul lucid al
naratoarei, într-o ambiguitate
crepuscularã ºi seducãtoare.
Peste tot dominã, însã, apãsã-
toarea senzaþie de autocontrol
sau, cum scrie Ana Maria Sandu,
„am devenit personaj într-o
ficþiune pe care am scris-o deja.
Alerg în sens invers de la o
amintire la alta ºi obosesc.” Pentru
cã un jurnal, fie el ºi unul fals, nu
poate capta ºi prezerva zgomotul
adidaºilor nãduºind pe asfaltul
Capitalei, ci, mai degrabã, im-
ponderabile de genul: „Candoa-
rea, ãsta e singurul cuvînt care
mai poate salva lumea într-o zi de
decembrie cînd toate se
precipitã.” sau „Cu inima în gît,
înecãcioasã ca o castanã crudã,
o voi rupe la fugã.”

Reflecþiile acestea sînt, parcã,
mai apropiate de suflul eroic ºi
simplu din care Haruki Murakami
– invocat ºi el într-un loc - ºi-a
construit mãcar o carte,
Autoportretul scriitorului ca
alergãtor de cursã lungã.

N-am putut evita, recunosc,
zîmbetul ironic, cînd am dat peste
romanul Adinei Dabija: ªaman
(Polirom, 2013). România anilor
1990 fusese bolnavã de ºamanitã,
de respiritualizare, Eliade ºi The
Doors ºi yoga ºi celelalte doctrine
ale eliberãrii (orientale); termenul
devenise brusc subiectul privile-
giat al cursurilor din facultãþile
umaniste, pentru a reveni, în cele
din urmã, în slangul puºtimii, ca o
pînzã de pãianjen suficient de
rezistentã încît sã prindã
experienþele vitale, sãlbatice:
alcool, drog, muzicã, poezie, sex.
Apoi, proza iniþiaticã are o
frumoasã tradiþie la noi, de la
Eminescu ºi Sadoveanu la Naum

Scene din
viata pantofilor sport

ºi Cãrtãrescu, asta ca sã
survolãm tonele de maculaturã
popularã, danbrownianã sau
paulocoelhianã, sub greutatea
cãrora se prãbuºesc rafturile
librãriilor ºi anticariatelor.

ªi ce ireal, extatic sentiment al
înºelãrii cronicarului! Fiindcã
ªaman nu numai cã se citeºte „la
propriu, cu sufletul la gurã” (cum a
pãþit-o Ovidiu Nimigean), dar e
genul de roman care îºi ridicã ºi
modificã permanent mizele,
insolitîndu-te ºi obligîndu-te ºi pe
tine, îndãrãtnic cititor, sã creºti o
datã cu el. Fiecare rînd sau vers
al cãrþii e o spiþã îndreptatã spre
axul central, combinînd poezie ºi
muzicã ºi istoria religiilor ºi

Punctul rosu
al aurorei boreale
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etnologie ºi introspecþie ºi
confesiune (cumva epuratã de
masochismul fanaticilor religioºi) ºi
oniromanþie ºi lingvisticã ºi chi
kung. Iradiazã o stare împãcatã,
benignã, poetizînd sau construind
eseuaºe paraºtiinþifice, la o
altitudine pe care o clamãm ade-
sea prozei româneºti. Are dreptate
Simona Sora sã observe cã:
„«Tema temelor» romanului e cea
metafizicã, raportarea la ceea ce
ne defineºte depãºindu-ne, cu
toate capcanele, ºabloanele ºi
antitemele derivate de aici, cu toate
variantele ºi varietãþile care leagã
Don Quijote de Corecþiile lui
Franzen, cu teodicee ºi agnos-
ticisme, cu blasfemii ºi simulacre,
cu predãri necondiþionate ºi
sinucideri (literare) spectacu-
loase.” (cronicã în Dilema veche,
nr. 483/ 2013)

Carte a transformãrilor,
cãlãtoriei (exterior-interioare) ºi
iniþierii (cu toate aparentele sale
blocaje), ªaman îºi divulgã
principiul din chiar motto-ul
alchimic: „Focul se viseazã
cenuºã/ cenuºa îngraºã pãmîntul/
pãmîntul adunã metalul/ Metalul e
cupa apei/ Apa urcã în seva lem-
nului/ Reîncepînd ciclul/ Trans-
formãrilor”. Tot astfel, licãrul spiri-
tualitãþii fetiþa (una din primele
identitãþi ale eroinei romanului) îl
descoperã în oraºul Aiud, vizitînd
biblioteca colegiului maghiar,
poposind ºi zãbovind sub un tablou
ce-l reprezintã pe Körösi Csoma
Sándor. Dialogul cu bibliotecarul
doct ºi benevolent ºi cu iconul
ascetic iluminat al lui Csoma – în
realitate unul dintre marii ex-
ploratori europeni de secol 19 ºi
autorul primului dicþionar tibetan-
englez – îi va provoca dorinþa de a
atinge/ vizita/ experimenta
Shambala. Laolaltã cu experienþa
luminii ºi a bisericii în mica lo-
calitate Mãgina (unde tatãl posac
ºi abstinent ca un sectant trãieºte
dupã moartea mamei), revelaþia
vieþii iniþiatului maghiar îi va
deschide fetei calea spre propriul
eu, spre întîlnirea cu sine. Aºa
cum, simplu ºi convingãtor,
mãrturiseºte autoarea într-un
interviu: „Fiecare om are înãuntrul
sãu un ºaman, însã este foarte
greu sã îl descoperi. ªi este un
mister cine este, nu ºtii. Dacã îl

descoperi, îl descoperi treptat, prin
diferite experienþe de viaþã, care te
aduc în centrul tãu ºi te fac sã
înþelegi cine eºti ºi ce este lumea.
Nu ºtiu cine este ºamanul meu,
dar ºtiu cã existã, cã se manifestã
ºi mã ajutã. ªi sunt tot eu, dar un
eu care se aflã pe alt nivel.”
(interviu luat de Eli Bãdicã pentru
www.bookaholic.ro) Experimen-
tãm, prin urmare, împreunã cu
naratoarea, experienþa spãrturii, a
trecerii dincolo. Break on Through.
Ca în pivniþele igrasioase,
inundate din Blecher, Eliade ºi
Cãrtãrescu. Asta ca sã nu mai
pomenim – oldies but goldies –
Sábato & Pynchon.

Auzim ºi parcã vedem structura
atomicã a obiectului reprezentat:
lighean, iglu sau angalok. Osmoza
subiectului cu locul evocat/
experimentat e de o mare
candoare, fie cã vorbim de Mãgina,
Galaþi (mai visasem la oraºul ãsta
trist de siderurgiºti numai citind
Blazare, capodopera uitatã a
lui Petre Barbu...), Bucureºtii mi-
rosind a sînge ºi asfalt, Quebecul
francofon ºi hibernal sau Nunav ik
(nordul inuiþilor cu feþe de lunã plinã,

îmblînzitori de husky, negustori de
poveºti cãci ºamani.) Nu
întâmplãtor, pentru cã, deºi sub
ochii noºtri defileazã un insectar
imens de (tipuri de) amanþi/iubiþi ºi
oameni din presã sau scriitorinci
(unii cu identitatea realã, Gãlãþanu,
Boerescu), personajele magice,
declanºatoare ale transformãrilor
sînt, de fapt, locurile. Fetiþa,
adolescenta, tînãra ºi mai apoi
femeia reuºesc – nu se ºtie cum –
sã îmblînzeascã locurile rele (iarãºi
Blecher dar ºi marile cãrþi de
înþelepciune ale lumii), pentru a le
surmonta, deviind de la traseu ca
sã-l regãseascã: excelent, infailibil
truc literar.

Aºa încît chiar dacã atinge în
unele momente cliºeul (vezi scena
oniricã a evadãrii prin tablou, practic
întregul episod al cãutãrii
angalokului, a ºamanului inuit),
scriitura Adinei Dabija îºi recapãtã
dintr-o datã forþa, redescoperã
calea proprie spre punctul roºu al
aurorei boreale. Sau cum încheie
autoarea: „ªi ne vom pierde în
dragostea particulelor solare pentru
liniile magnetice ale Pãmîntului.
Arsaniit – aurora borealã”.

Cuºma dracului, detaliu
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Literarizarea (edulcorarea)
etiologiei unor boli (precum
Alzheimer) transformã ultimul
roman al lui Florin Lãzãrescu
(Amorþire, Polirom, 2013) într-o
reflecþie despre memorie; o carte
speculativã cu epifanii în care
personajele periferice se trans-
formã în arhetipuri biblice. De la
„comemorare” la uitare, volumul e
rãspunsul crud oferit unor întrebãri
de-a dreptul metafizice (onto-
logice), pendulând între ironie ºi
autoironie. Roman cu tezã,
Amorþire demitizeazã, în subsidiar,
o serie din locurile comune,
devenite deja marote, ale teoriei ºi
artei contemporane. Momentele ce
parodiazã seriozitatea sistemului
cultural-artistic („deconstrucþia”
mormanului de cãrþi îngheþate,
scena modificãrii instalaþiei,
transcrierea în notã „democratã” a
bazinianismul cinematografic
românesc) alterneazã cu metoda
hibridã a prozaismului-metaforic.
Homeopatia oniricã, pe de o parte,
ºi ancorarea în realul imediat, pe
de alta, transformã discursul într-
o meditaþie despre sensul cãlãto-
riei (vieþii). Viziunea fotograficã,
gravitatea însoþitã, la tot pasul, de
frivolitate ºi „subiectivitatea colec-
tiv-asumatã” reprezintã câteva din
particularitãþile scrisului sãu.

Paradoxal, scriitura lui Florin
Lãzãrescu se învârte între formula
„artei de dragul artei” ºi repudierea
indirectã a autonomiei esteticului.
Perdeaua de realism este trasã
peste efervescenþa unor stãri, fãrã
îndoialã, poetice. Scriitorul
stãpâneºte capacitatea cântãririi
necesarului (episoadele ce
compun acþiunea per-se a
romanului), suficientului (veridi-
citatea) ºi semnificativului (saltul
simbolic cãtre „miraculos”).
Detaliile „scenografice” (spaþio-
temporale, vestimentare, arhi-
tecturale) întregesc stilul sãu
cumpãtat (concentrat) pliat pe
efuziunile psihologice ori sufleteºti
ale personajelor. Cu toate cã nu
violeazã coerenþa naraþiunii, Florin

Lãzãrescu reuºeºte în a menþine
viu caracterul enigmatic al prozei,
indispensabil literaturii valoroase
(telefonul care tot „þârâie” în
buzunar – indiciu psihanalitic). Pe
filierã realistã, naturaleþea ºi
simplitatea îl apropie pe scenaristul
ieºean atât de povestitorul
Sadoveanu, cât ºi de sobrietatea
arhitecturalã a lui Alexandru Vlad,
pe când componenta „suprana-
turalã” (dar ºi elaborarea, detaliul
constructiv) îl înscrie în linia es-
tetizantã a lui Mateiu Caragiale
(Blecher, Vona, ªuluþiu, Bonciu).
Iatã de ce, pe ultima copertã,
Bianca Burþa-Cernat îl recomandã
ca un „autor nonconformist” cu
„intuiþii ce îl diferenþiazã de colegii
de generaþie”  ºi, totodatã, de ce
M. Vakulovski oscileazã, în
privinþa personajelor, între
stranietate („cam ciudate”) ºi
familiaritate („personajele lui îi
amintesc cititorului de cineva pe
care-l cunoaºte”). Dimensiunea
autenticitãþii (vag autobiograficã)
aglutineazã cele douã perspec-
tive, transformând experienþa
(întâmplãri ºi situaþii banale) în
existenþã (episoade parabolice).
Sigur cã antinomiile sunt aici ca la
ele acasã: în timp ce realul mi-
greazã pe nesimþite spre þãrmurile
fluide ale fictivului, „fabulosul”
þâºneºte din mijlocul cotidianului.

Inscriptibil în cadrul generos al
literaturii empatice, Amorþire,
roman cu mize majore, reprezintã
rãspunsul figurativ oferit unei
interogaþii cât se poate de
concrete. Transformarea unui
concept romanesc periferic
(secundar), precum atmosfera,
într-unul central implicã
necesitatea reconsiderãrii atât a
„conflictelor” (în mare, interne), cât
ºi a þelurilor (pe fondul trasãrii unor
destine bine determinate)
protagoniºtilor. Cu alte cuvinte,
îngroºarea expresionistã a stãrii de
„amorþire” redefineºte categoria
ambianþei forþând tonalitatea
minorã sã devinã, în mod bizar, o
forþã centralizatoare. Prozã de

observaþie realistã (bine docu-
mentatã), Amorþire e, chiar dacã
impropriu spus, o comedie-neagrã
(cu irizaþii ironice, parodice) despre
scriitori, pensionari ºi femei (printre
care, Valeria Stoican). Dacã iluziile
ºi deziluziile personajelor se
contureazã în procesul de
negociere a propriilor lor identitãþi,
starea de amorþire polarizeazã
coerenþa ºi unitatea internã a
acestora între, pe de o parte,
atacuri de panicã ce frizeazã
schizofrenia (deci patologia) ºi, pe
de alta, apatie (alienarea, ca stare
sufleteascã) – ambele simpto-
matice pentru radiografierea
literarã, din ce în ce mai frecventã
în rândul scriitorilor tineri, a nevro-
zelor citadin-contemporane.

Capitolele romanului încep

printr-o notaþie general-filosoficã
urmatã de relatarea unor amintiri,
doar pentru a-ºi reorienta ulterior
atenþia înspre „lucrurile mãrunte”
sau cãtre paginarea unor dialoguri
á la Quentin Tarantino cu scopul
intensificãrii ºi procrastinãrii
denoument-ului în manierã foile-
tonistã. Riscant, autorul combinã,
pe ultima sutã de metri, con-
fesiunea cu dimensiunea poliþistã,
renunþând atât la tehnica perso-
najului reflector, cât ºi la neu-
tralitatea povestirii obiective sau la
ambiguitatea stilului indirect liber.
Dacã gena NTRK3 este respon-
sabilã pentru apariþia atacurilor de
panicã ºi de relaþionarea sis-
temului de memorie cu frica,
talentul lui Florin Lãzãrescu este
responsabil pentru îmblânzirea,
umanizarea acestor descoperiri.

Un roman cu mize majore
Alex  Ciorogar

Nunta ºerpilor
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În ultima sa carte de poezie de
pânã acum, intitulatã Autoimun
(Bucureºti, Cartea Româneascã,
2013), Ioana Nicolaie contureazã
un discurs hibrid, prin conjugarea
poeziei cu proza. Autoimun pro-
blematizeazã existenþa minima-
listã, cotidianã, prin prisma unei
situaþii extreme, boala, ºi se
prezintã ca un volum de frontierã
din mai multe puncte de vedere.
Totul este situat într-o zonã
crepuscularã, într-un cadru poros,
cu frontiere deschise. În primul
rând, volumul reprezintã revenirea
Ioanei Nicolaie la poezie dupã un
excurs cultural în care a plecat de
la poezie (Pozã retuºatã, Nordul,
Credinþã, Cenotaf), a trecut prin
roman (Cerul din burtã, O pasãre
pe sârmã) ºi a experimentat
literatura pentru copii (Aventurile lui
Arik ºi Arik ºi mercenarii). Toate
aceste formule literare sunt
reflectate în discursul ce susþine
volumul Autoimun. Naraþiunea,
poezia ºi biografia sunt dimensiuni
ce se îmbinã în discurs; fiecare
palier enunþiativ are rolul sãu în
ansamblul volumului. Mai mult,
existenþa mai multor strategii
discursive este explicabilã prin
tematica ce se aflã în centrul cãrþii,
boala. Este un subiect ce nu se
lasã epuizat în puþine cuvinte,
întrucât durerea ºi existenþa
visceralã sunt elemente ce descriu
legãtura creatã între societãþi, între
oameni; subiectul volumului poate
fi privit ca amplu, dificil, organic,
existenþial, dureros, etc. Naraþiu-
nea spune povestea bolii, evoluþia
acestei experienþe-limitã, în timp
ce lirismul aduce în centru afectul
ºi trãirea, zona organicã a bolii, iar
biografismul traseazã o distanþã
temporalã între experienþã ºi
expresie pentru a înþelege ºi mai
bine cum se formuleazã legãtura
dintre universal (alteritatea) ºi
singular (vocea liricã suferindã) ºi,
pe de altã parte, relaþia dintre
trãirea organicã a bolii ºi
exprimarea ei, transformarea în
poveste.

Autoimun este un volum al
timpurilor obscure, nedefinite,
crepusculare ºi informe. Para-
doxal, acesta nu face apel la un
discurs angoasat sau lamentat,
suferinþa nu are nimic patetic sau
retoric. Boala este acceptatã
pentru cã este povestitã ºi
amestecatã cu viaþa. Ea nu apare
ca un eveniment spectaculos
(deºi e un punct limitã), ci ca o
prezenþã obiºnuitã, ca o stare a
existenþei umane în ansamblul ei.
Faptul cã boala nu are nimic
apocaliptic, teribil, apare ºi din
modalitatea în care aceasta este
integratã în volum. Cele douã
secvenþe discursive, respectiv
“Mãtuºa” ºi “Album” se aflã în
raport de complementaritate cu
secvenþele care trateazã în mod
direct boala. Acest dialog între
secvenþele volumului pune în
scenã autenticitatea discursului;
vocile se amestecã pentru a
puncta mai bine un univers hibrid,
la limita dintre viaþã ºi non-viaþã.

Ceea ce este interesant de
subliniat este faptul cã, deºi are în
vedere un subiect integrabil în
estetica urâtului, poeta nu face apel
la limbajul frust, violent, ci, mai
curând analizeazã evoluþia bolii ca
o poveste spusã în familie, într-un
cadru simplu, dar organic ºi
puternic înrãdãcinat în viaþa
minusculã. “Album” anticipeazã un
timp al bolii întrucât pune imaginile,
prezenþe factice ale vieþii, la baza
glosãrii. Un timp încremenit este
schiþat în acest grupaj textual, fapt
sugerat de sintagmele repetitive
“în poza aceasta”, “anul dupã”,
“aici”, “acum”, “în pozele”.
Realitatea este prinsã în cadre,
este fixatã pentru cã aceasta
refuzã sã mai fie identicã cu sine,
sã se mai reflecte iar, când se
oglindeºte, o face greºit, rateazã.
Dacã vocea liricã se regãseºte în
toate pozele anterioare, de
imaginea ei din prezent se dezice.
Acea pozã e greºitã, e falsã,
întrucât nu are forþa de a traduce
boala. Aceastã experienþã este

rezultatul unui proces arbitrar, dar
inexorabil ºi universal. Aceasta ar
fi forþa bolii: leagã umanitatea
(“Oamenii în formã de fluture”,
“Oamenii în formã de praf”,
“Oamenii ce nu-ºi gãsesc nicio
formã”, p. 87). “Mãtuºa” este
secvenþa care vine ca un respiro
poetic. Aceasta aduce prea-plinul
prezenþei prin voluptatea sa
discursivã dupã un univers populat
cu forme ale negativitãþii, respectiv
absenþã, artificiu ºi absurd. Aici
apare ºi soluþia la boalã, povestea
ºi imaginaþia. Transpunerea
experienþei în roman presupune o
distanþare faþã de trãirea organicã
a durerii, ºi, prin urmare, o
înþelegere mai profundã a logicii
suferinþei. Un astfel de exerciþiu
apare în poemele “Socotealã” ºi
“Mã reevaluez”.

Logica bolii traseazã un univers
crepuscular, aproape concen-
traþionar (“ºi cosmosul meu este
boala”, p. 20). Simulacru al
existenþei, boala anuleazã trãirea,
transformând subiectul în pri-
zonier. Singura soluþie de a rãzbi
este, pentru vocea liricã, ima-
ginaþia, conturarea unui spaþiu al
mâinilor care mânuiesc pensulele
în mod creativ: “Noi scriem fru-
mos, / De parcã am fi din cernealã”
(p. 64). Cititorul poate rãspunde
acestei scrieri prin retrãirea
drumului bolii autoimune.

Anamaria  Lupan

Boala, timp, oameni, viata

Mascã pentru Monumentul de laMoisei
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A mai apãrut o editurã, care
s-a lansat furtunos în 2013, cu
lansãri spectaculoase. E vorba de
editura orãdeanã Ratio et
Revelatio.

Avem o iarnã cam ciudatã, fãrã
zãpadã, care seamãnã mai mult
cu toamna sau primãvara, aºa cã
m-am bucurat cînd am gãsit între
cãrþile editurii Ratio et Revelatio
„Iarnã ruseascã”, antologia de
povestiri din clasicii ruºi, mai ales
cã selecþia ºi traducerea e fãcutã
de scriitoarea Diana Iepure, o
cunoscãtoare foarte bunã a
literaturii ruse. Am citit cartea exact
de sãrbãtori, perioadã în care are
loc acþiunea tuturor povestirilor din
aceastã carte rece, cum ar zice
poeta Irina Nechit, ºi m-am gîndit
cã „Iarnã ruseascã” e o antologie
care poate fi cititã cu interes
maximum în orice anotimp.

Antologia cuprinde 11 povestiri
aparþinînd scriitorilor Vsevolod
Garºin, Anton Cehov, Leonid
Andreev, Vladimir Korolenko ºi
Alexandr Kuprin, prozatori care au
activat la sfîrºitul secolului XIX –
începutul secolului XX. Personajul
principal al cãrþii este gerul – ºi la
propriu, ºi la figurat. Gerul care „are
capacitatea de a trezi sentimente
bune”, dar care e ºi „moarte. V-aþi
gîndit oare cã omului poate sã-i
îngheþe, de exemplu, ruºinea?”, se
întreabã personajul lui Vladimir
Korolenko. Oricum, e vorba de
gerul rusesc, „un ger de treizeci,
treizeci ºi cinci, patruzeci de grade.
La una din staþii am vãzut mercurul
îngheþat în termometru ºi ni s-a
spus cã era aºa deja de cîteva
zile”. Dar sã-l mai ascultãm un pic
pe Korolenko, ca sã înþelegem cã
iarna ruseascã nu e ca iarna
româneascã: „Am început ºi noi sã
îngheþãm. Dumneavoastrã nu ºtiþi
ce înseamnã asta: începe sã nu-þi
mai ajungã aer, clipeºti ºi, printre
sprîncene, se formeazã firicele
subþiri de gheaþã, frigul se
strecoarã pe sub haine, dupã care
se strecoarã în muºchi, în oase,
în mãduva oaselor, cum se spune,
ºi nu se spune în zadar... Te

cuprinde un tremur, un tremur
interior, pãtrunzãtor, neplãcut ºi, la
drept vorbind, cumva chiar
înjositor... Cînd ajungi la staþie,
pînã pe la miezul nopþii, abia de
reuºeºti sã te încãlzeºti, iar
dimineaþa porneºti la drum ºi simþi
cã ceva din tine s-a pierdut, cã
începi sã îngheþi mai repede decît
ieri ºi ajungi la locul unde vei
înnopta încã mai îngheþat...
Dispoziþia se schimbã, impresiile
îºi pierd treptat din culoare, oamenii
par mai puþin agreabili. Începi sã
nu te mai suporþi pe tine însuþi. Pînã
la urmã, te înfãºori cît poþi de strîns,
te aºezi mai comod ºi ai o singurã
grijã: miºcãri cît mai puþine, gînduri
cît mai puþine... organismul evitã
instinctiv orice pierdere de
energie... Stai ºi te rãceºti, puþin
cîte puþin, ºi aºtepþi cu o oarecare
teamã, momentul în care se vor
termina aceste înspãimîntãtoare
etape...” De altfel, cartea începe
aºa: „E un ger cumplit, de nu dai
nici cîinele afarã din casã...”
(Garºin). Dar e vorba ºi de un ger
interior, sentimental, volumul
adunînd ºi poveºti & biografii
dureroase & tragice, nu doar
friguroase. Cu toate acestea,
clasicii ruºi pregãtesc bine cititorul
pentru ce le pregãtesc (se ºtie cã
la Cehov dacã apare o armã în
actul I – asta va fi folositã în actul
II). Înainte ca personajul sã
pãþeascã ceva grav, scriitorii ruºi
vin cu descrieri lungi, descrieri ale
naturii care ne ameþesc ºi prin care
ne transmit starea personajului,
sugerîndu-ne ce va urma. În
„Gerul” V. Garºin a avut nevoie de
prima parte a textului doar pentru
a construi o astfel de descriere-
introducere, iar partea a doua e o
altã descriere, doar cã mai
animatã, fiind despre cum douã
cãprioare trec rîul îngheþat. Doar
în partea a treia iese la ivealã omul
ºi abia acum ne dãm seama cã…
a meritat aºteptarea, pentru cã
numai aºa înþelegem exact cum
„sentimentele lui se ascundeau
sub aceastã fizionomie lipsitã de
expresivitate, aºa cum se ascunde

apa rîului sub gheþari”. Pentru
scriitorii clasici ruºi natura e mereu
ceva mai mult decît pur ºi simplu
naturã („ªtiþi, existã ceva
surprinzãtor de raþional în vocile
naturii... Mai ales atunci cînd ea ne
ameninþã...”).

O carte despre iarnã, despre
stãrile omului, despre moarte,
boalã, sãrãcie, realitate, miracole,
despre sufletul rus, temã abordatã
de scriitorii ruºi dintotdeauna, de
la povestitorii din creaþiile populare
la scriitorii post-postmoderni ca
Erofeev, Sorokin sau Prilepin. În
acest sens nu prea pot fi trecute
cu vederea caracterizãrile lui
Kuprin despre omul simplu:
„Aceºtia pot fi treziþi, miºcaþi,
tulburaþi ºi cuceriþi numai de o
minune. Mergeþi la ei cu
matematica, cu tehnica, cu
economia politicã, cu medicina...
Credeþi cã nu vã vor înþelege? Vor
înþelege, pentru cã sînt capabili sã
înþeleagã tot ceea ce e exprimat
logic, simplu ºi fãrã cuvinte strãine.
Dar nu vor crede nimic din ceea
ce e simplu ºi clar. Mujicul omora
doctorii în timpul epidemiilor de
holerã ºi vãrsat de vînt, organiza
rãscoale împotriva plantãrii forþate
a cartofilor, bãtea inginerii cadastrali
cu parul. Inventaþi mîine cel mai
sigur ºi mai clar procedeu de
creºtere a bunãstãrii lui ºi mîine vã
va da foc, dacã procedeul acesta
nu va fi unul miraculos. Dar e destul
sã-i ºoptiþi, doar sã-i ºoptiþi la
ureche un cuvinþel: „scrisoare de
aur!” sau „antihrist!”, sau „a apãrut!”
– nici nu mai conteazã cine a
apãrut, numai sã fie absurd ºi
misterios – ºi, o, Doamne, mujicul
va scoate imediat steagul din
stative ºi va fi gata sã meargã la
moarte sigurã. Îl veþi ademeni în
orice sectã, cea mai stupidã, cea
mai ridicolã, cea mai respingãtoare
ºi sîngeroasã, ºi el vã va urma.
(…) Mujicul crede în minuni
stupide nu pentru cã este
întunecat ºi subdezvoltat, ci pentru
cã acesta este spiritul istoriei lui, o
lege istoricã incontestabilã...”. O
antologie care poate fi cititã ºi pe
ger, la gura sobei, dar ºi vara pe
malul mãrii. Lecturã plãcutã!

Mihail  Vakulovski

Iarna ruseasca
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Timp individual

Te chem din fotografii înspre vedenia ta, creând-o astfel,
Ia-o la dreapta, unde acel vis construieºte un geam din sticlã ºlefuitã
În mod mecanic în apartamentul lor, nu trebuie
sã ajungi acolo. Asta e înainte de pierderea viziunii de operã sacrã
cineva spune Uitã-te la poza mea de autor. Eu
nu vreau, mã transform într-un metal sfidãtor nu
într-o parte de vis; observi unde tãietura
imaginilor se întoarce cãtre mine, vreau un nou, aºa cum sunt reflectatã pentru cã tu nu mã vezi,
chip. Uitã-te la mine, te rog.
Sufletul e atât de compact
Mai generos decât portretul a ceva ce tu ai numi ca de madonã ºi
era încã o mistificare a privirii pentru cã eu
sunt roza aici. Tu n-ai vrut niciodatã sã fii aºa ceva, oare eu am vrut?
Aºteptam sã vãd ce aº putea fi. Întunecimea
te consumã dar sufletul tãu o înghite fãrã cunoaºterea
figurii, pentru cã provoacã înfãþiºarea ta în lume.
M-au îmbrãcat în hainele de Paºte, sau în cele
pentru prima zi de ºcoalã, dar eu arunc pigmentul
aurului crãpat, proiectând gânduri mai cutezãtoare
Îþi trebuie curaj sã ajungi la altarul strãvechi
al momentului în care eu stârnesc un timp individual.
Imaginea corpului nezguduit face ochii mari
Tot eu am creat comprimatul privirii exponenþiale: lumineazã
totul în jur, atât timp cât eu sunt dispozitivul a ceea ce urmeazã a fi;
îl întemeiez, timpul meu devine vizibil eu însãmi.

Poete americane de top (I):
Alice Notley & Diane DiPrima
Iniþiem din acest numãr al revistei noastre un ciclu de traduceri din câteva
poete americane de top, care au nuanþat ºi schimbat poezia modernã ºi
postmodernã, influenþa lor fiind recunoscutã de mai toate istoriile literare ºi
perspectivele critice actuale.

Alice Notley a publicat peste 25
de volume de poezie, un volum

autobiografic ºi eseuri. Face
parte din aºa-numita a doua
generaþie a poeþilor new yorkezi
(anii ‘70). Printre cele mai
interesante volume de poeme se
numãrã A Diamond Necklace/
Un colier de diamante (1976);
The Descend of Alette/
Coborârea lui Alette (1996)
Mysteries of Small Houses/
Secretele caselor mici (1998),
volum nominalizat pentru

Alice Notley – n. 1945 Premiul Pulitzer (poezie);
Disobedience/Nesupunere
(2001); In the Pines/Între pini
(2007); Songs and Stories of the
Ghouls/ Cântece ºi poveºti ale
jefuitorilor de morminte (2011).
A fost f inalistã a premiului
Pulitzer pentru poezie, a câºtigat
premiul Academiei americane
pentru artã ºi literaturã ºi al
Fundaþiei americane pentru
poezie. Din 1992 trãieºte la Paris.

Nicio lume nu e intactã

Nicio lume nu e intactã
ºi nimeni nu þine la tine.
m-am arcuit în jos
nu e important, îmi pasã de
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    Poem

Piaþa St. Mark surprinsã pe timpul nopþii într-o varã fierbinte
Solitarã de la începutul vremurilor pânã acum
Parcul Tompkins ar fi verdele nocturn, unul aprins.
Mã uit prin geamurile de la etajul 3 al apartamentului meu
Ca ºi cum aº putea vedea ceva.
Sau ca ºi când cãrãmizile ºi betonul ar fi îndeajuns
Sã fie vãzute ºi gãsite frumoase.
ªi oare cine va cunoaºte pustiirea pieþei St. Mark
Dacã numele lui Alice Notley va fi uitat iar
Noaptea asta nu va fi existat niciodatã?

Fericirea din lume

Bãrbaþii & femeile cântau & jucau
Dormeau cântând, ce aº
putea spune despre
cei mai tãioºi oameni de pe pãmânt, cei mai fascinanþi
singuratici ºi vânaþi oameni
acei poeþi în întregime frumoºi cu
aura lor distrusã, moartea e
o emoþie instinctivã copleºitoare însã
cine ar putea fi dezrobit dintr-un
schelet de argint? Pietre scumpe
& cupe de bãut – acest craniu
e Elena – oare cine n-ar vrea sã fie
salvat din
Marea Carte a Cunoaºterii?
De ce ar trebui sã zacã o fecioarã într-o mlaºtinã
Timp de ºapte nopþi ºi o zi?
ºi el tot o fecioarã, el & ea
pe iarbã în jur flori, sub ceaþã
unde stau ºi mãnâncã primule
înnebuniþi de durere & tot restul
frumuseþilor vechi – vai! fiecare poet e
o fatã frumoasã care trebuie sã moarã.

O femeie în faþa unui poster cu ea însãºi

Am spus cã nu ar trebui.
           Atingându-mã cu degetul.
Tot ce am fãcut.

tine

m-am aplecat peste
lumea neliniºtilor
rãspunzând la
ceva ce tu nu ai putut spune
pãºind sau  prãbuºindu-mã
când tu
ar fi trebuit
sã fii terapia mea –

eu înclinându-mã pânã jos
abia ºtergând cu pene colorate
în stânga, din întâmplare,
cartea ta histrionicã,
distrusã
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Un maldãr de oase mestecate
le-am împrãºtiat pe
podeaua dreptunghiularã cât de ordonat
am reuºit; ca sã pot da socotealã pentru ele.

Mâinile ei sunt adunate sub
sâni ºi fiecare
þine o panã; chipul ei fãrã expresie
Oare am venit sã implor
Ce îmi doresc – sã fiu
judecatã?
Oare asta conteazã
Acumularea celor pe care
le-am spus, pe care le numãr
sã fie totul doar  alfabet ºi  abac
totul versificat?

Tu tot nu ai un chip

Deodatã ea are înfãþisarea unei
pisici.

Nu, aceea e o altã
zeiþã.

Îþi spun eu
jaguarul  ãsta
însetat de sânge
Habar n-am care e replica mea, adicã
vina. E un cuvânt sau o faptã.  Întreg
fiorul mã sfâºâie în bucãþi

Înãuntrul acestor
cuvinte nu e altceva decât extenuarea celui
scãldat în sânge

Neîndoielnic, tot ce am spus, am fãcut
a fost o încercare fãrã sorþi de izbândã

N-am auzit  niciun cuvânt
Oare tu ce ai auzit vreodatã?

Acum sunt aici – sub mantia neagrã adâncitã
într-un scaun. Animalul mã priveºte

Mã afund în impresurarea ta
neloialã, pentru a numi
Oare cu ce încãrcãturi
afective
am fost împovãratã din
din cele mai vechi timpuri
ºi a mea
cea mai timpurie
având ca urmare acest covor acoperit cu oase

am forþat zarurile
sã rãspund iubirii tale;
m-ai fãcut sã vorbesc
drãgãstos cu tine; sau am fãcut asta firesc
ah, eºti doar un chip sângeros
care nu trebuie sã înþeleagã.
Nu ºtiu cui îi vorbesc
cine mã impinge mai departe
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Poate cã pedeapsa e
fragilitatea
doar eu halucinez aºa cu tine

    Nu vreau sã-mi folosesc numele!

    „Acolo unde m-am nãscut, noi, fetele alergam
    libere. ºi ne dãdeam nume singure”
    Judecata spune.

    Ea s-ar putea sã mã ucidã,
    depinde dacã e sau nu înfometatã

Fereastra

tu eºti hrana mea ºi
zgomotul fin
al oaselor mele
eºti aproape
marea

tu nu eºti piatrã sau
sunet topit
cred
cã nu ai mâini

o asemenea pasãre zboarã invers ºi
iubirea asta
se frânge într-un ochi de fereastrã
unde nicio luminã nu se anunþã

acesta nu e timpul
pentru amestecul  limbilor
(nisipul aici
nu se miºcã)

cred cã
mâine
te-a întors cu un deget
ºi tu o sã luminezi
ºi o sã luminezi
neconsumat ºi ascuns

Cronologie

te-am iubit în octombrie

Diane di Prima - n. 1934

Diane di Prima este unul dintre

numele mai puþin cunoscute ale
generaþiei Beat, cãreia i s-a
alãturat în anii ’60. Scriitoarea
americanã a publicat peste 40
de cãrþi – volume de poezie, un
volum de prozã scurtã ºi unul de
memorii. A fost numitã Poet
Laureat al metropolei San
Francisco în 2009 ºi a primit
premiul onorific pentru activitate
de la Asociaþia nationalã pentru
poezie.

Dintre volumele de poezie
amintim: This  Kind of Bird
Flies Backward/ Pasãrea asta
zboarã invers (1958); Poems
for  Freddie/Poeme pentru
Freddie (1966),  Earthsong
Poems/Poemele pãmântului
(1968) The Book of Hours/
Cartea orelor (1970), Loba/
Loba  (1978,  1998) .  În
prezent, trãieºte în California
de Nord.

când te ascundeai în pãrul tãu
ºi îþi ancorai umbra
în colþurile casei

în noiembrie ai nãpãdit
umplând aerul
deasupra patului meu cu vise
strigãte ca de ajutor
în urechea mea internã

în decembrie te-am þinut de mânã
într-o dupã-amiazã; lumina a eºuat
a apãrut din nou
într-un rãsãrit pe coasta scoþianã
tu cântându-ne spre þârm

acum e ianuarie,  te dizolvi
în dublul tãu
nestematele pe mantie, umbra ta pe zãpadã,
aluneci mai departe pe vânt, aerul limpede
poartã  noile tale cânturi în frânturi prin ferestrele
tristelor, înaltelor, drãguþelor noastre camere

Un exerciþiu în dragoste

pentru Jackson Allen

Prietenul meu îmi poartã eºarfa în jurul taliei

Îi dau pietrele lunii

Îmi dã scoici & alge marine

El vine dintr-un oraº îndepãrtat  & eu îi ies în cale
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Vom planta vinete ºi þelinã împreunã

Îmi þese pânza

Mulþi au adus daruri

          le folosesc pentru plãcerea lui

mãtase&dealuri verzi

& un stârc de culoarea dimineþii

    prietenul meu pãseºte moale ca þesut de vânt
 îmi lumineazã visele
 a construit altare lângã pat
 mã trezesc în mirosul pãrului lui & nu-mi

amintesc
 numele lui, ori pe al meu

Cântec pentru Baby-O, Nenãscut

Dragul meu
atunci când te vei ivi
o sa gãseºti
o poetã aici
nu e tocmai ce ai alege.

n-o sã îþi promit
cã nu vei fi nicicând flãmând
sau cã nu vei fi trist
pe pustiitul
zdrobitul
glob

dar îþi pot arãta
dragule
atâtea de iubit
cât sã-þi frângã inima
pentru totdeauna

Prima zãpadã, Kerhonkson

pentru Alan

Acesta, aºadar, e cadoul pe care lumea mi l-a dat
(pe care tu mi l-ai dat)
domol zãpada
aºezatã în adâncituri
pe suprafaþa lacului se
potrivea cu lumânãrile mele lungi albe
care stau în fereastrã
care vor arde în amurg în timp ce zãpada
va umple valea noastrã.
în aceastã  scobiturã
niciun prieten nu va mai pribegi
nimeni venind pârjolit din Mexic
din câmpurile de soare ale Californiei, cu marijuana

ei s-au împrãºtiat acum, morþi sau tãcuþi
ori zdrobiþi de nebunie,

    de strãlucirea smintitã a viziunii noastre cândva
împãrtãºitã

ºi darul acesta al tãu –
cu tãcere umple contururile vieþii mele.

Prezentãri ºi treduceri de Lavinia Rogojinã
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Satul nostru Chizdileºti iese din gãoace între
dâlmele unor dealuri. De povârniºurile dâlmelor,
printre vii ºi livezi, stau agãþate casele, aºa cum se
agaþã albinele de niºte buturugi care ies din apã.
Liniile albastre-cafenii ale pãdurilor de pe înãlþimi
mãrginesc satul nostru din trei pãrþi, iar în a patra
parte linia se deschide ºi se întinde pânã hãt departe
o luncã dulce-albãstrie, care ne fãcea pe noi, copiii,
sã visãm la o altã lume, aºa cum pe cei din porturi îi
apucã dorul de ducã la vederea cargourilor sau
pacheboturilor. Aici este lumea noastrã:  satul în care
am vãzut lumina zilei ºi am crescut, locul cel mai
drag de pe pãmânt! ªi, oriunde ne-am duce în lume,
pãstrãm în sufletul nostru satul, care a pãtruns în
noi insidios ºi definitiv, ca o otravã dulce.

La noi, la Chizdileºti, important este dealul
Doamnei. Pe dealul Doamnei curge pârâul Doamnei,
care se formeazã pe la mijlocul dealului din doi
afluenþi,  douã ramuri, care la noi se numesc craci.
Între cracii Doamnei se afla un loc, pârloagã a
nimãnui sau, mã rog, al tuturor, cu tufiºuri ºi scaieþi,
pe care noi, copiii, pãºteam oile ºi caprele. Prin
locul acela stufos urca gâfâit un drum. Nici nu
apucai sã porneºti cãznit la drum, cã te întâmpina,
chiar la marginea drumului, crâºma lui moº Leon,
unde îºi fãceau veacul o samã de cãrãuºi în
aºteptare de muºterii.

Peste drum de crâºmã era o râpã, în care ne
jucam noi, ne speriam printre bozi ºi cãtinã, ne uitam
cum se pârcesc vacile-Domnului, dãdeam foc la
cartuºele gãsite în malul râpii, cãutam bombe de la
rãzboi, ºi unde colega mea de joacã Silvica-Puþica
mi-a arãtat... dar mai bine am sã vã spun mai încolo
ce mi-a arãtat. Pe malul râpei cãrãuºii lãsau caii ºi,
fiindcã bietele dobitoace aveau mult de aºteptat,
cineva cu inimã de creºtin încropise la marginea
râpii, chiar pe buza ei, un conovãþ pentru cai, care
la noi se mai numea ºi stãnoagã, adicã un fel de
balustradã, ca sã spun pe limba voastrã, capete
de logo. Conovãþul era fãcut din doi þãruºi zdraveni,
pe care era fixat un leaþ de paltin de vreo trei metri,
leaþ care ajungea cam la pieptul unui om.

Trebuie spus cã respectivul conovãþ nu are
nici o legãturã cu realitãþile strãine de ethosul nostru,
nefiind inspirat de stinghia aceea din faþa saloon-
ului, de care îºi leagã cowboy-i caii, ci îºi are
sorgintea în vâna noastrã naþionalã, ieºind la luminã
din mintea românului ºi din nevoile poporului nostru.
Conovãþul în chestiune folosea cailor îndelung
rãbdãtori, care erau legaþi acolo, dar servea mai
cu samã oaspeþilor crâºmei, care, din când în
când, ieºeau în fugã din crâºmã, traversau repejor
drumul, se apucau zdravãn de leaþul de paltin ºi

Radu   Pãrpãuþã

vomitau excedentul de rom, de secãricã sau
jamaicã. Uneori vomitatul, care la noi se zice borât,
se sãvârºea în colectiv: ieºeau trântind uºa
crâºmei câte doi-trei cãrãuºi deodatã, treceau
drumul în fuga mare, se rezemau de conovãþul
mântuitor ºi debordau în grup. Necesitatea
borâtului în colectiv era la fel de importantã ca
necesitatea înþeleasã a muncii colective în
societatea sãrãcialistã, cãci colhozurile se
instaurau þeapãn chiar în anii aceia. Borâtul
chizdileºtean în grup devenea astfel extrem de
firesc, cum se bea în tovãrãºie arvona la
iarmaroace sau cum se închinau toþi la un ison,
când le intra în casã popa cu icoana ºi feleºtiocul
de Boboteazã. Faptul þinea de o anume educaþie
cãrãuºeascã; pânã ºi ºuvoaiele de borâturã ºi
râgâiturile aferente cãpãtau în grup o anume
normalitate de ritual, un hieratism rural aborigen,
aºa cum Ion Glanetaºu sãruta pãmântul.

Dupã ce-ºi goleau burþile, cãrãuºii se întorceau
în crâºmã cu paºi clãtinaþi, cu lacrimi în ochi, ca,
imediat dupã aceea, sã-ºi continue treaba,
mâncând ºi bând cu poftã înzecitã, dar mai mult
bând, cãci, nu-i aºa, mâncarea-i fudulie, bãutura-i
temelie. Iar tanti Daria, nevasta tinericã a lui moº
Leon, le umplea repede stacanele cu jamaicã sau
tulburel, bãlãngãnindu-ºi cu bucurie þâþele printre
cãrãuºi aidoma  clopotelor celor mari de la bisericã
când cheamã la praznicele mari. ªi când îºi fãceau
plinul din nou, cãrãuºii iarãºi treceau în fugã peste
drum, cu ochii cât cepele, cu ghiciuºtile în mâini
(fiindcã un cãrãuº adevãrat nu lasã niciodatã
ghiciuºca din mânã, ferita sfântu’!), se propteau în
conovãþ ºi îºi înfigeau douã degete în gât, procedeu
strãmoºesc pentru o mai bunã debordare.

Cai ºi oameni stãteau alãturi la conovãþ într-o
deplinã comuniune: bieþii cai ºi bieþii oameni! Caii,
cu ochii lor mari ºi umezi, se uitau pieziº la stãpânii
lor, oamenii, care se purtau ca niºte mãgari. ªi caii
se smulgeau înapoi scârbiþi, când vedeau cum
cãrãuºii murdãreau în graba eructatului leaþul alb,
ros de hamuri. Ba chiar Ticuþã a lu’ Trasnaie, un
flãcãu din Deal, se jura cã a vãzut cu ochii lui ºi a
auzit cu urechile lui cum Magdalena, iapa lui Ilie
Râpã, râdea de el, fluturându-ºi buzoaiele
dãbãlãzate, rânjind ºi mihohoind. E drept, lumea
zicea cã pe Ticuþã ista l-o scãpat mã-sa de la sân
când era mic ºi-o cãzut în cap, aºa cã se cade sã
fim îngãduitori cu el: el nu ar fi vrut sã fie aºa, însã
natura i-o luase înainte.

Dar uite cã m-am luat cu vorba ºi... Am sã vã
mai vorbesc mai încolo de Ticuþã... Cãrãuºii aveau
la crâºma lui moº Leon treaba lor ºi asta datoritã
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smârcului mare ºi întins, care se afla la jumãtatea
drumului pieptiº ce urca printre cracii Doamnei.
ineau la smârcul ista cum þinea Ion Glanetaºu mai
sus pomenit la pãmântul lui Vasile Baciu. De acolo,
de la smârc, le veneau bãniºorii, fiindcã cei mai
mulþi cãlãtori, mai ales cei cu un singur cal la atelaj,
nu puteau trece smârcul fãrã ajutor. Asta se
întâmpla mai ales toamna, când începeau ploile ºi
era drumul desfundat, ºi pe urmã primãvara, când
se desfunda din nou. Uneori smârcul nu scãdea
pânã-n varã ºi unele guri proaste spuneau cã
dinadins cãrãuºii adânceau smârcul ºi aruncau
acolo cãldãri cu apã. Numai cã aiestea erau vorbe...
Cine sã facã asemenea ruºine  satului nostru?

Cu adevãrat, problema smârcului era
„spinoasã”, cum zicea starostele cãrãuºilor cu
vorba auzitã la ºedinþele nou-înfiinþatei întovãrãºiri,
înainteºchiopãtoarea colhozului. Apãrea câte un
muºteriu care le fãcea peri albi în cap cu tot felul
de tertipuri menite sã înºele vigilenþa cãrãuºeascã.

 Crâºma avea o uºã de stejar cam otova, dar
mare, zdravãnã, cioplitã de moº Leon. Cã tare se
mai pricepea la toate moº Leon! Fãcea ori dregea
tot ce vrei: cãruþe, vermorele, hornuri, sobe. Ne-o
fãcut ºi nouã o troacã de piatrã aºa de trainicã
de-o avem ºi-n ziua de azi. N-o pot urni din loc cu
râtul nici nici patru dihãnii de porci de o sutã de kile
fiecare. Numai cã era cam grãbaci moº Leon.
Fãcea toate în fugã ºi se întâmpla sã rãmâi, când
þi-era lumea mai dragã, cu osia ruptã în mijlocul
drumului; sau sã înghesui mortul în sicriu ºi sã-l
aºezi cam pe-o parte, într-o rânã, cã fãcuse sicriul
prea îngust ºi nu încãpea rãposatul cu faþa în sus;
sau sã cadã soba în aceeaºi zi în care o fãcuse.
Aºa s-o întâmplat la mãtuºã-mea Aurora. Dupã
ce-o fãcut soba în bucãtãrioarã, o sobã la marele
fix, cu fumuri ticluite meºteºugit, cum numai moº
Leon ºtia sã facã, s-au pus cu toþi la masã. ªi când
sã cinsteascã un pãhãruþ de rachiu, ca sã ude
soba, se vede treaba cã aceasta, soba adicã, a
vrut ºi ea sã cinsteascã ºi s-a aplecat olecuþã
înspre masã: uuu-ºurel, ca un om chiurluit,
întinzându-se cãtre pãhãrelul plin. ªi deodatã leop!
cade soba în mijlocul bucãtãrioarei. Au rãmas toþi
cu îmbucãtura în gurã ºi cu pãhãruþele în mâini.
Doar nenea Traian a lu’ mãtuºa Aurora a dat repede
rachiul pe gât ºi a zis cã altãdatã Leon trebuie sã
facã în felul urmãtor: Dupã ce terminã soba, s-o
propteascã cu spinarea ºi acolo, dar numai acolo,
sã cearã preþul pentru munca depusã.
„Gospodarule, ia vinã încoace ºi fã-mi plata la faþa
locului”, sã-i zicã. ªi atunci, fãcându-se cã nu „se
împacã” cu omu’, sã se dea repede la o parte ºi sã
lase soba sã cadã popâc pe podea.

Pe urmã moº Leon s-o apucat sã facã soba
din nou. ª-o fãcut-o chiar în seara aceea: ºi mai
repezit ca de obicei, dar la marea ºtiinþã. Numai
cã, bat-o s-o batã de sobã, scotea fum. În loc sã
scoatã fumul afarã, soba parcã trãgea toate
vânturile pãmântului înãuntru; ºi era o fumãraie în
bucãtãrie de nu se vedea om cu om. Moº Leon
spunea cã asta-i din cauzã cã n-au avut lampã „de

opt focuri”, ci numai „de cinci focuri” ºi nu se vedea
aºa de bine când sã facã fumurile. De aceea. Dar
nenea Traian a lu’ tanti Aurora zicea cã „las cã-i
bine, afumãm slãnina chiar în bucãtãrie, nu mai
avem nevoie de afumãtoare. Hai sã mai bem un
pãhãrel pe chestia asta”. Ar mai fi spus el multe ºi
mãrunte nenea Traian, dar tanti Aurora i-o luat sticla.

*
O, caii de-atunci! Râcâind þãrâna la conovãþ!...

Ehei, pe când rãcneam prin râpã ºi cãutam înfriguraþi
bombe pe firul apei, ºi nu gãseam decât gamele
boþite, ceaune sparte, centiroane ruginite ºi-o datã
o lingurã nemþeascã platã cu svastica pe ea (trofeul
cu care m-am mândrit, pânã ce l-am schimbat pe
un cuþit „peºtiºor”, cuþit pe care l-am schimbat dupã
aceea, plus o pozã cu Jean Marais, pe-o camerã
de bicicletã – eram tare negustoros pe atunci!), dar
ce conta! pe când vãzduhul înflorea de ciripituri ºi
de þipetele prigorilor înainte de ploaie; pe când
ronþãiam zarzãre verzi ºi ne strâmbam de plãcere;
ºi nu ne temeam nici de otrava cucutei, nici de
arsura urzicilor, nici de guºterii de pe pietrele fierbinþi
sau de ºerpii de sub brusturi; pe când nu ne temeam
nici dacã ne sângerau genunchii sau ne tãiam la
degete ºi ne apuca ameþeala simþind cum bubuie
sângele în deget, dar noi râdeam ºi cãutam pe sub
tufele de boz, unde se spãrgea lumina în bucãþele
ºi se cocârjau umbre zãlude, niºte frunze de
patlaginã ºi le puneam pe ranã; ºi rana se închidea
deîndatã, cãci însuºi Dumnezeu era chizdileºtean
º-avea o livadã pe deal la urlui, unde mergeam la
furat, nu ne mai stãtea gura toatã vara, mâncând
cireºe de toate felurile, ºi mere þigãnci, ºi moºeºti
ºi bot de iepure, ºi renglote, ºi corcoduºe, ºi pere
klaps ºi sântilieºti, ce þi se topeau în gurã, iar
Dumnezeu ne lãsa, cãci era bun, bãtrân ºi cu barba
albã – stãtea pe prispã ºi bolborosea în legea lui.

Ehei, iacãtã-mã-s în râpã (va fi fost august?),
în tãcerea zumzãitoare a serii... De la crâºma lui
moº Leon de peste drum se aud glasuri dogite
bolborosind nedesluºit. Dar nu-mi este mintea la
acestea. Mistui în dinþi un fir de iarbã zemoasã ºi
simt cum mi se zbate inima în gât: o aºtept pe
Silvica. Din râpã vãd porþiunea de drum pe unde
viclenia-mi copilãreascã mi-a spus cã trebuie sã
aparã cu laptele de la Miluþoaia. Plouase ºi se simte
miros de scânduri proaspãt geluite de la Manole
Pricop zis ªmil. În zare se vede de aici, din coada
râpei, ceaþa ce pluteºte deasupra luncii ca o apã
albã. Doar vârfurile întunecate ale clãilor de fân se
iþesc ici-colo ca niºte insuliþe... Dar nu mi-e gândul
la acestea, deºi le simt. Aºtept. Lãsarea nopþii mã
apasã. Lumina galbenã a lunii parcã face sã tremure
aerul. Caii de la conovãþ – e ºi iapa noastrã acolo,
Viorica, mai înaltã cu un cap ca toþi ceilalþi cai –
ronþãie otavã, fornãie ºi rãsuflã din greu, se mutã
de pe un picior pe altul. Iar mie – ai!  inima îmi sfârâie.
Deasupra râpei un ochi vânãt-întunecat de cer se
deschide printre nori ºi se holbeazã la mine. O
cãrare iese din râpã ºi duce direct în cer.

 ªi iat-o! Cu rochiþa zmeurie, cu oala de lapte la
piept. O strig scurt. Lasã oala pe mal ºi coboarã pe
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cãrarea aceea prãvãlitã din cer ºi opritã în urzici ºi
mierea ursului. Alunecã ºi se opreºte lipitã de mine.
Ai, pânã în gât ni se zbat inimile. Râpa cu dinþii de
pietre ne trage  la ea, ne târãºte în miºunatul ei
mare... O râpã mare-mare... Râpã, râpã, unde ne
târãºti? Dar râpa mare cât lumea nu ne rãspunde.

Simt buzele Silvicãi calde, gustul de lapte
amestecat cu gustul acriºor al firului mustos de
iarbã... Ai, foºnetul rochiþei ei amestecat cu forfotitul
verde-întunecat din fundul râpei... ªi simt cu miile
mele de degete zarzãrele sânilor...ºi boabele
sfârcurilor intrându-mi în ochi... Ai, rochiþa se roteºte
ameþitor ºi vãd-vãd ceea ce nu reuºisem niciodatã
sã vãd, din cauza afurisiþilor de chiloþei, la
veriºoarele mele, multele mele veriºoare, nici la
mãtuºile mele, care veneau la mama sã le coase
rochii ºi fãceau probe, nici la alte femei care, tot
aºa, îºi scoteau doar bluzele ºi rochiile. ªi-acuma
vãd,vãd în sfârºit, ai! despicãtura micã ºi roºie. ªi
caii din marginea râpei joacã pe loc, râcâie þãrâna
cu picioarele de dinainte. Ai, jocul acesta nu are nici
un cuvânt!

ªi nici mãcar nu mai mi-e fricã, cum nu mi-e
fricã de otrava cucutei, de arsura urzicilor, de
gâlgâitul ameþitor al sângelui...ªi nici mãcar nu-mi
pasã cã alþii îi spun Silvica-Puþica. ªi nici mãcar
nu mai mi-e greu. Totul e atât de uºor. Prin pânza
de lacrimi venite de niciunde vãd dansul cãtinei...
fânaþurile de nori... stelele, sfârcuri galbene pe cer...
ºi zmeuriul uimirii rotindu-se, luminând râpa cu mii
de licurici.

...Pe Silvica am vãzut-o peste mulþi ani, într-o
toamnã seninã cu soare palid, prin vitrina umbrei
glaciale a unui bar. Nu eram în stare sã înþeleg
tresãltarea sãlbaticã a inimii, nici senzaþia de
tulburare ºi de farmec ce stãruia dupã ce ea
trecuse. Mi-am revenit, am ieºit precipitat ºi am
alergat în urma ei. Ne-am pupat prieteneºte ºi am
început sã vorbim ceea ce se vorbeºte de obicei
la astfel de întâlniri peste ani: Ce mai faci? Care-i
viaþa ta? Uf, sunt obositã, vin de la scârbici, zice
zâmbind. Bine cã ai scârbici, zic, cã alþii... Eh, cu
cât dau ãºtia... Mã duc mai mult pentru vechime.

Apoi mergem în Piaþa Nicolina, ºi Silvica
cumpãrã niºte pere mari, galbene. Pentru copii,
zice. Mâncãm pere zemoase ºi dulci ºi vorbim de
copii, de familie. Încercãm sã recuperãm câte ceva
rãmas printre sfãrâmãturile anilor. Un roi de albine
se-nvârte în jurul plasei cu pere suculente. Ea nu
alungã albinele. Râde. Un vânticel îi umflã rochia
mierie, cu mâneci scurte, bufante, de fetiþã, ºi îi
dezveleºte genunchii. Mã emoþioneazã brusc
rotulele ei mici, ca de copil. Zeama de la pere i se
scurge pe mâini pânã la coate ºi de pe bãrbie în
decolteu. Iar albinele roiesc în jurul ei voind sã se
aºeze. Dar ea, nebuna, nu le alungã. Râde. ªi
mergem printre blocuri cu roiul de albine dupã noi.
Oameni încremeniþi se uitã în urma noastrã de la
balcoanele de o banalitate sfâºietoare. Apoi ieºim
din griul betoanelor ºi ne oprim la intrarea pe
pasarelã. Te-aº invita la mine, zice uitându-se în
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jos, dar bãrbatu-meu îi cam gelos. Nu-i nimic, zic
prosteºte. ªi ea râde iarãºi. Apoi, în lumina de aur
stins a soarelui de toamnã, urcã în tãcere pe
pasarelã într-o ghirlandã de albine. Aºa mi-a rãmas
în minte: depãrtându-se încet, în lumina soarelui,
cu aureola de albine zumzãind deasupra-i.
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Am scris în mai multe rânduri
despre Mircea Popa ºi despre
calitãþile lui de istoric literar de
pedantã formaþie ardeleanã. Orice
proiect de istorie literarã are în el
partenerul ideal: foarte informat,
generos cu timpul sãu, gata sã-l
cheltuiascã în proiecte comunitare,
atent la detalii, punctual ºi exact,
deloc dispus la compromisuri, gata
sã lupte pentru apãrarea unei idei.
Îmi dau seama acum cã structura
lui Mircea Popa ºi gesticulaþia sa faþã
în faþã cu moºtenirea noastrã
literarã/culturalã sunt acelea ale unui
arheolog împãtimit. Pentru el, marile
biblioteci doldora de tomuri adesea
uitate, colecþiile de periodice
îngãlbenite de vreme sunt
zãcãminte aurifere aºteptând
rãbdãtor sã fie explorate. Cu
delicateþea ºi iubirea de vestigii a
unui arheolog – am remarcat nu o
datã cãldura mângâietoare, aº zice,
cu care îºi scoate în lume odoarele,
bucurându-se de orice descoperire,
oricât de mãruntã în ochii grãbiþi ai
celorlalþi –, el îndepãrteazã straturi
de colb ºi uitare ºi scoate la ivealã
detalii surprinzãtoare, nu o datã în
stare sã modifice perspectiva
asupra unei perioade istorice, asupra
unei personalitãþi. Pentru Mircea
Popa, nu existã lucruri fãrã
importanþã. Fiecare ciob de
informaþie adus la lumina zilei poate
reconstitui poterii mirabile. Mi-aº
putea imagina celebra sa servietã
burduºitã cu documente mirabile
ascunzând ºi vreo minusculã
sãpãligã ori o perie de arheolog, dacã
n-aº ºti cã ele sunt suplinite de
privirea scormonitoare, de
curiozitatea neobositã, de memoria
care pãstreazã active fiºiere imense
privind literatura românã.

Deºi îl întristeazã, nu-l des-
curajeazã nicidecum atitudinea
câteodatã îngust-condescenden-
tã a celorlalþi, nimic nu-l scoate din
truda lui migãloasã ºi dãruitã. În
Argumentul la Inserþii (2003), scrie:
„Pentru noi, însã, istoria literarã
este înainte de toate o istorie a
faptului literar ºi acest lucru are, în
opinia noastrã, o importanþã tot atât
de mare ca actul interpretãrii critice
în sine. O «descoperire» în ordinea
exterioarã a operei, în biografia
scriitorului sau în cronologia
operei, identificarea de pseu-
donime, de noi colaborãri ale
scriitorului, de noi relaþionãri ale
operelor sale, prin raportare la
contextul intern sau extern ni se
par tot atât de importante ca un
nou punct de vedere critic emis în
raport cu o operã sau alta. Ceea
ce este, însã, trist este cã aceastã
muncã benedictinã de explorator
singuratic, de alergãtor solitar la
mare distanþã nu este perceputã
de confraþii literari ca un act cultural
de mare rezonanþã în sine, fiind de
obicei trecut cu vederea,
minimalizat, ignorat... […] În opinia
noastrã, istoria literarã se naºte ºi
trãieºte din acumulãri, de foarte
multe ori de detaliu, de amãnunt,
dar sprijinind întotdeauna pe piloni
siguri, de efectivã rezistenþã,
arhitectura întregului”.

Dacã la începutul carierei sale
cuvintele lui Mircea Iorgulescu
aveau acoperire – cãrþile clu-
jeanului i se pãreau acestuia „sti-
listic oarecum impersonale prin
nevoia de funcþionalitate”, odatã
cu trecerea anilor ºi cu adãugarea
de noi titluri în bibliografia sa
impresionantã, Mircea Popa s-a
revelat ca un critic literar de mare
fineþe, excelent portretist, în stare
sã deguste fineþuri stilistice ºi sã
le descrie expresiv. ªi în cazul
sãu, critica ºi istoria literarã îºi
confundã adesea scopurile ºi
instrumentarul ca douã „ºtiinþe”
complementare ce se aflã. Nu
întâmplãtor, cartea sa din 1974,
Spaþii literare, reþinea drept moto o
frazã din Lucian Blaga despre rolul
criticii „de a ridica în conºtiinþã,
adicã pe un plan de luciditate,
valorile de penumbrã ale unei opere
poetice”. Istoricul, dar ºi criticul
literar au rostul de a scoate la
luminã, de a sonda migãlos ºi

stãruitor adâncuri, de a îndepãrta
umbre ºi de a exalta urme
importante pentru evoluþia în timp a
literaturii întregi ori a unui scriitor
anume. Pentru M.P., ca ºi pentru
G. Cãlinescu, „istoricul literar nu e
numai un erudit care urmeazã a se
þine în curent cu materialele
disciplinei lui, ci un artist
interpretator”. Alãturi de roadele
slujbei sale arhivistice, stau sutele
de cronici ºi recenzii la cãrþile
clujenilor, parte reunite în volume.
Sunt o probã a calitãþii
degustãtorului de literaturã la zi,
complementarã celei de vistiernic
atent al trecutului. Informaþiile pe
care le convoacã în paginã sunt
bogate, minuþioase, panoramând
abil ºi focalizând apoi pe câteva
puncte fierbinþi, cele care i-au
provocat intervenþia. Ochiul format
al cãutãtorului de semne ascunse
slujeºte perfect comentatorului de
literaturã. De o bunã bucatã de
vreme, Mircea Popa se apleacã
stãruitor asupra Clujului, cu locurile
sale emblematice, cu momente
istorice care fac sens, cu
personalitãþi de primã mãrime, dar
ºi cu altele, mai discrete, dar cu un
rol însemnat în viaþa literarã
clujeanã. De vãzut neapãrat
Ferestrele Clujului. Exerciþii de
memorie culturalã (Editura Eikon),
dar ºi, pentru latura de fin, avizat
comentator de literaturã, Prezenþe
literare. Oameni ºi cãrþi

Mircea
Popa
75
Irina  Petraº

Amintiri din copilãrie, detaliu
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Povestirile din volumul Umbra
îngerului (Editura Risoprint, Cluj-
Napoca, 2013) al Mariei Vaida-
Voevod se aºeazã confortabil într-
o linie ascendentã a prozei
ardeleneºti, cãreia îi adaugã nu
numaidecât un plus de moder-
nitate, ceea ce fãcuserã la rândul
ºi la vremea lor Pavel Dan, Ion
Vlasiu ºi mai recent Augustin
Buzura, Ion Brad, Vasile Rebreanu
º.a., ci ºi o notã de sentimentalism
discret, de afectivitate, cu care îºi
construieºte ºi îºi conduce
personajele, notã ce lipseºte la
clasicii acestei linii epice din
literatura românã. Autoare vine,
dupã o mai îndelungatã prezenþã
scriitoriceascã, pe linia construcþiei
realiste, sã surprindã o anume
tipologie de înstrãinaþi, de
însinguraþi ai mediilor rustice, ca ºi
ai celor citadine, învãluiþi într-o
poeticitate, chiar într-o unduire liricã
pe care unii ar putea-o numi ca fiind
specificã viziunii feminine. Maria
Vaida-Voevod nu este însã o
feministã. Proza ei se naºte dintr-
o sensibilitate a observatorului de
fineþe al stãrilor sufleteºti ale
contemporanilor, oameni oarecare,
pe care îi surprinde în situaþii ºi în
conjuncturi evenimenþiale drama-
tice. Vasile, din povestirea Urâtul,
rãmas singur în sat dupã plecarea
la cele veºnice a soþiei sale,
Floarea, este marcat de „urâtul
atotstãpânitor” ºi „din clipa aceea
n-a mai vrut sã ºtie de nimeni. Nici
despre sine nu mai voia sã afle
nimic. N-avea rost nici þinte. Trecea
din trezie în somn, cel mai adesea
împãnat de coºmaruri, nici acelea
interesante, lãlâi ca apa din gãlea-
ta, neschimbatã cu zilele. Nu-l
scoteau din toropeala strepezitã a
zilelor ºi nopþilor, dintre care graniþa
parcã dispãruse”. Se gliseazã ast-
fel pe o linie de analizã psihologicã
pe care proza ruralã n-o practicase
aproape niciodatã, cu atât mai
puþin cea de sorgine sãmãnãtoristã
a lui Ion Agârbiceanu. Dar, Maria
Vaida-Voevod scrie într-o altã
epocã. Într-un timp în care trãirile

absconse ale teritoriilor abisale din
sufletele oamenilor nu mai lasã
posibilitatea disocieriilor socio-
logice atât de categorice: oameni
ai satului, oameni ai oraºului.
Eroina din Epistola bãtrânei
doamne, bunãoarã, autoarea unei
emoþionante scrisori adresate
aceleia pe care o bãnuise toatã
viaþa ca fiind iubirea de tainã a
soþului sãu, dezvãluie o rãvã-
ºitoare auto frustrare, de care se
simte îndreptãþitã a se elibera în
momentul în care omul lângã care
a trãit o viaþã, pãrãseºte lumea
aceasta. Îºi mãrturiseºte epistolar
ura pe care o acumulase în timp
pentru o femeie pe care nici mãcar
nu o vãzuse vreodatã dar a cãrei
prezenþã o simþise mereu în
gesturile ºi în cuvintele mângâ-
ietoare ale soþului. E o neîncredere
ºi o suspiciune cu care l-a tratat
pe acesta întrucât, corespondenta
rãspunzându-i, rezultã cã nimic din
neliniºtile sale nu sunt îndreptãþite
cãci „în afarã de faptul cã am
absolvit acelaºi liceu ca ºi soþul
Dumneavoastrã, nimic din ceea ce
îmi scrieþi nu mi se potriveºte”. Cu
câtã fineþe surprinde prozatoarea
trãirea duplicitarã a acestei femei,
ce nu avusese încredere în afec-
þiunea, poate prea exteriorizatã, a
celui ce-o iubise cu adevãrat toatã
viaþa. Cu câtã melancolie se apro-
pie un soldat sovietic, personajul
din povestirea Baladã pentru
Malinka, ajuns în timpul rãzboiului
într-un sat oarecare unde, în casa
în care e încartiruit, de fetiþa care îi
aminteºte de propria fiicã pe care
cine ºtie dacã o va mai revedea
vreodatã („Mama a înþeles repede
cã Ion /aºa-i zicea ori «mãi fecior»/
, lãsase acolo la el, în Rusia, o fetiþã
micã, aºa ca mine. Uneori când se
nimerea în casã la noi ºi eu
dormeam, îmi mângâia rochiþa,
încet sã nu mã trezeascã. Aºa era
ºi hãinuþa fetiþei lui, roºie, a înþeles
mama nu se ºtie din ce vorbe ori
gesturi”). În Noapte cu lunã plinã
povestirea se aºeazã pe
coordonatele romantice ale unei

iubiri pãtimaºe (Susana este rãpitã
în timpul nunþii de cãtre un lãutar
pe care îl iubea în ascuns) în
rezolvarea cãreia se implicã
preotul, el însuºi victimã în cele din
urmã a blestemului unei þigãnci
vrãjitoare. Gesticulaþia aceasta
haiduceascã a eroilor, aminteºte
oarecum de povestirile sado-
veniene, iar misterioasele întâm-
plãri ce curmã vieþile membrilor
familiei preotului trimit dezno-
dãmântul în zona fantasticului.
Cadru ce pare a-i fi familiar
prozatoarei care menþine ase-
menea coordonate în subsidiarul
ºi altor povestiri. O ciudatã stare
amnezicã, ce face din biografia
personajului central al povestirii
Dupã vizita de dimineaþã un
adevãrat coºmar iar pentru cei
apropiaþi lui viaþa cotrariantã, ne
readuce faptic în acea persistentã
problematicã, regãsitã în aproape
toate piesele volumului, a dramei
alienãrii prin singurãtate. Nu pe
câte coordonate de sensibilitate se
înscrie urmãrirea destinului câi-
nelui Athos, din povestirea omo-
nimã, care aºteaptã credincios
întoarcerea stãpânului ºi Prie-
tenului sãu, când acesta nu mai
avea cum sã revinã printre cei vii.
Cât de bine evitã prozatoarea
melodramaticul destin al femeii din
Margine de drum, care ajunsã la o
vârstã înaintatã cautã cu disperare
un serviciu pentru a-ºi putea
întreþine copiii („Nu m-am gândit la
rostul meu când trebuia” îºi zice
aproape disperatã femeia. ”Cât a
fost tânãrã a tot fãcut la prunci,
acum când ar putea munci n-are
unde”).

Povestirile Mariei Vaida-Voevod
au în substrat acea linie mora-
lizatoare specificã misionarismului
prozei ardeleneºti. Nu este însã o
prozã cu tezã, ba dimpotrivã.
Domnia sa exceleazã printr-un
discurs epic elevat, cu o caligrafie
finã în desenarea unor portrete vii,
fixate pe sugestiva canava a epocii
actuale. Diversitatea tematicã este
aparentã. Pentru cã toate
povestirile se înºiruie pe un fir
ideatic subiacent, unitar, ca într-o
salbã de mãrgele, lucrate în piatrã
preþioasã.

Constantin  Cubleºan

Umbra ingerului

ª
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Jesús Jiménez Domínguez
Autor al volumelor de poezie Diario
de la anemia (Jurnalul anemiei),
Fermentaciones (Fermentãri),
Fundido en negro (Fondu în negru),
considerat de poetul Manuel Rico
ca fiind “o carte maturã ºi
ambiþioasã” ºi Frecuencias
(Frecvenþe), acestuia din urmã
decernându-i-se premiul “Ciudad de

Burgos”, Jesús Jiménez Domínguez (Zaragoza, 1970) a
fost tradus în portughezã, greacã, armeanã ºi bulgarã.
Activeazã în domeniul criticii literare, colaborând cu reviste
de specialitate precum La Estafeta del Viento, Turia, Clarín
sau Heraldo de Aragón. Grupaje din versurile sale au apãrut
în colecþii prestigioase: Campo Abierto: antología del poema
en prosa en España 1990-2005 (Câmp deschis: antologie
a poemului în prozã din Spania 1990-2005); Los chicos
están bien: poesía última (Copiii sunt bine: poezie ultimã);
Palabras sobre palabras: 13 poetas jóvenes de España
(Cuvinte peste cuvinte: 13 poeþi tineri din Spania); Winnipeg:
poesía chileno española contemporánea (Winnipeg: poezie
chiliano-spaniolã contemporanã) ºi Quien lo probó lo sabe:
36 poetas para el tercer milenio (Cine a gustat ºtie: 36 de
poeþi pentru mileniul al treilea).
Grupajul de faþã aparþine volumului Frecuencias (Frecvenþe)
publicat de Visor in 2012, definit de Enrique Vila- Matas ca
“misterios ºi convalescent” ºi de Luis García Montero ca
fiind un exponent al bunei manevrãri a “temelor fundamentale
ale condiþiei umane: contrucþia eului, subiectivitatea, relaþia
cu lumea”, în timp ce Luis Bagué se opreºte la discursul
reflexiv “lucid ºi ludic”, identificat ºi de Rómulo Bustos atunci
când se referã la “o poezie a neliniºtii, inteligentã ºi ludicã,
cu calambururi subite, scrisã într-un limbaj curat ºi elaborat
[…] surprinzãtor în metisajul sãu.”

Tãrâm al cârtiþelor

Fraþilor, spuneþi-mi, e adevãrat cã existã acolo
                                                                      deasupra
un alt pãmânt mai afânat cãruia i se spune cer?
Se zvoneºte cã rãdãcinile sunt mai verzi ºi mai
                                                   gustoase acolo afarã
cã briza e un râu ciudat care le udã tandru.
Atunci e adevãrat cã mãrul e un gând
pe care-l nutreºte pomul când clipa este a dimineþii?
Acolo, în depãrtãri, morþii sunt vii precum se spune?
Pãºesc la fel ca noi? Îi însoþesc comori?
Cele pe care le numesc pãsãri ori îngeri, ori
                                                                      speranþe?
sunt oare cârtiþe alese cãrora le-a fost dãruitã soarta
                                                                      înaripãrii?
În ce priveºte destinul, este foarte adânc sau sunt
                                               ºi vaduri spre a-l trece?
La ce vã referiþi când pomeniþi lumina? E vorba de
                                                                   un mineral?
Voi cei ce v-aþi întors de pe tãrâmul fãgãduinþei,
Ce încercaþi sã ne spuneþi atunci când ne asiguraþi
cã acel lucru care ne lumineazã ne ºi orbeºte?

Forma zãpezii

Poþi vedea cum se aºterne zãpada peste zãpadã
furându-i personalitatea clipã de clipã

La fel, bãrbaþii ce-am fost se aºtern cu timpul
unii peste alþii, înlãturându-se.
Bãrbatul de azi peste bãrbatul de ieri
Adultul peste tânãr ºi tânãrul peste copil.
Astfel în repetate rânduri dizolvându-se cu toþii.

Uneori, vântul care înalþã aceste cãderi amestecã
ninsorile ºi urmele din alte vremuri, mi-l aduce
pe copilul ce-am fost ºi care priveºte azi cu aceeaºi
                                                                            uimire
forma zãpezii la microscop:
cerul aºeazã un asterisc peste fiecare lucru de pe
                                                                         pãmânt.
Un asterisc peste ceasul meu spre a explica ce e
                                                                           timpul.
Un asterisc peste lenjeria neagrã a toamnei pentru
                                                                       a explica
ce-i o umbrelã ºi de ce cumplit cer ne pãzeºte ea.
Fulg peste fulg, încercând sã desgroape-un mister
care, dimpotrivã, din ce în ce mai mult se îngroapã.

Mã întreb, ne întrebãm amândoi, copilul ºi eu,
ce prost jucãtor va împãrþi aste cãrþi albe,
aceºti pinteni cine îi va înfige în pântecele lucrurilor
ca lucrurile sa o ia la trap ºi sã ne scape printre
                                                                          degete.
Ce frazã va încerca sã ne explice, cine va reuºi sã
                                                                 ne înþeleagã.
Suntem note de subsol într-o carte indescifrabilã.

Ninge ºi, îndatã ce asteriscul care-mi conþine
                                                                        secretul
mã atinge, se topeºte aproape instantaneu.
În schimb, multe altele rãmân
ºi, încurcându-se, întineazã drumurile
fãrã a-mi explica încotro mã conduc.
ªtiu doar cã mã poartã departe de acel copil
care, la microscop se topea
-iremediabil ºi definitiv – mai curând decât zãpada.

Sfaturi ºi avertismente ale
Doctorului Van Helsing împotriva
speciei rãpitoare a oglinzilor

Nimeni nu ºtie cine îi fabricã pe aceºti vampiri în serie.
Ziua ne furã privirile ºi gesturile.
Noaptea ne furiºeazã ziua fãrã a cere vreo
                                                        rãscumpãrare.
Timpul nu trece prin ei: ei sunt Timpul.
Când oglinzile tale vor fi înfometate, hrãneºte-le
cu ce-þi va prisosi: un rid, o ureche, o istovire.
Nu se vor sãtura niciodatã: întoarce-le cu faþa la
                                                                     perete.
Uneori, când nu le vede nimeni, suferã digerãri
                                                                   greoaie.
ºi atunci vomitã bucãþica înghiþitã în plus.
Degeaba le distrugi metalul: se înmulþesc dacã le
                                                            fragmentezi.
Singura cale de a ucide o oglindã este punând-o
                                                 faþã în faþã cu alta.
Nimeni nu ºtie de ce, însã – în momentul
                                          recunoaºterii – orbesc.
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The crack in the cup of tea

Iar crãpãtura din ceºca de ceai deschide
un drum cãtre tãrâmul morþilor

W.H. Auden

A apãrut o crãpãturã ce-ºi cautã de drum
în ceaºca mea de ceai.

O cerceteazã de câteva zile,
o parcurge uimitã,
îmbrãþiºând-o în rubrica ei
într-o disperatã încercare de a o poseda.

Stearpã ca o rãdãcinã fãrã lujer
de unde a venit ºi unde þinteºte sã ajungã?
Ce cautã azi printre lucrurile mele?

În exteriorul ceºtii era invizibilã, nu reprezenta
                                                                      nimic;
însã acum, cã a intrat în ea, o zãresc în sfârºit:
eºti aici, crãpãturã,  absenþa ceºtii.
care de sãptãmâni încoace îi alungã somnul,
cum rectificã ºi condimenteazã în propria-i carne
acel fir de praf de care suferã de o grãmadã de
                                                                    vreme.

Iar eu, asemenea lui, de astã parte a luminii,
alergic la praful ce se iscã la acest du-te vino
al zilelor, sunt  fiul sidefului.
Tot ce mã mânjeºte transform în sclipire.
Ridic în durere cea mai de preþ bijuterie.
Nu este o poeticã: e o apãrare.
Dacã mi-ai despica inima în douã
acum, sub acest soare veºnic în ºantier,
s-ar rostogoli cea mai neagrã dintre perle.

Pod de ceaþã

Mã opresc
la jumãtatea drumului
ºi ascult.

La un capãt
cel ce am fost îmi strigã:
Aºteaptã-mã!

La celalat,
cel ce voi fi îmi ºopteºte:
Urmeazã-mã!

Iar podul, etern,
nu rezistã sub greutatea celor trei.

Insomnie

Uneori noaptea somnul se lasã atât de mult aºteptat
încât te scoli ºi-l cauþi prin casã.
Aprinzi lumina la bucãtãrie ºi pentru o clipã
þi se nãzare cã toate lucrurile pãlesc,
ca ºi cum ar tresãri trezite din vis
lingurile, fructele de cearã, borcãnaºele cu mirodenii.

Frigiderul pe care-l deschizi este cald pe dinafarã
ºi rece pe dinãuntru, precum inima ta astã noapte:
unul dintre noi va irosi toate câte i se vor încredinþa.
În interior, pe-o farfurie, ceapa e o ºaradã
pe care nimeni n-a putut-o descifra vreodatã.
Ai putea despacheta veºnic cu ochii din buricul
                                                                      degetelor
acest cadou care nu-ti va aparþine nicicând,
fãrã a gãsi vreodatã ce are ceapa pus deoparte
                                                                    pentru tine.
Tot aºa pare cã se comportã ºi viaþa uneori,
aceastã înlãnþuire de zile peste zile, de foi peste foi

Traduceri de Cãtãlina Iliescu

alergic la praful ce se iscã la acest du-te vino
al zilelor, sunt  fiul sidefului.
Tot ce mã mânjeºte transform în sclipire.
Ridic în durere cea mai de preþ bijuterie.
Nu este o poeticã: e o apãrare.
Dacã mi-ai despica inima în douã
acum, sub acest soare veºnic în ºantier,
s-ar rostogoli cea mai neagrã dintre perle.

Pulbere

Nu este adevãrat, aºa cum prevestesc gurile rele,
cã lumea se va sfârºi curând ºi rãu.
Dimpotrivã: e în ºantier tot timpul.
În fiecare clipã, oriunde, incognito,
ceva rectificã mereu planurile iniþiale:
furtuna rectificã traiectoria pãsãrii
aºa cum august rectificã acreala portocalelor.
Apa rectificã focul iar vântul piatra.
Uite ºtersãtura nopþii cum rectificã ziua.
ªi tot aºa, mâinile tale îmi rectificã corpul
îl completeazã, îl perfecþioneazã, îl înaripeazã.
Auzi zgomot de schelã la fiecare rãdãcinã,
pe pielea care se trezeºte, în valul care soseºte?

În adâncul mãrii, acolo unde ziua pãtrunde
cu sfredelul sãu de luminã prea uzat,
trudeºte fãrã odihnã sideful scoicii.
Observã cum îmbrãþiºeazã grãuntele de nisip
care de sãptãmâni încoace îi alungã somnul,
cum rectificã ºi condimenteazã în propria-i carne
acel fir de praf de care suferã de o grãmadã de
                                                                    vreme.

Iar eu, asemenea lui, de astã parte a luminii,
alergic la praful ce se iscã la acest du-te vino Odihnã
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Genuri separate sau fericite
îmbinãri

Douã dintre conceptele care
vin în legãturã imediatã cu ideea
de spaþiu poetic sunt cele de
poezie ºi prozã. Urmãrind traseul
istoric, se poate vedea cã cele
douã sunt caracterizate mai ales
prin realizãrile lor efective, ºi mai
puþin ca genuri cu totul distincte.
E. R. Curtius vedea ca dificilã, dar
ºi insuficientã distanþa dintre
Poesie ºi Dichtung, niciuna
neservind în mod exclusiv
vreuneia dintre formele seculare
ale literaturii. „Concepþiile antice”,
scria el, nu vãd poezia ºi proza ca
pe douã dintre formele de
exprimare despãrþite esenþial ºi din
temelii. Dimpotrivã, ambele intrã în
noþiunea generalã de discurs.”
Începând din Evul Mediu, au fost
recunoscute douã sisteme
poetice, cel metric, bazat pe
mãsura silabelor, ºi cel ritmic (pe
accentuare). La acestea, se va
adauga proza ritmatã, supusã
principiului „mixtum sive
compositum”, nelegat exclusiv de
domeniul artelor sau formelor de
expresie, ci chiar un principiu de
viaþã – gãsim la Tacitus, în De vita
et moribus Iulii Agricolae, 4,
urmãtoarele: „într-adevãr, de la
momelile pãcatelor  îl oprea, în
afarã de firea lui cinstitã ºi
neprihãnit, faptul cã de mic copil, a
avut lãcaº ºi povãþuitoare pentru
faptele lui oraºul Massilia, în care
politeþea greceascã ºi simplitatea
provincialã se aflau într-o reuºitã
îmbinare (s.n)”.

Tocmai acest tip de „reuºitã
îmbinare” se mutã din plan social
ºi general uman, în plan estetic ºi
ajunge sã însufleþeascã încã de la
începuturi un gen de literaturã
hibrid. Fãrã sã nascã neapãrat
partizani ºi nefiind asociat decât
ocazional cu manierismul specific
diverselor epoci, manifestãrile sale

Florin Balotescu

Spatiul poetic – ascendenta
unui concept in miscare

se constituie probabil drept una
dintre sursele a ceea nu numim
astãzi destul de general prozã
poeticã, prozopoem sau genuri
poetice de graniþã. De altfel, încã
din Evul Mediu timpuriu, se
foloseºte termenul de prozã pentru
„poem ritmic”, iar într-un poem
scris în anul 698, un poet susþinea
cã, nepãstrând matricea, scrie „în
prozã ca într-o cuvântare”. Proza
simplã (sermo simplex), scrie
acelaºi Curtius în clasica
Literatura europeanã ºi Evul Mediu
Latin, rãmâne vehiculul pentru
scrisoare, cronicã, istorie, ºtiinþã,
hagiografie, pe când proza rimatã
se apropie de ceea ce astãzi
înþelegem prin vers. Ar putea pãrea
complet ieºitã din context tentativa
noastrã de a lega o serie de
„discursuri” poetice de secol XX
de fenomene atât de vechi, însã
trebuie observat cã traseul teoretic
ºi artistic pe care l-au avut cei doi
termeni, deºi a sporit în mod
surprinzãtor realizãrile lor
expresive, a pãstrat practic relaþiile
atestate în poeticile Antichitãþii,
ambiguizându-le ºi mai puternic, în
favoarea literaturii poetice.

Arhitectul, experimentatorul,
scriitorul spaþiului poetic

Poetul, ca autor al operei scrise,
ar fi echivalentul unui compozitor,
spre deosebire de muzicantul
performer, de pildã, care este un
executant (Henri Weil, Études sur
l’antiquité, 1900). Atunci când
vorbim de o micro-tipologie a
scriitorului (ca arhitect, experi-
mentator sau creator al spaþiului
poetic), aceastã afirmaþie veche
deja de peste un secol devine un
posibil criteriu. Raportul dintre
creator ºi propria operã se prezintã
ºi sub acest aspect: atunci când
un autor de facturã realistã sau
psihologicã construieºte o lume,
miza nu este mai puþin artisticã

decât în cazul unui autor manierist
(sau postmodern), care scrie poe-
me criptate alchimic sau marcate
puternic de intertextualitate;
amândoi propun acelaºi tip de
iluzie. Primul oferã ideea cã ac-
cesul la realitate este posibil în
absenþa realitãþii însãºi (dovadã
faptul cã încã putem citi în cheie
realistã, dupã mai multe de o sutã
de ani unele dintre prozele lui
Caragiale sau Tolstoi sau avem
încã impresia unui univers interior
foarte coerent în prozele lui Camil
Petrescu sau Virginia Woolf).
Ideea a fost pronunþatã ºi de
Raymond Federman (Critifiction,
1993: „In the beginning was not
MIMESIS (the art of imitation),
but the necessity to achieve
MIMESIS”.); al doilea discredi-
teazã logica obiºnuitã în numele
accesului la o lume labirinticã,
simbolicã, livrescã. Diferenþa stã,
însã, tocmai în tipul de proces: în
primul caz, accentul cade pe
compoziþie, pe fundaþie, în celãlalt,
pe execuþie, pe experiment, pe
reevaluarea ºi reordonarea unei
structuri. În sfârºit, pentru scriitorul
la care elementul unificator, chiar
într-un ansamblu extrem de
eterogen ºi aparent haotic, este
reprezentat de spaþiul poetic, miza
nu este nici a construcþiei, deci de
tip structural, nici de tip expe-
rimental. Scriitorul îºi asumã o
viziune poeticã a lumii în care
intertextualitatea,  textualitatea
însãºi, de fapt, ca ºi ideea de
structurã (fie ºi o „de-structurare”),
sunt secundare. Indispensabile,
desigur, din moment ce nu vorbim
despre un fel de operã idealã,
complet suspendatã raportat la
câmpul general al scrierii, trans-
parentã ºi independentã de
instrumentele scrierii, însã de
importanþã secundarã. Un scriitor
ca Radu Petrescu, cu un interes
aparte pentru arhitectura spaþiului
narativ, este interesat în acelaºi
timp de „dublul” muzical al operei
lui, iar scrierile de tip jurnal de
creaþie sau close reading (ca
Ocheanul întors) conþin scheme
grafice ale operei. Ele nu au
neapãrat rolul principiului poetic
moºtenit de la E. A. Poe, cât
intenþia de a capta o structurã
fragilã, disparentã, pe care Radu
Petrescu o identificã cu poetica
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„poezia ca discurs versificat” ºi
„proza artisticã” nu mai rivalizeazã
ca în Evul Mediu, ci devin, practic,
coordonate ale aceluiaºi proiect
poetic, în care esenþialã este
configurarea identitãþii într-un
spaþiu secundar pentru ca
textualitatea este, de fapt, un
simplu pretext, o simplã notaþie:
„Pictura cuvintelor, sau audiþia
coloratã, cum vrei s-o iei. Îmi place
mult vioara. Melodiile au avut
pentru mine influenþã colorantã.
Întâi am fãcut muzicã ºi dupã
strunele vioarei am scris versuri.
Fie dupã note, fie dupã urechea
sufletului, acest instrument m-a
însoþit cu credinþã, pânã azi”,
spunea Bacovia într-un interviu din
1929. „Transcripþiile” lui Bacovia
dovedesc, în cu totul alt context
decât tipul de poezie cercetat de
E. R. Curtius, cã discursul artistic
versificat ºi cel liber se substituie
unul altuia; mai mult, vom vedea
mai departe, un gest vechi de douã
milenii (transcrierea în prozã se
introduce în jurul anului 100 î. d.
Hr., ca exerciþiu în ºcolile retorice,
ca mai târziu, parafraza unor texte-
reper, ca epopeile, sã devinã un
procedeu foarte extins), fac
posibilã migrarea ºi chiar
confundarea genurilor poetice.

Migraþia ºi „contaminarea”
categoriilor

Gh. Crãciun pornea de la
distincþia tranzitiv-reflexiv în zona
poeziei, fãrã însã a accentua foarte
mult raportul prozã-poezie, el
însuºi, de fapt, fiind recunoscut ºi
ca prozator. Ceea ce fãcea însã
teroreticianul era un gest esenþial
pentru cã, mai mult sau mai puþin
involuntar, demonstra o teorie
favorabilã ideii de spaþiu poetic:
aceea cã discursul artistic în sine,
perceput în general prin prisma
genurilor consacrate, împreunã cu
discursul teoretic ºi cel al scriitorilor
despre opera lor, nu se dezic unele
de celelalte decât aparent. Ele
creeazã, de fapt, un complex de
distanþe, de fenomene fragmen-
tare, de varietãþi impresionante de
forme de expresie ºi hibriditãþi,
pentru care spaþiul poetic este
elementul unificator; discursul
poetic, scria Gh. Crãciun, e o

rezultantã a mai multe dimensiuni
(Aisbergul poeziei moderne,
2002). Ca ºi alþi cercetãtori (E. R
Curtius, G. R. Hocke, R. Wellek
ºi A. Warren, L. Dole•el), el dãdea
o greutate aparte istoriei
etimologice a unor termeni ca
prozã sau poezie, atât ca rigoare
de cercetare, cât ºi ca intenþie de
recuperare a unor sensuri foarte
vechi care, paradoxal, sunt reluate
de literatura modernã ºi contem-
poranã; nemaiacceptând antino-
miile tranºante, ele sublimeazã
genurile în forme de expresie
adesea greu de catalogat (auto-
poem, proiecte alternative, formule
de respaþializare poeticã a lumii.).

Cuvintele prozã ºi vers sunt,
aºa cum era de aºteptat, mai ales
în domeniul lingvistic-poetic,
înrudite. Pe filierã francezã, prozã
provine din prose (sec. XIII-XIV),
având la rândul lui ca origine latinul
prosa oratio, „vorbire directã, lipsitã
de discontinuitãþi”. Prosa are, se
pare, o ascendenþã discutabilã:
într-un adverb, pro(r)sus, compus
din pro ºi vorsus/versus („drept
înainte”, „direct”, „întrutotul”, „pe
scurt”) ºi într-un adjectiv care
înseamnã „în linie dreaptã”, dar ºi
„în prozã”. Câmpul semantic al
cuvântului vers este cel puþin la fel
de ofertant. La mijlocul sec. al
XVlea,  versus marca în domeniul
juridic acþiunea unei pãrþi contra
alteia, caz în care originea stãtea
în lat. versus, „întors spre sau
împotriva”, din participiul verbului
vertere, „a se întoarce”; acesta din
urmã îºi gãseºte originea
prezumtivã în proto-indo-
europ. *wer-, „a se întoarce, a se
rãsuci, a se undui”, cu rãdãcina
*wer- „a se întoarce, a se apleca”
(cf. particula -weard, din limba
englezã veche, prezentã în
toward care însemna „întors spre”,
weorthan, „a decade”, wyrd, „soar-
tã, destin”, sanscritul vartate, „a se
învârti, roti”, avesticul varet-, „a se în-
toarce”. Latinul vertere (sauversare)
înseamnã „a se întoarce”, „a rãs-
tur na”, „a da peste cap”, „a da
peste cap”, ca ºi cuvântul  vruteti ,
„a întoarce, a (de)rula”, folosit în
vechea slavonã bisericeascã,
probabil ºi cu referire la suportul
pe care erau scrise textele;
sensuri înrudite se regãsesc în
rus. vreteno, „furcã de tors”, „ax”,

lit. verciu, „a se întoarce”,
gr. rhatane, „învârtitor”, germ.
werden, „a deveni”, weorðan (eng.
veche), „a deveni”, „a se
(pre)schimba în/to turn into; gal.
gwerthyd, „fus”, „ax” sau
frith (irlandeza veche), „împotriva”.
De notat sunt ºi substantivele
versura, „întoarcere” ºi versatio, -
onis, „întoarcere, „schimbare”.
(Douglas Harper, Etymonline, ©
2001-2014). Teoreticianul român
amintea ºi de figura mai puþin
cunoscutã a zeiþei Prorsa, aºa-
numita patroanã a naºterii
naturale, cu semnificaþia cã, încã
de la origini, dacã limbajul poetic a
fost instituit pe baza principiului
devierii, proza a reprezentat
norma. De fapt, dacã ar fi sã
ducem aceastã finã observaþie
pânã la capãt, ar trebui sã spunem
cã Prorsa reprezenta numai un
aspect al divinitãþii romane Anna
Perenna. Acesta era reprezen-
tarea bicefalã a unei zeiþe a
timpului, vãzutã de Ovidiu ca zeiþã
a lunii, cu un cap privind înainte
(Prorsa), iar cu celãlalt înapoi
(Postverta) ºi legatã în acelaºi timp
de principiile începutului ºi
sfârºitului sau al alfabetului
(Deanna J. Conway, Moon Magic:
Myth and Magic, Crafts and
Recipes, Rituals and Spells, 1995).

Opera – textualitatea ºi
libertatea-în-reþea

Desprinse din corpul mai larg al
câmpului literar, produsele textuale
prozastice sau versificate nu sunt
decât instanþe diferite ale aceleiaºi
realitãþi. Imposibil de captat în
varianta sa idealã (atât la nivel
lingvistic, ca limba perfectã, grad
zero, cât ºi artisticã, ca operã
totalã, izolatã într-un fel prin statutul
ei), opera îºi construieºte libertatea
printre paradoxuri: suscceptibilã
de interpretãri diferite, deschisã
deci spre spaþii potenþiale, opera
rãmâne tocmai prin aceasta un
organism cu circuit închis, izolat –
„dificila libertate”, ar fi spus Ion
Barbu a poeþilor ermetici nu era,
aºadar, o simplã fantasmã).
Realizãrile diferite care „se nasc”,
coexistã, ca aspecte diferite.
Accentuarea antinomiilor este o
pretenþie la fel de anacronicã pe cât
acelea de a „fabrica” serii de
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capodopere sau de a institui
canoane permanente, de aceea,
din perspectiva literaturii spaþiului
poetic, distincþia poezie-prozã,
chiar dacã funcþionalã ca punct de
plecare, este finalmente complet
nefavorabilã. Adesea poezia ºi
proza unor autori care traverseazã
întreaga istorie a literaturii, împart
în grade diferite acelaºi „univers”.
Nu mai puþin importante, din
aceastã perspectivã, sunt originile
cuvintelor text, înrudit ºi cu
substanþã, texturã, dar ºi cu
þesãturã, discurs acesta din urmã
conþinând  ideile de „a curge”, „a
parcurge”, „a se rãspândi”
(discurro, -ere), dar ºi de „a
sfãrâma”, „a descompune”, „a
risipi” (discutio, -ere). Concluzia lui
Gh. Crãciun era tranºantã:
„discuþia ºi discursul aduc cu ele
dezordinea, risipirea, sfãrâmarea
unei unitãþi, fragmentarea ei. E tot
ce poate fi mai opus idee de vers
ºi versificaþie.” Numai aparent
însã, pentru cã, de fapt, aºa numita
crizã a poeziei survenitã, scria Gh.
Crãciun, în momentul în care proza
începe sã fie acceptatã ca formã
academicã de expresie artisticã,
nu este emblema unui fapt poetico-
literar, ci a unui mod de gândire
general, bazat pe dihotomii. Ceea
ce i-a interesat pe artiºti a fost, în
continuare, o dispoziþie interioarã,
legatã mai ales de „substanþa”
intrinsecã genurilor. De altfel, un
criteriu important în distanþa care
se deschide între poezie ºi prozã,
este tocmai acela al consistenþei
care, þinea, încã din Antichitate, de
o predispoziþie interioarã.
Referindu-ne sau nu la o conºtiinþã
lingvisticã consideratã esenþialã ºi
specificã pentru poetica modernã,
„fie cã e vorba de cea implicitã într-
o activitate de creaþie, fie de cea
teoretic explicitã” (Matei Cãlinescu,
Conceptul modern de poezie. De
la romantism la avangardã, 2009),
scriitorii ilustreazã diferit
manifestãrile genurilor literare. Nici
la un autor din sec. XX-XXI
lucrurile nu par sã stea cu totul
diferit: „I-aº spune cititorului cã,
datoritã pesemne structurii mele
intime, cristalizarea lentã a prozei
nu m-a atras niciodatã prea mult.
În plus, poezia (înþeleasã înainte
de orice ca mod de viaþã) mi-a
anihilat a priori avantajele oricãrei

premeditãri (...) Iatã de ce
socotesc culegerea de faþã
(Întrebãtorul, , n.n.) mai mult ca pe
o addenda a unor poeme scrise cu
treizeci de ani în urmã (mai exact
între anii 1940 ºi 1947)”, scria Gellu
Naum într-o notã la Întrebãtorul (o
antologie de prozã!)

Nu fac literaturã!

Nu numai cã termenii care
desemneazã oricare dintre genurile
literare sunt restrictivi, dar mutã
problema chiar mai departe, în
complexul aparent „de necuprins”
al literaturii. Problema este mai
simplã pentru scriitori. „Nu fac
literaturã”, spun destul de tranºant
foarte mulþi dintre ei, afirmaþie

Vâlva minelor, detaliu

perceputã de (prea) multe ori cu
un exces de gratuitate. De fapt,
scriitorii de care vorbim ºi care
urmãresc „tipare” de sensibilitate
ºi forme de expresie imprevizibile,
cu realizãri dintre cele mai
ofertante, comit nu doar o revoluþie,
ci ºi o reabilitate a statutului mai
general al poeticii. Când spun nu
fac literaturã, scriitorii invitã spre o
schimbare de perspectivã ºi spre
o mutaþie, esteticã sau de alt fel;
ce este ºi ce nu este literaturã
„bunã” þine, de cât de mult literatura
în discuþie reuºeºte sã reorga-
nizeze, în favoarea lui, mentalul
individual ºi colectiv, sã-i amplifice
viziunea ºi mai puþin sã-i satisfacã
aºteptãrile, curiozitãþile ºi nevoile
imediate.
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Transdisciplinaritatea lucrãrii
Elenei Butuºinã, Autism ºi
creativitate. Identitãþi narative în
proza contemporanã (Bucureºti,
Tracus Arte, 2013), este sugeratã
încã din titlul lucrãrii. Fiind
conºtientã de ineditul studiului sãu,
cercetãtoarea îºi stabileºte, poate
cu ºi mai mare minuþiozitate decât
în cazul altor teme de studiu,
instrumentele cu care va opera.

Pe mãsurã ce lucrarea sa,
situatã la confluenþa dintre
literaturã, medicinã ºi Affect
Studies (subdisciplinã a studiilor
culturale), se va desfãºura, ea va
utiliza, pe lângã strategiile impuse
prin comparatismul literar, ºi
termeni medicali (mai ales pentru
a explica autismul), încercând sã
nu se distanþeze însã foarte mult
de literaturã: „abordarea de faþã
este una primordial filologicã” (p.
15).

În volum sunt prezentate teoriile
lui Fernand Deligny, realizatorul
primelor cartografieri ale traseelor
emoþionale parcurse de copiii
autiºti, cele care explicã distincþia
fundamentalã dintre performati-
vitate ºi naraþiune, teorii analizate,
în punctele lor nevralgice, ºi de alþi
cercetãtori ai fenomenului: Theo
Peeters, Simion Baron-Cohen sau
Uta Frith. Abordând teme ca
„activismul, mecanismele ºi
capcanele popularizãrii subiec-
tului”, cercetãtoarea încearcã sã
discute ºi reprezentãrile subiec-
tivitãþii autiste din cultura
contemporanã, ghidându-se în
acest sens de teoriile lui Leo
Kanner ºi Hans Asperger.
Încercând sã intuiascã ºi sã
explice eventualele capcane ale
metodei sale de cercetare,
Butuºinã are grijã sã puncteze
faptul cã tema sa, hibridã prin
excelenþã, va avea la bazã metoda
deductivã, „decelând textele în
lumina consideraþiilor teoretice
venite dinspre zona discursului
clinic”, în vederea sintetizãrii

elementelor distinctive pe care
acestea le au.

Relaþia dintre psihopatologie ºi
poeticã, spune Elena Butuºinã, „a
fost mai degrabã exploratã la
nivelul artelor vizuale decât la cel
al textului scris, iar când a fost
analizatã în cel din urmã caz, au
fost luate disjunctiv memoriile
foºtilor pacienþi ºi operele inspirate
de bolile acestora, fãrã ca analiza
sã meargã mai departe” (p. 19).
Parcursul ºtiinþific, pe care
cercetãtoarea îl intenteazã,
lucreazã tocmai în aceastã zonã,
practic, încercând sã stabileascã
raportul dintre non-ficþiune (mãrturia
personalã, autobiografia) ºi ficþiune.
„Pe de-o parte divizat de voci
multiple ale sinelui, pe de altã parte
înstrãinat de lume, cãutând mai
degrabã o dezintegrare a identitãþii
convenþional acceptate, artistul
provoacã timpul ºi spaþiul,
constituind, în demersul sãu, un
timp lateral, în nemiºcare, eliberat
de reguli, împlinindu-se pe sine
într-un moment nedefinit ºi de
netraversat” (p. 34).

Urmând aceastã legãturã,
corpusul de texte al lucrãrii este
format din trei pãrþi: cãrþi scrise de
autori care au fost diagnosticaþi cu
autism (Temple Grandin), cãrþi prin
care se urmãreºte tranziþia de la
cazul medical la cazul literar
(romanele lui Mark Haddon, Simion
Armitage, Dean Koontz), urmând
ca, prin ultimul corpus de texte, sã
fie analizate romane contem-
porane, romane „inspirate de
modificãrile identitãþii narative,
suscitate parþial de figuri precum
cele autiste, dar în care diag-
nosticul explicit lipseºte” (p. 23).

Motivaþia fundamentalã a
acestei cercetãri este aceea cã
studiind identitatea narativã nu
numai cã este recompusã o reþea
rizomaticã prin care se
radiografiazã modul în care fiinþa
este legatã de lumea fizicã (cea a
rigorii ºi a regulilor), ci este

explicatã scinziunea interioarã a
subiectului, mult prea nãucit de
lumea multiplelor discursuri în care
trãieºte. Prin subiect, Elena
Butuºinã nu explicã doar situaþia
de fapt în care este constrâns sã
locuiascã autistul, ci ºi starea de
fapt a subiectului actual, abordând
astfel o coardã sensibilã a societãþii
de azi, societate în care alienarea
îºi spune cuvântul. Principala
cauzã rãspunzãtoare pentru
„modificãrile sensibilitãþii umane”
(modificãri care conduc, fireºte, la
alienare) este conºtientizarea
scinziunii inter ºi intraindividuale,
mizându-se, în scopul controlãrii
acesteia, pe analizarea cliºeelor
mediatice cu privire la autism.

Elena Butuºinã spune cu tãrie
lucrurilor pe nume în partea
concluzivã a cercetãrii sale,
punctând în mod direct îngemã-
narea autistului cu starea de fapt
a autorilor de ficþiune: „La fel cum
copilul autist care nu vorbeºte
comunicã prin intermediul unui
obiect cu ceilalþi pentru a evita
avalanºa de stimuli cu care
întâlnirea directã cu Celãlalt îl
ameninþã, la fel, romancierul,
hipersensibil la miºcãrile emo-
þionale ale contemporanilor sãi,
reflectã experienþa interumanã
printr-un discurs” (p. 395).

Cãlina Bora

Autism si identitate
narativa

Cioban
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CU ANUL DOMNULUI SAU FÃRÃ

(Lui Peter Motzan)

Celeste A,
lucrarea ta,
ades, cum ºtim, era marcatã
cu A ºi D ... ºi anul-datã,
pãrând sã fie doar datatã;
atât ... în niciun caz semnatã
cu A(lbrecht) D(ürer), sigla ta.

Explicã-mi, deci, iubite A!
Doreai sã creadã oamenii
cã-i sigla A(nno) D(omini);
atât ... ºi-n niciun caz un nume?

Sau invers, chiar pe dos, anume,
voiai s-arãþi, dar fãr’ a spune,
cã poþi - ºi tu - sã faci o lume,
cu ochii tãi, cu mâna ta,
la fel cu-a Lui, cu lumea Sa?

Întreb, dar vãd cã taci, anume ...
ºi astfel - nu? - îmi dai rãspuns:
marcând aºa, semnai pe-ascuns,
trãgând cu ochiul, pus pe glume?

NORIMBERGA

(Pentru Herta Müller)

Încet, cu pas de bãtrâneþe,
mã plimb - strãin - prin Norimberga,
târziu, când noaptea-ºi lasã cerga
de ceaþã neagrã, tot mai mare ...
mâhnit de-a vieþii-ntunecare ...
întors cu gându-n tinereþe,

în frageda copilãrie,
în lumea lor de feerie
demult pierdutã, stinsã-n zare ...
învins de-a morþii ne’ndurare ...
cuprins de-o grea melancolie ...
de-un dor de þãri din depãrtare ...
de-a altor vremuri nostalgie ...
de-acea ... amarã-ndurerare
de tot ce nu a fost sã fie,
de care ... Albrecht Dürer are-n
sublima lui alegorie ...
acea ... adâncã-ndurerare
de-a-ntregii lumi zãdãrnicie ...
strãpuns în piept de-ndürerare ...
sortit sã fiu a lui stafie,
 un blând strigoi prin Norimberga,
 umblând, când noaptea-ºi lasã cerga.

ADE, MEIN LIEBER HERR A D

(Lui Franz Hodjak)

Din Albrecht A, din Dürer D,
A D ... pereche, A ºi D,
cu A deasupra, peste D,
sau, altfel spus, în A un D ...
acelaºi lucru ... însã ce,
o siglã doar sau - ºi - ade?
Sã fie sigla ta - A D -
un semn de bun rãmas, ade?

Sau totuºi nu ... nici vorbã de
aºa ceva ... e doar A D ... ?
cum crede toatã lumea ... de!
Atât?! ... iar eu citesc ade ...
ºi-aud ... sau cred c-aud ade
acolo unde n-am de ce?!
Explicã-mi, deci, iubite D!

Dar simt cã nu-mi vei spune ce ...
deºi te rog, tãcute D.
Adio, deci ... ba nu! ... ade!
Ade, celeste D, ade!

Copil la izvor, ultima lucrare
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Curiozitatea publicului larg ºi
aspiraþia specialiºtilor de a-ºi extinde
ºi adînci cunoaºterea fenomenului
literar au fãcut sã se dezvolte o
enormã cantitate de confesiuni ale
scriitorilor cu privire la viaþa ºi opera
lor. Pe tãrîm românesc, avem deja
remarcabile asemenea mãrturii,
datorate unor autori de convorbiri ca
Felix Aderca, Ion Valerian, Profira
Sadoveanu sau Ion Biberi, ultimul,
dar deloc cel din urmã, pînã în 1945,
întrucît dupã al doilea rãzboi mondial
genul a proliferat exponenþial. În rîndul
celor mai importante ºi mai
revelatoare, trebuie sã înscriem ºi
mãrturisirile cîtorva dintre cei mai
valoroºi scriitori interbelici, provocate
– pe baza unui cuprinzãtor
chestionar – de profesorul Dumitru
Caracostea în anii 1932-1933 ºi
expuse în faþa studenþilor Facultãþii
de Litere din Bucureºti. Unele au
apãrut mai tîrziu în Revista
Fundaþiilor Regale, prin grija
directorului de atunci, acelaºi D.
Caracostea, iar o selecþie mai
substanþialã, nu încã integralã, a fost
publicatã în 1971 la Editura Minerva
de cãtre seriosul cercetãtor Iordan
Datcu, istoric literar ºi pasionat
etnolog, care a trebuit sã cedeze cu
strîngere de inimã injoncþiunilor
cenzurii comuniste, rezultatul fiind o
ediþie incompletã, dar necesarã ºi
binevenitã oricum, mai ales în
condiþiile acelui an de tristã ºi chiar
dureroasã memorie, an în care
Ceauºescu a declanºat minirevoluþia
lui culturalã ºi a restaurat pe
neaºteptate cel mai sever ºi mai
absurd control ideologic.

Era de dorit, dupã 1989, o reparaþie
ºtiinþificã ºi moralã, prin restituirea
corectã a mãrturisirilor în cauzã, fãrã
ingerinþe editoriale ºi fãrã omisiuni
conjuncturale, pe care fusese obligat
sã le sufere volumul din 1971. Este
ceea ce ºi-a propus sã facã acum
acelaºi Iordan Datcu, sub forma unui
masiv tom de peste 400 de pagini
(RCR Editorial, 2013), care cuprind
toate textele prezentate, fie scrise,
fie vorbite ºi stenografiate, cãrora li
se adaugã ºi cîteva ecouri de presã
pe marginea primei apariþii, semnate

Florin  Mihãilescu

Formatie si creativitate
de Maria Simionescu, Ovidiu
Papadima, M. Niþescu, Magda
Ursachi, N. Manolescu, V. Fanache
ºi Mircea Zaciu. Pãcat doar cã
autorul a renunþat la complementul
de referinþe bibliografice privind
diverse alte confesiuni ale celor din
antologie, cu care îmbogãþise
versiunea din 1971 ºi cãrora acum
le-ar fi putut înmulþi numãrul cu cîteva
contribuþii mai noi. Ar fi fost un oportun
aport de istorie literarã, demn de toatã
lauda pentru interesul ºi utilitatea lui,
mai cu seamã venind din partea unui
meticulos ºi extrem de bine
documentat cercetãtor ca I. Datcu.

Cãci acesta aºa ceva ºi este: un
redutabil scormonitor al chestiunilor,
al datelor ºi informaþiilor din toate
epocile trecute ale literaturii noastre.
O dovedeºte cu prisosinþã ºi volumul
Pagini de istorie literarã, apãrut
concomitent cu celãlalt la aceeaºi
editurã, ºi de încã mai mari proporþii,
întrucît pe aproape 600 de pagini el
readuce în atenþia cititorilor interesaþi
cca. 140 de articole, cronici ºi
recenzii, de la scriitori clasici, ca
Budai-Deleanu ºi Vasile Alecsandri,
pînã la exegeþi contemporani ca Z.
Ornea ºi T. Vîrgolici. Varietatea lor e
atît de încãpãtoare încît a le trece fie
ºi sumar în revistã ar echivala cu o
adevãratã tablã de materii a întregii
istorii a literaturii române. E cu
neputinþã deci a le gãsi alt numitor
comun în afara calitãþii fundamentale
a autorului lor: o impecabilã acribie
filologicã, dublatã de o admirabilã
rigoare a documentaþiei ºi a
comentariului critic.

Nici mãrturisirile scriitorilor invitaþi
de D. Caracostea sã-ºi explice
opera nu sînt lipsite de o fireascã
diversitate, deºi majoritatea lor
concep biografia ca un izvor sau
mãcar ca un pretext al elaborãrii
artistice, iar pe de altã parte
învestesc creaþia cu o funcþie
educativã de naturã moralã. În
atenþia profesorului stãtea însã
altceva, în concordanþã cu teoria sa
despre raportul dintre istorie ºi
esteticã, implicîndu-le organic pe
ambele, dincolo de orice segregaþie
cu care ne-a obiºnuit ºi ne-a mistificat

tradiþia studiilor academice.
Caracostea este interesat de
experienþele fundamentale din care
se naºte opera ºi nu de anecdotica
inevitabilã în orice biografie. Iatã de
ce dintre toþi factorii care contribuie
la geneza unei creaþii cel dintîi ºi cel
mai aproape de concepþia
caracostianã ni se pare cã trebuie
considerat a fi, pe lîngã ºi împreunã
cu psihologia, formaþia scriitorului,
modelarea lui prin culturã ºi nicidecum
prin mãruntele avataruri ºi incidente
cotidiene, care servesc uneori cel
mult ca pretexte. Procesul de creaþie
este creuzetul genetic al formei, un
proces în care se regãsesc ºi se
„împacã”, într-o sintezã armonioasã,
viaþa ºi opera, istoria ºi estetica.
Evident însã cã formaþia personalitãþii
unui artist nu poate fi decît un element
spiritual declanºator sau totodatã o
materie primã, asupra cãrora se
aplicã ceea ce, pe drept cuvînt,
numeºte Caracostea creativitate ºi
în cadrul cãreia imaginaþia creatoare
îºi asumã ºi îndeplineºte un rol
capital. Formaþia intelectualã ºi
psihologia individualã ne oferã cheia
înþelegerii mai profunde a operei ºi a
orientãrii sale esenþiale.

Autorul Creativitãþii eminesciene
a urmãrit sã-i determine pe invitaþii
sãi, pe deasupra oricãror reticenþe
sau jumãtãþi de adevãr, sã se
introspecteze ºi sã se examineze în
lumina unei conºtiinþe teoretice ºi,
prin urmare, cu cît mai multã luciditate
posibilã. Intenþia lui Caracostea ni se
pare justificatã, iar metoda lui fertilã.
În practicã, lucrurile nu sînt deloc
uºoare, dar nici utopice. Un
cercetãtor cu adevãrat modern nu
poate face abstracþie cu nonºalanþã
ºi dezinvolturã de cele mai recente
evoluþii ale ºtiinþelor umane. Oricîtã
neîncredere exprimã unii ºi alþii faþã
de opera ilustrului profesor interbelic,
el este ºi rãmîne cu siguranþã un
veritabil ºi temerar precursor al
renovãrii studiilor literare. Însãºi ideea
de a pãtrunde în intimitatea
laboratorului de creaþie al unui scriitor,
care a stat la originea acestor
mãrturisiri, este un avanpost al
modernitãþii, un punct de plecare
perfect sincron cu dezvoltarea
cercetãrilor literare contemporane.
Dacã se doreºte serios, nimeni nu
mai contestã astãzi necesitatea
erudiþiei ºi a demersului teoretic,
sistematic în cel mai înalt grad, sau
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cel puþin organizat în vederea unei
sinteze ordonatoare ºi clarificatoare,
la profilacticã distanþã de ispitele ºi
graþiile de sirenã ale tuturor varietãþilor
marotei impresioniste, care renaºte
mereu ca o amãgitoare pasãre
Phoenix, sacrificînd adevãrul pe
altarul butaforiei de idei.

Preocuparea lui Caracostea
pentru procesul genetic al creaþiei
literare e dominatã de interesul
preponderent faþã de constituirea, în
cadrul istoric ºi psihologic, a formei
estetice, aºa cum se cristalizeazã
ea în opera finitã ca obiect al
contemplaþiei. Savantul recunoaºte
ºi importanþa receptivitãþii, înþeleasã
însã în mod tradiþional ca diversitate
de reacþii individuale, dar prezentã
totuºi – fapt de reþinut – ºi printre
factorii care influenþeazã obiectiv
creaþia însãºi. Este limpede cã el
privilegiazã în aplicaþiile sale
procesul creator ºi opera, ceea ce
explicã ºi iniþiativa organizãrii
„mãrturisirilor literare”. Existã însã ºi
un alt sens al receptivitãþii, ca parte
componentã a vieþii artistice, un sens
deloc departe de esenþa demersului
caracostian. Receptarea oricãrei
opere concrete se desfãºoarã
succesiv ºi nu simultan, pentru a
prelua clasica distincþie a lui Lessing.
Cãci un roman ºi chiar o poezie se
citesc într-un interval de timp, oricît
de scurt ar fi, interval pe parcursul
cãruia lectorul ºi mai ales criticul
traverseazã structura operei ºi vine
astfel în contact cu modalitãþile prin
care un autor îºi realizeazã efectele
estetice. Procesului creator i se
asociazã astfel procesul receptiv al
lecturii, care nu este unul relativist,
subiectiv ºi impresionist, ci unul
eminamente obiectiv, în funcþie de
exigenþele unei foarte aplicate ºi
atente investigaþii exegetice. Aici nu
e vorba de ecouri ºi de speculaþii
personale, ci de realitãþi imanente,
intrinseci oricãrei opere. Pe urmele
metodologice ale lui Caracostea, dar
depãºindu-le totuºi, fie ºi parþial, pe
direcþia lor, cercetarea literarã se
cuvine îndreptatã spre modul
constituirii structurii creatoare, în
scopul unic ºi fundamental al
manifestãrii cît mai eficiente posibil a
intenþionalitãþii estetice ºi a efectului
sãu de ansamblu. Perspectiva ei,
centratã pe formã, într-o aspiraþie
legitimã de conexiune cu concepþia
lui Caracostea, nu o amendeazã, ci

mai curînd o completeazã, în
contextul orientãrilor actuale de
poieticã ºi de hermeneuticã sau de
esteticã a receptãrii (Jauss, Iser etc.).

Mãrturisirile literare, de la care au
plecat consideraþiile de faþã, se
raporteazã în majoritatea lor la
versantul procesului creator, la
diferitele ipostaze ale creativitãþii, sau
ale „plãsmuirii” formei, cum îi place
lui Caracostea sã spunã, prin acest

termen autohton, cu parfum arhaic,
însã în cadrul larg ºi complex al „vieþii
artistice” relaþia dintre autor, operã ºi
public funcþioneazã întotdeauna în
chip sintetic ºi integrator, încît de la
genezã la structurã nu e decît un pas,
care aºteaptã sã fie fãcut, de la
Caracostea la meridianul nostru
contemporan. Meritul editorului
Iordan Datcu nu poate fi mai bine
subliniat.

Carnaval la sat
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E ciudat cum un spirit
rezervat precum Livius
Ciocârlie, care ºi-a fãcut
din atitutinea defetistã un
adevãrat program exis-
tenþial – „…pe mine sã nu
contaþi” e titlul emblematic
al unei cãrþi de convorbiri
din 2003 –, a publicat în
ultimii ani, într-un regim
ritmic, cam tot ce i-a ieºit
din stilou. O incontinenþã
care, mai degrabã decât
sã plictiseascã, însã, a

fãcut ca personalitatea eseistului sã câºtige în
profunzime. La Ciocârlie, scepticismul blazat e
numai suprafaþa unei gândiri extrem de vii ºi de
mobile, care ºi-a fãcut din (auto)ironie un mod de a
deturna toate temele grave ale literaturii ºi ale
existenþei. Je m’en fichismul superior e, probabil,
cea mai caracteristicã atitudine a eseistului.
Excelent e speculatã aceastã retoricã a indiferenþei
mai ales în jurnalele din ultimii ani, când tema
senectuþii devine, fatalmente, tot mai persistentã.
Ciocârlie pare sã se amuze, într-un stil extrem de
personal, de deconectarea (mai ales prin pierderea
treptatã a auzului…) de toate evenimentele care
pânã mai ieri îi pãreau stringente. Decrepitudinea
trupului e celebratã, începând cu Bãtrâneþe ºi
moarte în mileniul trei (2005), drept condiþie pentru
epicureismul spiritului – pe care ºi-l diagnostica, în
Cartea cu fleacuri (2010), nici mai mult, nici mai
puþin decât „Alzheimer cultural”!  Ciudat diagnostic
pentru un spirit devenit într-atât de lucid ºi de
autentic, încât e gata sã-ºi punã sub lupã ºi sã-ºi
analizeze, într-o savoare stilisticã de zile mari,
limitele ºi neputinþele.

Nu altceva se întâmplã, de fapt, în cea mai
recentã carte a eseistului, diferitã, totuºi, ca ton ºi
compoziþie, de cãrþile anterioare. Exerciþii de
imaturitate nu mai mizeazã pe discursul diaristic,
însã ceva din preocupãrile centrale ale
memorialistului transpare în fiecare dintre secþiunile
volumului. Dupã cum o aratã ºi titlul, el pare o
meditaþie asupra conceptului de „imaturitate” în
culturã, pornind de la câteva notaþii din Jurnalul lui
Gombrowicz, publicat la noi în 1998. Pe urmele
scriitorului polonez, Ciocârlie constatã cã „viaþa
artei se desfãºoarã dincoace de valorile constituite,
ajunse la maturitate. Cultura – altã valoare pozitivã
ce trebuie înjositã – e o formã de maturitate, o
închidere în sine a artei, care îºi pierde astfel

Alex Goldiº

Autozeflemea
fictionala

Cartea Româneascã,
2013

EXERCIÞII
DE

IMATURITATE

LIVIUS CIOCÂRLIE

vitalitatea fiindcã întrerupe contactul cu sursa ei,
viaþa exterioarã artei. Închizându-se în sine,
retrãgându-se din viaþã, literatura va fi ca un joc de
cuburi, recombinare a unui material prefabricat”.
Pornind de la acest postulat, eseistul schiþeazã o
micã fenomenologie a spiritului creator din unghiul
„imaturitãþii”, înþelese atât ca refuz al alinierii la
codurile sociale general-acceptate, cât ºi – mai
profund – ca stare a conºtiinþei neformatate cultural.
Prima ipostazã a „imaturitãþii” (care ar condiþiona-
o, sugereazã eseistul printre rânduri, pe cea de-a
doua) e ilustratã, fireºte, de chiar biografia lui
Gombrowicz, care oferã destule exemple de
infatuare puerilã, amendatã retrospectiv de
prozatorul însuºi. „Impulsul de a-l pune pe celãlalt
în inferioritate”, „voinþa de a domina”, „agresivitatea”
sau „vanitatea” nu sunt doar trãsãturi ce compun
portretul huliganului la tinereþe, ci semnalmente ale
vocaþiei scriitoriceºti dintotdeauna. Bineînþeles,
numai ºi numai dacã ele sunt susþinute de
dimensiunea aºa-zicând profundã a „imaturitãþii”,
ilustratã de Ciocârlie de data aceasta prin figurile
lui Goethe sau Thomas Mann – mediat, ce-i drept,
de comportamentul personajului central din
Moartea la Veneþia. Gustav Aschenbach „ajunge
prin gândire lucidã, stãpânã pe ea, la conºtiinþa de
a se lãsa sã alunece”. Ceea ce-l face pe Livius
Ciocârlie sã concluzioneze cã „marele artist este
în acelaºi timp un copil moale ca o mâzgã, sau ca
un vierme, un adolescent zglobiu ºi poznaº, un
tânãr genial ºi nestãpânit, dar ºi un bãtrân capabil
sã cunoascã natura lucrurilor”.

Dorind sã ilustreze toate aceste ipostaze la
un loc, eseistul alunecã la rândul sãu în douã
exerciþii stilistice anunþate pe coperta a patra a cãrþii
drept „proze”. „Adresantul necunoscut” ºi „Gilicã
ºi Gilicã sau Urmare ºi sfârºit” nu sunt, în fond,
decât niºte eboºe scriitoriceºti în cea mai purã
tradiþie textualistã, cu atât mai surprinzãtoare cu
cât Livius Ciocârlie pãruse sã se despartã de
formalism acum mai bine de trei decenii. Se vede
treaba, însã, cã textualismul alungat pe uºa criticii
se întoarce pe fereastra prozei, cãci cele douã
fragmente pun în scenã un joc transparent de-a
literatura. „Adresantul necunoscut” e un remake
metaliterar dupã „Învãþãturile lui Neagoe Basarab
cãtre fiul sãu Teodosie”, în care didacticismul e luat
peste picior aforistic. Indeterminarea cam indigestã
a discursului – care refuzã pe pagini întregi sã se
coaguleze – îºi gãseºte salvarea umoristicã în
„proverbe ºi învãþãturi”: „Cine se scoalã de
dimineaþã doarme din picioare./ Toamna se numãrã
dobitocii./ Picã para mãlãiaþã în traistã la
precupeaþã./ A îndruga verzi ºi aplaudate./ Fordul
de dar nu se cautã de far./ A da cu o mânã ºi a
pocni cu cealaltã” º.a.m.d.

Mai reuºit, tocmai ca studiu de caz al
„imaturitãþii” teoretizate în primul capitol, e dialogul
„Gilicã ºi Gilicã”. Fragmentul reprezintã o mostrã
interesantã de copilãrealã stilisticã plinã de haz,
însã nu lipsitã de accente serioase. Eseistul se
amuzã sã-ºi punã „fleacurile” eseistice, aºa cum
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le numea în cãrþile anterioare, pe seama a doi
bâtrânei haioºi ºi puºi mereu pe harþag, dupã
modelul, cum sã-i spun, „intertextual” al… pãpuºilor
Muppets. Tema scrisului ºi a utilitãþii lui în societatea
contemporanã, concurenþa dintre jurnal ºi blog, ba
chiar bãtrâneþea sau moartea, fac obiectul unei
dialectici haioase, în care argumentele dispar cu
rapiditatea cu care atacã, din toate pãrþile,
nonsensurile sau doar formulele steoreotipizate.
Rezultã de aici un dialog urmuzian pe teme livreºti,
în care Platon, La Bruyère, Balzac, Dostoievski,
Marin Preda par ticuri culturale ale unor bâtrânei
amnezici ºi ramoliþi, însã gata mereu sã se ia peste
picior: „– Oamenii, zice cã spunea nu ºtiu care
grec, sunt frãmântaþi de opiniile pe care la au asupra
lucrurilor, nu de lucrurile însele. Aflã, iubitule, de
ce sunt eu aºa de, cum sã zic?... – De habarnist?
– Taci, cioarã! De senin. Eu, opinii, slavã cerului,
n-am! Cã unde-s opinii curg ºi necazurile. Aºa cã
eu, pen cã n-am, nici nu mã frãmânt. Privesc ºi
opiniile, ºi lucrurile cu detaºare, ca un… - Viþel? –
Mãgarule! Ca un ioghin”. Pe mãsurã ce avansezi,
însã, în lectura micului sketch umoristic al lui
Ciocârlie, tema nimicului ºi a inutilitãþii scrisului încep
sã devinã tot mai persistente. În relieful glumiþelor
livreºti ale celor doi bãtrânei „senili” se poate ghici,
în fond, nota autoironicã a unui eseist care nu se
slãbeºte nicio clipã. Dacã destule pasaje din
galimatias-ul celor doi trimit spre situaþia diaristului
din Bãtrâneþe ºi moarte în mileniul trei, înseamnã
cã aceastã prozã nu face decât sã transpunã,
ficþional, ticul eseistului de a-ºi dubla fiecare gest
cu parodia lui. Cei doi bãtrânei arþãgoºi sunt, în
fond, o formã parodicã de înscenare a
autozeflemelei marca Livius Ciocârlie.

ªi, nu mai puþin, proba cât se poate de
concretã a faptului cã filozoful, bufonul ºi omul
obiºnuit, cele trei ipostaze ale scriitorului pentru
Gombrowicz, pot sta aproape liniºtiþi la aceeaºi
masã.
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Radu Þuculescu este un autor care în mod
normal ar trebui trecut fãrã prea multã ostenealã
criticã în plutonul larg ºi primitor al optzeciºtilor,
care, oricum, devine parcã tot mai mult nu un
termen care sã închidã în el o definiþie de grup, ci,
aºa cum s-ar pãrea cã e cutuma în literatura
noastrã, un nume de promoþie.  ªi, ca orice
optzecist respectabil, autorul nostru este un caz
aparte. Format ºi lansat în anii optzeci, prozatorul

Victor  Cubleºan

Borne kilometrice
pe hartie

Charmides, 2013

SCORPIONUL
GALBEN

RADU ÞUCULESCU
a “înflorit” abia dupã ’89
cînd romanele sale Umbra
penei de gîscã, Povestirile
Mamei bãtrîne ºi Stalin, cu
sapa-nainte l-au propulsat
de la statutul de vedetã
localã clujeanã la cel de
autor din prim-planul sce-
nei literare. Privind retro-
spectiv traseul scriitorului
(altfel spus recitindu-i
textele) realizezi cã acesta
este unul mult mai sinuos
decît pare la o primã

vedere, iar, pentru un prozator care favorizeazã
story-ul înaintea construcþiei, Þuculescu a ºtiut sã
flirteze cu surprinzãtor de multe formule literare.

Scorpionul galben e un bun motiv de
reîntoarcere ºi redescoperire a lui Radu Þuculescu,
recentul volum fiind o antologie de prozã scurtã
înglobînd cele mai semnificative texte selectate de
autor în ordine cronologicã. Pornim de la 1974 care
e datat (surprinzãtor, nu-i aºa) 1974 ºi ajungem la
ineditul Neliniºtea nopþii din 2013. În total ºapte
povestiri care acoperã cu puþin sub patruzeci de
ani.

Comparativ cu textele recente, 1974 este o
surprizã, oferind spectacolul unui Radu Þuculescu
foarte departe ca tînãr scriitor de identitatea sa
actualã. Influenþele prozei noastre din anii ºaizeci
ºi ºaptezeci sînt evidente, dictînd un stil baroc,
greoi, cu fraze arboricole, cu tãieturi ºi acolade, cu
gesticulaþie verbalã amplã. Povestea e spusã
sacadat ºi nu lipseºte o dozã de preþiozitate, e o
explorare a unei retorici care încã mai apare ca un
trofeu cîºtigat cu greu dupã dispariþia realismului
socialist ºi care se cere exploatatã ca o marcã de
nobleþe. Viaþa cazonã, oricît de mizerã în gesturi ºi
întîmplãri, oricît de previzibilã ºi ºablonardã prin
banalitate, e supusã unui tratament de emfatizare
care aparent îi conferã valenþe simbolico-
metaforice. Abia în Dispariþia violonistului (1980)
Þuculescu îºi gãseºte ironia, privirea causticã ºi
plãcerea de a povesti orice care îi vor caracteriza
de acum încolo paginile. Proza aceasta este una
absolut tipicã pentru anii optzeci, pentru atmosfera
apãsãtoare care face ca subiectele sã fie inevitabil
lovite de o anumitã violenþã. Aici o regãsim în
umorul extrem de amar, aproape înveninat, cu care
sînt înregistrate elementele cotidianului ceauºist:
frigul, lispurile, cenzura, teribila necesitate de a
evada. Prozatorul reuºeºte sã strîngã toate aceste
elemente într-un text care scapã, aproape
inexplicabil, de superficialitatea unei simple
rãzbunãri prin ficþiune asupra unei realitãþi prea
apãsãtoare. Povestirea are în cele din urmã o
curãþenie a ideii care o propulseazã dincolo de un
simplu martor ºi o transformã într-o micã meditaþie
în marginea creaþiei ca posibilã salvare, ca mîntuire.
Este genul de istorioarã care nu va mai reveni în
proza autorului ºi, aproape sigur, rãmîne tributarã
contextului în care a fost scrisã. Mapa sau Blîndul
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tributare entuziasmului ºi ebuliþiei anilor nouãzeci
ºi oferã suficiente elemente care demonstreazã
noile contaminãri la care este expus un autor, de
data aceasta din partea prozei occidentale cu care
literatura noastrã se resincronizeazã printr-un
proces destul de dureros ºi contorsionat. Stilul este
mult mai epurat, frazarea mai directã ºi suplã. Se
cautã simbolicul, dar la modul spectaculos-
declarativ, se brodeazã pe falsul biografism. Este
o combinaþie care îi prieºte autorului clujean,
potenþîndu-i apetitul pentru ludic ºi fabulaþie cu iz
veridic. Scorpionul galben (1999), povestirea care
dã ºi numele volumului, este cea mai atipicã pentru
prozator, ºi, pesemne, doar o relaþie sentimentalã
cu acest copil ciudat al sãu îl va fi fãcut sã îl includã
în antologie. Aici Radu Þuculescu pãºeºte hotãrît
pe terenul fantasticului de fibrã occidentalã, atît ca
poveste cît ºi ca decor. Textul nu se încheagã fiind
previzibil ºi nespectaculos, servind mai mult ca
teren de încercare pentru peniþã, decît ca reper în
traseul pe care-l refacem. Viaþa într-o rochie de
bal (2010) ºi Neliniºtea nopþii (2013) sînt piesele
de rezistenþã care dau carne volumului ºi în care
îl regãsim integral pe prozatorul familiar din
romanele recente. Un discurs aparent simplu,
mascat de o apetenþã crudã pentru vizual,
pretexte întotdeauna false pentru o povestire al
cãrui rost nu se ascunde în subiectul poveºtii, ci
în obiectul sãu, ironie ºi autoironie, jocul de-a
autobiografismul ficþional.

În spatele treptelor de hîrtie ale povestirilor
Scorpionul galben este un volum care vorbeºte
despre maturizarea unui prozator. Firul roºu care
îl strãbate ºi care, indiscutabil, dã valoare fiecãrui
text, este capacitatea extraordinarã de povestitor
a autorului. Posibilitatea de a-i revedea cãutarea
unei voci potrivite este o mãrturisire a interesului
pe care îl acordã însuºi autorul naraþiunii în textele
sale. Radu Þuculescu abandoneazã o serie de
formule pe care dovedeºte cã le stãpîneºte bine
pentru a favoriza simplitatea aparentã ºi discursul
prin intermediul naratarului. Inevitabil, autorul se
doreºte un element înglobat în universul sãu
ficþional prin permanenta proiectare a unui personaj
care sã-i joace rolul. Radu Þuculescu este un
senzual, un autor care-ºi savureazã propria
prezenþã în text ºi cãruia îi place, cu o voluptate
nedisimilatã, sã zugrãveascã crîmpeie de lume.
Tehnica sa romanescã este una care a însemnat
întotdeauna o intersectare a unor serii de povestiri
prin centrifugarea unor suite narative în jurul cîtorva
puncte de interes. Într-un fel ºi povestirile sale oferã
aceeaºi schemã, chiar ºi în cele scurte, precum
Dispariþia violonistului sau Iubiþi-mã chiar dacã put
întrezãrindu-se arhitectura micro-naraþiunilor
împerechiate.

Un alt element care susþine identitatea
povestirilor este  tonalitatea vocii naratoriale. Radu
Þuculescu reuºeºte întotdeauna sã menþinã o
echilibristicã delicatã între ironie, excitaþie ºi dramã,
niciodatã nederapînd decis în vreuna din direcþii.

În textele sale trecerea de la comic la dramatic e
aproape instantanee ºi totuºi nederanjantã.
Prozatorul are farmecul povestitorului care reuºeºte
sã aparã în permanenþã genuin, precum magicianul
care îºi suflecã mînecile înainte de a se apuca de
trucuri.

Scorpionul galben este un volum solid, cu mai
multe povestiri excelente. Oferã cititorului atît ºansa
de a explora, cu satisfacþie, arhiva unui foarte bun
scriitor, cît ºi bonusul de a descoperi recentul
Neliniºtea nopþii, cel mai bun text al lui Radu
Þuculescu din ultimii ani, ceea ce, deja, este o
recomandare suficientã.

Debutul de prozator
al lui Doru Pop – dacã
ãsta o fi romanul cu un
titlu ce sunã a subtitlu, O
telenovelã social istã
(Bucureºti, Ed. Cartea
Româneascã, 2013, 240
p.) – are câteva atuuri, în
ochii mei. În primul rând, ca
roman de inspiraþie realistã
(mai realist decât propria
viaþã nici cã se poate),
naraþiunea este localizatã

prin oraºele vestului românesc; dar nu în
Transilvania, sã fim înþeleºi. Dincolo de munþi,
dincolo de provincia istoricã idealizatã de Nicolae
Bãlcescu într-o faimoasã descriere, existã un vest
românesc cu o individualitate proprie care se
cheamã Parþiu. Nu insist asupra explicaþiilor
genetice care privesc originile vocabulei. Ce vreau
sã precizez este cã Parþiul are nu doar identitãþi
subsidiare, de la cea bãnãþeanã pânã la cea
maramureºeanã, ci ºi o literaturã viabilã ºi
prestigioasã. În Parþiu se gãsesc toposuri cruciale
din proza lui Slavici (Radna, Lipova ºi Aradul din
Mara, Ineul din Moara cu noroc, satul Popii Tanda),
prin aceste locuri îºi localizeazã Titus Popovici
romanele Strãinul ºi Setea, ca ºi nuvela Moartea
lui Ipu, aici este localizatã ºi acþiunea unor romane
brebaniene (parte din Francesca, prozele modulare
din În absenþa stãpânilor, întreg Animale bolnave),
alte proze de la Francisc Munteanu pânã la Medio
Montele ºi Desiºtea lui Marian Ilea etc. Acestei linii

Ovidiu  Pecican

Sa scormonim
impreuna cu
Doru Pop

DORU POP

Cartea Româneascã,
2013

O
TELENOVELÃ
COMUNISTÃ
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importante a prozei noastre i se alãturã acum ºi
romanul lui Doru Pop, fapt important pentru
precizarea, în continuare, a geografiilor noastre
literare, expresie a policentrismului nostru cultural.
Importanþa acestui reper în decizia scrierii
romanului este afirmatã de autorul însuºi într-un
interviu. El mãrturiseºte cã „... am fost provocat de
cãrþile altor autori, cei mai mulþi au scris despre
perioada aceasta din perspectiva unui copil, ºi au
înfãþiºat un univers urban din comunism în care nu
m-am regãsit. Ei scriau de oraºele din sud, eu am
trait în Ardealul de Nord, m-am nãscut la Baia Mare
dar am trãit mult la Carei, la Oradea, în oraºe care
arãtau altfel, era o altã atmosferã” (Clujulcultural.ro).

Un alt atu este miza lui majorã. Doru Pop o
spune clar, în acelaºi dialog: „cartea mea e o dorinþã
de a ieºi din falsitate. Am vrut deci sã vãd clar ce
s-a petrecut cu mine în toþi aceºti ani”.
(Clujulcultural.ro). Nevoia de clarificare vizeazã
însã nu evenimenþialul ºi nu presupune viziunea
memorialisticã (vorbim aici despre un bãrbat în
plinã maturitate, de circa patruzeci de ani, ºi nu de
un cãutãtor al timpului pierdut aflat pe patul de
moarte sau la vârsta când a trãi înseamnã mai mult
sã retrãieºti). „Nouã tot ni s-a spus: comunismul a
fost rãu! Dupã 1990 asta s-a zis, s-au scris mii de
cãrþi, s-a fãcut procesul comunismului. Prin asta
mie mi s-a refuzat propria mea identitate, tot ceea
ce sunt e rãu ! Ori nu e aºa! ªi atunci am vrut eu
sã redescopãr ce a fost cu mine, cu devenirea mea
în comunism. Viaþa mea de exemplu în anii 70-80
nu a avut legãturã cu Ceauºescu, cu Marx, ci mai
mult cu mama mea, cu mediul meu. Noi am fost
hrãniþi cu o serie întreagã de neadevãruri care m-au
revoltat”. Cãutarea identitãþii proprii într-un trecut
personal înstrãinat nu doar prin fireasca trecere la
o altã vârstã, ci prin alunecarea – traumaticã – într-o
altã istorie, se întâlneºte aici, aºadar, cu un
cataclism social: prãbuºirea cadrelor lumii de pânã
mai ieri. Eºecul societal, economic ºi politic al unui
sistem, cel comunist, trebuie sã însemne însã
neapãrat ºi o imolare a propriei copilãrii ºi
adolescenþe, o necesarã renunþare, prin negare
violentã, tocmai la vârstele aureolate din propria
viaþã? Romanul O telenovelã socialistã este
instrumentul explorãrii scriitorului în cãutarea unui
rãspuns la aceastã conjuncturã în care destinul
personal intrã în coliziune cu schimbarea brutalã a
unui „continent”, fiind silit – cu toate bunele
consecinþe pe care, altminteri, evenimentul le aduce
devenirii lui ºi a tuturor celorlalþi prin transmutarea
alchimicã într-o altã paradigmã – sã asiste la totala
scufundare a Atlantidei viabile de pânã mai ieri.

„Viabile”?! Desigur, de vreme ce enorma placã
tectonicã s-a scufundat fãrã sã ia cu sine ºi pe
locuitorii ei. De vreme ce am supravieþuit ºi nu am
murit, se cheamã cã era viabilã, fãcând posibil
traiul, cum-necum. „Ani de zile am trãit cu Lennon
ca model. Comunismul trecea pe deasupra mea
pentru cã eu ascultam Europa Liberã, ascultam
Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd”, spune autorul.
„Rãzboiul ideologic aºa a fost câºtigat de

capitalism, prin muzicã. A fost o bãtãlie pentru
sufletele noastre pe care comunismul a pierdut-o”.
S-au dizolvat însã ºi sufletele pomenite? Bãtãlia
romanescã a lui Doru Pop este menitã sã
demonstreze cã nu, cã sufletele sunt tefere. În
planul eroului romanului, morþile bãrbaþilor familiei,
cele mai multe survenind devreme, sunt cele care
dovedesc cel mai bine efectul letal al sistemului
comunist asupra insului uman. Dar aici e vorba de
metaforã, ºi nu de o politicã narativã a dezvãluirilor
de atrocitãþi, precum în majoritatea memorialisticii
de detenþie. Comunismul devine astfel mai curând
un soi de duh rãu atârnând ca o secure deasupra
capetelor ºi operând malefic chiar ºi în zile senine
ºi anodine, fãrã motive direct ºi brutal descifrabile.

Faptul explicã pe una dintre liniile posibil de
urmãrit ºi opþiunea pentru titlul cãrþii. Dupã cum
spunea ºi Ioan Budai-Deleanu în prefaþa cãrþii care
l-a inclus postum în marea serie a literaturii noastre,
nu orice subiect se preteazã pentru tragedie, nu
toþi avem norocul de a trãi istorie majorã ºi de a
întruchipa un tip eroic. Pentru ceilalþi, deci, genurile
minore sunt cele mai adecvate, cel puþin într-o
concepþie ce se resimte de urme poetice stagirite.
„Telenovela”, pentru care paradigma rãmâne
Dallas-ul, ca fiind cea difuzatã sub comunism, în
România, prin anii 70 ºi apoi, din nou, în anii 80,
pare cea mai adecvatã, prin numeroase elemente
(porecla acordatã lui Bobiþã etc.). Ea pare, de altfel,
un ecou complice, dar ºi ironic, la serialele
radiofonice ale lui Pedro Camacho din Mãtuºa Julia
ºi condeierul de Mario Vargas Llosa. (Nu din purã
coincidenþã, ci, probabil, alimentat de acelaºi ethos,
care traverseazã generaþia cãreia ºi Doru Pop ºi
eu îi aparþinem, publicam, prin 2011-2012, pe blogul
Tribunei, zilnic, romanul Bokia, subintitulat „roman
foileton realist postsocialist, adicã telemanelã de
tranziþie cu apariþie zilnicã în noile media”.)

Dar mai sunt multe de spus. Vãzând afiºul
lansãrii din nou, acum, la lectura cãrþii, înþeleg mai
bine de ce rezonez mai empatic cu romanul lui Doru
Pop decât cu altele. Baza imagisticã a afiºului
pomenit, „soclul” portretului micului Doru, amplasatã
nu tocmai ca reazem pentru poza menþionatã, o
alcãtuieºte o ipostazã, tot portretisticã, a celor patru
Beatles. Cum romanul meu de debut purta un titlu
desprins dintr-o piesã a faimosului grup britanic,
nu mai am nevoie de alte explicaþii. Este clar,
aparþinând aceleiaºi generaþii – cu un avantaj/
dezavantaj cronologic pentru mine –, gravitând în
jurul aceloraºi mitologii, învãluiþi de aceeaºi muzicã,
dar ºi de mirajul anilor 60, cu exuberanþa, dar ºi
þipãtul lansat atunci peste lume; „she loves you,
yeah, yeah, yeah!”, nu poate fi decât firesc sã mã
regãsesc în atmosfera din O telenovelã socialistã;
semn cã am trãit ºi eu acel minorat, ºi cã neliniºtile
scriitorului mã frecventeazã ºi pe mine.

Rod al unei poetici autenticiste, neconcesiv,
folosind pentru analizele sale documentele de
existenþã ale propriei vieþi, ducând disecþia maniacal
pânã la reproducerea foto a unor obiecte de uz
casnic – am vãzut aºa ceva numai la „mostra di
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Riduri si existeme

Milano”, unde însã flacoanele de medicamente,
scaunele, carcasele de automobile din anii 60 erau
etichetate cu numele designerului care le
concepuse –, romanul lui Doru Pop este o reuºitã
literarã. Cât despre valoarea lui existenþialã, datã
de rezultatele obþinute în plan personal prin aceastã
arheologie, aºtept rãspunsuri suplimentare într-unul
din viitoarele romane ale lui Doru Pop; eventual într-o
telenovelã de tranziþie.

Marius  Conkan

MIHAIL VAKULOVSKI

CDPL, 2013

RIDURI

Sunt nevoit sã o spun
încã o datã: poeþii basa-
rabeni sunt întrucâtva
marginalizaþi în România,
potrivit unor criterii de
politicã literarã ce rezervã
centralitatea unei dispute
deja „canonice” între
poezia de imaginar ºi cea
minimalistã. Prinºi în
demersul de a justifica sau
a combate una dintre cele
douã direcþii poetice, criticii
literari uitã sã-ºi mai arunce

privirea ºi asupra cãrþilor scrise de poeþii
basarabeni care evitã ºi sunt destul de rar implicaþi
în aceastã disputã. De aceea, în revistele de
prestigiu, cronicile la asemenea cãrþi întârzie
deseori sã aparã; iar când apar, mai ales debutanþii
din ultima generaþie (care pot fi mai uºor indexaþi
unei direcþii sau alteia) sunt luaþi în vizor. Cum era
de aºteptat, gesturile care valorificã poezia românã
basarabeanã vin tocmai din partea altor poeþi, în
acest sens demn de menþionat fiind grupajul realizat
de Radu Vancu, vreme de câteva luni, în revista
„Liternet”, la secþiunea Poemul sãptãmânii.

Mihail Vakuloski este, cu siguranþã, unul dintre
cei mai activi scriitori din spaþiul literar românesc.
A publicat poezie, prozã ºi teatru, a tradus opere
esenþiale din literatura rusã ºi coordoneazã, de
peste un deceniu, revista „Tiuk” devenitã de-a
lungul anilor una dintre cele mai vivace din România.
La Braºov, Mihail Vakulovski este organizatorul
Cenaklubului Tiuk care poate fi oricând aºezat
alãturi de Institutul Blecher, gãzduit de Claudiu
Komartin, sau de Nepotu’ lui Thoreau, tutelat la Cluj
de ªtefan Manasia.

Aceastã naturã activã, angajatã social ºi literar
se reflectã ºi în poezia pe care Mihail Vakulovski o
scrie. Riduri, ultimul sãu volum apãrut la editura
CDPL, este o construcþie (auto)biografistã, ludic-
postmodernã, care are la bazã un principiu
structural de tipul anecdotei poetice. Narativitatea
poemelor din Riduri este fluidã, alertã ºi coagulatã
în jurul unor întâmplãri aparent mãrunte, cãrora li
se imprimã substanþã poeticã. Povestitorul din

Mihail Vakulovski este camuflat, astfel, sub chipul
poetului care îºi liricizeazã discursul doar atunci
când este necesarã umplerea suprafeþelor narative
cu imagini care pot restructura lumea privitã ironic
sau, dimpotrivã, cu gravitate („în fiecare dimineaþã/
trec/ în drum spre serviciu/ pe strada Muncii// în
fiecare searã/ geamurile de la spitalul judeþean/ sînt
luminate// toate-toate”, p. 12). De aceea,
sensibilitatea poeticã a lui Mihail Vakulovski este
compatibilã cu oralitatea netrucatã a poemelor, cu
dispoziþia ludicã ºi ataºamentul faþã de realitatea
ca atare, netrunchiatã prin lentile estetice. Riduri
este, aºadar, un ansamblu de anecdote poetice
care decupeazã scene de viaþã trãitã la modul real
ºi le preschimbã, ulterior, în existeme. Reticent faþã
de poezia care mistificã ºi deformeazã viaþa, dar
ºi faþã de lirismul desuet care ajunge sã nu mai
comunice nimic, Mihail Vakulovski alege calea
scurtã, de a-ºi livra în mod autentic existenþa chiar
în clipa în care aceasta se transformã în existext.
Aºa încât, viaþa ºi textul devin inseparabile, se
oglindesc reciproc, în con-textul în care limbajul
este epurat de orice reflecþie metafizicã (chiar ºi
atunci când foloseºte cuvinte „mari”, Mihail
Vakulovski le dozeazã cu ironie ºi cinism).

Întrucât avem de-a face cu o poezie care nu
opereazã cu finisajul de imagini ºi cu subtilitãþi
stilistice (subminând, astfel, discursul metaforic),
reuºita volumului Riduri constã în felul în care sunt
create tensiunea ºi dinamismul naraþiunii poetice.
Mihail Vakulovski îºi vede ºi gândeºte poemele ca
ample stãri de tensiune, cunoaºte exact care sunt
circuitele funcþionale ale unui text ºi este capabil
sã le punã în luminã (fãrã sã lase cusãtura la
vedere), dar mai ales ºtie când ºi cum sã
sfârºeascã un poem, aºa încât acesta sã fie rotund
ºi coerent cu sine. Fãrã sã aibã conotaþii negative,
termenul de anecdotã se potriveºte întru totul
acestei maniere de a construi un poem. Pornind
de la scene de viaþã aparent banale, pe care le
regizeazã detaºat ºi ironic, Mihail Vakulovski
conferã textelor semnificaþii neaºteptate care le
schimbã radical macazul. Aºa se întâmplã, spre
exemplu, în poemul aici n-ai fost numai tu, unde un
fapt oarecare petrecut în Sighiºoara este continuat
cu speculaþii despre sensul vieþii ºi moarte,
pãstrându-se însã proporþia ludicului ºi a ironiei.

Cele mai bune poeme, însã, sunt de cãutat
acolo unde Mihail Vakulovski se lasã privit în relaþie
cu dragostea ºi cu tatãl sãu. Nimic patetic ºi
convulsiv nu tulburã aceste poeme, întrucât, aºa
cum afirmã ºi Dumitru Crudu în prefaþa volumului,
ceea ce caracterizeazã poezia din Riduri este
energia, la care aº adãuga o anume solaritate ºi
resemnare, nãscute chiar din modul de a fi ºi a trãi
al lui Mihail Vakulovski („trupul tãu adie a benzinã
de cea mai înaltã calitate/ în loc de cercei ai douã
bujii fermecate/ iar la gît un lanþ de la motor/ în
gentuþã – chei de toate mãrimile ºi/ ºurubelniþã
simplã ºi una franþuzeascã/ sîmbãta ai întîlnire cu
bãtrînul mechanic/ iar duminica îþi pregãteºti

(continuare în pag. 60)
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Ovio Olaru

era o searã de sâmbãtã
ºi-am invitat în parc o tipã de care nu-mi plãcea.
nu-mi plãcea nici cum aratã, nici ce zicea
dar nu purta sutien ºi asta era miºto.
ne-am pus pe-o bancã undeva la întuneric
ºi-am început sã-i pun crengi mici între þâþe
era aºa fain, era cald între þâþe ºi ea nu zicea sã
                                                             mã opresc.
avea sfârcurile tari ºi calde
ºi arãtau ca ochii unui animal
holbându-se din întuneric la mine
cu frica unei specii exterminate.

Prin zeci de mii de kilometri de fire
se oprea în mine ca o respiraþie speriatã
bluza ei era din bumbac ºi din liþe de cupru
pielea ei tremura ca o prizã
cu flãcãri reci ºi albastre
dar acum vreau sã uit chestia asta toate
                                               impresiile despre ea
totul pânã la ultimul megabit de memorie
vreau sã mã-ngrop într-o tãcere fãrã cãldurã
ca un computer cu cablurile smulse.

ea-ºi ascunde sub plapumã mâinile origami
ºi-a scos pieptul la soare
ºi-acum se-ntoarce spre mine ºi zice o chestie
                                                 pe care n-o-nþeleg.

intru-n pat
în sera de sub plapumã.
ea nu se miºcã.
lumina intrã lãptoasã pe geam. gâlgâie în perdele.
se loveºte de pereþi se face funde ºi volãnaºe.
pe mine mã ocolesc
dar pe ea o fac sã miroasã a perne reci ºi curate.

volãnaºele i se adunã în gheizerul din buric
ºi io sar sã le prind. i se absorb în piele ca o
                                                            cremã Q10.
sifonul luminii i se precipitã la gurã ºi io îl ling cu
                                                                un rânjet.

ea se strânge ºi râde.
friºca râsului ei sparge fereastra
ºi se nãpusteºte ca o fiarã albã peste ºantierul
                                                                     de jos
unde mi-a spus ea cã oamenii au numai doi
                                                                centimetri
mãsuraþi cu degetul.

(urmare din pag.59)

maºina/ ºi ne simþim minunat unul lîngã altul/ toatã
sãptãmîna”, p. 16). Relaþia cu tatãl, dincolo de
caracterul ei solemn ºi privilegiat care marcheazã
întreaga naturã a existemelor, lasã loc ºi
militantismului social, în numele unei atitudini morale
a scriitorului, atât de puþin asumatã în societatea
actualã  („«speranþa de viaþã la bãrbaþi e de 57 de
ani»/ scria tata cu vreo 2 ani înainte sã moarã/ «deci
bãrbaþii aºteaptã pensia la 8 ani dupã moarte»,
scria/ dedesubt/ tata a murit cu 5 luni înainte sã/
împlineascã 57 de ani…/ la anu’ se vor face 8 ani

fãrã tata/ la anu’ tata ar fi ieºit la pensie/ ºi statul ar
fi trebuit sã înceapã sã-i returneze datoriile”, p. 81).

Prin nota exagerat caricaturalã ºi prin lipsa de
echilibru dintre parodie ºi semnificaþia secundã,
care ar putea sã schimbe un joc textual gratuit într-
unul poetic, unele poeme sunt sub ºtacheta ridicatã
de acest volum (spre exemplu, atunci când Mihail
Vakulovski pastiºeazã incantaþia din Howl, cu
scopul de a caricaturiza cusurul unei societãþi). Cu
toate acestea, Riduri consacrã un poet care nu mai
are nevoie de nicio recomandare, fiind deja în linia
de forþã a poeziei româneºti.

Sfatul bãtrânilor
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Rareori mi-a fost dat sã citesc
o carte atât de omogenã ca un
boxer cu pumnii fragili (Editura
Charmides), de Emanuel Guralivu.
Titlul, textele, coperta cu mãnuºã
de box ºi hârtia moale, de culoarea
untului, toate se îmbinã într-un
volum perfect planificat.

Tonul minimalist al poemelor
întotdeauna acoperã realitãþi
grave, misterioase: „simt cã ploaia
asta vrea/sã-mi spunã ceva. dintr-
o singurã miºcare/a palmei curãþ
geamul ºi mã prefac cã înþeleg/tot
ce/mi se/întâmplã” (lucrãrile). O
imagine de forþã acoperã fragilitãþi
psihanalizabile, ca ºi cum ai pune
apã de gurã sensitive într-o sticlã
cu etichetã strong: „ninsoarea prin
care mã miºc ca/un boxer cu
pumnii fragili e venitã din/copilãria
mea” (un boxer cu pumnii fragili).

Poemele sunt cântãrite la mili-
gram, iar poeticitatea rezultã din
aluzie ºi sugestie. O poezie de at-
mosferã ce transmite stãri sufleteºti:
„plouã de câteva ore ºi ploaia ne-a
înghesuit pe toþi/în staþii ºi apoi în
autobuze. Împins în mirosul/hainelor
ude mã agãþ de refuzul tãu. Trupurile
se/izbesc între ele cu sunetul
înfundat al cartoanelor./în coºul
pieptului se adunã genunchii striviþi/
încã o repetiþie pentru naºtere”
(cartoane).

Inadaptabilul romantic ia feþe
kafkiene în urbanistica îngrã-
mãditã. Marile opþiuni nu pot fi
abordate decât la modul derizoriu:
„eu nu pot afirma cã am inventat
ceva. nici mãcar/poezia. sunt un
pãianjen cârpit la repezealã în/
pielea tatei. gândurile mele despre
poezie mã/ajutã sã-mi trec viaþa
dintr-o mânã în alta. De pe/un
picior pe altul. ca o minge de
fotbal”. Câtã diferenþã aici de
birocratismul ºi lehamitea „cântate”
de Andrei Bodiu, sã zicem. Acolo
simbolurile culturale nu fãceau
decât sã adânceascã depresia
citadinã. Aici referinþele pendu-
leazã între ironie ºi neputinþã

Felix Nicolau

Ce va ramane dupa ce nu va
mai fi nimic?

gracilã: „pentru un vierme moartea
nu înseamnã nimic. un mãr/sau un
trup proaspãt intrat în mormânt e
tot aia. dar rãtãcit/în pãrul iubitei el
devine un cercel. poezia e de
vinã”. Fãrã acest debuºeu ro-
mantic creativitatea ar fi o malahie
compensatorie: „poezia e de vinã.
ea mi-a þinut loc de femeie. de
þigarã” (Viermele).

Minimalismul poate fi
spectaculos când este montat cu
antiteze trandru-ironice. Inteligenþa
ºi sensibilitatea sunt tranzac-
þionate pe o piaþã neagrã a poe-
mului: ele existã peste tot, dar e
dificil sã le confiºti integral:
„steaguri strunite de vânt precum
soldaþii la paradã/steaguri cu
piepturi scoase din cântecele
patriotice vechi/sau din filmele cu
armata americanã//uºor uºor te
simþi precum peºtele mãrunþit din/
conserva pe care tocmai ai
mâncat-o” (blues liliputan).

Prin tot acest tãrâm al pustiirii
se iþesc gâlme expresioniste: „noi
doi neaºteptat de vii pentru acest/
timp al morþii/(aburul ce-mi iese pe
gurã ca un rest de funie)” (cap sau
pajurã).

Lipsa de sens este înfruntatã cu
stoicism existenþialist. Individul se
chinuie sã fie, sã existe frumos
într-un context apãsãtor, dezu-
manizat: „nimic nu iese din prima/
prefã-te cã dragostea dã sens/
prefã-te cã înãuntru e ceva” (un
pahar plin cu energizante). De aici
ºi citatul din Robert Frost: „o
rezistenþã, timp de o clipã, în faþa/
confuziei din jur”.

La fel de bine am putea vorbi ºi
despre o poeticã a autocontrolului,
a mãºtii. Atitudinea este antiar-
tisticã prin definiþie: artistul nu
epateazã burghezia, nu vrea sã
pozeze în damnat, nici mãcar în
copil teribil, în Peter Pan optzecist:
„nu sã scrii – nu sã scrii -/nu asta
e ieºirea nu ploaia de afarã/e de
vinã pentru ploaia/dinãuntru” (A4).
Propriu-zis, exterioritatea nu pre-

zintã interes, totul se petrece în
interior. Neimplicarea socialã nu
dã naºtere unui evazionism
verbios, exaltat ori smiorcãit. Poa-
te ºi pentru cã înãuntru e când
bine, când nasol? „nu mai caut
nimic//înãuntru/iluminându-mã/
timpul ca o piele/caldã/de femeie”
(psalm). Contradicþia ºi schim-
barea dau tonul. Nu este loc pentru
monomanii ºi fetiºuri. Singura
certitudine, constant ºubrezitã,
este sentimentul. Dar aceastã
detaºare este sursa unor imagini
spectaculoase ºi actuale: „soarele
e pe traseu/ca orice bun
taximetrist” (11:15 AM). Ce-i drept,
volumul nu miºunã de asemenea
flash-uri imagistice.

În alt ciclu, (tatãl ascuns), deºi
este pãstratã concizia, scenariul
devine expresionist în mod
neaºteptat: „nu-i voi lãsa morþii/nici
o definiþie/nici un poem/singur
trupul meu vitaminizat/va intra în
fabrica de viermi/acum când/
absenþa e tot mai/puternicã tot mai
trupeºã/ca o hoaºcã atinsã de/râia
profeþiei” (xxx). Oricât de dolofanã
ar deveni absenþa, ea rãmâne
totuºi o lipsã ºi este tratatã ca
atare. Din fericire, poemul nu se
îngraºã ºi nu ajunge sã vorbeascã
fãrã el. Nici incantaþii, nici deliruri
fumegoase. Guralivu nu prea
poate fi imaginat þinându-ºi ritmul
cu sacadãri din palmã sau picior
la o lecturã publicã.

Aproape de decenþa cu
surprize a haiku-lui se menþine ºi
ciclul (ora de iarnã): „ea a adormit/
sub noi linia feratã/susurã/între
sibiu ºi/braºov/salcâmul sãlbatic
din/cârþa îmi/înlocuieºte sângele/
soarele/sfârâie sub/pleoape”
(personalul sibiu-braºov:).

Existã o modã cam americanã
a momentului: poezia asamblatã
din notaþii fugare, fãrã conexiune
între ele. La sfârºit, atmosfera se
încheagã cumva. Dispare însã
tensiunea interioarã. Poate cã
aceia sunt meseriaºii, cei care
fãrã a cãdea în greoaia discur-
sivitate nu recug nici la facilitatea
colajului. Impresia de happening
poetic este, totuºi, inferioarã
estetic instalaþiei poetice. Esteticul
presupune ºi emoþie, nu doar
tehnicã excelentã ºi capacitate de
selecþie. Modul în care asamblezi
ºi fluidizezi ceea ce ai selectat
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produce artã vibratorie.
E. Guralivu scrie, aºa cum

mãrturiseºte, în timp ce aleargã.
Ambiþia lui este sã alerge 400 de
km/lunã, ºi încã pe teren
denivelat. Atunci se produce
ceea ce el numeºte defazare. În
plus, poezia lui obþine anduranþã
datoritã faptului cã nu este
aºternutã pe paginã decât dupã
multe reluãri mentale. Propriu-
zis, este o strategie jazz a
reluãrilor ºi improvizaþiei

continue. De reþinut, apoi, cã
poetul este extrem de informat în
domeniul poeziei ºi al muzicii
bune. Faptul cã se luptã cu sine
însuºi ºi cã a practicat ºi boxul,
în istoria cãruia este un erudit, nu
face decât sã confere o mare
disciplinã impulsului creator.
La fel ca orice sportiv, el crede
în competiþie ºi în ierarhie.
Postmodern cum mã aflu, eu nu
mai cred cã timpul va cerne
adevãratele valori. Dacã unii

poeþi de dinainte de 2000 au fost
recuperaþi (Virgil Mazilescu, Ion
Monoran), asta s-a întâmplat
pentru cã încã nu apãru-serã
motoarele de promovare. În opi-
nia mea, vor rãmâne doar cei
promovaþi asiduu, dar nici ei
foarte mult timp. Posteritatea a
murit! Dar ar fi pãcat sã i se ia
poetului spe-ranþa: „mã voi trezi
ºi eu din patul de moarte/ºi vocea
mea mânioasã va alunga
moartea”.
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Lumea presei, cu osebire a
presei de investigaþie, exercitã
asupra neofitului o fascinaþie
comparabilã cu cea, deosebit de
puternicã, a universului infrac-
torilor, criminlilor ºi al celor ce luptã
împotriva acestora. Nu este lipsit
de semnificaþie faptul cã adesea
cele douã se combinã în fundalul
unora dintre cele mai bune romane
poliþiste – vezi, bunãoarã, trilogia
lui Stieg Larsson sau cãrþile lui
Elizabeth George. Literaturã bunã
se poate obþine însã ºi dacã nu
urmãreºti latura senzaþionalã a
profesiunii, ci doar aspectele
profesionale ale vieþii de ziarist,
stresul necesitãþii de a alimenta cu
ºtiri curiozitatea nesãþioasã a
publicului, munca „de teren”, în
ultimã instanþã chiar ºi viaþa
particularã ºi de familie a omului de
presã, cãruia profesiunea nu-i
îngãduie pasivitatea ºi seden-
tarismul. S-au scris opere literare
meritorii despre ziariºti, ca The
Rum Diary a lui Hunter S.
Thompson (creatorul „jurnalismului
Gonzo”) , sau, la noi, piesa Ultima
orã de M. Sebastian (ca sã nu
amintim de Ziariºtii de un
dramaturg cvasi-uitat, Al.
Mirodan).

Printre acestea din urmã se
numãrã cartea unui debutant, Tom
Rachman, intitulatã Imperfecþio-
niºtii (traducere din englezã de
Eduard Bucescu, Editura
Humanitas Fiction, Bucureºti,
2013) fãcutã accesibilã cititorilor
români de cãtre editura „Humanitas
Fiction”, în merituoasa traducere a
lui Eduard Bucescu. Autorul este
un englez care a trãit ºi studiat în
Canada ºi SUA, a îmbrãþiºat
cariera de reporter ºi a lucrat
pentru mari  trusturi ºi agenþii de
presã, practic pe tot globul. Nu
foarte tânãr (n. în 1974), dar nici
posesor al unei experienþe de viaþã
debordante, el a uimit în mod
justificat critica anglo-americanã
prin puterea de pãtrundere ºi
dezinvoltura cu care analizeazã o
largã paletã de „caractere” umane
în aceastã carte, în fond un fals
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Virgil  Stanciu
roman, ea fiind mai degrabã o
galerie de portrete ºi o colecþie de
destine aparþinând unor persoane
ocupate cu conceperea, redac-
tarea ºi publicarea de articole într-
un cotidian internaþional de limba
englezã, publicat la Roma. Istoria
ziarului este schiþatã în textul-liant,
tipãrit în italice, care, fragmentat,
serveºte drept cadru pentru
unsprezece portrete-povestiri.
Aflãm astfel, implicându-ne într-un
soi de jig-saw puzzle, de înfiinþarea
ziarului (al cãrui nume nu este
menþionat niciodatã în carte) în
1953, de cãtre un excentric
businessman american, Cyrus
Ott, de suiºurile ºi coborâºurile prin
care trece publicaþia, dupã decesul
nescontat al fondatorului, din punct
de vedere financiar, dar ºi al politicii
de cadre, pânã când, în 2007, este
desfiinþat de nepotul patronului, pe
fondul dificultãþilor de tot felul prin
care trece imperiul financiar cu
sediul în Atlanta, Georgia.

Cele unsprezece capitole ar
putea fi considerate tot atâtea
nuvele, cu final-surprizã – acea
twist-in-the-tale prin care se ajunge
la un deznodãmânt neaºteptat sau
este revelatã, brusc, o altã faþetã a
întâmplãrilor. Protagoniºtii lor sunt
bãrbaþi ºi femei care lucreazã în
redacþia din Roma ºi, într-un singur
caz, o cititoare, de data asta
italiancã. Ei sunt urmãriþi de autor
atât în viaþa profesionalã (nelipsitã
de satisfacþii ºi de frustrãri, de
intrigi în vederea promovãrii sau
rãzbunãrii, de pasiune sau plictis
faþã de meserie), cât ºi în cea
particularã, care, cum e firesc într-
un roman, îºi adjudecã partea
leului. Bãnuiesc, de altfel, cã acest
roman îºi datoreazã cel puþin parþial
succesul de public prezentãrii
complexe a tipurilor umane ºi
redãrii veridice, cu multã
naturaleþe, a alternanþei
momentelor triste ºi comice din
vieþile personajelor.

Fiecare secþiune (cartea nu
este, practic, construitã pe capitole)
poartã ca titlu o propoziþie cu care
suntem obiºnuiþi din presa

internaþionalã, cu referire la
aspecte de politicã generalã,
situate de regulã deasupra
interesului omului mãrunt: Bush
înregistreazã o nouã prãbuºire în
sondaje; Studiile aratã cã europenii
sunt leneºi; Încãlzirea globalã se
dovedeºte prielnicã pentru
îngheþatã; Viaþa sexualã a
extremiºtilor islamici; Rãzboiul
Rece s-a sfârºit, începe rãzboiul
fierbinte; Un bãrbat înarmat
deschide focul într-un campus
universitar etc. Textul în sine nu va
avea nicio legãturã cu titlul, sau
doar una foarte îmbârligatã.
Povestirile, departe de a ilustra
marile probleme cu care se
confruntã omenirea, sunt aproape
cehoviene în preocuparea lor
pentru omul obiºnuit. De altfel,
însuºi titlul, surprinzãtor, sã
recunoaºtem, indicã inadecvarea
multor personaje, inadaptarea lor
la cerinþele vieþii pe care o trãiesc.
Dacã un perfecþionist este unul
care manifestã o maladie obsesivã
pentru impecabil, un imper-
fecþionist (cuvânt inexistent în
DEX) nu poate fi decât un om
cãruia nu numai cã-i este
indiferentã perfecþiunea, dar ºi face
tot posibilul sã se îndepãrteze de
ea. Cinstit vorbind, nu am decelat
la multe dintre personaje o pasiune
a distrugerii, a (auto)punerii de beþe
în roate. Poate singura „im-
perfecþionistã” adevãratã din carte
este editorul-corector Ruby Zaga
(din secþiunea Þicniþi cu bombe pe
mânã), o fatã-mare de patruzeci
de ani care parcã se comportã
deliberat în aºa fel încât sã
respingã posibilii curtezani ºi sã-
ºi asigure concedierea din slujbã.
Mai sunt cei care nu au o prizã
destul de solidã asupra realitãþii ºi
cãrora le fuge pãmântul de sub
picioare, precum Winston Cheung,
a cãrui carierã de corespondent la
Cairo este ruinatã, înainte de a
începe, de nesimþitul ºi impostorul
free-lancer Snyder. În rest,
majoritatea personajelor se
strãduiesc sã þinã piept vieþii ºi sã
gãseascã o fãrâmã de mulþumire.
Arthur Gopal este un scriitor de
necroloage, trimis de redactorul-
ºef sã ia niºte interviuri muribundei
Gerda Erzberger, o feministã de
origine australianã (acum locuieºte
la Geneva), cândva celebrã, dar



64

cãzutã în uitare, în vederea
compunerii unui articol-necrolog
extins, de publicat la decesul ei.
Gopal se foloseºte de prilej pentru
a-l sãpa pe ºeful sãu direct, Clint
Oakley, ºi a-i lua locul. Este mai
apoi povestea corectorului Herman
Cohen, a cãrui misiune auto-
asumatã este sã „distrugã  res-
pectul de sine” al redactorilor ºi
care publicã un buletin lunar cu
cele mai gogonate gafe ortografice
ºi gramaticale ale acestora. El este
un fel de „cap limpede” permanent
al ziarului. Sau povestea ultimului
redactor-ºef, Katherine Solson,
care, în paralel cu echilibristica pe
care este obligatã s-o facã pentru
a þine ziarul pe linia de plutire, îºi
vede relaþia de dragoste des-
trãmându-se pe zi ce trece, din
cauza reapariþiei fostului ei amorez
italian, acum considerabil modificat
ºi temperat de vârstã. Povestea
corespondentului la Paris, Lloyd
Burko, tradus pe faþã de nevastã
ºi repudiat de copii, cu excepþia
fiului, care-l ajutã fãrã tragere de
inimã sã plãsmuiascã un articol de
politicã externã fundamental ºi
conºtient eronat, cu care sã se
achite de cota de scris. Îndu-
ioºãtoare este povestea iubirii
pentru Annika a naivului editor de
ºtiri Craig Menzies; acesta îºi face
din femeia mai tânãrã un punct de
sprijin, unicul de altfel (nici mãcar
nu vorbeºte italiana), dar devine,
printr-o necruþãtoare ºi ºireatã
maºinaþiune, încornoratul de care
râde, pe la spate, întreaga redacþie.
Abbey Pinola, directorul financiar
al publicaþiei, se trezeºte vecinã de
scaun în avionul ce o duce la
cartierul general american al
companiei tocmai cu un redactor
recent concediat de ea, în
compania cãruia trebuie sã
petreacã unsprezece ore. În acest
context, discuþia lor despre Jane
Austen devine de-a dreptul hilarã.
Ajunºi la destinaþie, ei se
reîntâlnesc, nu tocmai întâmplãtor,
în camera ei de hotel, numai cã, în
momentul când sã treacã la fapte,
orgoliul rãnit al bãrbatului cere
satisfacþie.

Aplicând consecvent formula
aleasã, Tom Rachman îºi
echipeazã cartea ºi cu un soi de
epilog, din care aflãm care a fost
soarta fiecãrui personaj dupã

desfiinþarea ziarului. Previzibil,  cel
mai bine le-a mers celor ce nu s-
au implicat prea serios din punct
de vedere afectiv în existenþa
publicaþiei.

Fie ºi cu intenþia de a avertiza,
meritã sã citãm ultimele rânduri ale
romanului: „Cea mai fidelã cititoare
a ziarului, Ornella de Monterecchi,
a mers val-vârtej la sediu sã cearã
ca închiderea ziarului sã fie
reanalizatã. Dar sosise prea târziu.
Portarul a fost amabil ºi i-a descuiat
uºa de la redacþia pãrãsitã. [...]
Locul arãta ca de pe altã lume:
birouri abandonate, cabluri care nu
duceau nicãieri, imprimante
stricate, scaune rotative defecte.
[...] Odinioarã, aceastã salã
cuprindea întreaga lume. Azi, nu
gãseai aici decât gunoi. Ziarul –
aceastã dare de seamã zilnicã
asupra prostiei ºi geniului speciei
umane – nu ratase înainte nici o
întâlnire cu cititorii. Acum însã

dispãruse.” Sã adãugãm ºi gândul
editorului-corector Herman Cohen:
„Internetul este faþã de presa scrisã
ce sunt claxoanele faþã de
muzicã.”

Romanul ne parvine cu
recomandarea lui John Grisham ºi
cu o – deja – frumoasã carierã
internaþionalã, plus cã a fost
selectat de influentul The New
York Times pentru lista sa de best-
seller-uri. Dar azi cu greu mai
gãseºti în librãrii o traducere
neînsoþitã de astfel de trâmbiþe
publicitare, aºa cã nu ele ne
impresioneazã, ci originalitatea
frapantã a naraþiunii, umorul
abundent, de tip englezesc,
bogãþia întâmplãrilor de „interes
uman” ºi, fireºte, dragostea
autorului pentru presa scrisã, a
cãrei lentã stingere o deplânge
prin intermediul acestei inedite
istorii caleidoscopice a vieþii unui
jurnal.
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Monografia a fost dintotdeauna
unul dintre genurile literare extrem
de riscante pentru cercetãtori. ªi
asta deoarece virtuozitãþile celui
care se aruncã într-un asemenea
proiect trebuie sã depãºeascã
confiniile domeniilor singulare. Un
asamblaj monografic reuºit va
descrie o neîmblânzitã oscilare
între unitatea vizatã a unui singur
subiect ºi complexitatea totalizãrii
diverselor dimensiuni în care tema
se cristalizeazã. Dupã cum bine
ºtim - geneza, articularea ºi
dinamica unui fenomen stau în
strânsã legãturã cu pliurile con-
textuale, cu joncþiunile încon-
jurãtoare, în care manifestarea
survine la viaþã. De aceea a realiza
diagrama subiectului urmãrit
impune o plasticitate transversalã
prin care savantul nu numai cã
trebuie sã þinã cont de  toate aceste
planuri de fundal - dar e obligat sã
le redea parþial, tocmai pentru a
menþine un efect cinematic al
obiectului reconstruit. O mono-
grafie filozoficã de pildã, pentru a fi
reuºitã, va trebui sã abordeze nu
numai gândirea ºi conceptuali-
zarea filozofului tratat - ci, la fel ca
un consistent roman, va trebui sã
exceleze ºi în redarea întregii
atmosfere ideatice în care autorul
s-a format. De la evenimentele
istorice pânã la filozofii antemer-
gãtori sau contemporani primului,
de la subiectele vehiculate în
noosferã pânã la dramele familiale,
trecând prin configuraþiile insti-
tuþionale, prin trãsãturile localiste
sau reliefurile afective ale celor din
jur - toate aceste aspecte ºi încã
multe altele - ajung sã se reuneas-
cã în reuºita unei constelaþii
monografice autentice.

Unul dintre monografii ce reu-
ºesc sã proporþioneze atât talentul
literar cât ºi acurateþea istoricã
este cu siguranþã Rudiger
Safranski. Fostul student al lui
Adorno, licenþiat în germanisticã,

istorie ºi istoria artei a devenit prin
cãrþile sale una dintre vocile
consistente ale filozofiei sfârºitului
de secol XX în Germania. Faima
lui Safranski se datoreazã nu în
ultimul rând ºi emisiunii realizate
timp de o decadã împreunã cu
Peter Sloderdijk la ZDF - Das
Philosophische Quartet. O simplã
enumerare a titlurilor semnate de
Safranski începând din anii 80 ne
dezvãluie vasta arie de interese
monograf-literare prin care
gândirea filozofului s-a profilat:
E.T.A. Hoffmann. Viaþa unui fan-
tast sceptic; Schopenhauer ºi anii
sãlbatici ai filozofiei; Friedrich
Nietzsche. Biografia unei gândiri;
Schiller sau plãsmuirea idealis-
mului german; Romatismul. O
afacere germanã; Goethe. Opera
de artã a vieþii.

Una dintre operele traduse ºi la
noi Un maestru din Germania.
Heidegger ºi epoca  lui (ed.
Humanias, 2004, trad.Ileana
Snagoveau-Spiegelberg) vine sã
ilustreze câteva dintre dezidera-
tele unei astfel de arte documen-
taristice. Safranski îl prezintã pe
filozoful montagnard îmbinând cele
trei ipostaze în care o personalitate
atât de problematicã ajunge sã se
constituie: Viaþa social-culturalã (a)
se alãturã gândirii conceptuale
unice (b) baleînd adesea specular
prin ceilalþi (c). Fuziunea filigranatã
dintre spaþiul cultural cu cel mental
ºi cu lentilele existenþei congene-
rilor conduce înspre o arheologie
geneticã a temelor structurale ale
ontologiei heidegeriene. Safranski
nu rateazã nimic esenþial pentru
traiectul unei gândiri: evenimen-
tele private, lecturile, convingerile,
oscilaþiile ºi reformulãrile, cores-
pondenþa, oportunitãþile ºi mes-
chinãriile - toate sunt interbrodate
cu migalã rãbdãtoare. Îndeobºte,
datoritã convingerilor monografului
infuzate în desfãºurarea textualã,
cititorul nu mai ajunge sã se bucure

de acel coeficient atât de necesar
de empatizare cu personajul pro-
pus. Nu însã ºi la Safranski - ºi asta
deoarece acesta reuºeºte un lucru
rar: imprimã o eluzivã temporizare
chipului filozofului de la Freiburg. Pe
parcursul lecturii conºtientizãm cã
nu existã un singur moment decisiv
ºi definitoriu pentru istoria unei vieþi
ºi gândiri. La fel ca în prezentul viu
- senzaþia cã ceva întotdeauna îþi
scapã pentru a finaliza înþelegerea
dospeºte între capitolele acestei
cãrþi.

Poate cã tocmai acesta este
secretul unei reale lecturi sub-
versive a unui gânditor de talia lui
Heidegger - a mixa traseele unei
vieþi astfel încât psyche-ul virtual
creat sã gliseze suspendat în faþa
privirilor inundate în contextele unei
epoci. Desigur, rectorul Heidegger
rãmâne expus ruºinii publice.
Nimeni nu neagã anii de uitare de
sine în care filozoful nu numai cã
susþine naþional socialismul, ci
chiar pune umãrul, trãdând un
angajament absurd, spre con-
struirea unui regim totalitar, cu tot
cu implementarea principiului
Führer-ului sau cu excluderea
profesorilor de origine evreiascã
(vezi cazul Husserl). Activismul
revoluþionar ºi înregimentarea
rãmân o gaurã neagrã în viaþa
filozofului dar asta nu închide o
poveste. Poate episoadele de
tandreþe în care Safranski îl ur-
mãreºte pe copilul Martin afundat
în ”binefacerea unei permanente
imponderabilitãþi” hoinãrind la
confiniile castelului Ehnried, sau
când bãieþii paraclisierului “tra-
versau piaþa, la bisericã, ºi urcau
în clopotniþa întunecatã unde funiile
ºi limbile clopotelor erau acoperite
de gheaþã.” - vor compensa imagi-
nilor caricaturizante cu care mulþi
se mulþumesc când e vorba de
Heidegger. Sau poate pentru a da
seama mai deplin de umanitatea
gânditorului ar trebui sã ne
afundãm în modestia ºi nesigu-
ranþele seminaristului ºi bursierului
catolic din acel Freiburg de început
de secol, în constanta sa luptã ºi
cãutare de securizare prin studiul
matematicilor, al ºtiinþelor exacte
ºi finalmente prin descoperirea
filozofiei ca spaþiu protectiv în faþa
unei alienãri burgheze. Heidegger
fenomenolog, Heidegger shooting

Vlad  Moldovan

Safranski maestru
monograf
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star, dadaist, Heidegger profesor,
Heidegger îndrãgostit - iatã doar
câteva dintre ipostazele prin care
Safranski îl transportã pe renumitul
filozof, ºi toate îºi au rolul ºi locul
pertinent în realizarea unui astfel
de portret viu.

Sã nu uitãm de momentele în
care prin hãþiºul de nuanþãri
ajungem la delicatele luminiºuri ale
maestrului aleman, spaþii în care
fizionomia gânditorului începe sã
se limpezeascã: fenomenologia
husserlianã, cu a sa apetenþã
pentru viaþa multifaþetatã a
conºtiinþei, hecceitatea lui Duns
Scot prin care inepuizabilitatea
prezenþei individuale sparge
”îngustimea obiectivitãþii”, istorici-
tatea hermeneuticii diltheyene
ce ajunge sã prefigureze factici-
tatea Daseinului, cazurile limitã
jaspersiene, asamblajul metafizic
aristotelic sau fragmentele aurale
din Parmeninde ºi Heraclit devin
zone conceptuale magnetice
pentru Heidegger. Prin ele ºi
împotriva lor, progresiv, în ritmul
muntean al unei ascensiuni
domoale, maestrul lui Safranski

ajunge sã-ºi descopere propriul,
sã fie înghiþit de istorie ºi finalmente
sã se retragã în atmosferele
eterizate ale meditaþiei despre
fiinþã: ”El (Heidegger) n-a creat o
filozofie constructivã în sensul unei
concepþii despre lume ori al unei
doctrine morale. Nu existã ”rezul-
tate” ale gândirii lui Heidegger, aºa
cum existã ”rezultate” ale filozofiei
lui Leibniz, Kant ori Schopenhauer.
Pasiunea lui Heidegger a fost actul
întrebãrii, nu cel al rãspunsului. (...)
Pentru Heidegger, forþã deschi-
zãtoare avea mai ales acea unicã
întrebare, întrebarea pe care a
pus-o de-a lungul întregii sale vieþi
filozofice: întrebarea privitoare la
fiinþã. Sensul acestei întrebãri nu
este altul decât menþinerea
deschiderii, deplasarea, aºezarea-
în-afarã, într-o deschidere-
luminãtoare, acolo unde firescul îºi
recapãtã neaºteptat “minunea
deschisului”, acolo unde omul se
aflã pe sine ca loc unde se cascã
un hãu, unde natura îºi deschide
ochii, observând cã este în
deschis, acolo, deci, unde în
mijlocul fiinþãrii existã un loc

deschis, un loc al luminãrii, acolo
unde este posibilã recunoºtiinþa
pentru faptul cã toate acestea
existã.” (p.420)

Dar monografiile lui Safranski
nu sunt doar lucrãri centrate pe
epoca, viaþa ºi interacþiunile
filozofilor aflaþii în prim plan. La fel
ca în titlul cãrþii despre Nietzsche
este forba despre biografiile unor
gândiri. Cele evidenþiate mai sus
pot avea prinurmare doar o valoare
de teaser cinematografic, ele
indicã parþial doar membrele de-a
lungul cãrora putem ajunge la inima
acestor existenþe: naºterea ºi
articularea ideilor, a conceptelor, a
operelor care au modificat istoria
filozofiei. Fiecare capitol al
monografiei despre Heidegger
constã pânã la urmã într-o
afundare, o aprofundare spre
temele ce definesc o astfel de
noezã. Parcurgând monografiile
germanului ajungi adesea în
punctul de indecidabilitate în care
nu mai ºtii dacã acestea reuºesc
sã reinventeze literar-biografic
filozofia sau sã redimensioneze
ideatic literatura.
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Volumul pe care îl propune
Marius Chivu în calitate de editor,
Best of, meritã fãrã reþinere un rînd
de aplauze. ªi nenumãrate discuþii
colaterale, fiind, în opinia mea, un
punct de interes maxim pentru
pentru momentul actual al literaturii
noastre. Pe de altã parte sunt
aproape convins cã nici laudele ºi
nici polemicile nu vor onora
demersul criticului, lãsîndu-l în
poziþia dulceagã de produs de
consum pentru o piaþã ºi aºa
dezorganizatã a cãrþii româneºti.

Ambiþia, motivaþiile ºi
dimensiunile recomandã volumul
pentru o receptare distilatã, operînd
pe mai multe paliere. Ceea ce are
ambiþia de a propune Marius Chivu
este o antologie a prozei scurte
româneºti din ultimii zece ani (în
realitate 15 dupã recunoaºte chiar
selecþionerul) operatã de unul
dintre cronicarii prolifici ºi cu gust.
Cele mai valoroase texte în opinia
unuia dintre cei mai avizaþi
cronicari ai zilei. Totul prefaþat de
un foarte scurt, tranºant ºi
provocator cuvînt înainte care sã
expliciteze mecanismele genezei
volumului ºi criteriile selecþiei
operate.

Marius Chivu porneºte de la o
întrebare care, dupã cum o
recunoaºte, nu estenici  nouã ºi
nici originalã – de ce nu avem
nuvelã/prozã scurtã. Un foaste
comprimat rezumat de istorie
literarã îi oferã criticului ºansa de
a reitera o idee vehiculatã destul
de des, cea care deplînge penuria
de prozã scurtã în literatura
noastrã ºi o vede ca pe o rudã de
la þarã a romanului, genul de rudã
ascunsã ºi mereu trecutã sub
tãcere. Întrebarea corectã este,
cred, nu de ce nu avem prozã
scurtã, ci de ce credem cã nu
avem prozã scurtã. Da, au existat
etape în istoria literaturii române,
precum momentul augural, cînd
genul scurt a fost vîrful de lance al
prozei. Da, au existat momente în
care nuvela, povestirea, schiþa au
fost silite sã cedeze reflectorul
prim-planului receptãrii ºi sã se

replieze pe un raft secund. Dar,
absolut niciodatã, literatura românã
nu a dus lipsã de autori de prozã
scurtã. Este, cred, genul cel mai
rezistent, cel mai numeros ºi,
îndrãznesc sã afirm, cel în care au
apãrut textele cele mai solide, mai
frumoase ale prozei noastre. Pe de
altã parte, Marius Chivu are
perfectã dreptate în a observa
minimalizarea genului. ‘i nu doar în
ochii criticii, ci în chiar cei ai
autorilor. De mai mult de o jumãtate
de veac, scriitori ºi critici români la
un loc vãd proza scurtã ca o
anticamerã a romanului, ca un
poligon care trebuie sã îþi permitã
mai degrabã reglarea
instrumentelor de lucru înainte de
a aborda magnificul ºi superiorul
roman. Nu am sã insist asupra
scenei interbelice unde existã
destule incursiuni critice care sã
valorifice proza scurtã. Dar, atunci
cînd în cele din urmã se va cerne
producþia literarã din cele patru
decenii care urmat rãzboiului, cred
cã nu va fi o surprizã cã textele
cele mai rezistente, mai puþin
afectate de o patinã a epocii care
sã le facã ilizibile ºi  cele mai bine
executate vor fi cel aparþinînd
genului scurt. Romanele epocii
sunt într-o covîrºitoare proporþie
datate, schimonosite sub
mecanismele alambicate de
disimulare a “ºopîrlelor”, greoaie ºi
închistate într-o sferã a receptãrii
care le þintuieºte în spaþiul
românesc. Multe dintre povestirile
ºi nuvelele epocii scapã de aceste
efecte. La fel cum, proza
româneascã post-revoluþionarã s-
a reajustat ºi regãsit prin prozã
scurtã, iar nu prin roman. Dacã
producþia romanescã din anii 90 îºi
mai îmbie cititorii doar prin prisma
curiozitãþii de a vedea o suitã de
explozii ale frustrãrii ºi sfîºierii unor
repere ale canonului, genul “umil”
a continuat sã funcþioneze orientat
spre cititor, mult mai puþin autist ºi
semnificativ superior estetic.

Ceea ce propune Marius Chivu
în Best of sînt 23 de autori cu 40
de povestiri. Un criteriu important

care trebuie notat “scriitorul sã fi
debutat individual cel mai devreme
în preajma anului 2000 ºi sã fi
publicat cel puþin un volum de
prozã scurtã”. Perioada luatã în
vizor se întinde, dupã cum
menþionam deja, pe 15 ani ºi se
opreºte în 2012. Criteriul opereazã
automat reducþii. Din start au fost
eliminaþi autorii valoroºi cu state
mai vechi, ºaizeciºti, ºaptezeciºti,
optzeciºti, mulþi semnatari în
aceastã perioadã a unor texte
remarcabile. Pe de altã parte,
personal, cred cã ideea este una
fericitã, tabloul pe care-l oferã astfel
volumul fiind cel al prozei noi. În
acest sens antologia este un
argument greu de negat care
demonstreazã valoarea prozei
româneºti contemporane ºi în
acelaºi timp un instrument care
permite panoramarea unui peisaj
extrem de eteroclit al creaþiei. În
România continuã sã se scrie
mult. Diferit. ‘i bine.  Pe de altã
parte, realizezi, în România cartea
continuã sã se difuzeze puþin, prost
ºi dezordonat, iar necesitatea
cronicilor de întîmpinare ºi a
revistelor literare la zi este
stringentã. Mã numãr ºi eu printre
cei care încearcã sã urmãreascã,
pe cît posibil, proza noastrã
contemporanã ºi realizez,
lecturînd antologia lui Marius Chivu
cã sînt autori sau volume care mi-
au scãpat, dupã cum realizez cã
cã sînt autori ºi volume care i-au
scãpat. Tocmai de aceea, apariþia
unei astfel de selecþii este
excelentã, prin polarizarea
interesului ea reuºind, sînt convins,
sã promoveze mai mult decît
suma textelor adunate între
coperþi. Cine ar merita înglobat într-
o astfel de selecþie criticã este o
discuþie care ar revitaliza poate
interesul pentru proza scurtã ºi ar
permite o aºezare a receptãrilor
critice care momentan rãmîn
destul de izolate, mai mult în jurul
unor reviste literare consecvente
decît în jurul unei sistematizãri
critice. Tocmai din acest motiv cred
cã Marius Chivu meritã întreg
creditul breslei. Cronicarul pune
practic la înaintare un set întreg de
criterii estetice implicite ºi propune
o schiþã de peisaj literar. În
momentul în care cineva se va
apuca sã aºeze într-un studiu mult

Colectie/Selectie
Victor  Cubleºan
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mai teoretic ºi aºezat proza anilor
2000, acest volum nu are cum sã
nu funcþioneze de reper. Ar fi
interesant de vãzut ºi o antologie
a autorilor excluºi de criteriile
actualei selecþii. Cele douã volume
ar fi complementare ºi sînt
convins cã o lecturãã paralelã ar fi
interesantã pentru un studiu al
diferenþelor dintre “generaþii” .

Deoarece Marius Chivu nu
aplicã decît criterii “generaþioniste”
precum ºi cele (neexplicitate) ale
propriului gust estetic, antologia
cuprinde texte dintre cele mai
diferite, de la unele în cheie rece
realistã la altele în tuºã fantasticã,

horor. De la texte de abia cîteva
pagini la nuvele bine dezvoltate.
Spaþiul acordat fiecãrui autor este,
în mod fericit, aproximativ egal,
neexistînd discriminãri de
reprezentare. Este interesant sã
reciteºti aceste texte scoase din
corpul volumului în care erau iniþial
cuprinse ºi unde contaminarea cu
vocea naratorialã unitarã reuºea,
constat, în cîteva cazuri, sã le
rãpeascã din forþa de impact.
Alkãturarea aceasta destul de
pestriþã permite textelor bune sã
strãluceascã cu adevãrat. Din
acest punct de vedere nu cred cã
i s-ar putea reproºa antologatorului

includerea de texte slabe. Desigur,
fiecare este liber sã intre în jocul
propriilor propuneri de selecþie, ºi
tocmai aici cred cã ar începe acea
discuþie fericitã care pesemne nu
va avea loc.

Best of este o lecturã plãcutã ºi
instructivã. Extrem de provo-
catoare ca demers, în acelaºi timp,
dar, aici, aºtept sã fiu confirmat sau
infirmat în observaþie de numeroºii
confraþi cronicari care, într-un
puseu de orgoliu ar putea declan-
ºa o binevenitã, ºi mereu super-
ficial rezolvatã, polemicã esteticã
asupra prozei româneºti contem-
porane.
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Angelo  Mundula

Autorul neºtiut

Ce muzicã mã aºtepta
pe claviaturã
ºi-acum se înalþã pe neaºteptate
ca dintr-o altã dimensiune
de parcã într-adevãr la apãsarea
fiecãrei clape de fiecare datã ar rãspunde
o tonalitate diferitã ºi neaºteptatã
ºi o mânã strãinã s-ar suprapune
peste a mea atât de nesigurã pe o claviaturã
încât trebuia nu trebuia sã fie atinsã?
Sunt oare autorul unei muzici
ce nu îmi aparþine?
Mâna unui alt muzician?
ªi cine într-atât de ascuns
se manifestã la o bãtaie atât
de departe de inimã? ªi atât
de aproape încât inima simte
prezenþa pãmânteanã sau cereascã?
Înlãuntrul fiecãrui sunet muritor
este unul nemuritor? ªi
unde se ascunde marele
muzician? Printre care note?
Poate vom auzi într-o zi o muzicã
ce se ridicã dincolo de zgomotele lumii
ºi fi-va a noastrã pentru totdeauna precum
muzica sferelor pe bolta cereascã.
Ceva ce ne aparþine nu
ne aparþine de cine ºtie câtã vreme.

Veºnica îndoialã

Mai este doar puþin din drum: ar trebui
sã-mi parã rãu? S-au sã mã bucur?
Sufletul ºi trupul cer opriri diferite
ºi ceea ce-i bucurie pentru unul pentru celãlalt
este un chin ºi omul e mereu în mijlocul
trecerii între un þãrm ºi altul
cu picioarele în pãmânt ºi ochii la cer.
Pânã la ultima graniþã inima noastrã
este împãrþitã între da-ul ºi nu-ul îndoielii eterne.

Acþiunea

O sã trezesc din somn porumbeii cei mai
                                                                  nehotãrâþi
ºoimii cei mai prãdalnici? ªi nu cu vorba mea
nu, cu cu a Ta, Doamne, împrumutatã
servului tãu umil, oricãrui om de bunãvoinþã,
pentru ca noaptea sã se facã zi,
pentru ca vina sã fie iertatã între o vorbã ºi alta
trecând prin potirul tãu mântuitor,
spre a nu fi nicicând zadarnicã
jertfa Omului, de pe Golgota,

în înaltul cerului. Într-o zi o sã ºtim
cum ºi de ce, dacã Tu o sã vrei.

Davide  Puccini

Din Þara Sfântã

Biserica Buneivestiri

Hic Verbum caro factum est în pântecele
acestei stânci vii ºi roase
de îndelungi închinãciuni închisã acum
sub structura largã în formã de stea
din ciment
sub un grãtar de fier:
la adãpostul acestei zone întunecate
pluteºte luminos un sentiment,
o purã prezenþã.

Lacul Tiberiada

Pescãruºi bucuroºi ne înconjoarã
în timp ce brãzdãm lacul. Tiberiada:
acolo unde se pãºeºte pe ape
ºi nu se pescuiesc peºti, ci oameni.
Numele devine zeitate între þãrmuri
pierdute în ceaþã, dincolo de vãlul
unei zãri vagi,
sub soarele care pãtrunde printre aripile
ce fîlfâie deasupra, ameþindu-ne:
lasã sã se zãreascã
la o privire sincerã,
prezenþe vii, o licãrire de Adevãr.

Cina cea de Tainã

O încãpere goalã, despuaiã, dezolatã
poþi doar sã îþi închipui
masa pregãtitã
cu hranã sãrmanã, pâine ºi vin.
Pe un capitel Pelicanul alb
îºi sfâºie pieptul sã îºi hrãneascã fiii:
dãruie pâinea ruptã cu propria sa mânã,
un potir de vin
într-o înflorire de crini.
La zile cincizeci de la primul
Paºte al Învierii
Spiritul a coborât aici
aducându-le Învãþãceilor Sãi
toate limbile cu limbi de foc
ºi o învãþãturã mai presus de toate, peste puterile
omeneºti.

În româneºte de ªtefan Damian

ª
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Primo Levi si marturia
Maria  Murãrescu

A pune întrebãri despre sufletul
omenesc, acesta este scopul
primei mãrturii a lui Primo Levi (Mai
este oare acesta un om?). De ce
s-a impus în memorialistica ºi
literatura Holocaustului figura
scriitorului torinez? El semneazã
una dintre cele mai emoþionante
mãrturii, fãrã a cãdea în lirism,
pãstrând o sobrietate a stilului care
îi e specificã. Nu insistã pe factorul
ºocant, nu alege sã sperie,
încearcã sã înþeleagã cum fiinþa
umanã poate sã sufere schimbãri
majore ºi sã devinã cea care
genereazã suferinþã.

Primo Levi a fost determinat de
un imbold narativ patologic în a
descrie evenimentele trãite.
Interviurile ulterioare indicã
necesitatea de a se elibera prin
cuvânt de propria experienþa, din
pãcate, în cazul sãu, este o falsã
iluzie cã scrisul devine act
terapeutic, textele lui indicând
tocmai întoarcerea înspre
coºmarul lagãrului. Susþine ideea
cã experienþa lagãrului l-a fãcut
scriitor. Încercând sã arate lipsa
cauzalitãþii între evenimentul-trãit ºi
manifestarea prin scris, biografiile
de datã foarte recentã dedicate lui
susþin cã acesta, încã înaintea
deportãrii, a avut încercãri de a
scrie ºi cã existã douã proze
scurte, cuprinse ulterior în volumul
Tabelul Periodic, create înainte de
experienþa lagãrului. Dupã moartea

sa, Levi devine subiectul ºi mai
multor studii biografice. Într-unul,
realizat de Carole Angier, The
Double Bound: Primo Levi, A
Biography, autoarea îºi însuºeºte
singurã, ºi greºit, rolul de psiholog
al lui Levi. Cartea încearcã sã
distrugã un mit – ºi anume cã
experienþa Auschwitz reînnoitã în
alte ºi alte crude ºi de neimaginat
traume istorice l-a învins pe Levi;
Angier nu se sfieºte sã susþinã cã
Levi a suferit toatã viaþã de
depresie, factorii ce au dus la
susþinerea stãrii depresive fiind
identitatea evreiascã, fiinþa lui
fragilã, identitatea sexualã
nedefinitã ºi efectul distructiv al unei
mame extrem de posesive. Carole
Angier construieºte o imagine din
care reiese cã personalitatea lui
Levi a cunoscut o dedublare: a
existat Levi-autorul, caracterizat
prin calm ºi moderaþie; iar Levi-
introvertitul se ascunde în spatele
imaginii primului. Ipoteza depresiei
este acceptatã de biografii lui
Primo Levi ºi consideratã o
posibilã cauzã pentru un act
suicidar. Sociologul Diego
Gambetta demonstreazã însã cã
prezumþia sinuciderii este falsã.
Cercetarea lui Carole Angier se
bazeazã mai mult pe speculaþie
psihologizantã. Douã observaþii
importante se impun. Prima: a
cãuta sã descoperi imboldul ce a
dus la sinucidere are relevanþã

pentru mãrturie numai din ipostaza
în care doreºti sã înþelegi
raportarea dupã un anumit numãr
de ani a victimei la realitatea post-
nazistã. Cea de a douã observaþie:
pentru textul luat în sine ca
mãrturie, cu toatã implicarea
auctorialã, profilul interior al victimei
trece într-un plan secund, ºi el
trebuie interogat doar în momentul
în care vrei sã urmãreºti luarea de
poziþie din cadrul mãrturiei,
implicaþia subiectivã a martorului,
în cazul lui Levi, tocmai
imparþialitatea mãrturiei conferã
textului valoare, capacitatea de a
se distanþa de eveniment pentru a-
i surprinde particularitatea, cautã
sã concentreze atenþia pe aspecte
marginale ale vieþii în lagãr, motiv
pentru care mãrturiile lui Primo
Levi nu se aseamãnã ca tip de
scriiturã cu alte texte, nu iau forma
cronicii, dar dincolo de particular,
nu existã text al unui supravieþuitor
care sã nu se opreascã asupra ce
înseamnã mãrturia. O bunã parte
îºi spun cã au supravieþuit pentru
a mãrturisi.

Martorul ºi cuvântul scris

Scrisul are supremaþie în fa-
voarea altor forme de mediere a
experienþei, rãmâne peste timp ºi
implicã emoþional cititorul ce
devine martor, lectura presupune
un proces activ prin care co-
ordonatele puse pe foaie prind
formã prin exerciþiul de imaginaþie
al cititorului, Primo Levi nu face
excepþie. În Mai este oare acesta
un om? prima aserþiune asupra
mãrturiei este indirectã: „Noi n-o sã
ne mai întoarcem. Nimeni nu
trebuie sã iasã de aici, nimeni care
ar putea sã ducã lumii, împreunã
cu semnul imprimat în carne,
groaznica veste despre ceea ce
la Auschwitz a putut face sufletul
omenesc din noi.” (Levi 2004a: 84)
– mãrturiseºte imposibilitatea de a
depune mãrturie despre non-omul
pe care biopolitica nazistã l-a
produs în lagãrele sale. Mãrturia:
„este o potenþã, care îºi conferã
realitatea prin intermediul unei
neputinþe de a spune, ºi
imposibilitatea, care îºi conferã
existenþa prin intermediul unei
posibilitãþi de a vorbi. Aceste douã
operaþii nu pot nici sã se confunde
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acestor fiinþe: Muselman – la
Auschwitz, Gamel – Majdanek,
Kretiner – Dachau, Krüppel
(„schilod”) – Stuntthof, Schwimmer
(„plutitorii”) – Mauthausen, müde
Scheichs („ºeici ramoliþi”) –
Buchenvald. Musulmanul confirmã
puterea lagãrului. Giorgio
Agamben interpretând mãrturia ºi
notele ulterioare leviniene despre
musulman, îl gãseºte pe acesta ca
fiind „martorul integral”, pentru cã
vede Gorgona, ajunge la fund.
Considerãm cã existã martor, el nu
este cel mort, ci e supravieþuitorul,
martorul experienþei sale, în
experienþa sa îl include ºi pe cel
dispãrut.

Într-o scrisoare adresatã de
Primo Levi lui Alvin H. Rosenfeld,
fãcând referire la ultimul eseu
publicat, Levi scrie: „Titlul va fi I
Somersi è i salvati, un discret citat
din Dante (Inf. XX:3), sã fiu înþeles
ironic: salvaþii nu sunt cei care
meritau sã fie salvaþi, în sensul
teologic, mai degrabã
descurcãreþii, cei violenþi,
colaboratorii.” (Rosenfeld 2011:
208). Compromisul acceptat
pentru supravieþuire devine o
povarã ulterioarã ºi descoperã
caracterul individului.

Mãrturia – chiar sub forma sa
cea mai obiectivã cu putinþã – s-a
dovedit un fals instrument pentru
istorici, dar pentru nespecialist,
pentru omul nepreocupat de
implicaþiile istorice, mãrturia ºi mai
apoi arta îi oferã o cale de acces
la informaþie ºi de empatie cu
evenimentul. Tot în legãturã cu
mãrturia e pusã ºi spaima ce prinde
formã în visele lui Levi ºi devine
motivul ce îi structureazã opera:
„Iatã, aici e sora mea, câþiva prieteni
oarecare ºi multã lume. Toþi mã
ascultã, iar eu le povestesc tocmai
despre ºuieratul pe trei note,
despre patul tare, despre vecinul
meu  pe care aº vrea sã-l împing
puþin mai încolo, dar mã tem sã nu-
l trezesc pentru cã e mai tare decât
mine. Povestesc haotic despre
lumea noastrã, despre controlul
pãduchilor ºi despre ºeful care m-
a lovit peste nas ºi apoi m-a trimis
sã mã spãl pentru cã sângeram.
E o plãcere intensã, fizicã, de
nedescris, sã fiu în casa mea, între
prieteni ºi sã am atâtea de povestit:
dar observ imediat cã ascultãtorii

mei nu mã urmãresc. Ba chiar cã
sunt cu totul indiferenþi: vorbesc
între ei de-a valma despre altceva,
de parcã n-aº fi de faþã. Sora mea
mã priveºte, se ridicã ºi pleacã
fãrã un cuvânt.” (Levi 2004a: 92)
Încet visul devine coºmar, într-un
moment în care reuºeºte sã-ºi
învingã ruºinea Levi îi povesteºte
prietenului sãu, Alberto, ºi spre
marea lui mirare aflã cã este ºi
visul altora, de aici pânã la a
formula întrebarea nu mai este
mult: „De ce oare? De ce durerea
de fiecare zi se concentreazã în
visul nostru atât de constant, în
scena mereu repetatã a povestirii
cãreia nu i se dã ascultare.” (Levi
2004a: 93) Ce s-a petrecut în lagãr
nu poate fi cuprins în cuvinte care
devin non-coincidente celor din
afara spaþiului captiv.

La 42 de ani dupã Auschwitz,
Levi revine asupra conceptului de
mãrturie. De la bun început pleacã
de la premisa cã „memoria umanã
este un instrument minunat, dar
înºelãtor.” (Levi 1989: 23). Se
contrazice în declaraþii: dacã în
eseul Naufragiaþii ºi Salvaþii
susþinea aserþiunea de mai sus, în
interviuri indicã mereu cã amintirea
detenþiei sale este foarte bine
ancoratã în memoria sa ºi deþine o
imagine cu mult mai detaliatã decât
orice alt eveniment de dinainte sau
de dupã. Pe acest spaþiu textual
poate fi identificatã dedublarea. În
eseisticã Primo Levi se deschide
mult problematizãrii; din articole se
desprinde reticenþa, apelul la
mascã, faþã-n faþã cu altul pare a
lua vocea publicã a martorului.

Memoria întinde capcane
reprezentãrii. Primo Levi surprinde
una dintre ele: transformarea
mãrturiei în cliºeu. Proces
inevitabil, deoarece cel care ia
cuvântul pentru a mãrturisi ajunge
prin repetare sã-ºi cristalizeze un
discurs despre eveniment. Nu
presupune cã se distanþeazã de
realitate, dar nu transpune într-o
formã purã amintirea, întrucât nu
mai are acces la o memorie
nealteratã. Un alt factor ce-l
împiedicã pe supravieþuitor sã
acceseze amintirea este durerea.
Durerea este sporitã ºi de
sentimentul culpabilitãþii, adesea
mascatã de sentimentul ruºinii
care impune o cenzurã mãrturiei.

într-un subiect sau o conºtiinþã, nici
sã se separe în douã substanþe
lipsite de orice comunicare.
Aceastã intimitate indeºirabilã este
mãrturia.” (Agamben 2006: 98).
Definiþia de mai sus are forma
clarã a unui paradox. Primo Levi
este de pãrere cã nu el este
martorul, cã nu el poate da act de
ce a însemnat distrugerea nazistã,
martorul veritabil este musulmanul,
însã numãrul supravieþuitorilor
care au trecut prin stadiul de
„musulman” este extrem de redus.
De la primele semne de renunþare,
cei de lângã înþelegeau cã nu sunt
ºanse de supravieþuire pentru cel
în cauzã, cu atât mai mult cu cât
„musulmanizarea” nu venea numai
prin renunþarea la însemnele
omenescului, cum susþine Giorgio
Agamben, cât mai ales prin
încercarea de a aplica în lagãr
normele condiþiei de om liber.
Exemplul îl reprezintã un tânãr
ungur – Kraus, descris în Mai este
oare acesta un om?, ce în loc sã
se sustragã muncii, gândeºte cã
este de datoria lui sã câºtige
încrederea mai marilor lagãrului,
încât cei din urmã sã realizeze
implicarea lui în bunul mers al
lucrurilor, consecinþa o reprezintã
excluderea. Imediat, deþinuþii mai
vechi încep sã se fereascã de el,
cãci ºtiu cã atunci ar trebui ºi ei sã
pãstreze ritmul de muncã impus de
Kraus, iar aceasta ar însemna
epuizare: „N-o sã trãiascã mult
aici, se vede asta de la o primã
ochire ºi se poate demonstra ca o
teoremã.” (Levi 2004a: 219).

Filosoful italian Giorgio
Agamben considerã cã Primo Levi
ºi-a asumat ironic titlul retoric Mai
este oare acesta un om? –
surprinzând încã din titlu punctul în
care musulmanul, ‹‹martorul
integral››, suprimã pentru totdeauna
orice posibilitate de a distinge între
om ºi non-om. Dar îi scapã cã titlul
ales de Levi a fost Il somersi è i
salvati, care delimiteazã clar pe cel
dispãrut ºi pe supravieþuitor, însã
trimite ºi înspre posibilitatea de
substituire a celor douã categorii.
Existã cei salvaþi? Sunt aceºtia cu
adevãrat supravieþuitorii? De partea
salvaþilor sunt toþi cei care
supravieþuiesc ºi supravieþuirea se
face mereu printr-un compromis.
Noi cuvinte se nasc pentru numele
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Dubletul culpabilitate – ruºine
acþioneazã, în perspectiva lui
Levi, atât asupra victimei, cât ºi a
cãlãului. Se impune foarte clarã
menþiunea: „Opresorul îºi are
postura, victima la fel, poziþiile lor
nu pot fi schimbate între ele,
trebuie sã-l pedepseºti ºi sã-þi fie
scârbã de primul (dar, dacã este
posibil, sã-l înþelegi), sã-l ajuþi ºi
plângi pe al doilea, dar amândoi,
în faþa scandalului cã fapta a fost
comisã, au nevoie de adãpost ºi
protecþie, ºi vor pleca în cãutarea
lor, nu toþi, dar cei mai mulþi, ºi cel
mai adesea de-a lungul întregii
vieþi.”(Levi 1989: 25) Sã nu se
înþeleagã faptul cã Levi îºi propu-
ne sã ierte, a vãzut de-a lungul
celor 42 de ani de la eliberare cum
torþionarii ºi-au construit „un
adevãr comod care le-a permis
sã trãiascã în pace.” (Levi 1989:
28)

Paradoxurile traumei

Sub imboldul modificãrilor
aduse memoriei de contem-
poraneitate ºi sub dinamica
inversãrii raporturilor, s-a ajuns
ca treptat martorii sã-ºi îngroape
mãrturia în tãcere. Cauzalitãþii
exterioare i se adaugã senti-
mentul vinovãþiei, al ruºinii, al
necesitãþii de a justifica un act.
Transformare urmãritã ºi de
Michael Pollak în L’expérience
concentrationnaire, aici o supra-
vieþuitoare mãrturiseºte iniþial
despre participarea medicilor ºi
infirmierelor la uciderea nou-
nãscuþilor evrei în lagãr, în prima
fazã mãrturia ei se realizeazã din
perspectiva unui co-participant la
uciderea pruncilor cu scopul de
a salva mama, apoi îºi schimbã
depoziþia, devenind spectator,
terþã persoanã ce a auzit
mãrturia, ipoteza cercetãtorului
este cã mãrturia se modificã în
contact cu punerea acesteia în
discursul scris ºi fãcut public.
Cenzura se impune sub imboldul
temerii cã în ochii publicului
victima devine cãlãu. Vina de a fi
fãcut rãu este condiþia eticã care
impune autocenzura. În eseul
Naufragiaþii ºi salvaþii, Primo Levi
constru-ieºte un discurs dialec-
tic în care preia ºi vocea tor-
þionarilor, asumându-ºi cliºeele ºi

retorismul pe care aceºtia l-au
dezvoltat ºi arãtând futilitatea
motivaþiilor indicate : „De aceea
noi nu suntem responsabili, nu
putem fi pedepsiþi.” (Levi 1989:
29)

Necesitatea de a mãrturisi se
leagã la Levi nu doar de datoria în
faþa lumii de a afla un adevãr ce
poate sã schimbe raporturile de
înþelegere a „moralei”, ori dintr-o
datorie istoricã, politicã, cât dintr-o
necesitate interioarã de a mãrturisi.
Peste ani, în numeroasele sale
interviuri ºi luãri de cuvânt publice,
Levi admite cã face parte din acea
categorie de supravieþuitori ce îºi
spun în mod obsesiv povestea.
Are conºtiinþa posibilitãþii de a nu fi
ascultat, însã nu se sfieºte sã
admitã cã nu se poate opri: „Am
resimþit nevoia sã-mi spun poves-
tea tuturor. Tocmai primisem un
post de chimist într-o micã fabricã
de vopsele de lângã Torino, iar
muncitorii mã considerau un fel
bãtrân marinar þicnit, pentru cã am
fãcut exact acelaºi lucru, din senin
începeam sã spun povestea mea
tuturor […]. Am scris în fiecare
noapte, iar asta îmi pãrea ºi mai
nebunesc.” (Sodi: 1987) De unde
aceastã necesitate? În acelaºi
interviu Levi dã ºi rãspunsul:
„…scrisul era un act eliberator.
Aveam acest lucru în mine ºi trebuia
sã-l dau afarã.” Scrisul a avut pentru
Primo Levi limitele lui. Trauma
activeazã o serie de paradoxuri:
imposibilitatea de a vorbi, de a
exterioriza, ºi cu manifestarea
imperioasã a nevoii de a face
cunoscutã apãsarea; rãmânerea în
trecut prin intermediul amintirii,
viselor sau al unor serii de paterrn-
uri ce actualizeazã mereu universul
concentraþionar, prin care trauma se
pune în discurs, dar nu elibereazã,
nu se transformã în memorie
funcþionalã, nu poate fi bazã pentru
prezent. Pânã într-un anumit punct,
marcat textual de eseul Naufragia-
þii ºi salvaþii, se pãrea cã Primo Levi
a reuºit sã punã memoria în discurs
ºi sã o impunã ºi ca formã de
memorie dobânditã. Acþiune în-
þeleasã ca un câºtig al perse-
cutatului asupra persecutorului.

Ultimul eseu constatã însã
iluzia acestei supremaþii ºi
sinuciderea lui Levi ne fac sã
credem cã nu este posibilã

integrarea traumei într-o memorie
funcþionalã.

Identitatea ºi rolul de martor

Scriitorul torinez a fost unul
dintre cei care nu-ºi simþeau
marcatã identitatea de etnie,
ca mulþi alþii, pânã în momentul
amprentãrii de cãtre nazism, lucru
mãrturisit în Sistemul periodic: „Ca
sã fiu drept, pânã în lunile acelea
nu-mi pãsase prea mult cã sunt
evreu: în sinea mea ºi în relaþiile
cu prietenii creºtini, conside-
rasem întotdeauna cã originea
mea era un fapt neglijabil, doar
curios, o micã anomalie hazlie,
aºa cum e când ai nasul strâmb
sau pistrui; evreul e unul care nu
are pom de Crãciun, care n-ar
trebui sã mãnânce salam, dar tot
o face, care a învãþat puþinã
ebraicã la treisprezece ani, dar pe
care a uitat-o.” (Levi 1987: 37)
Identitatea evreiascã devine o
anomalie odatã cu instaurarea le-
gilor rasiale în Italia. Dupã
eliberare, îi mãrturiseºte lui
Ferdinando Camon cã iudaismul
lui este cultural ºi cã de nu ar fi
fost legile rasiale ºi lagãrul, evre-
itatea lui s-ar fi pierdut cu totul,
însã dupã experienþa trãitã a
devenit parte din el.

Reuºeºte sã-ºi finalizez studii-
le, chiar evreu fiind, pentru cã le
începuse înainte de intrarea în
vigoare a legilor rasiale. Pe
diploma lui stã scris: „de rasã
evreiascã”, lucrarea de licenþã a
fost coordonatã de un profesor cu
specializarea Fizicã, cãci doar
acesta acceptase sã-ºi punã
numele pe lucrarea unui evreu. Va
munci sub o identitate falsã.
Persecutarea evreilor a fost trãitã
de Levi sub forma repulsiei faþã de
servitutea unora. Perioada tulbure
a Italiei fasciste cere coagularea
unor miºcãri de rezistenþã, Levi se
alãtura organizaþiei de partizani
„Libertate ºi Dreptate”. La 13
decembrie 1943, este prins ºi
arestat de cãtre poliþia fascistã,
alãturi de alþi trei colegi: Guido
Bachi, Vanda Maestro ºi Luciana
Nissim. Mãrturiseºte cã este
evreu, fapt ce are drept consecinþã
închiderea în lagãrul de la Fxssoli
di Carpi, atât a lui cât ºi a celor
douã fete, evreice ca ºi el; Guido
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Bachi, neevreu, rãmâne în arest,
fãrã a fi dus în lagãr. Lagãrul de la
Fxssoli era destinat menþinerii de-
þinuþilor politici ºi evreilor pânã
în momentul trimiterii spre alte
destinaþii: pentru evrei lagãrele
A u s c h w i t z - B i r k e n a u ,
Buchenwald, Bergen-Belsen,
Mauthausen, Ravensbruck. În
perioada decembrie 1943 – martie
1944, lagãrul s-a aflat în subordinea
Republicii Socialiste Italiene.
Regimul impus a fost blând:
deþinutul îºi pãstra îmbrãcãmintea,
putea coresponda sau primi
pachete. Primãvara lui 1944 aduce
schimbarea, lagãrul a trecut sub
comandament german, regimul
detenþiei devine similar cu cel al
lagãrelor din Germania ºi Polonia,
nu trece mult timp pânã când
Fxssoli ajunge principalul lagãr de
tranzit pentru evreii italieni din
republicã, iar în 21 februarie 1944
se anunþã cã toþi evreii vor fi
deportaþi în ziua urmãtoare. S-au
impus aceste precizãri despre
arestarea lui Primo Levi ºi lagãrul
de la Fxssoli, cãci cu foarte mare
uºurinþã se înþelege cã Primo Levi
a fost deportat pentru cã era evreu.
A ales sã recunoascã în faþa autori-
tãþilor italiene cã este evreu, parþial
din cauza oboselii ºi ameninþãrii,
parþial din cauza unui sentiment
de neaºteptatã ºi neprevãzutã
mândrie. Sursa mândriei îºi are
fundamentul în conºtiinþa civicã de
a lupta împotriva unei ideologii,
alãturi de alþi compatrioþi, unde
graniþele etnice au fost ºterse, chit
cã Levi blameazã imatura vârstã
ce l-a împiedicat sã obþinã o
imagine în timp real a fenomenului
nãscut în Europa intervalului 1930-
1940. Din lagãrul de tranzit este
dus la Monowitz – Buna, unde va
rãmâne pânã în 1945, când
Armata Roºie elibereazã lagãrul.
Dupã eliberare urmeazã o rãtãcire
de aproape un an prin Rusia ºi
Europa de Est pânã sã ajungã
acasã, substanþa cãrþii Armistiþiul.

Experienþa lui din lagãr ºi
încercarea de a trãi cu o identitate
marcatã de un eveniment-limitã va
sta la baza întregii sale opere ºi
determinã etichetarea lui ca scriitor
evreu italian. Faþã de alþi scriitori,
Primo Levi nu reacþioneazã negativ
la aceastã catalogare, deºi nu
iubeºte etichetãrile pe care le

gãseºte tipice sistemelor totalita-
re: „În ceea ce mã priveºte, îmi
este destul de uºor sã mã definesc
ca evreu, deoarece aproape fie-
care carte de-a mea este într-un
fel sau altul legatã de iudaism ºi,
de asemenea, pentru cã am trãit
aventura Auschwitzului, cãci am
fost evreu.” (Risa Sodi: 1987)

 Substanþa narativã a primelor
douã cãrþi are caracter memo-
rialistic direct: Mai este oare acesta
un om? (Se questo è un uomo,
1947, 1958) ºi Armistiþiul (La
tregua,1963). Experienþa trãitã în
lagãr, interogatã de contextul social
ºi cultural al lumii de dupã rãzboi va
fi cuprinsã în volumele de eseuri:
Meseria celuilalt (L’altrui mestiere,
1985) ºi Naufragiaþii ºi salvaþii (I
sommersi è i salvati, 1986). Pe
coordonatele ficþiunii sunt plasate
volumele de prozã scurtã: Istorii
naturale (Storie naturali, 1966), Viciu
de formã (Vizio di forma, 1971),
Sistemul periodic (Il sistema
periodico, 1975), Lilit ºi alte povestiri
(Lilìt e altri racconti, 1981), precum
ºi romanele: ‘urubelniþa în stea (La
chiave a stella,1970), Când, dacã
nu acum? (Se non ora, quando?
1982). Încearcã ºi o distilare a
sensibilitãþi în versuri: Bodega din
Bremen (L’osteria di Brema, 1975),
La ceas nesigur (Ad ora incerta,1984).
Cititorul poate depista în tot ce a
scris Levi urme ale spaþiului
concentraþionar, despre acest
„Holocaust Imagery” autorul
precizeazã: „În ceea ce priveºte
proza scurtã, mulþi m-au întrebat
dacã prin fisuri mai mici sau mai mari
ale universului creat am încercat din
nou sã eludez lagãrele de con-
centrare. Pot spune cã nu am fãcut
acest lucru, adicã sã scriu în mod
deliberat cu privire la o realitate în
termeni simbolici.” (Levi 2005: 103)

Receptarea lui Primo Levi este
anevoioasã în timpul vieþii sale,
Mai este oare acesta un om?, va-
rianta din 1947, cunoaºte o singurã
recenzie ºi aceasta aparþine
prietenului sãu Italo Clavino. Am
urmãrit apariþiile dedicate lui Levi în
cotidianul La Stampa, pe principiul
„cel de lângã tine îþi acordã cea mai
multã atenþie”. Primul articol care
face referire la Levi ºi la experienþa
lui de unsprezece luni la Auschwitz
ºi care dateazã din 31 mai 1958,
poartã titlul „L’ultimo della catena”,

atenþia asupra cãrþii vine datoritã
unei noi reeditãri ºi impunerii unor
cãrþi despre spaþiul lagãrului. Nu se
impune în cultura italianã ca scriitor
decât târziu, dupã moartea sa,
odatã cu primele monografii apãrute
în spaþiul anglofon. Traducerea în
englezã a Sistemului periodic, în
1984, îi aduce recunoaºterea ca
scriitor în America, propulsarea în
universul scriitoricesc vine din cul-
tura universalã spre cea italianã, în
Israel nu este tradus pânã dupã
moartea sa.

Unii supravieþuitori aleg sã-ºi
închidã experienþa în trecut,
încercând sã uite, fie din ruºine, fie
din dorinþa de a nu resuscita ceva
mult prea dureros. Alþii o fac
cunoscutã umanitãþii, pentru cã este
de datoria lor sã rememoreze. Levi
îºi asumã rolul de a deveni mesa-
gerul Auschwitzului, motivaþia lui
stând în sentimentul datoriei, însã
ºi în acela cã experienþa extremã de
la Auschwitz devine parte a identitã-
þii lui. Nu îºi eliminã tatuajul de pe
braþ din considerentul cã acesta
dovedeºte cã este printre puþinii
deþinãtori ai unei astfel de experien-
þe. Lagãrul l-a format, a învãþat cum
poate sã-ºi descopere calitãþi pe
care nu ºtia cã le deþine, l-a învãþat
limba germanã, pe care mai apoi a
utilizat-o cu sonoritãþi pline de o
acusticã violentã, cãci aºa era limba
învãþatã la Auschwitz, uneori spre
mirarea auditoriului cãruia i-a
rãspuns de fiecare datã cu dem-
nitate: „am învãþat sã vorbesc
nemþeºte la Auschwitz”.

În repetate rânduri, Levi insistã
pe ideea cã Auschwitzul a creat
în el un capital ce trebuia investit,
susþine cã fãrã experienþa extremã
trãitã nu ar fi scris. Când a început
sã scrie ficþiune, editorul de la casa
Einaudi îi propune sã publice sub
un pseudonim pentru a se distinge
supravieþuitorul martor de la
Auschwitz de scriitorul de ficþiune.
Prima carte aºa-zis literarã, Storie
naturali (1966), poartã pe copertã
numele Damiano Malaila, va
renunþa la masca pseudonimului,
considerând cã experienþa trãitã
va rãmâne mereu în fiinþa sa ºi va
fi prezentã în tot ce creeazã. Ac-
ceptã cã va plana asupra primelor
scrieri suspiciunea ficþiunii, însã
informaþia conþinutã în cele douã

(continuare în pag. 73)
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Viorel Tãutan
azi e singura zi

               lui Ion Mureºan - poetul

pentru cã azi e singura zi
când mi se îngãduie sã folosesc limba
                                        personajelor din tablouri,
îmi îmbrac tacticos costumul de mire,
purtat pe vremea când traversam cealaltã
                                                   jumãtate de viaþã,
conformistã,  dintre braþele fotoliului preferat
                                                                     umbra
tatãlui meu întinde mâna sã pot trece lângã
                                                               dumnealui,
de-acolo vâjjj, înapoi spre adolescenþã,
unde-mi fac noi prieteni,  pe cei vechi îi lãsasem
                                                                         deja
înainte de plecare sã-ºi mai tragã sufletele pe
                                                                  umeraºe
în garderoba teatrului,

îl zãresc pe poet, cel cu pãrul în curs de migrare
ºi cu obraji îmbujoraþi de emoþia inspiraþiei,
recunoaºte cã m-a zãrit ºi el cu destulã dificultate
din pricina roiului insistent al admiratoarelor,
îi agresez timpanul dezinhibat:
 „mulþi ani în sãnãtate ºi-n lumea literarã,
înconjurat de iluºtrii tãi prieteni, poete,
alãturi de ana, care tocmai ce a coborât din zid
(s-a dezzidit adicã),
glas frumos sã duci între toate limbile poetice!”

apoi mã retrag în aureola dãruitã mie doar în
                                                               singura zi
când mi se îngãduie sã cobor din tabloul familial
pe raft,
printre autografele unor celebriãþi efemere
ºi strig:
„vã iubesc, oameni din toate portretele,

cu toate înjurãturile voastre
din timpul valsului planetar cel puþin !

numai despre mine

de-acum voi scrie numai despre mine,
cum singur întâmpin
dimineaþa ascunzând cu dibãcie
zgomotele nopþii sãpate
din ce în ce mai adânc
în creºtetul  memoriei -
fiorduri temporale,

cum stãpânesc
vechiul dormitor al pãrinþilor
restructurat pentru odihna singurãtãþii
împreunã cu îngerii lui Dumnezeu,
mai mult decât se cuvine
                            îmi cultiv orgoliul
printre molii
ºi femele de þânþari malaxând
lichidul infect al venelor.

Îi mulþumesc decent cã mi-a pãstrat
încuietoarea uºii de la apartament închisã,
ºi mi-a astupat urechile în faþa
viiturii cu zgomote din barul de la parter.

Apoi am sã scriu numai despre pomul meu
cum îºi leapãdã frunzele de sticlã
 sub roþile automobilelor
 care gliseazã pe strãzile din jur cãtre
                                             scuarul central
de parcã ar invada larvele
miezul unui mãr verde
mai mult decât se cuvine,
                                din toate direcþiile cad
de mânã cu tine,
prietena mea necunoscutã, când te
întâlnesc la cozile din vãmi
spre orãºelul transilvan.

cãrþi de mãrturie include suficiente
date factuale care trec proba
validitãþii, încât cititorul sã nu ca-
dã în vreo capcanã. Cât despre
literatura de ficþiune, ea cuprinde
trimiteri la lumea concentraþionarã,
la forme de suferinþã, în sine ca
trãire, ca formã de reflectare a unui
eveniment rãmân adevãrate.
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Dana  Bizuleanu

Limbaje ale traumei: Aglaja
Veteranyi si Herta Müller

Universurile imaginare – al
Aglajei Veteranyi ºi al Hertei Müller
– se întâlnesc, în afara spaþiului de
origine ºi a limbii de creaþie, într-un
orizont al traumei. Ambele autoare
pãºesc pe ºiragurile trecutului
comunist al României, de unde
naraþiunile acestora irizeazã
„mimica” ºi „gestica” unui limbaj
specific traumei.

Aglaja Veteranyi se refugiazã
din România în anul 1967, alãturi
de o parte din familia sa de artiºti
de circ, stabilindu-se ulterior în
Elveþia. Herta Müller pãrãseºte
România în anul 1987, persecutatã
de regimul ceauºist. Dacã Herta
Müller, laureatã a premiului Nobel,
se bucurã de recunoaºtere
mondialã, Veteranyi rãmâne în
istoria literaturii cu romanele De ce
fierbe copilul în mãmãligã (Warum
das Kind in der Polenta kocht,
1999) ºi Raftul cu ultimele suflãri
(Das Regal der letzten Atemzüge,
2002). Aflatã sub tratament, din
cauza unei depresii acute, Aglaja
Veteranyi se sinucide în februarie
2002 la Zürich. Romanele sale
continuã, însã, sã fie traduse ºi
apreciate pentru versatilitatea
narativã de care dau dovadã, iar
ecranizarea ºi punerea în scenã a
romanului De ce fierbe copilul în
mãmãligã vin sã confirme apre-
cierile fãcute de unii critici inter-
naþionali, precum Peter Bichsel: „O
artistã de trapez scrie pãºind pe
sârmã, în timp ce eu privesc de jos,
þinându-mi respiraþia.”

O comparaþie între cele douã
prozatoare poate fi realizatã
pornind de la structurile narative
care semnaleazã efortul de
reconstrucþie a momentului
traumatic iniþial. Douã sunt
romanele care transpun privirea
contaminatã ºi sufocatã de „nodul
gordian” alcãtuit din profunde
leziuni interioare, ºi anume
Animalul inimii, de Herta Müller, ºi
De ce fierbe copilul în mãmãligã,

de . Romanul Hertei Müller conþine
un vortex de imagini thanatice,
traversate de omniprezenþa
ochiului puterii, ºi construieºte un
set de structuri „fotografice” în
negativ. În schimb, romanul lui
Veteranyi secþioneazã tocmai
nodul gordian al traumei copilãriei,
naraþiunea clãdind un univers al
muþeniei prin ochii devenirii unui
copil.

Animalul inimii apare în anul
1994 ºi orbiteazã în jurul unor
elemente autobiografice: atât
prietenia cu unii membri ai
Aktionsgruppe Banat, cât ºi
experienþa emigrãrii ºi con-
secinþele luãrii în vizor de cãtre
Securitate. Prin acest roman Herta
Müller perfecþioneazã ceea ce Lyn
Marven a numit toposul traumei (v.
Marven, Body and narrative in
Contemporary Literatures in
German: Herta Müller, Libuse
Moníková, Kerstin Hensel, 2005).
Acest topos este alcãtuit din
tenebrele perioadei comuniste,
imagini ale interogatoriilor Se-
curitãþii, figuri ale torþionarilor ºi
ale victimelor, dublate de imagini
ale copilãriei întunecate ºi de
(auto)violenþa inadaptatului. To-
posul traumei este perpetuat de
felul în care menghina totalita-
rismului pulverizeazã universul
privat. Acesta este compus din
mutaþii ºi pulsaþii primare, cum ar fi
sexualitatea, diformitatea (men-
talã), reprezentãrile unui trecut
impersonal, disociat, marcat ºi
reamintit doar printr-o serie de
simboluri ori prin rememorarea
trãirilor traumatice, urme ale unei
copilãrii claustrante.

Romanul De ce fierbe copilul în
mãmãligã este povestea unei familii
de artiºti de circ, din interiorul cãreia
naratoarea descrie un univers al
spaimei ºi al copilãriei marcate de
limitele subzistenþei. Toposul
familiar, relatat iniþial prin ochi de
copil, este caravana de circ din

care nu lipsesc mama personajului
principal, artistã de trapez, sora ºi
tatãl cu ambiþiile sale de cineast.
Peregrinãrile familiei nomade prin
lumea largã încep odatã cu
evadarea din România comunistã.
Ajunsã în Elveþia, familia su-
pravieþuieºte din reprezentaþiile
unice ale mamei, care atârnã cu
pãrul ei de sârmã. Cititorul des-
coperã, astfel, frica permanentã a
protagonistei faþã de posibila
moarte a mamei. Ulterior, odatã ce
familia se destramã prin plecarea
tatãlui, protagonista ºi sora ei sunt
date în plasament la un orfelinat.
Pãrãsitã de întrea-ga familie ºi
despãrþitã, în final, ºi de sora ei,
care îi revine tatãlui, naratoarea
descrie lumea (au-to)flagelantã a
disperãrii ºi a singurãtãþii într-un
limbaj sacadat. Reîntâlnirea cu
mama înstrãinatã deschide o nouã
etapã a devenirii pentru prota-
gonistã. Cariera mamei se încheie
dupã un accident din timpul unei
reprezentaþii, personajul principal
devenind artistã de varietãþi la o
vârstã fragedã.

Fotografie ºi metaforã

Dacã la Herta Müller sec-
venþele construite fotografic relevã
un peisaj aflat sub auspiciul morþii,
Aglaja Veteranyi foloseºte o lupã
metaforicã, prin care secvenþele
labirintice ale trecutului sunt vi-
zibile. Ce imaginar este creat prin
reconfigurarea limbajului ºi cum
se manifestã un asemenea limbaj
propriu traumei? Aceastã sec-
þionare a imaginarului, prin extra-
gerea momentului traumatic iniþial,
este perpetuatã de ceea ce
numesc imagini-transfer. Ele sunt
vehiculele narative care meta-
forizeazã deplasarea fizicã ºi
mentalã a personajelor, trans-
portând dimensiunea traumaticã a
acestora ºi configurând-o spaþial
ºi temporal. La rândul lor, ima-
ginile-transfer pot semnala textual
alte traume, fiind mecanisme care
coaguleazã imaginarul marcat de
experienþe-limitã.

În cazul romanului Animalul
inimii, structura lingvisticã a
imaginii-transfer este oximoronicã.
Fiind caracterizat de apariþii bruºte,
violente ºi încãrcate de simboluri
precepute vizual, „animalul inimii”
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– ca imagine-transfer – naºte
posibilitatea de recompunere a
unor secvenþe iniþiale. Mai precis,
odatã cu radiografierea lingvisticã
a traumei este necesar ºi un

negativ al imaginii acesteia,
precum în fotografie. Efortul de
recompunere a imaginii iniþiale
energizeazã imaginea-transfer prin
traseul laconic, dispersat ºi violent
pe care ea îl parcurge. Deseori,
traseul de refacere a imaginilor
iniþiale porneºte de la universul
obiectelor, care este adãugat
percepþiei, alcãtuind un decor
necesar privirii ca sã capteze

imaginea primarã ºi negativul ei. Ele
sunt apariþii simultane, asemãtoare
viziunii copilului despre adevãr:
„zace pe limbã precum un
sâmbure de cireaºã care nu

alunecã pe gât în jos. Atâta vreme
cât vocea se suie la ureche,
aceasta aºteaptã adevãrul. Dar
dupã tãcere, gândeºte copilul, totul
e minciunã, cãci adevãrul cade pe
gât în jos [...] gura a mâncat
cuvântul în loc sã-i dea drumul”
(Müller, Herztier, 1997, p. 44, t.m.).
Animalul inimii conduce experienþa
realului spre esenþa existenþei ºi
spre forma supremã a vieþii nude:

moartea. Animalul inimii este, întâi
de toate, imaginea copilului
contaminatã de respingerea
realului ºi de forþa brutã a
conformismului. Inocenþa acestuia
este furatã ºi practic vidã, iar
existenþa lui este una traumaticã.
Imaginea inocenþei copilului este
rarefiatã prin resemantizarea a
ceea ce semnificã pãcatul originar.
Revolta din Eden a lui Adam se
reflectã într-o revoltã aparentã a
copilului de a nu se adapta la ceea
ce-l înconjoarã. O astfel de imagine
a copilului expulzat din naturã ºi
inadaptat la viaþa normatã a satului
apare ºi în inuturile joase
(Niederungen).

Spre deosebire de imaginea
animalului inimii din romanul
omonim, în De ce fierbe copilul în
mãmãligã regãsim structuri
narative adiacente ºi reduse la
gradul de simplã percepþie. Pe de-
o parte, frânghia/sârma/funia
sintetizeazã ºi înfiereazã trauma
naºterii copilului fãrã-de-nume, pe
de altã parte, plaseazã copilul în
ipostaza chinuitoare a fierberii în
mãmãligã. Cu alte cuvinte,
vortexul de imagini din copilãrie
reconstruieºte corporalitatea.
Protagonista din romanul lui
Veteranyi mediteazã asupra unei
figuraþii a trupului sãu, o apercepþie
asupra corpului ca formã, legat
ombilical de mama denaturatã.
Precum în romanul Animalul inimii,
copilul reconstruieºte pãcatul
originar ºi dezvãluie o conºtiinþã a
morþii, prin care imaginile,
pulverizate ºi încãrcate de un
noian de percepþii, sunt înveliºul
unui limbaj inventat. Vocea
narativã din De ce fierbe copilul în
mãmãligã dilueazã universul
interior prin secvenþe, incongruenþe
ºi contopiri între perspectiva
interioarã (vocea narativã) ºi cea
exterioarã (forme de manifestare
a realului, respectiv percepþii
spaþiale, corporale etc.). Acesta
este universul caustic al privirii
copilului, care transpune o
devenire insesizabilã spaþial ºi
corporal. Dacã la Herta Müller
regãsim „treceri” ºi curburi în
naraþiune, care permit asocieri
spontane ale cuvintelor, structuri
gramaticale sau lexicale inedite,
pentru a recrea o reducþie a
limbajului la zero, în romanul lui
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Veteranyi disoluþia între spaþiu ºi
trup este posibilã doar printr-o
reducþie stilisticã. Frazele ºi
structurile minimale reconstruiesc
fotografic universul scindat al vocii
narative, care este captivã într-un
spaþiu al muþeniei, de unde se
ivesc colaje ale pãcatului originar
(conºtiinþa morþii). În Animalul inimii
sunt condensate douã dimensiuni
contradictorii (viaþa ºi moartea),
prin repetiþii substantivale ºi
elemente naturale care compun
peisajul thanatic: duzii – regiunea
din sudul României de unde provine
sinugicaºa Lola, frunzele, viermii
de mãtase, cimitirul, cicatricile ºi
degetele. În De ce fierbe copilul în
mãmãligã, vocea narativã recu-
pereazã ºi înfiereazã imaginea
manifestãrii fizice a traumei, printr-
o geometrie perfectã a frazelor
(Bichsel, 1999). Herta Müller
decupeazã lingvistic trauma prin
imagini-transfer, pe când Veteranyi
recupereazã doar fragmente ale
corpului pentru a descrie ºi
reasambla percepþii dublate de
imagini-transfer: copilul în mãmã-
ligã, câinele ucis accidental ºi
contaminarea fizicã. (p. 173,
original).

În timp ce mama îºi leagã cu
cordoanele copilul de scaun  [...]
Copiii trebuie sã culeagã în fiecare
zi frunze de pe copacii din sat, ca
sã hrãneascã viermii de mãtase.
Nu mãnâncã frunze de dud [...]
Copilul dracului trebuie sã meargã
[...] în cimitir sã-ºi îngroape de-
getele mari. Copilul dracului îºi
bronzeazã mâinile de la culesul
frunzelor în soare. Numai la pumnii
lui rãmân douã cicatrice albe ca
douã ºire de peºte. (Herta Müller,
Animalul inimii, p. 115)

Secvenþele prezentate anterior
sunt alcãtuite doar din fotografii ale
dispariþiei, elemente constitutive
ale universului degenerat al copiului
ºi al subiectului narator, realitatea
fiind radiografiatã de privirea care
desface în detrimentul refacerii a
ceea ce este perceput vizual (v.
Paola Bozzi, Der fremde Blick,
Würzburg, Königshausen&Naumann,
2005; Herta Müller, Der fremde Blick
oder Das Leben ist ein Furz in der
Lanterne, Göttingen, Wallstein,
1999). Universul thanatic este
refãcut prin imagini-transfer ºi prin
actualizãri ale momentelor morþii de

unde se ivesc douã stiluri narative
parþial diferite. Proza poematicã a
Hertei Müller escaveazã ºi des-
tramã limbajul pentru a reconstrui
momente iniþiale ale traumei, pe
când scrierile Aglajei Veteranyi
deruleazã pulsaþiile unui limbaj ce
graveazã perfecþiunea experienþei
traumatice.

Îl visez tot timpul pe Bambi.
Cade de pe balcon,

plesneºte cînd ajunge pe
pãmânt, fuge din el.

Zahãrul se numeºte Bambi
ºi se preschimbã la mine în
gurã în ºerpi.

Mama îmi dãruieºte un cîine.
E înfãºurat în hîrtie de ziar. Cînd
vreau sã-l despachetez mã
muºcã de deget. Degetul spune:
De ce mã decapitezi? (Aglaja
Veteranyi, De ce fierbe copilul
în mãmãligã, p. 170)
Proza Aglajei Veteranyi, prin

Sfatul bãtrânilor, detaliu

reducþie stilisticã, dezvãluie aºadar
o concomitenþã între apariþia
imaginilor plãsmuite ºi limbajul
necesar exprimãrii lor. Cu alte
cuvinte, efortul de a recupera
momente iniþiale ale traumelor
copilãriei permite frazelor ºi
structurilor lingvistice o aglutinare
de fragmente ºi instantanee
disparate. Astfel de pulverizãri se
fac remarcate, la nivelul textului,
prin repetiþii de fraze ºi fragmente
scrise exclusiv cu majuscule,
tocmai pentru ca naraþiunea sã se
desfãºoare într-o succesiune
vertiginoasã. Prin urmare, dacã
proza Hertei Müller semnaleazã o
disoluþie a limbajului incapacitat
prin experienþe-limitã, Aglaja
Veteranyi deruleazã secvenþe
vizuale pentru a regãsi posibilitatea
exprimãrii leziunilor interioare,
mizând pe o reconfigurare a
semnificaþiilor corpului.
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Dumitru  Velea

Sã te întrebe de sãnãtate

Cândva era o rânduialã
sã fie scoºi în piaþa publicã bolnavii,
ca ceilalþi, trecând pe lângã ei,
sã le dea, din pãþaniile lor,
câte o povaþã sau leac
cu privire la boalã.

A nu-l întreba pe bolnav de ce suferã
era un pãcat de moarte.

Acum, oameni slãbiþi cu zile,
care ºi-au dat ºi sângele din inimã,
întinºi pe bãncuþe aºteaptã –
cu privirea lipitã de rostrumul uriaº
al cãpuºei de bronz ridicatã în mijlocul pieþei –
sã treacã pe lângã ei
cineva sã-i întrebe de sãnãtate.

Nu trec decât sãtule
cohorte de cãpuºe, mute.

Ploaie întoarsã

Plouã cu sânge
în bietele cãpuºe,
oamenii au ajuns nouri rarefiaþi
cu faþa spre cer;

plouã dinspre pãmânt spre via de sus,
prea devreme strugurii s-au copt,
umplându-se cu sângele celor de jos.

–Doamne, în marea de sânge
dintre pãmânt ºi cer,
fãcutã din guºa cãpuºei,
se leagãnã ºi oul înfãºurat
în ºapte pieliþe de aur,
sparge-l, ºi opreºte ºirul cãpuºelor,
sau umple-l cu sângele tãu
pentru marea embolie a lumii!

În guºa cãpuºei se-aude dalta –
omul îºi sapã ciorchinele de piatrã,
mai amintind de cel din via uitatã,
de unde a fost scos afarã
ºi omorât.

Între limite

Omul a ajuns limita cãpuºei,
o cale pe care s-au fixat una lângã alta,
ca niºte sonde în nisipul pustiului:

s-a convins cã sunt îngerii sãi pãzitori,
în grija cãrora a fost dat încã înainte de naºtere,
altfel cum i-ar fi ºtiut ºi pasul, ºi gândul.

El s-a lipit de cãpuºã, ca de ultimul salvator:
cu picioarele ei crede cã merge spre þintã;
cu ochii ei de pe spate, cã vede cerul;
cu rostrumul ei senzual, cã se hrãneºte;
cu scutul ei dorsal, cã este apãrat de
explozia
clipei ce curge, fãrã sã se trezeascã.

Acum, s-a tras în bezna din adâncul cãpuºei,
înoatã prin valurile înspumate de sânge,
deºi sângele din artere sale e pe sfârºite -
ea dezmiardã, dezmiardã…

El nu mai ºtie
unde se aflã, de pe creasta cãrui val,
pentru a câta oarã i se nãzare
linia înroºitã a orizontului. Istovit, se lasã sub val,
în propria-i limitã. Fãrã stãpân.

Loc sigur

Cel ce a ajuns în guºa cãpuºei
zadarnic mai face greva foamei,
el nu mai primeºte nici o bucatã de pâine,
nici o gurã de aer.

Prin întuneric pãºeºte,
deºi de pe ochi i s-au desprins solzii de ceaþã,
în loc de cer are o piele întinsã
peste o mare de sânge;

sã-i treacã apele nu mai poate –
cel ce le-a despãrþit nu mai este –
în guºã nu apare stâlpul de foc,
nici norul deasupra,

ci singur, în propriul tãu sânge, înoþi.
– E bine. E bine cã l-ai dat.
Altfel, nici în pielea întinsã a guºei
nu-þi mai gãseai loc.
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Psihanaliza autohtonã s-a
nãscut la Brãila. Acolo e situat
simbolic începutul seriei de
tangenþe între istoria psihanalizei
ºi istoria culturii române, mai exact
în momentul în care doi ado-
lescenþi, Eduard Silberstein ºi
Sigmund Freud, foºti elevi de li-
ceu la Viena au început sã
corespondeze. ªi, dacã e sã fim
rãutãcioºi, acolo se cam ºi
încheie.

Nu pentru cã nu ar exista
medici, filozofi sau literaþi (în
special!) interesaþi de acest
domeniu. Ci pentru cã nu existã
nicio orientare dominantã cãreia
sã-i fie adus un aport românesc ºi
pentru cã, la nivel istoric,
psihanaliza româneascã de azi nu
a asumat, decât parþial, o istorie
internaþionalã a psihanalizei. La fel
s-a întâmplat ºi cu filozofia: am avut
douã încercãri „de sistem” pe
vremea când Occidentul
abandonase de mult acest ideal ºi
apoi au urmat 20 de ani în care nu
ne-am mai putut scoate capul din
Fiinþã ºi Timp, ca sã parafrazez un
articol recent din Observatorul
Cultural. Altfel spus, titlul prudent
al cãrþii lui G. Brãtescu, Freud ºi
psihanaliza în România este mai
mult decât inspirat.

Totuºi, în cultura românã, în
ultimii ani lucrurile au început sã se
miºte. Au început sã fie traduºi
Derrida ºi Deleuze. Pe lângã cei
doi, lipsteºte o verigã din triada
despre care putem spune,
generalizând la maxim ºi cu riscul
asumat de a supãra, cã este cea
mai importantã din filozofia ultimei
jumãtãþi de veac: Jacques Lacan.
Atât Deleuze cât ºi Derrida au fost
puternic influenþaþi de acest

Valeriu-A. Cuc

Si câteva vesti de la ClujSi câteva vesti de la ClujSi câteva vesti de la ClujSi câteva vesti de la ClujSi câteva vesti de la Cluj

psihanalist care ºi-a început
seminariile în care a criticat ºi a
remaniat psihanaliza începând cu
anii ’50. În România, în schimb, nu
se spune mai nimic despre el.
Avem derrideeni, foucaultieni, în-
cep sã aparã ºi niºte deleuzieni,
pe ici colo ºi guattarienii, pe filiera
„ecologiei mentale” (ºtiu, toate
etichetele astea sunã ca niºte rase
de extratereºtrii), însã lacanieni, se
pare, pe nicãieri.

Voi enumera, fãrã pretenþia de
exhaustivitate, câteva dintre
apariþiile marginale sau non-
apariþiile numelui acestui psiha-
nalist în istoria psihanalizei ºi
culturii române.

Sã ne uitãm la un dicþionar de
psihiatrie autohton, de exemplu cel
coordonat de Constantin Gorgos,
unde vom vedea urmãtorul lucru
bizar: la tabelul cronologic al istoriei
psihanalizei, Lacan este trecut
printre alþii la rubrica „1953, Franþa”,
pe când Deleuze ºi Guattari, cu al
lor Anti-Oedip - influenþaþi în mod
direct de Lacan - au parte de o
tratare relativ extinsã (o rubricã
întreagã). Se pare cã autorii
dicþionarului au avut acces la sur-
se care vorbeau mai mult de filo-
zofia contemporanã decât de un
foarte popular psihiatru francez
care a revoluþionat psihanaliza ºi
care murise de abia 8 ani. Pe de-o
parte, faptul e de înþeles, deoarece
a existat o atitudine de respingere
a psihanalizei în perioada
comunistã, astfel cã putem face
ipoteza cã titlul Anti-Oedip dãdea
foarte bine, chiar dacã radicalitatea
ideilor din ea nu ar fi plãcut culturii
oficiale. Ca sã nu mai vorbim de
ideile lacaniene care au inspirat
acest radicalism. În acest sens

avem un exemplu flagrant: Mihail
Grãdinariu a publicat în 1968 douã
cãrþi, Introducere în Psihanaliza
freudianã (în care explica pânã ºi
„nodul borromean”, cele trei
instanþe psihice stabilite de Lacan:
simbolicul, imaginarul ºi realul) ºi
Pentru o ºcoalã româneascã de
psihanalizã (în care cerea
entuziast înfiinþarea unei ºcoli de
psihanalizã bazatã, propriu-zis, pe
idei influenþate de Lacan,
propunând chiar trimiterea la
formare a analiºtilor la Lacan ºi
alþii). Dupã 3 ani, nimic din
publicistica lui M. Grãdinariu nu a
mai conþinut vreo referinþã la
psihanalizã. G. Brãtescu explicã
(via Liviu Antonesei) cã Grãdinariu
a fãcut anumite amputãri la
referinþele compromiþãtoare din
textele lui pentru a putea trece de
cenzurã.

În mod raþional, Lacan ar fi fost
unul dintre cei mai buni autori de
„importat” cultural, deoarece îi
oferise instrumentele de lucru lui
Althusser, filozoful marxist francez
(care se citea ºi s-a ºi tradus în
acele vremuri). Mai mult, inspirase
o grãmadã de tineri, unii deveniþi
discipolii lui, care în acea vreme
erau înscriºi în Partidul Comunist
Francez sau fãceau parte din
diferite grupãri radicale (Jacques-
Alain Miller, moºtenitorul de drept
al lui Lacan, a pretins multã vreme
cã este maoist). În acest sens,
doctorul Ion Vianu lãuda în Stil ºi
persoanã (1975) critica de stângã
adusã de Lacan în interiorul
psihanalizei. Pe de altã parte, el se
delimiteazã precaut de psihanalizã
în Introducere în psihoterapie
(1975), însã dã în continuare o
însemnãtate mare teoriei
lacaniene.

Dacã pentru G. Brãtescu
psihanaliza este o „prezenþã
discretã” între anii ’80-’89,
psihanaliza lacanianã este o
veritabilã prezenþã a absenþei. Ea
apare numai în mici remarce
ironice sau în rãfuieli în bloc cu mai
multe tipuri de psihanalizã. Dupã
’89, fostul discipol al lui Constantin
Noica, Vasile Dem. Zamfirescu
devine, printr-o contribuþie salutarã
ºi masivã la traducerea ºi
publicarea textelor de psihanalizã,
o autoritate în domeniul
psihanalizei freudiene. Ca orice

,,,,, ,,,,,

Scurta istorie lacunara a
lui Lacan in cultura
romana

U
N

G
H

IU
R

I 
 ª

I 
A

N
TI

N
O

M
II



80

autoritate, însã, ea imprimã un
anumit traseu al activitãþii într-un
anumit domeniu, chiar dacã acest
traseu nu e dat dinainte în
întregimea sa. În ’94 îi apare
colecþia de texte numitã În
cãutarea sinelui, care are, într-un
capitol numit „Psihanaliza
comunismului”, un text destul de
interesant despre „Psihanaliza în
Franþa”. O bunã parte din articol
este impregnat de mitul
„balcanicului ajuns în Occident”,
ceea ce face ca multe dintre
aprecierile ce þin de mediul
psihanalitic în care s-a învârtit dl
Zamfirescu sã fie pur estetice.
Deºi participã la Paris la colocvii
ºi are parte chiar de discuþii private
cu psihanaliºti lacanieni, ceea ce
sare în ochi, în bunã mãsurã, în
acest text þine de clasica
anectodicã prin care este
prezentat „excentricul” Lacan:
aflãm cã Lacan îºi expedia pacienþii
când avea chef din terapie - pentru
ca apoi sã ni se explice, mult mai
în detaliu, rigurozitatea Societãþii
de Psihanalizã din Paris, acea
instituþie care s-a opus de la bun
început inovaþiilor lacaniene de
orice fel - sau cã Lacan credea cã
psihanalist poate fi oricine „se
considerã ca atare” (aceasta fiind
interpretarea simplistã a maximei
lacaniene: „Psihanalistul se
autorizeazã numai de la sine
însuºi”). Chiar dacã textul se
prezintã ca un fragment dintr-un
mai mare „jurnal parizian”, în chip
de concluzie apar constatarea
tranºantã cã „psihanaliza francezã
este dominatã încã de figura lui
Jacques Lacan” (subl. mea) ºi
întrebarea pripitã: nu cumva Lacan
e o simplã reformulare a lui Freud?
Aºa cum o recunoaºte, autorul nu
fãcuse pânã atunci cunoºtinþã cu
mediile psihanalitice franceze sau
cu scrierile lacaniene, ceea ce
înseamnã cã - pe lângã faptul cã
nu trecuse foarte mult de la
moartea lui Lacan - remarcele
acestea sunt cel puþin pripite, dacã
nu cumva þin de anumite
prejudecãþi ale lui Dem.
Zamfirescu. Totuºi, autorul îºi dã
seama de lacunele ºi limitele sale
ºi menþioneazã fãrã sã explice - ci
doar sã citeze (fapt de-nþeles) -
definiþia conceptul de forcluziune
care ar fi legat de cel al Numelui-

Tatãlui ºi ar fi unul din elementele
originale ale operei lacaniane. În
fine, textul se încheie cu o
premoniþie din partea viitorului
membru fondator al principalei
edituri româneºti care publicã
literaturã psihanaliticã: „O nouã
terra icognita a psihanalizei îmi stã
în faþã. Ea se numeºte Lacan ºi
nu pare a fi prea prietenoasã, mai
ales ultima parte a operei...”.
Probabil cã dl Zamfirescu a
explorat, în studiu personal, opera
lacanianã, însã pentru cultura
românã continentul numit Lacan a
rãmas, pânã astãzi, necunoscut.
ªi, mai mult, pe acest continent
încã scrie mare „Hic sunt leones”.

La începutul anilor ’90, editura
Humanitas a publicat lucrãrile
importante de psihanalizã, în
paralel cu Editura ªtiinþificã unde
dr. Leonard Gavriliu a început
publicarea seriei Operelor lui Freud
(preluate, apoi, de editura Trei). Ca
o coincidenþã ironicã, dupã ce
editura Trei a preluat ºtafeta ºi a
devenit  un „jucãtor” pe piaþa de
carte, tot ce a mai publicat
Humanitas nou despre psihanalizã
a fost, se pare, cartea lui Michel
Onfray, Freud. Amurgul unui idol,
în care inventatorul inconºtientului
e fãcut praf. Oricum, Humanitas a
ajutat la traducerea ºi publicarea
unor lucrãri de psihanalizã
contemporanã (scrise de F. Dolto,
spre exemplu, o psihanalistã cu
vederi destul de diferite de cele
lacaniene, însã pe care Lacan o
aprecia ºi care a fãcut parte din
prima ºcoalã de psihanalizã
fondatã de acesta) ºi de istoria
psihanalizei care-l vizau direct pe
Lacan. În ’94 a apãrut excelenta
lucrare a lui G. Brãtescu, citatã aici,
un autor care, graþiei distanþei faþã
de acest subiect, a documentat
destul de bine fenomenul
psihanalizei în România, fãrã sã
omitã menþionãrile ce-l vizau pe
Lacan. Apoi, în ’95, G. Brãtescu a
tradus De la Sigmund Freud la
Jacques Lacan, al cãrei titlu, ales
de autoarea E. Roudinesco, nici nu
mai trebuie comentat. În ’97-’98,
apare sub traducerea dr. Leonard
Gavriliu, la editura Univers
Enciclopedic, un Dicþionar de
psihanalizã care, aºa cum spune
dl Gavriliu în prefaþã, e în dialect
freudo-lacanian ºi un Dicþionar de

psihiatrie în care sunt explicaþi mai
mulþi termeni lacanieni. În prefaþa
celui dintâi, dl Gavriliu ia o distanþã
mult prea ironicã faþã de
„psihanaliza ludicã” (sic!) a lui
Lacan ºi-l criticã pe acesta
împreunã cu unii autori din dicþionar
pentru „meandre sintactice ºi
lagune”. Citind „Prefaþa” (care cred
cã s-a vrut „criticã”), nu mai eºti
sigur dacã meritã sã citeºti Lacan,
dat fiind cã traducãtorul îi
invalideazã ironic concepþia despre
limbaj încã de pe prima paginã, ºi
te întrebi, în fine, de ce o fi ales sã
traducã acest text. În absenþa
textelor propriu-zise ale lui Lacan,
aceastã lucrare pare cãzutã din
cer ºi nu i se poate gãsi o funcþie
practicã în acel moment al istoriei
noastre culturale, înafarã de a
satisface „spiritele însetate de
excursii abisale” (cum încheie,
sarcastic, traducãtorul) - ceea ce
e foarte departe de sensul
învãþãturii lacaniene. Apoi, în ’98,
la tânãra editurã Trei, apar Jacques
Lacan. Schiþa unei vieþi ºi Filozofia
inconºtientului a lui Vasile Dem.
Zamfirescu. Bibliografia cãrþii lui
Dem. Zamfirescu ne lasã sã
înþelegem cã, totuºi, psihanalistul
român a defriºat teritoriul
necunoscut de care vorbea în ’94,
prin faptul cã citeazã o - singurã -
lucrare destul de dificilã din
volumul 2 al Ecrits. Totuºi, din
modul în care îl citeazã, el ne aratã
cã premoniþia sa s-a împlinit ºi cã
parcursul acestui psihanalist a
luat-o pe o rutã diferitã, în ciuda
curiozitãþii autentice - ºi tocmai de
aceea amestecatã cu fricã - faþã
de psihanaliza lacanianã
manifestatã la sfârºitul textului citat
mai sus. Pãcat, din moment ce
Lacan este cel mai psihanalist
dintre filozofi, dupã cum susþin
Badiou ºi Zizek sau cel mai filozof
dintre psihanaliºti, dupã cum îl
acuzã unii din breasla psihanalizei.

În fine, în anul 2000 apare primul
text tradus integral din Lacan,
anume Funcþia ºi câmpul vorbirii,
care beneficiazã de o recenzie
destul de ºcolãreascã scrisã de
Marius Chivu, în Observatorul
cultural. E vorba de traducerea
unei conferinþe, publicatã ulterior în
Ecrits (culegerea de texte publicatã
antum), pe care Lacan a fost
împiedicat sã o susþinã în 26
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septembrie 1953 datoritã ºi care a
devenit apoi manifestul noii lui
orientãri teoretice, bazatã pe
„revenirea la Freud”. Ovidiu Verdeº
oferã, în prefaþã, o bunã
contextualizare a conferinþei ºi
explicã traseul lui Lacan în
psihanalizã, menþionând trecerea
de la insistenþa asupra limbajului
prin lingvisticã (þinta ironiei din
prefaþa dr-lui Gavriliu) la topologie.
Mai mult, traducãtorul menþioneazã
ºi dificultatea intrãrii discursului
lacanian în cultura românã care ar
þine de faptul cã „la noi ea
[psihanaliza] este puþin cunoscutã
ºi de obicei rãu cunoscutã, prin
câteva cliºee vechi de cincizeci de
ani.” Remarcã la care subscriu ºi
observ cã dupã 14 ani ea nu ºi-a
pierdut integral - cum vom vedea -
actualitatea. Desigur, ca în mai
toate referinþele la Lacan,
traducãtorul ia distanþã ºi îºi
încheie prefaþa într-o notã
nostalgicã, declarându-se „«fost
lacanian” pe care textele lacaniene
l-au influenþat „între malantendu ºi
iluminare.”

Sfârºitul celui de-al nouãlea
deceniu se prezintã biniºor. În anii
’00, aºa cum spune un - deja - vechi
cliºeu, a existat un acces tot mai
mare la cãrþi, datorat internetului.
Asta a fãcut ca fenomene culturale
sã ajungã la noi mai repede, cum
ar fi cel reprezentat de Slavoj
Zizek, filozoful lacanian cel mai
popular ºi mai „popularizator” al
teoriei lacaniene ºi cãruia i s-au
tradus pânã acum 3 cãrþi: Zãbovind
în negativ (2001), Aþi spus cumva
totalitarism? (2005), Repetându-l
pe Lenin (2013). Pe altã parte, s-a
continuat, la editura Trei,
recuperarea operelor lui Freud
(Opere complete, 2007), Jung (17
volume din 20 din Opere complete,
2006), Melanie Klein (2 volume din
Opere, 2008), Françoise Dolto (4
volume din Opere, 2008) ºi
Winnicot (6 volume din Opere). În
plus, a apãrut Cartea roºie a lui
Jung, declaratã rapid cartea anului,
în linia tradiþiei culturale româneºti
postcomuniste care l-a prizat mult
mai bine pe Jung - psihanalistul,
chipurile, mai erudit, mai deschis,
deºi aparent mai pudic ºi, sã nu
uitãm, bunul prieten al lui Eliade -
decât pe Freud. Poate, sesizând
acest avânt cultural, în 2009 a

apãrut la Iaºi Cartea neagrã a
psihanalizei, foarte dezbãtutã la
apariþia ei în Franþa (2005), dar care
nu a suscitat nicio reacþie polemicã
la noi. Ceea ce înseamnã cã: ori a
trecut neobservatã - poate
asemeni cãrþii lui Onfray - din
cauzã cã psihanaliza nu conteazã,
ori a fost înghiþitã pe nemestecate.

Situaþia acestei absenþe din
ultimii 23 de ani de aºa-zisã „liberã
exprimare” nu e exclusiv
explicabilã din punct de vedere
cultural, ci ºi ideologic. România a
vrut sã se înscrie într-un trend
neoliberalist, iar asta prespune
câteva lucruri. În primul rând,
presupune un tip de psihoterapie
ºi psihiatrie care sunt adaptate ºi
modelate de schemele pieþei libere.
Cu alte cuvinte, psihanaliza în
general este respinsã din
majoritatea ºcolilor de psihologie ºi
psihiatrie pentru cã e lipsitã de
ºtiinþificitate, în spatele acestei
acuze stând ideea cã ea nu oferã
rezultate cuantificabile ºi e
ineficientã economic. Am
cunoscut, din fericire, psihiatri care
se plâng de felul în care totul în
clinicã e forþat în mod artificial sã
se devinã mai eficient - nu ai voie
sã þii pacientul decât un anumit
numãr de ore, dupã ce-l primeºti
la urgenþe, pentru a-l diagnostica
ºi a-i oferi medicamentaþia
corespunzãtoare, pentru a-l
normaliza ºi trimite înapoi pe rotiþa
de hamster a societãþii. În cazul
psihoterapiei, metodele de
adaptare ºi de normalizare
seamãnã izbitor cu politicile de
austeritate: ai un anumit tip de
juisare care te-a bãgat într-o crizã
existenþialã? Nu mai primeºti!
Suferi de atacuri de panicã? Fã
genoflexiuni ºi învârte-te prin
cabinet ca sã te obiºnuieºti cu
senzaþia de vertij! Sau exemplul
clasic: ai fost violatã? Stai liniºtitã,
1 din 7 femei sunt violate, n-are
sens sã te plângi! (Exemplele sunt
inspirate din fapte reale.)

În cazul acesta, e de înþeles de
ce, aºa cum se zvoneºte, în anul I
la Facultatea de Psihologie din
Cluj, studenþilor li se spune din
primele cursuri: „Aici sã nu
îndrãzniþi sã veniþi cu Freud!”.
Situaþia asta ridicolã e
asemãnãtoare celei descrise de
Richard Rorty despre studenþii de

la filozofie analiticã care „au fost
încurajaþi sã separe net munca lor
filozoficã de lecturile beletristice ºi
sã evite sã citeascã filozofia
germanã de la Kant la Frege. Se
credea cã lectura lui Hegel ar
strica creierul. Lectura lui
Nietzsche ºi Heidegger avea
efecte ºi mai rele - ar putea
determina creºterea pãrului în
locuri neobiºnuite, transformând
individul într-o bestie fascistã
fioroasã.” (în Pragmatism ºi
filozofie post-nietzscheanã)

Acestea ar fi unele dintre
motivele pentru care psihanaliza
nu are un loc în prea sigur în
cultura românã ºi în practica
clinicã. Mai mult, psihanaliza este
actualmente este pusã în umbrã
la nivel internaþional - i s-a anunþat
chiar moartea acum câþiva ani, în
acea Carte neagrã.

S-ar pãrea, aºadar, cã regretul
faþã de absenþa quasi-totalã a lui
Lacan din peisajul cultural sã nu
fie în totalitate justificat. Pânã  la
urmã, abia i-am asimiliat pe
„patriarhi”, darãmite sã ne
spargem capetele citind - sau, mai
absurd, traducând! - cele 27 de
seminarii ale lui Lacan (nepublicate
oficial toate nici în Franþa). Afirmaþia
asta nu ar fi infirmatã numai de
faptul cã apar traduceri, existã
discuþii ºi chiar sunt practicate tipuri
de psihanalizã contemporane lui
Lacan. Au apãrut, în anii ’00,
câteva semne cã existã un minim
interes pentru acest domeniu ºi nu
mã refer doar la cele douã
dicþionare apãrute, cel al E.
Roudinesco (Dicþionar de
psihanalizã, 2002) sau al lui Dylan
Evans (Dicþionar introductiv de
psihanalizã lacanianã, 2005) sau
la memoriile din analizã ale unui
analist lacanian, Gerrad Haddad
(Nãscut a doua oarã, din tatã
psihanalist, 2003). În 2007 a apãrut
Protocoalele Lacan. Viaþa ca film
porno a lui Alex. Cistelecan, care
a stârnit ºi o micã polemicã în
publicistica autohtonã. Deºi e o
colecþie de articole în mare parte
tributare abordãrilor zizekiene, ea
conþine o bunã bucatã de analize
originale, toate influenþate puternic
de teoria lacanianã trecutã prin
filtrul criticii marxiste a ideologiei.

Acest fapt nu e, însã, cu totul
întâmplãtor. El se leagã, în primul
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rând, de existenþa unui grup mai
mult sau mai puþin delimitat de tineri
intelectuali clujeni care au început
sã discute texte de filozofie
contemporanã ºi ceea ce se
cheamã, astãzi, critical studies. În
al doilea rând, se leagã de
existenþa unui numãr destul de
mare - dacã ne gândim la ce
succes mai are filozofia astãzi - de
studenþi care participã la seminariile
de filozofie, fenomenologie ºi
psihanalizã lacanianã iniþiate de dl
prof. Virgil Ciomoº. Accentul se
pune, evident, pe ultima disciplinã,
dat fiind cã este cea mai nouã din
arealul de domenii acoperite de dl
Ciomoº. Aºa cum, pe vremea
când se ocupa mai mult de
fenomenologie, a reuºit sã-l aducã
pe Marc Richir la Cluj ºi sã
stabileascã o formã de filiaþie între
fenomenologia richirianã ºi studiile
fenomenologice de la Cluj, dl
Ciomoº aproape cã a creat la Cluj
- sã spunem, pãstrând foarte clar
proporþiile - o miºcare intelectualã
lacanianã, aducând diverºi
psihanaliºti lacanien francezi sã
þinã seminarii trimestriale sau sã
conferenþieze. Fapte pe care un
viitor G. Brãtescu nu va putea sã
nu le consemneze.

Înafarã de aceste activitãþi
pedagogice, „grupul” a produs
douã traduceri de psihanalizã
lacanianã contemporanã, pu-
blicate în colecþia Oriens de la
Editura Eikon, coordonatã de Virgil
Ciomoº ºi Alain Harly (membru al
Asociaþiei Lacaniene Interna-
þionale). Desigur, publicistica
culturalã autohtonã nu a avut nicio
reacþie. Prima (realizatã de Robert
Arnãutu) este eseul/expozeu al
dnei Christiane Lacôte (care a ºi
conferenþiat la Cluj), membrã a
ªcolii Freudiene din Paris înfiinþatã
de Lacan, numitã Inconºtientul
(2012). Prefaþa este scrisã special
pentru ediþia românã. Eseul-
expozeu pleacã de la constatarea
simplã cã inconºtientul e un
concept inventat propriu-zis de
Freud ºi urmãreºte sã-i
demonstreze originalitatea pornind
de la schimbul transferenþial de
scrisori dintre Fliess ºi Freud,
pentru a trece prin toate conceptele
„moºtenite” de la Freud, reluate ºi
reformulate de Lacan. În plus, ea
dispune de un glosar explicativ al

tuturor termenilor tehnici care apar
în carte.

A doua traducere (realizatã de
Dan Radu ºi Horaþiu Trif) este
cartea de dialog între Charles
Melman (care semneazã ºi prefaþa
la ediþia românã), format ca analist
cu Jacques Lacan ºi co-fondator
al Asociaþiei Internaþionale
Lacaniene ºi Jean-Pierre Lebrun.
E vorba de discuþii asupra felului
în care ni se prezintã
contemporaneitatea, ca o trecere
de la o economie psihicã
structuratã asemeni nevrozei (deci
pe limite ºi refulare) la una
asemeni perversiunii care, ca
revers al nevrozei ºi departe de a
fi o disoluþie a oricãrei autoritãþi, e
o reconfigururarea a ei. Spus aºa,
cartea poate pãrea profund
reacþionarã. Totuºi, Ch. Melman
repetã insistent faptul cã
psihanaliza nu e interesatã de o
reîntoarcere la vechea economie,
care nu nicicum de dorit, ºi cã tot
ceea ce poate ea sã facã e crearea
unui loc în care fiecare subiect sã-
ºi gãseascã, pe cont propriu,
modul propriu de a-ºi articula
dorinþa.

Aºadar, bilanþul acestei „istorii
lacunare” pare a fi dezamãgitor. Nu
putem spune deloc cã psihanaliza
a pãtruns foarte bine în România,

darãmite cea lacanianã. S-ar
putea, în cazul celei din urmã, sã
purtãm un fel de bizar blestem
Sacha Nacht - cel mai important,
am putea spune, psihanalist de
origine românã. Nãcut în Moldova,
a fãcut o analizã cu Lowenstein
(psihanalistul  lui Lacan care l-a
declarat „inanalizabil” pe acesta),
apoi cu Freud care l-a trimis, în fine,
la Hartmann. El a fost unul dintre
principalii oponenþi ai lui Lacan ºi
cel care a deþinut, din 1957 pânã
în 1968, conducerea IPA (Asocia-
þia Psihanaliticã Internaþionalã). În
timpul conducerii lui, Lacan a fost
expulzat din aceastã organizaþie.

Traducerea ºi încercarea de
recuperare a unei pãrþi din istoria
psihanalizei este un lucru necesar
ºi extraordinar, indiferent de
orientãrile implicate. Repetarea
istoriei psihanalizei în America,
unde ego-psychology de inspiraþie
freudianã a avut un succes ex-
traordinar, pentru ca acum acest
succes sã scadã dramatic în faþa
ºtiinþelor neurocognitiviste, nu cred
cã este un parcurs pe care trebuie
sã-l acceptãm. ª77i nicidecum
pentru un simplu exerciþiu de
gimnasticã culturalã, ci pentru a
înþelege mai bine cum putem sã
reflectãm asupra propriilor dorinþe
în arealul nostru simbolic.
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Poeþii noºtri mai vechi obiºnuiau
sã-ºi intituleze „cuvintele de laudã”
sau odele La statuia… Un ase-
menea „cuvânt de laudã” aº dori
sã rostesc acum în faþa
Dumneavoastrã acum, când co-
memorãm un sfert de mileniu de la
înãlþarea la cele veºnice a unui
vrednic ierarh al Bisericii Blajului,
Episcopul Petru Pavel Aron.

Era originar din Bistra
Apusenilor, descendent dintr-o
familie preoþeascã ºi dintr-o
dinastie cãrturãreascã, aceea a
Aroneºtilor.

Faptul cã i-a urmat în scaunul
vlãdicesc lui Inochentie Micu Klein
a constituit pentru asceticul vlãdicã
un handicap; pentru cã a fost
comparat în defavoarea sa cu
vijeliosul ºi aprigul sãu predecesor,
neînfricat în lupta pentru obþinerea
drepturilor fireºti ale neamului
românesc din Transilvania, acea
oropsitã ºi, cu dispreþ nemeºesc
numitã, „plebs valachica”.

Fãrã sã minimalizãm uriaºa
luptã jertfelnicã a episcopului
Inochentie „cel prigonit pentru
dreptate”, se cuvine o reaºezare
echitabilã a staturii celor doi epis-
copi blãjeni, ambii întemeietori:

-Inochentie Micu Klein a ales,
pornind de la Secunda Leopoldina,
calea unei lupte înverºunate, tena-
ce ºi perseverente, tactica de luptã
memorandistã – bazatã în deosebi
pe punctul 3 al acestei diplome leo-
poldine, care prevedea egalitatea
naþiunii române din Transilvania cu
celelalte naþiuni conlocuitoare. În
vremea sa aceastã tacticã s-a do-
vedit nefuncþionalã ºi neproductivã,
dar ea a fost trans-misã testamentar
ºi va fi reluatã în 1791 prin Supplex
Libellus Vala-chorum, prin Me-
morandumul, între anii 1892-1894 ºi,
în sfârºit în anii de luptã pentru
realizarea Marii Uniri de la Alba Iulia
din 1918.

-Petru Pavel Aron a ales o altã
cale, calea neleopoldinã, care ni-l

aratã ca un diplomat abil ºi un
cunoscãtor profund al realitãþilor
sociale, politice ºi religioase din
Imperiul Austro-Ungar. Aceastã
cale însemna pentru Episcopul
Petru Pavel Aron cultura ºi ºcoala.
În anii exilului, Inochentie Micu
Klein recunoaºte cã succesorul
sãu a procedat mai potrivit timpului,
cu mai mult tact, ºi cu mai rodnice
consecinþe, mãrturisind într-o
epistolã, îndurerat, cã jertfa sa nu
a fost de bunã seamã inutilã, dar a
fost prematurã ºi fãrã sorþi de
izbândã în momentul respectiv:

„Bine ai zis tu, la despãrþirea
noastrã în Viena, când ne-am
despãrþit între lacrimi: naþiunea
trebuie crescutã, educatã, ca sã
fie în stare de a se emancipa. Acei
singuratici cari se jertfesc pentru
naþiune sunt astãzi ca un beliduce
zelos ºi înflãcãrat, dar fãrã armatã.
Vor trece secoli poate pânã ce
sâmburele va rãsãri. Cu mare
bucurie sufleteascã urmãresc toþi
paºii tãi, ºi vãd cã în adevãr tu
arunci sãmânþa cu mâna plinã. Ea
va rãsãri, desigur, numai de ar fi
cine sã pãzeascã sã nu i se taie
rãdãcina”,

- Este întemeietorul ªcolilor din
Blaj, deschise la 11 octombrie
1754, supranumite de generosul
lor ctitor, inspirat, poetic ºi vizionar
„fântânile darurilor”, care într-o
existenþã de peste douã secole ºi-
au onorat aceastã metaforã
mitologicã, pentru cã spune
Cipariu:„Care ºcoalã între toate
ºcolile româneºti poate sã arate
atâþia bãrbaþi mari ieºiþi din sânul
lor?... Unde a putut sãmânþa arun-
catã de economul cel bun sã
aducã fructuri mai însemnate de
cum a adus sãmânþa revãrsatã pe
acest loc, ce se pãrea cel mai steril
ºi mai rãu cultivat ? Unde s-au
vãzut cândva osteneli ºi sudori mai
bine rãsplãtite ? Unde seceriº mai
mulþumitor decât pe acest înþelenit
câmp ºi unde lucrãtori aºa puþini

se vãzurã la început? Unde s-a
putut cândva cu mijloace aºa de
puþine a se câºtiga efecturi mai
însemnãtoare de cum ne aratã
istoria acestui loc ºi a acestor
ºcoale?”

- Într-o vreme de mari tulburãri
confesionale, împotriva Unirii cu
Biserica Romei, Episcopul face
numeroase vizitaþii canonice ( într-
una din acestea îºi va gãsi
obºtescul sfârºit), pentru a
demonstra temeiurile acestui act
providenþial pentru naþiunea
românã; argumentele sale sunt
expuse în douã cãrþi Floarea
adevãrului (1750) ºi Dogmatica
învãþãturã – opere de pionierat în
aproape inexistenta literaturã
dogmaticã româneascã.

- Meritul de cãpetenie al lui
Patru Pavel Aron în istoria literaturii
române este tãlmãcirea Bibliei în
anii 1760-1761, unica tãlmãcire a
Vulgatei în limba românã.

În monografia care i-a
consacrat-o, Augustin Bunea îi
face un portret memorabil:

„Astfel ºi-au câºtigat românii din
Transilvania, în locul lui Klein, un
alt arhiereu, cult ºi erudit fãrã
fudulie,smerit ca sfinþii pãrinþi ºi
arhiereii cei mai aleºi ai Bisericii
creºtine, dar inimos în faþa celor
puternici pânã la jertfirea de sine
pentru autonomia ºi dreptatea
Bisericii; cumpãtat ºi sãrac peste
orice închipuire pentru sine, dar
darnic fãrã margini pentru alþii ºi
pentru instituþiile bisericeºti ºi
româneºti, tare ca stânca în
credinþa bisericii din Roma, dar
alipit cu tot sufletul ºi chiar cu
înfãþiºarea sa externã, pânã la cele
mai neînsemnate lucruri de
ceremoniile, ritul ºi aºezãmintele
Bisericii Orientale”.

Nicolae Iorga îl vede ca un
vlãdicã al întemeierii, cãci este
întemeietor de ºcoalã blãjeanã, iar
spiritul sãu este veºnic îngrijorat
de soarta acestor instituþii de
învãþãmânt de el ctitorite, iar
îndemnul marelui istoric -  „Învãþaþi
bine, copiilor ºi tinerilor din ºcolile
blãjene, Vlãdica întemeierii vã
vede!” – poate constitui un motto
stimulator pentru toate generaþiile
de învãþãcei ce au urmat sau vor
urma  sã-ºi adape setea de
învãþãturã la aceste binecuvântate
„fântâni ale darurilor”.

Ion  Buzaºi

La statuia Episcopului
Petru Pavel Aron
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Ion Cristofor propune o lecþie
atipicã de muzicã publicului cititor
în volumul de poezii Gramofonul
pe pãmânt (Cluj-Napoca, Editura
Limes, 2014). Glasurile, fie ele
auctoriale sau lectoriale, nu mai ºtiu
sã se facã auzite ; sau, în cazul în
care participã la o conversaþie,
iluzia partajului se destramã
repede, totul fiind monolog sau
simulacru conversaþional.Aceasta
este ipoteza sumbrã care
determinã configurarea universului
ficþional al volumului. Indiferenþa
societãþii – nu ºtim cine e
proprietarul pietrelor pe care
cãlcãm / nu ºtim cine întreþine focul
la cazanul de presiune din subsolul
clãdirii / nu ºtim cine aliniazã copiii
în faþa zidului de la ºcoala primarã
(p. 61) – trebuie vindecatã. Vocea
poeziei trebuie sã participe la
punerea în scenã a actualitãþii.
Departe de turnul de fildeº, poezia
e relaþie, aºa cum lasã sã se
subînþeleagã ritmurile, accentele ºi
tensiunile create în ºi prin textele
poetice. Îmbinarea imaginii vieþii
sociale actuale cu textul poetic
poate fi explicatã prin activitatea
proteicã a autorului care a realizat
numeroase volume de poezie,
eseuri, interviuri ºi traduceri. Toate
aceste forme textuale contureazã
un exerciþiu de articulare simultanã
a meditaþiei ºi a revoltei, precum ºi
a virtualului cu actualul.

Reflexiv, problematizant, dar ºi
ironic, universul poetic din
Gramofonul pe pãmânt încearcã
sã redefineascã poezia ºi rostul
acesteia în societatea actualã. Nu
o logicã normativã  este conturatã,
ci una condiþionalã, alternativã ºi
subiectivã. Poezia este alegere ºi
responsabilitate, este o limbã mare
cât o patrie întrucât este un spaþiu
de locuire. Expresia este o formã
de existenþã: mã voi muta într-o
limbã strãinã în care nu existã
cuvântul mamã / în care nimeni nu
mai rosteºte bunã dimineaþa

Anamaria  Lupan

Sunete, strigate, ecouri
si repetitii muzicale

domanelor domnilor / bunã seara
doamnã moarte (p. 11).
Schimbarea limbii, anularea
cuvintelor malefice care creeazã
realitatea apãsãtoare, poate
genera o altã lume, una mai
frumoasã ºi mai umanã, întrucât
existã o mare putere a simbolicului.
Renaºterea în ºi prin text propusã
de poet este departe de arta
textualistã; aceasta este, mai
degrabã, elementul ce marcheazã
revelaþia unei noi stãri sociale.
Universul suprasaturat al
comunicãrii (care reuºeºte, uneori,
sã devinã relaþie) are nevoie pentru
a se structura de limbaj ºi de voci
mai mult sau mai puþin accentuate
ºi grave.

Dizarmonia este decorul
exerciþiilor ritmice caracteristice
prezentului. Carnavalescul
scenariu al peisajului social actual
– Locuieºti nu ºtii prea bine de
când pânã când / într-un veac de
asasini de semidocþi de plagiatori
/ chiriaº în trupul ºi-n casa unui
sãrãntoc / într-o vreme în care
suflã vântul tuturor oportuniºtilor (p.
31) – se reflectã halucinatoriu ca
într-un joc terifiant de oglinzi în
domenii ºi planuri ale realului.
Salutul de noapte bunã apare
transfigurat într-o incantaþie
lugubrã a prezentatoarei de ºtiri
care anunþã câteva explozii câteva
falimente câteva accidente (p. 33),
iar, pe fundal, corul guvernamental
cântã strident criza: E crizã, sã
strângem cu toþii cureaua / þipã din
fotolii economiºtii, blondele ºi
guvernul. (p. 30). Aceastã lume
deviatã este sursa mirosului
pestilenþial ce aminteºte de
tãrâmurile mitologice supuse
mâniei zeilor; corupþia, minciuna ºi
vorbele deºarte ale parlamentarilor
ºi ale politicienilor au fãcut sã ni se
parã cã lumea întreagã /  duhneºte
a rahat (p. 15).

 Istoria tragicã ºi portretul ei
grotesc, fie cã e citit diacronic sau

sincronic, stau la baza anulãrii
oricãrei invitaþii de renaºtere.
Uitarea trecutului nu este o soluþie
adecvatã. Timpul actualitãþii cere
strigãte ºi þipete pentru cã orice
exerciþiu de confesiune este ratat
indiferent de locul unde acesta
apare ; la frizerie, la spovedanie
sau la psihiatru, vorbele nu se mai
fac auzite ºi înþelese, ci, acestea
devin subiecte maligne prin
traducerea lor în elemente
financiare ºi economice.
Transcendentalul apare sub o
formã metamorficã, devenind o
problemã de resurse economice.
Diferenþa dintre leagãn ºi mormânt
(p. 9) nu mai þine de un substrat
ideatic, ci aceasta este traducerea
dintre douã costuri, respectiv
costurile pentru viaþã ºi cele pentru
înmormântare. Miracolele nu-ºi mai
au rostul în acest rest de lume.
Închisoarea se extinde pretutindeni
aºa cum strigã cetãþeanul refuzat
de propria-i limbã: vorbesc într-o
neînþeleasã limbã pãsãreascã / o
limbã pe care nici lemnele nici
pietrele / nici pãsãrile nu o mai
înþeleg (p. 65). Începe anularea ºi
suspendarea umanitãþii. Strigãtul
mântuirii amânate – Cine va veni
sã ne mântuie? (p. 13) – nu are
nuanþe de jale sau de disperare, ci
marcheazã ecoul unei speranþe
destrãmate; este finalul unei iluzii.
Mântuirea are loc altundeva ºi
altfel. Aceasta primeºte trãsãturile
unui exerciþiu identitar.

Importurile masive ºterg
caracteristile identitare la nivel
micro ºi macro social. Vocile nu se
mai pot recunoaºte, ci ele ajung sã
repete obsesiv ºi dezarticulat Nu
sunt eu (p. 8). Gramofonul impune
un schimb identitar complet;
obiectele, spaþiile, practicile,
identitatea, toate sunt elemente ce
participã la un posibil transfer
identitar, dar care, este, din fericire,
refuzat. Urmele de existenþã ºi
vocile înregistrate nu sunt
acceptate în prezent.

Dinamica schiþatã de universul
poetic al Gramofonului propune un
cititor activ, implicat în lumea care
vrea sã îi scape. Ecoul se cere
anulat de strigãtul entuziast al vocii
personale.

ª
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Jurnalul de cãlãtorie a fost
substanþial reprezentat în toate
epocile literaturii române. O re-
trospectivã atentã ar putea repera
cu uºurinþã aspiraþia continuã a
personalitãþilor literare – încã de
la cronicari ºi pânã la scriitori de
azi – de a-ºi relata experienþele
de cãlãtorie. Voluptatea epicã,
revelaþia unei existenþe insolite ºi
eventualele picanterii au antrenat,
de-a lungul timpului, gustul citi-
torilor pentru o atare formulã
diaristicã. O altã raþiune posibilã
o constituie, în termenii lui Noica,
românii care „au o bunã deschidere
faþã de confesiune“. Pesemne cã
aºa se justificã ºi „voga“ jurnalelor
de cãlãtorie de dupã 1989.

China, jurnal în doi timpi (Edi-
tura Tracus Arte, Bucureºti, 2013,
116 p.), volumul lui Andrei Bodiu,
înregistreazã douã experienþe de
cãlãtorie: cãlãtoria la Shenyang
ºi la Beijing, din 2012,  dublatã de
rememorarea – în tandem – a unei
alte cãlãtorii pe meleaguri chi-
nezeºti, care a avut loc în 2010.
Or, o asemenea circumstanþiere
bi-diegeticã a evenimenþialului
(într-un joc bine speculat al ana-
lepselor) nu face decât sã intensi-
fice, în chip fericit, efectul de
autenticitate ºi miza epicã a
jurnalului.

Andrei Bodiu ne introduce în
atmosfera chinezeascã printr-o
preocupare vizibilã pentru resti-
tuirea culorii locale, a cutumelor,
a mentalului (diferit) de cel euro-
pean. Poate cã ºi demontarea
unor mituri se înscrie în aceeaºi
direcþie („Pasagerii sunt, în ge-
neral, bãrbaþi înalþi. În rãspãr cu
locul comun conform cãruia
chinezii sunt mici ºi seamãnã toþi.
Sunt foarte, foarte diferiþi. Încã de
acum doi ani am vãzut chinezi
aproape negri, chinezi care au
ochii mai puþin oblici ca mulþi
români, oameni, încã o datã, foarte
diferiþi ºi care cu greu pot fi
confundaþi”). Una dintre opþiunile
meritorii ale autorului o constituie
reprezentarea elocventã a spa-
þiului, îndeosebi a oraºului care
conþine, în formele proprii de
organizare, semnele identitare ale
unei întregi colectivitãþi: „Strada e

Marius Popa

Jurnalul chinezesc
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Imnul cioZvârtei

spaþiul diversitãþii, dar ºi al
discrepanþelor sociale pe care le-
am vãzut ºi acum doi ani”.

Ritmul alert (ºi, totodatã,
echilibrat) al naraþiunii câºtigã, încã
de la început, interesul citito-rului,
cãruia i se propune o „incur-siune“
în mediul academic chine-zesc, la
care autorul are acces în calitatea
de profesor (ºi repre-zentant al
Institutului Confucius), invitat la
Universitatea Jianzhu din
Shenyang, „din nordul îndepãrtat al
Chinei“. „O salã de clasã pe trei
sferturi plinã [duminica]“ ºi studenþii
„foarte concentraþi, cu câte un teanc
de cursuri ºi cãrþi în faþã“ stârnesc
admiraþia profesorului braºovean
pentru þara în care „viaþa e durã ºi
trebuie sã fructifici la maximum
ºansa de a învãþa pentru a-þi
construi o carierã“. Insist asupra
unui astfel de exemplu, întrucât
jurnalul lui Andrei Bodiu se
articuleazã, în mare parte, pe o
comparaþie amplã între arealul în
discuþie ºi arealul autohton.

Paginile jurnalului de cãlãtorie
pe care Andrei Bodiu îl publica în
2013 se dovedesc, fãrã îndoialã,
mai mult decât ofertante, în
virtutea experienþei captivante pe
care o reconstituie într-o formulã
susþinutã ºi antrenantã.

Poemele incluse în volumul de
debut al Ralucãi Blezniuc, imnul
cioZvârtei (Editura Vinea,
Bucureºti, 2013), descoperã
esenþele printr-un ecorºaj al
realitãþii, proces care justificã
mottoul ironic al plachetei, id est
o replicã a celebrului actor
american Clint Eastwood: „Pe
lumea asta, prietene, sunt douã
feluri de oameni: cei cu arme
încãrcate ºi cei care sapã. Tu
sapã”.

Încã din primele pagini
observãm cã avem de a face cu o
liricã confesivã, susþinutã de un
imaginar poetic complex, construit
pe o structurã binarã: miºcarea
descendentã din primele douã pãrþi
ale volumului (1600 de secunde
învinºilor ºi pot trãi sarajevo) e
dublatã de miºcarea ascendentã
din cea de-a treia parte a acestuia

(amazing grace). Indiferent de
vectorii cu care opereazã poeta,
în acest volum direcþia este întot-
deauna cunoaºterea purã atât a
sinelui, cât ºi a alteritãþii, fie cã e
vizatã alteritatea imediatã sau cea
supremã (cazul reuºitului poem n-am
vrut niciodatã nimic din lumea as-
ta). În ciuda mizei ontologice a
poemelor, autoarea ºtie din start cã
o astfel de încercare este sortitã
eºecului în postmodernitate („se
zice cã dimineaþa trebuie deschise
geamurile/ în toate cele ºase
ºanþuri/ udate florile de pe oameni/
dar eu mereu uit sã mã trezesc“),
dar tocmai aceastã luciditate
susþine tensiunea întregului volum
ºi evitã cãderea în fixaþii lirice,
catalizând transfigurarea expe-
rinþelor personale („din toatã
tinereþea nu rãmâne nimic/ imnul
cioZvârtei poate“).

Edificatoare pentru idealismul
unei poete care se defineºte
printr-o scindare între lumea în
care trãieºte ºi esenþele pe care
le cautã sunt poemele viaþa în do
minor, primele lampioane sau
versuri precum „dar dacã mã
întrebi/ ce e iubirea/ pot sã o de-
finesc aºa:/ dimineaþa/ când mã
trezesc/ lângã amintirile tale din
copilãrie/ le privesc cum se îm-
prãºtie/ printre hainele mele/ ca
niste raze de soare/ în centrul/
Siberiei.“ Acest conflict este re-
zolvat prin rezistenþa la tentaþia de
a refuza alteritatea într-un gest
solipsist ºi prin intuiþia conform
cãreia la amazing grace nu se
poate ajunge decât prin accepta-
rea ºi asimilarea atât a realitãþii
interioare, cât ºi a celei exterioare.
În absenþa unei asemenea intuiþii
apolinice, volumul ar putea fi
suspectat de fragilitate („poemele
mi le aºez toate pe umeraºe/ altfel
din extremitãþi mi-ar zbiera“).

Titlul decupat dintr-o ars poetica
(1600 de secunde învinºilor),
aduce în prim-plan motivul tinereþii,
subliniat contrapunctic de-a lungul
volumului de obsesia morþii: „mai
ai rãbdare,  moarte, îþi va veni ºi
þie timpul“. Versurile „viaþa e o
iubire/ uitatã la 4 dimineaþa pe/
noptierã/ lângã o sticlã de Mili/
expirat”, ne-ar putea sugera cã
avem de a face cu un univers
poetic în care viaþa ºi iubirea au
rãmas lipsite de suport. Însã o
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Cristina Popescu

Poezie cu bisturiul
Poetul care priveºte viaþa ca pe

un telefon pus pe vibraþii, iar
realitatea ca pe o subtitrare
desincronizatã, cel care poate sã
cânte la un autobuz cu burduf ºi
sã ne indice cã la ultimele semne
de pe cotoarele cãrþilor nu se
poate ajunge decât pe scãri, nu
poate fi decât postmodernist;
circumscriere care, ce-i drept, nu
poate epuiza imaginarul poetic ºi
mecanismele textuale din Cifra
Latinã (Editura Diacritic, Timiºoara,
2013).

Poetica tãioasã secþioneazã
realitatea ºi scormoneºte în
viscerele ei acele lucruri cenuºii ºi
artificiale pe lângã care trecem în
fiecare zi, peste care aºazã un
neon cu luminã palidã, cãrora apoi
le sudeazã cu brutalitate sensuri
în nuanþe la fel de cenuºii.
Imaginarul poetic este lipsit de
sclipire, ocolind conþinuturile înalte;
cuvinte nonpoetice sunt indi-
vidualizate firesc din universul
urban, dar ipostaziate umoristic ºi
creativ, ca ºi cum poetului neîn-
demânatic i-ar scãpa bisturiul... în
mod repetat.

Cartea pe care o joacã este
elementul-surprizã. În maldãrul de
juxtapuneri de lucruri ºi idei adesea
logic incompatibile, cititorul se
poate simþi deconcertat,
dezrãdãcinat, intrigat, dar ºi uºor
amuzat. Aflãm cu uimire într-un
poem intitulat cu o întâmplãtoare
cifrã latinã cã sinele poetic a
dispãrut ºi cã, în locul lui, „se
rostogoleºte prin pantoful de
jogging/ un sâmbure dintr-o

cireaºã sumarã.”
Desprinderea de sine ºi

dezintegrarea universului împânzit
de tramvaie, taxiuri ºi autobuze
par a fi obsesii creative ale poetului,
care însã nu epateazã, ci sunt
învãluite supratextual (mai ales la
nivelul cuvintelor alese) în
banalitate ºi loc comun. Se
desluºesc, presãrate, sclipiri
îmblânzite ºi un fel de tensiune
electricã, cu metafore-asocieri
fanteziste. Într-o oarecare (artã
poeticã) CLV, poetul e o fiinþã care
respirã urbanul ºi al cãrui costum-
suflet împrumutã din trãsãturile
oraºului ºi se exprimã în limbajul
acestei entitãþi – „Gulerul meu e un
sinucigaº urcat/ pe un stâlp de
tensiune alb.”, „Mânecile mele sunt
luminile de jos/ ale universitãþilor,
noaptea.”

În XCV, un trandafir îºi smulge
în tonuri sublime apa din pahar ºi
îºi gãseºte liniºtea, iar în visul-
oglindã ne apare „frânt pe reverul
unui accident de limuzinã,/
înconjurat de asistente frumoase/
ºi fiole pline cu fericire.” Nemaifiind
nevoie sã subliniem caracterul
insolit, locul de veci al trandafirului
se aflã sub celofanul unui pachet
nou de þigãri.

Aºa cum a fost recomandatã la
propria lansare, Cifra Latinã este
o carte „de citit cu mintea
deschisã”. Ea te smulge din cotidian
ºi te aruncã într-un cotidian al
poetului, mai neliniºtit, mai subtil ºi
mai amuzant, care freamãtã sub
buricele degetelor, în aburi de cafea.

Ana-Maria Deliu

Singurãtate cosmicã,
neliniºte ontologicã

Anul acesta Polirom a publicat
Escapada, al doilea volum de
povestiri al Laviniei Braniºte, în
colecþia „Ego.Prozã” (Editura
Polirom, Iaºi, 2014). Lumea fic-
þionalã destinatã escapadei e
guvernatã de derizoriu ºi de
absurdul depresiei. Volumul se
preocupã de suferinþã sub diverse
metamorfoze existenþiale – fricã,
singurãtate, inadecvare, de-
pendenþã de muncã, moarte,
plictis, apatie, bãtrâneþe, ruºine,

mediocritate. Pentru cã tehnica
povestirii e stãpânitã eficient,
emoþiile negative nu copleºesc, ci
creeazã o legãturã afectivã între
instanþele narative.

Povestirile pun în scenã tabloul
clinic al celor mai frecvente
sindroame din societatea actua-
lã: anxietatea generalizatã (Ea ºi
Lili), depresia (AXN Crime; Luiza;
Bob conducea spre casã); fobia
(Ai voie tu sã umbli la valuri?),
captivitatea într-o situaþie de ur-
banitate middle-class, eventual
într-o multinaþionalã. Tonalitatea
emo-þionalã e „singurãtatea cos-
micã” (Dezvoltare personalã, p.157).
Subiectele existenþiale întreþin
ritmul tensionant al discursului.
Rar, când nu e vorba despre su-
ferinþã, se insistã asupra peni-
bilului inevitabil al condiþiei uma-
ne moderne – cum ar fi cãlãtoria
cu o plasã de mâncare care
curge, pentru un student ne-
cunoscut, în trenul supraaglomerat
(Duminica). Existenþa gri e investitã
cu lipsã de speranþã – derizoriului
urban e profund. Viaþa e prea
înnãmolitã în prozaic (Anelide sau
Dezvoltare personalã).

Cauza suferinþei, angoasa, e
investigatã ficþional. În majoritatea
secvenþelor, intriga obiectivã
constã într-o întâmplare banalã, dar
subiectul principal e tabloul
comportamentului cognitiv anxios.
Umorul tempereazã fluxul de
informaþii negative. AXN Crime
respectã acest tipar. Vecinii
suspecteazã personajul principal
cã ar fi spart dulãpiorul de pe hol al
unuia dintre ei ca sã fure „douãzeci
ºi douã de borcane de zacuscã,
patru borcane mari de murãturi ºi o
damigeanã de þuicã.”(p.62). În
paralel, naratorul subiectiv descrie
propria situaþie de viaþã degradantã
– lucreazã încontinuu ca sã termine
subtitrãrile la seriale poliþiste, nu s-
a mai schimbat din pijama, trãieºte
într-un apartament înghesuit, se
izoleazã, grila de percepþie e
afectatã de munca pe calculator ºi
de supradoza de seriale ºi se teme
de strãini. Frica de a muri singurã
în apartament e înregistratã printr-
o amintire relevantã. Anxietatea ei
devine comicã prin redarea unui
incident când personajul rãmâne cu
chiuveta în mânã tocmai în
încercarea de a preîntâmpina
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sub formã de guler ne edificã în
privinþa vitalitãþii paradoxale care
caracterizeazã acest volum: „m-
aº sinucide în clipa asta dacã a
doua zi aº fi jucatã/ de cadavrul
meu/ într-o piesã de teatru.“
Deasupra lu-mii create de Raluca
Blezniuc pare sã troneze perpetuu
o sabie a lui Damocles pe care e
gravat versul: „HURRY UP
PLEASE ITS TIME“ (T.S. Eliot).
Dar acest fapt nu face decât sã îi
confere în cele din urmã
autenticitatea la care aspira.
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accidentul fatal.
Gândul la moarte însoþeºte

manifestãrile anxioase. Subiec-
tul uneia din povestirile finale
vizeazã o vizitã la psiholog. Ac-
þiunea e urmãritã pe trei planuri.
Cadrul vizitei propriu-zise, ne-
satisfãcãtoare, planul cognitiv,
gândurile pe care nu le aude
psihologul, în legãturã cu istoria
eºecului personal, descrierea
motivului pentru care face terapie
– jena de a concedia pe cineva ºi
detaliile secundare ale discuþiei cu
prietena, care contribuie la efectul
de real al ficþiunii.  Personajul îºi
defineºte situaþia astfel: „un om
îngrozit de viaþã ºi de sfârºitul ei”
(Luiza,p.189). Aceastã expresie e
cheia motorului narativ al cãrþii.
Îngrijorãrile personale sau
contactului cu persoane în vârstã,
muribunde amintesc iminenþa
sfârºitului. Una din cele mai
cutremurãtoare povestiri se ocupã
de fiicele „obosite de atâta spaimã
cã nu ºtiu ce sã facã” care îºi
pregãtesc tatãl de moarte (O sutã
opt). Alteori, gândul la moarte e
provocat de faptul cã sfârºitul
altcuiva ar aduce foloase personale
(Anelide, Boris) sau se asistã la
moartea unui prieten (Juan).

Experienþa esteticã a Esca-
padei e satisfãcãtoare datoritã
întrebuinþãrii abile a tehnicii
naraþiunii scurte pentru a explora
domeniul vulnerabil al suferinþei
inevitabile. Personajele cu identi-
tãþi diferite au în comun durerea,
singurãtatea ºi o interpretare
negativã a vieþii. Povestirea finalã
reuºeºte sã izoleze durerea ºi
banalul prin intermediul narãrii la
persoana întâi despre respingerea
afecþiunii disperate a unui câine.
Lectura se încheie într-o stare
melancolicã, amintirea unor sen-
tinþe despre adevãrul suferinþei ºi
a personajelor conturate suficient
de bine încât sã parã cunoºtinþe
apropiate.

Andra Felea

Un romantic
Deºi optzecist, poetul Marian

Drãghici nu resimte impetuozitatea
revendicãrii cronologice a identitãþii
sale literare ºi tãgãduieºte eticheta
preþioasã de postmodernist,

preferând atributul de neo-antic.
Luminã, încet lasã impresia de

jurnal ultim, cu valenþe
testamentare – scriere grabnicã în
vecinãtatea ameninþãtoare a
sfârºitului, doar pentru a-l
descoperi în sine.  Din aceastã
angoasã a neantizãrii se hrãnesc
ºi obsesiile demiurgice, ale spusei/
scrisei potrivite: „Cineva sã-mi
arate în fiecare iatã fraza/ cu care
trebuie sã începi astãzi/ pentru a
ajunge departe”… Dar efortul sãu
prinde contururile nedesãvârºirii
(„n-am întâlnit armonia”), aceastã
neregãsire hrãnind „arborele
muþeniei”, ca un avertisment
wittgensteinian al tãcerii. Dar
Marian Drãghici nu poate tãcea.
Pentru cã versul e experienþa
ultimã: „fiecare poem mare ºi
adevãrat /declanºeazã / ºocul unei
scurte morþi” – ºi aceste morþi
succesive sunt revelatorii,
apoteotice, conferind existenþei
caracter sacru. Poetica lui Marian
Drãghici e una dualã, a clivajului
ontologic în sens platonician,
dovedind un aspru joc al reamintirii
conþinuturilor ideale: „într-o altã
vârstã poeticã oho/pe când trãiam
în interiorul poeziei ca într-un halou
mistic”. Clivajul ontologic se
pãstreazã ºi la nivel identitar –
resimþirea extremã a frigului/
singurãtãþii/neantului  înghesuind
într-o uniune strâmbã dubletul
antinomic ce-l formeazã: „eul  meu
mistic/ lângã batracianul ateu”.
Poezie a raportãrii spaþio-
temporale a sacrului ºi profanului,
cu graniþe estompate însã, ea
coboarã cerul pânã la nivelul
trotuarului, invitând un Hristos re-
contextualizat în bufet. Aceleaºi
voci intoneazã „o, ce veste
minunatã dar ºi/ ole ole ceauºescu
nu mai e”. E tot mai pregnantã
senzaþia de neapartenenþã, de
impropriu situaþional, de fosilizare
a orizontului sacramental.
Universul-eºafod al divinitãþii va
suferi o degradare eschatologicã:
„La venirea sa Domnul / va gãsi
aici un popor de barbari”. Singur
poetul se sustrage acestei cãderi
ontologice evidente. Complexul
mesianic revine obsesiv în opera
lui Drãghici, acordând versificãrii
valenþe ultime – de exerciþiu
privilegiat al libertãþii: „colivia
rãmâne goalã pe pãmânt/ ºi

pasãrea aceea dând din aripi
întruna acolo sus. Câte poeme/
câte versuri mari ºi adevãrate/în
viaþa unui poet/atâtea/morþi/bruºte/
successive”. Dacã filosofia e
pregãtire pentru viaþã, Marian
Drãghici dã de înþeles cã poezia e
pregãtire pentru moarte…
Instrumentarul simbolic utilizat
pune în legãturã, în sens mistic,
complexul christic, bestiarul
totemic, muzica sferelor , îngeri ºi
demoni, erinii interioare. Leitmotiv
obsedant, „pãhãruþul” e o infimã
mãsurã a unui Ghetsimani
personal, operand atât ca
asumare destinalã sacrã, cât ºi ca
îndreptar optic pentru o permutare
ontologicã  a sensurilor cotidiene
– „lentila idealã”.

Efortul sãu expresiv e sincer ºi
curgãtor, cu mici excepþii, când
discursul liric manifestã o tendinþã
studiatã de ermetism, dar ºi astfel,
ceea ce urmãreºte poetul nu e
altceva decât un transfer al poverii
construcþiei de sens de la autor
spre cititori. Lirica sa este o liricã
maniheistã, dar contururile se
depigmenteazã, lãsând imaginarul
pradã unei neliniºti cu funcþie
purificatoare.  Versurile sale
încapsuleazã paradigma luptei, a
devenirii. ªi cred cã acesta e
mesia-nismul lui limpede: sã
încerci sã (TE) salvezi când toþi au
renunþat sã mai creadã. Versurile
lui sunt ºi versuri ale cãderii. Dar
nu numai. ‘i acest nu numai  îl ridicã
din rândurile profeþilor abisurilor ºi
putrezirii. Drãghici rãmâne un
romantic cu pretenþii vizionare,
consacrând ideea de chemare, de
misiune, de moºtenire sacrã prin
ºi întru scris.

Emma Puºtan

Un poet al sonurilor
delicate

 Poezia lui Nicolae Popescu-
Galicea care semneazã la Editura
Ex Ponto din Constanþa, 2013,
volumul Vindecã-mã de uitare!,
este una a împãcãrilor solare cu
perindarea sa prin univers.
Discretul poet îºi acceptã condiþia
umanã aºa cum i-a fost datã ºi îºi
trãieºte la cote senine bucuria de
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a exista hic et nunc.
 O temã predilectã a poetului e,

oricât ºi-ar dori ca fiinþele dragi ºi
lucrurile din jur sã rãmânã imuabile,
aceea a lui fugit irreparabile
tempus: „Înaintãm/ Sub escorta
vremii” (Înaintãm). Scurtarea
timpului propriu e perceputã
dureros, dar, deºi nu are niciun
remediu sã-l þinã pe loc din
curgerea lui nemiloasã, poetul se
bucurã, totuºi, de existenþa sa
biologicã eºalonatã de o parte ºi
de alta a întretãierii a douã veacuri.
E, prin urmare, firesc ca trecutul,
în antitezã cu prezentul, sã i se
parã mai roz ºi mai consistent
(Presimþi, Cândva ºi acum).
Aceastã mare ºi neîntreruptã
trecere îi prilejuieºte plângerea
celor plecaþi pe tãrâmul umbrelor,
membri ai familiei, prieteni apropiaþi
ori poeþi ºi oameni de culturã pe
care poetul îi considerã mentorii sãi
(Blaga, Eminescu, Marin Sorescu,
Nichita Stãnescu, Adrian Pintea
etc.) ºi poetul o face cu secreta
mândrie ºi cu orgoliul cã piosul sãu
gest omagial e o modalitate de a
nu lãsa uitarea sã se aºtearnã
definitiv ºi irevocabil pe numele ºi
chipul celor dragi lui (Mamã!,
Adânc regret, Nu te aºteptai).

 Nu lipsit de tandrã cochetãrie
poeticã, Nicolae Popescu-Galicea
îºi chestioneazã badin neliniºtea
care a dat de adresa lui ºi-l obligã
sã scrie ºi sã-ºi ºlefuiascã
sârguincios poemele: „Neliniºte,/
Cum ai dat de adresa mea?/ Mã
jucam de-a cuvintele/ Când am
fãcut cunoºtinþã/ Cu tine/ ªi de
atunci/ Ai pus stãpânire/ Pe fiinþa-
mi,/ Încerc sã mã odihnesc/ O
clipã,/ Dar tu îmi faci semn/ Sã-mi
potrivesc în mâna dreaptã/
Condeiul,/ Tocit de atâta scris./
Pânã la ºlefuirea poemului.../ Cum
ai dat de adresa mea,/ Neliniºte?”
(Motiv cu neliniºte).

 Poetului îi plac versurile care
curg în ritmuri impecabile ºi-ºi
nasc propria muzicalitate: adiind,
parcã, dinspre Tudor Arghezi:
„Roatã, roatã,/ Toþi vor sta/ Doar
supuºi/ În calea ta,// Învârtirea-þi,/
Vrând-nevrând,/ Ne striveºte/
Rând pe rând” etc. (O roatã). De
realã ºi cumpãtatã frumuseþe
incantatorie sunt acele poeme ce-
ºi trag seva inspirativã din
colindele româneºti vizând

instituirea bunãstãrii, fericirii, pãcii
ºi iubirii universale în casele ºi
vieþile semenilor uraþi dupã datinã:
„Fire, mii, ale luminii/ Dau vigoare
rãdãcinii./ Mugurii se-aratã iar/ Într-
un legendar stejar.// Omule, de
primãvarã/ Dor þi-a fost de prima
oarã.../ Ura facã-se cãrbune/
Binele sã ne adune.// Facã-se
cenuºã ura/ Sã ne vindecãm
arsura/ De pe suflet ºi, apoi,/ Sã
ne-apropiem de noi...” (Facã-se...).

Nicolae Popescu-Galicea este
un poet al sonurilor delicate ºi care
întregeºte, pe cât de onorabil, pe
atât de discret ºi delicat, peisajul
liric tomitan actual.

  Ion Roºioru

Maldororiana

Andreea Heller-Ivancenko

Ultimul volum al lingvistei
Eugenia Bojoga, Limba românã –
„între paranteze”? Despre statutul
actual al limbii române în Republica
Moldova, reuneºte mai multe

Între paranteze?

Avocatã învederatã a literaturii
bune în sensul cel mai temeinic ºi
fãrã umbrã de ironie, Ana Ionesei
ne invitã prin volumul de poezie
Maldororiana (volumul câºtigãtor al
Concursului de Debut, secþiunea
Poezie, organizat de Editura
Adenium, 2013) sã ne înfruptãm
dintr-un meniu îmbelºugat ºi rafinat
de feluri de bucate literare ºi
muzicale, toate servite cu o con-
descendenþã echivocã. Voiajoare
idealistã, poeta se plimbã prin
culturã ca printr-o grãdinã luxuriantã
plinã cu trufandale. Maldororiana
este de o cuminþenie ambivalentã:
am putea sã ne lãsãm înºelaþi cu
bunã ºtiinþã de pretins naivitate... La
sfârºitul lecturii poemelor mi-am
imaginat o curtezanã care îºi lasã
din când în când, cu intenþie, coturnii
acasã ºi se plimbã aºa cu rochia
înglodatã pentru delectarea
asistenþei.

Volumul se deschide cu un ton
pe cât de ironic („Maldoror o mustrã
pe Maldororiana cã din rãnile sale
curg cuvinte în loc de sânge.”), pe
atât de melancolic ºi paseist (prin
citatul kafkian „Departe, foarte
departe se petrece istoria
universalã, istoria sufletului tãu.”).
Încã din deschiderea volumului,
Ionesei îºi expune ironia cultã de
connaisseur, ironie premeditat ºi
declarativ angajatã în literaturã.
Textul este în mare mãsurã dedicat
explicit ºi într-un fel aservit pasiunilor
ei de lecturã. Rezultã o broderie
inspiratã. ªi poate tocmai aici stã

forþa poeziei ei ºi numai o astfel de
materie ar putea-o transmite aºa
cum o face. Pe alocuri, atunci când
lasã ironia, textul este strãbãtutã de
un stimmung tragic, cum apare în
(necicatrizabil): „O ranã înflorea în
sufletul unui om / Ludwig van îºi
pierdea auzul încercând sã
opreascã sângerarea / Dar Für
Elise era o ranã care a înflorit o
singurã datã.” ªi din nou ne
aºteptãm la o Venus în Blãnuri în
poemul Femeia goalã cu hainã de
blanã, dar nu-i niciun desfrâu, de fapt
vorbeºte cu o pudoare exageratã
despre „o scrisoare care n-are
curajul sã iasã din casã în pielea
goalã / Acoperitã numai cu un plic
timbrat.” Din când în când, mai cade
într-o comportare tipicã, cu un pic
de evazionism ºi jocuri formale cu
personaje literare care devin uºor
artificioase: „Fernando [este vorba
despre Pessoa] / Te-a trimis în
probã Substantivul Propriu din
ceruri / Sã anunþi oamenilor cea de-
a doua întrupare / Fernando / Sunt
o Marie Magdalenã anesteziatã”.
Dar ºi o foarte frumoasã viziune
reflectatã ironic ºi melancolic
asupra altor personaje în Basca lui
Bergman: „fiindcã eu, Basca lui
Bergman / nu mai ºtiu dacã te-
aºtept pe tine Cavalere / sau joc ºah
cu tine, Moarte.”

Poezia Anei Ionesei are o naturã
teatralã, vrea sã semnifice tot
timpul ceva. Referinþa literarã
explicitã ºi în general reperele
recognoscibile din punct de vedere
cultural nu sunt ceva inferior,
dimpotrivã sunt pulpa, materia
poeticã ºi felul cum creºte ºi se
consumã þesutul moale al inspi-
raþiei ei (ºi prin care, probabil, se
defineºte ºi se deformeazã în tot
ce trãieºte). Pe de altã parte, tot
acest mãnunchi de schije, per-
sonaje literare, opere care au
inspirat-o ºi i-au fost imbold în jocul
materiei poetice sunt libertatea, dar,
poate, ºi fortãreaþa ei.
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articole, cronici ºi eseuri de
lingvisticã pe care autoarea le-a
publicat în ultimii cincisprezece ani
în încercarea de a defini situaþia
limbii române de peste Prut. Cadru
didactic al Facultãþii de Litere din
Cluj, Eugenia Bojoga, este
autoarea mai multor lucrãri în
domeniul lingvisticii, aducând
contribuþii semnificative în cadrul
a numeroase conferinþe naþionale
ºi internaþionale.

Volumul de faþã, publicat în 2013
la editura Arc, din Chiºinãu,
reprezintã o colecþie de studii
menite sã atragã atenþia asupra
situaþiei în care se aflã limba
românã în Republica Moldova,
reflectând demersul ºtiinþific pe
care autoarea îl urmeazã în
încercarea de a analiza conse-
cinþele pe care politicul le are atât
asupra limbii în sine, cât ºi asupra
comunitãþii de vorbitori. Structuratã
în trei pãrþi, cartea conþine ultimele
articole pe temã ale autoarei,
majoritatea publicate în revista
Contrafort din Republica Moldova,
douã studii mai ample: „Limba de
stat” sau deruta identitarã în
Republica Moldova ºi Limba
românã în paginile sãptãmânalului
„Cuvânt moldovenesc”, precum ºi
ºase cronici de carte ce urmãresc
tratarea aceleiaºi probleme din
diferite perspective, pe o perioadã
de câteva decenii. Modul deloc
întâmplãtor de selectare a textelor
face posibilã pe de-o parte în-
þelegerea situaþiei politice a Repu-
blicii Moldova ºi implicit a situaþiei
limbii române, iar pe de altã parte,
oferã o analizã pertinentã a felului
în care limba a devenit treptat un
instrument de manipulare politicã.

Plecând de la încercãrile Impe-
riului arist de a apropia româna
vorbitã în Moldova de limba rusã,
analiza Eugeniei Bojoga acoperã
o istorie întreagã a limbii supuse
unor denaturãri absurde, inde-
pendente de realitatea vorbitorului,
care au transformat-o într-un
simplu obiect ideologic. Volumul nu
este, însã, unul de istorie a limbii,
ci reprezintã mai degrabã un studiu
complex de sociolingvisticã în
care argumentul istoric vine sã
susþinã o situaþie curentã analizatã
de autoare prin diverse metode.
Astfel, în Limba „moldoveneascã”
este o românã de stradã (p. 46),

cercetãtoarea se foloseºte de un
sondaj efectuat de ea însãºi la un
liceu din Chiºinãu. Interogând elevi
de diferite vârste în legãturã cu
atitudinea pe care o au faþã de limbã,
aflãm în primul rând cã tinerii
preferã limba românã, considerând
cã exprimarea corectã este în
mare mãsurã echivalentã cu
dovada unui statut intelectual
superior. Pentru aceºtia, limba
vorbitã în Moldova este o românã
rusificatã, desuetã, în timp ce
româna literarã constituie soluþia
depãºirii unei crize lingvistice.

Mai mult, metodele de cercetare
ale autoarei, având în vizor pe de-o
parte opinia publicã ºi lumea
virtualã, iar pe de altã parte
documente oficiale sau publicaþii de
specialitate (de ex. dicþionarul
moldovenesc-românesc al lui Vasile
Stati, art. 13 al Constituþiei referitor
la limba oficialã a Republicii
Moldova), reuºesc sã reflecte
dezacordul evident între realitatea
moldoveneascã ºi încercarea
autoritãþilor de a da iluzia unei limbi
naþionale, independente ºi originale.
Limba românã – „între paranteze”?
explicã, astfel, situaþia unei
comunitãþi care nu reuºeºte sã îºi
cunoascã în mod competent limba

deoarece, aºa cum reiese din
cercetãrile autoarei, moldovenii
vorbesc o românã rudimentarã,
care nu le satisface nevoile
lingvistice.

Dacã primele douã pãrþi ale
volumului constituie, în mare parte,
rezultatul unui studiu individual,
Partea a III-a va evidenþia atât
actualitatea subiectului, prin
recenzarea unor volume de
curând apãrute, cât ºi persistenþa
cu care problema limbii în Moldova
este abordatã încã de la începutul
secolului trecut. Avem, aºadar,
recenziile unor studii semnate de
nume actuale în domeniu: Klaus
Heitmann, Ovidiu ªimonca, Lidia
Colesnic-Codreanca etc., dar ºi
analiza unor cãrþi mai puþin recente
– Drumuri basarabene de Mihail
Sadoveanu ºi Pe drumuri
basarabene de Cãpit. Aurel I.
Gheorghiu – care nu fac altceva
decât sã susþinã ceea ce Eugenia
Bojoga încearcã sã demonstreze
pe întreg parcursul volumului:
schimonosirea limbii de cãtre
puterea politicã este, din toate
punctele de vedere, un gest de o
gravitate incalificabilã.

Alexandra Veronica Vescan
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„...Hotarele þãrii nu sunt numai niºte borne,
ºi acelea destul de înghesuite ºi ruinate
geografic, adevãratele hotare sunt cele din
cuvânt, spirit ºi adevãr”

Poet ºi eseist, preotul Dumitru
Ichim demonstreazã cât de
anevoioasã este supravieþuirea
spiritualã a diasporei româneºti.
Nãscut în 1944, în judeþul Bacãu,
se stabileºte în Canada, în 1973.
Împreunã cu soþia sa, Florica Baþu,
la rându-i, o remarcabilã scriitoare,
desfãºoarã o susþinutã ºi rodnicã
activitate în rândurile comunitãþii
româneºti din Kitchener, Ontario,
Canada, contribuind, printre altele,
la înfiinþarea Centrului Cultural
Românesc ºi la zidirea unei biserici
ortodoxe. Colaboreazã la nu-
meroase publicaþii din Statele
Unite, Canada, Germania ºi din
România. De unde începe omul
(1970) marcheazã debutul sãu ca
poet. Publicã volume de poeme
haiku: Valea nisipului de aur
(1977), Urmele (1977), Fântâna
luminii (1993), poeme tanka: Dar
în silaba Luminii plângeam orfan ºi
greier (1987), Pasãrea cu ºapte
aripi (1993) ºi volume de versuri:
Melcul (1981), Cerºetorul porþilor
de rouã (2001), Poem imaginar
dramatic în cinci tablouri (2003),
Floarea fântânilor pierdute (2003),
Psaltirea apocrifã a dreptului Iov
(2012), Apa morþilor (2013).

–Fundamentalã poeziei dum-
neavoastrã mi se pare revelaþia
„mormântului gol”. De ce clãdesc
oamenii ziduri peste el?

–Încep prin a vã rãspunde
indirect. Întotdeauna am evitat
interviurile. Poate din sentimentul
inconfortabil cã eºti cumva
circumscris, pus într-o cuºcã de
„celebritate” ºi arãtat mulþimilor,
poate ºi din timiditatea de a nu „fi
prins în cuvânt’”. În fine...

E bine cã aþi început cu metafora
„mormântului gol”. Nu cred cã mulþi
poeþi au avut atâtea necazuri ca

Interviu cu Dumitru Ichim
Flavia  Topan

mine în a fi înþeleºi corect pe ce
limbã cântã. Sintagma la care vã
referiþi este din poezia Globalizare,
din penultima carte, apãrutã în 2012
la Eikon, Psaltirea apocrifã a
dreptului Iov.

Fiind plecat de 40 de ani din
România, fac parte dintre
condeierii uitaþi de lume în Canada
ºi tratat ca o fosilã „desþãratã”. Se
uitã cã hotarele þãrii nu sunt numai
niºte borne, ºi acelea destul de
înghesuite ºi ruinate geografic, ci
adevãratele hotare sunt cele din
cuvânt, spirit ºi adevãr. Atâta timp
cât mã rog româneºte, sunt
„înþãrat” nu numai liric, ci deplin –
sunt lut românesc, sunt cuget
românesc, sunt simþire româ-
neascã.

–Scuzaþi cã vã întrerup.
Termenul „desþãrare” a rãmas de
pe vremea primelor valuri de
emigranþi români, avea alt context.
Nu acceptaþi, totuºi, puþinã
„desþãrare”, trãind aproape ju-
mãtate de veac în altã þarã, scriind
într-o culturã deosebitã nu numai
de cea româneascã, ci chiar de
cea europeanã, practicând un alt
mod de a gândi, de a te exprima
etc.?

-Absolut deloc. În cazul unui
român, trãind în afara României,
principiul vaselor comunicante nu
funcþioneazã ca în fizicã. Faptul cã
vorbesc ºi în altã limbã nu-mi
sãrãceºte limba românã ºi, dacã,
hai sã zicem, te îndoieºti de o
nuanþã lexicalã, ce? e mare ruºine
sã pui mâna pe un dicþionar? Mai
mult chiar. În cazul meu, fiind preot
în Kitchener, Ontario, am creat aici
o micã Românie. Pe o proprietate
de cinci hectare, avem Centrul
Cultural Românesc (una din sãli
are 500 de locuri), unde ne

pãstrãm, exact ca în þarã, limba,
tradiþiile ºi obiceiurile noastre
româneºti, avem Festivalul
Folcloric Bãnãþean (la a 45-a ediþie
anul acesta, consecutiv an de an),
avem cenaclu literar, avem
bisericã ziditã româneºte din
temelii, pictatã ortodox cu toþi
sfinþii martiri, cãrturari ºi voie-
vozi ai neamului nostru: Antim
Ivireanu, ªtefan cel Mare (chiar
pe iconostas) ,  Constant in
Brâncoveanu ºi familia, Daniil
Sihastru, Sf. Calinic de la Cernica,
Sf. Dimitrie Aromânul din Basarabi,
sfinþii martiri ai Ardealului etc. Deci,
care e diferenþa între aceastã
comunitate româneascã ºi o
comunitate din hotarele þãrii de
acasã?

– Da, e o situaþie deosebitã
care, oarecum, v-a privilegiat. Nu
credeþi?

– Nu. Dimpotrivã. Mã refer la
imaginea greºitã despre poetul
Dumitru Ichim. ªi, revenim de un-
de am plecat. Când cineva se
apleacã pe o carte cu poeziile
mele, din douã miºcãri m-a
desfiinþat. Fiind cleric, stilul meu
trebuie neapãrat sã fie „bisericesc”,
ori „liturgic” ºi, indubitabil, ar-
ghezian, în cazul cel mai fericit.

Cartea Psaltirea apocrifã a
dreptului Iov, la care am fãcut
referire, a fost recenzatã de unii
fãrã mãcar sã fie deschisã sau,
poate, rãsfoitã în fuga unui taxi. Aºa
m-am trezit cã „psaltire”, în intenþia
mea însemnând o colecþie de
poeme, de psalmi ar fi o replicã
inspiratã dupã o carte biseri-
ceascã de slujbã cu acelaºi titlu.
Ca sã nu mai vorbesc de „apocrif”.
Într-o recenzie „savantã”, cineva
începea cu... apocrifele desco-
perite la Qumram, ºi sãracul cititor
avea impresia cã sunt... arheolog
sau muzeograf.

– Asta o spuneþi ca o glumã, nu?

– Bine-ar fi sã fie singura „perlã”
din interpretãrile date cãrþii. Fãrã a
te flata, eºti printre puþinele per-
soane, care ai situat poezia exact
în contextul liric al scrisului meu.
Globalizarea la care mã refer nu
are absolut nicio legãturã cu
geografia, politica globalizãrii sau
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nu ºtiu ce teorie a conspiraþiei.
Una din figurile de stil ale poeziei

este cea a imprevizibilului artistic.
Fãrã imprevizibilul artistic, poezia
nu ar fi altceva, hai sã zicem, decât
un tabel similar cu cel al mersului
trenurilor. Cuvântul folosit de artist
poate sã rãmânã ceea ce de obicei
este – piatrã de zidire sau piatrã
de lapidare, dar ºi... piatrã preþi-
oasã, dacã îi gãseºti imprevizibila
muchie de diamant a diferitelor
valenþe ale luminii. Dupã ce ai citit
poezia Globalizare, foarte uºor
poþi sã-i dai titlul de lumen (lume =
luminã), intenþia autorului re-
velându-se la cercurile ce se
nuntesc unul din altul: glob = lume
= luminã.

În mitologia greacã, „globul”
androgin este elevat spre prima
treaptã de lumen prin crearea lumii
(bãrbat ºi femeie). Înþelesul mai
adânc al acestei „globalizãri” îl
gãsim în referatul biblic din Genezã,
prin crearea lumii: pãmânt + viaþã.
La acest glob androgin trebuie sã
fim atenþi la ceea ce ne sugereazã
etimologiile celor douã entitãþi, cele
douã cercuri concentrice ale lui
lumen ca lume, care vor naºte pe
cel de al treilea, care le va
transcende pe amândouã. În
aceastã „globalizare”, globul
androgin este elevat la sublinierea
componentelor lui: pãmânt + viaþã
(Adam, în ebraicã, înseamnã
pãmânt, iar Eva (Iºa), se traduce
prin viaþã). Viaþa este creatã din
pãmânt, alegoric Eva fiind creatã
din „coasta” lui Adam. Pentru ca
aceastã „globalizare” sã fie
perfectã, lumen-ul nu poate fi
numai la nivelul creativ de lume
(pãmânt + viaþã = Adam + Eva), ci
înãlþatã la cel de-al doilea nivel
(etimologic ºi ontologic), al luminii.
Fiinþa umanã nu a rãmas la nivelul
de glob biologic (pãmânt + viaþã),
ci a devenit persoanã (chip ºi
asemãnare a lui lumen = luminã).

Numai în calitate de persoanã,
omul poate fi lume ºi luminã, în
relaþie cu lumen-ul suprem, de care
este invitat sã devinã co-creator al
lumii prin „punerea numelor”. Fãrã
acest act teandric, nu am fi putut
vorbi niciodatã de antropologie, ci
doar de zoologie.

Riscul teandriei ne-a dus la
paradoxul „mormântului gol”. Ori
este mormânt ºi atunci nu poate fi

gol, ori este gol ºi atunci nu poate
fi mormânt. Un paradox nu este un
neadevãr, ci, dimpotrivã, tocmai
esenþa lui doxa, care „globali-
zeazã’” adevãrul, plineºte „ade-
vãrurile” noastre. Cum nu pot fi
douã adevãruri, nu ne rãmâne
decât Adevãrul, pe care,
neputându-l cuprinde, îl sugerãm
prin paradox. Ce este adevãrul?
se întreabã toatã filosofia greacã,
ºi însuºi Pilat e curios. Rãspunsul
este Logosul, Cuvântul, scris cu
majusculã.

– Dacã nu mã înºel, volumul din
1970 cu care aþi debutat în poezie
avea ca titlu o întrebare: De unde
începe omul? Care ar fi rãspunsul?

- (Râzând cu poftã) Am abia ....
70 de ani! De ce atâta grabã cu un
rãspuns? Lucrez la el de o viaþã
întreagã. Dacã persoana a doua
a divinitãþii se numeºte Cuvântul
lui Dumnezeu, iar dacã omul este
creat dupã „chipul ºi asemãnarea”
Lui, înseamnã cã omul este ºi el
cuvânt în devenire spre Cuvânt ºi
se naºte contemporan cu lumina.
Nu zicem despre naºterea cuiva
„cã a vãzut lumina zilei”? Care
luminã a zilei pe la 2-3 noaptea?
Oare nu e vorba de „lumen”?
Bunãoarã, animalul e circumscris
în legile lui. Un bou nu poate sã
devinã „mai bou”, pe când omul
este o perpetuã devenire ca
persoanã, pânã când se identificã
a fi cuvânt: „îþi dau cuvântul meu’”,
„ai cuvântul meu”, „pe cuvântul
meu’”. Unuia care se limiteazã
numai la nivelul de specie umanã i
te adresezi cu: „fii om!”, „fii om de
cuvânt”, cunoaºte-te pe tine însuþi,
conform chemãrii tale de cuvânt
care a vãzut lumina cea adevãratã
ºi a primit Spiritul ceresc.

A te purta „omeneºte” este deja
depãºirea busolei biologice; când
ne orientãm spre „orizontul
(rãsãritul) cel de sus”, numai
omeneºte sã ne îndumnezeim din
ºi prin Cuvânt. Poetul din De unde
începe omul glumea într-un mod
amar despre aceastã devenire a
cuvântului, ca fiinþã umanã:
„Niciodatã lângã este,/ Totdeauna
lângã oare,/ Un alt eu de lângã
mine/ Aºezatu-mi-a ulcioare.//
Dincolo mã ispiteºte,/ Cestãlalt
nici nu mã ºtie,/ Cine mi te-a pus

în faþã/ Braþ greºit de terezie?/ ‘i
sunt doi care se luptã:/ Eu cu eu,
mine cu mine?/ Mã privesc într-o
oglindã/ ‘i salut: Mulþi ani, strãine!”

– E vorba de o alienare în
aceastã cãutare?

– Nici pe departe. Devenirea nu
e evoluþie, ci „a bea liniºtea lui
Dumnezeu, citându-l pe Georg
Trakle, dintr-un izvor din codru”,
spus altfel, devenirea omului
urmeazã alte legi decât ale
„mutaþiilor” , cele ale iubirii.
Cuvântul, chiar cel gramatical,
capãtã sens prin alt cuvânt, omul
se limpezeºte spre genunile lui
numai prin alt om. Drumul spre
îndumnezeirea omului nu trece nici
prin bisericã, nici prin temple zidite
de mânã omeneascã, ci numai
prin celãlalt om care ºi el este
cuvânt ca ºi tine. Alienarea începe
când în celãlalt vezi un obiect
necesar ºi nu subiect de dialog,
când celãlalt îþi devine oglindã: „Mã
privesc într-o oglindã/ ‘i salut: Mulþi
ani, strãine!” În iubire, nu existã
oglindã, pentru cã numai sãrutul
este mãsura omului. „Aceasta-i
minunea, spunea Rilke, care se
întâmplã de fiecare datã cu cei
care iubesc cu adevãrat: cu cât
dãruiesc mai mult, cu atât au mai
mult”. ‘i tot el despre aceastã
înflorire a lui Dumnezeu în om, o
devenire a „omenescului’” pânã la
nivelul când „orice obiect al iubirii
este punctul de centru al
paradisului”.

–Am observat în verbul
dumneavoastrã un spirit al
taumaturgicului prin frumos sau,
folosind un citat din Novalis:
„Poezia vindecã rãnile pricinuite de
raþiune”. Aþi putea comenta acest
aforism?

–Fiecare lucru este un cuvânt
al Creatorului ºi fiecare cuvânt are
o raþiune. Conform filosofiei lui
Maxim Mãrturisitorul, vorbim
despre o raþiune divinã plasticizatã,
am putea zice, acest zbor al
Spiritului Sfânt, pe care, în
Genezã, îl gãsim în „Duhul lui
Dumnezeu [care] se purta pe
deasupra apelor”, acel „tohu
vabohu” fiind chemat spre forme
raþionale.
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Fiinþa umanã nu se opreºte la
starea de existenþã, ci ºi-o
înglobeazã depãºindu-o spre
esse-nþialitatea „chipului ºi
asemãnãrii” Cuvântului, ousia lui
ducându-l pe om prin întruparea
Cuvântului la „homoousios to
Patri”. Aici este marea tainã.
Dãruitul este ºi dãruitor, primitorul
fiind, în acelaºi timp, ºi ofertã, „ale
Tale dintru ale Tale”.

Raþiunea (zborul Spiritului pe
deasupra netocmitului în devenire,
spre forme raþionale) nu este opritã
la pragul formelor existenþiale, ºi
explicarea lor, nu devine ceva
decorativ în actul spre esse, ci
drum, semn, cale de revelaþie
naturalã spre supremul paradox al
revelaþiei supranaturale – iubirea.
Aceasta nu este posibilã fãrã
homoousitatea Cuvântului, trei
persoane ºi o singurã ousie.
Dumnezeu se recomandã lui
Moise, spunându-i cã numele lui
este „Eu sunt cel ce sunt”, dar un
esse monologic nu este posibil fãrã
taina treimicului. Cât timp raþiunea
adânceºte aceastã tainã, ea este
cunoaºtere abisalã a spiritului,
zborul lui pneuma spre genunile
Iubirii ºi, în felul acesta, este feritã,
prin iubire, de a deveni idol.
Cãldura credinþei oferã raþiunii noi
primãveri de prospeþime ºi
creºtere. Iatã de ce raþiunea din
silogismul lui Descartes se înfundã
în capiºtea idolatriei. În locul
„cunoaºterii de tine însuþi”,
Descartes gãseºte de cuviinþã cã
raþiunea îºi este suficientã sieºi,
socraticul lui cognosco e înlocuit
cu dubito. În locul „cunoaºterii” ºi
a „conºtiinþei” (com+scire), punem
temelia casei pe nisipul „îndoielii”:
dubito ergo cogito. Faptul cã te
îndoieºti nu te duce la cunoaºterea
adevãrului, pentru cã adevãrul este
ceva în care trebuie sã crezi, sã
ai încredere, nu sã te afli în treabã
de dragul de a fi „cugetãtor”, din
specia de libre penseur. Credinþa
îþi dã „cunoaºterea” ºi „conºtiinþa”,
dar îndoiala unde te duce? Dubito
ergo cogito. Ei ºi? Cogito ergo
sum!

De unde pânã unde „cogito”
are vreo legãturã cu „sum”? Cum
spunea, nu ºtiu care mare gânditor,
a cugeta te face cugetãtor, dar
esse-nþialitatea omului constã în
cu totul altceva. ‘i, pentru a rezuma

ideea lui Novalis cã „poezia
tãmãduieºte rãnile raþiunii”, mã
convertesc la cartesianism cu o
micã reformulare: amo ergo sum!

–Interesantã ºi originalã
interpretare.

– Ei, nici chiar aºa! Scriu cu
pana, dar nu mã împãunez cu
penele altora. E ceea ce am învãþat
de la dascãlii mei. Poate, mult mai
clar ºi mai limpede, despre acest
amo ergo sum e exprimat atât de
sugestiv de scriitorul Aurel Sasu
în prefaþa Cuvântul din cuvânt la
cartea Psaltirea apocrifã a dreptului
Iov (Eikon, 2012): „Poezia lui
Dumitru Ichim vine cãtre noi dintr-
un miez de noapte, ascuns lumii
de lacãtul tãcerii. (...) Drumul
lãuntric al omului a fost o lungã
pribegie în nãdejde ºi o deprindere
cu rãzvrãtirea sufletului fãcut
primejdie cetãþii. Nu e, totuºi, în
adâncul acestor lamentaþii
psaltice, arghezianul gust otrãvit
pentru prãdarea pieziºã a
sfinþeniei, ci fericita memorie
culturalã a iubirii, a comuniunii în
duhul tainei ºi a nepãtrunsului
tâlhãrit de presimþirea rãdãcinii de
luminã”. ‘i aici, neapãrat trebuie sã
fac o mãrturisire. La sfârºitul lui
2012 (dupã vreo douã operaþii de
cancer, pierderea soþiei Florica
Baþu Ichim, în 2010, atac ºi
operaþie la inimã, bolnav cu o altã
boalã fãrã diagnostic precis etc.)
cãzusem într-o depresie într-
adevãr... iovianã. I-am dat telefon
lui Aurel Sasu sã-mi iau rãmas bun
înainte de a pleca... dincolo. A fost
singurul om, în acele momente
groaznice, care mi-a întins mâna.
În numai zece zile a apãrut
Psaltirea apocrifã a dreptului Iov,
la Eikon, prin grija poetului Vasile
G. Dâncu, în condiþii grafice
extraordinare.

– ªi apoi?

– Colac peste pupãzã. Era cât
pe ce sã rãmân numai cu colacul.
Încã o operaþie, destul de gravã,
dar unde merge mia, merge ºi suta.
Vorba ecologiºtilor: iarba rea nu
piere niciodatã.

– Într-o publicaþie bisãptãmânalã
din Canada, Agenda româneascã,

mi-a atras atenþia, în numãrul din
octombrie, un articol intitulat Anul
2013, anul literar Dumitru Ichim,
semnat de profesorul Constantin
Teodorescu ºi...

– ...vedeþi ce înseamnã sã ai un
„naº” bun? Dacã nu ar fi fost Aurel
Sasu sã mã încurajeze în
momentul acela de depresiune,
poate cã toate manuscrisele ar fi
ajuns la gunoi.

În anul 2013, „mi-a rodit
soarele”. La Cluj apare, la editura
Eikon, Apa Morþilor, cu o prefaþã
de mult regretatul Valeriu Anania.
Apoi, în volume bilingve, cele mai
multe poezii vãzând lumina
tiparului pentru prima oarã: Den vita
tiden - Timp alb, în traducerea
Dorinei Brânduºa Landen, cu o
prefaþã Muguraº Maria Petrescu
(Editura Hans Erick Forlag,
Skarblacka, Suedia), Heshet e
pafejuara - Nelogoditele tãceri,
traducere în albanezã de Baki
Ymeri, prefaþã de Dumitru Velea
(Editura Rozafa, Prishtine), The
Ideogram of my Soul - Ideograma
sufletului meu, traducere de
Muguraº Maria Petrescu, prefaþã
de Theodor Damian, postfaþã de
Muguraº Maria Petrecu (Editura
Gracious Light, New York) ºi Le
solitudini della pietra - Singurãtãþile
pietrei, traducere de Danilo
Tomassetti ºi Maria Niculescu,
postfaþã de Dumitru Velea (Editura
Ginta Latina), toate apãrute în
2013.

– Într-adevãr un an deosebit!

– Din coincidenþã (sã mã laud
tot eu, cã-s vestit pentru... sme-
renie!), tot în octombrie Asociaþia
Româno-Albanezã a apreciat
apariþia volumului Nelogoditele
tãceri printr-un numãr special al
revistei Albanezul ºi o diplomã de
excelenþã, proclamând pe autor
„Omul anului 2013". Vorba lui
Minulescu... absolut din întâm-
plare!
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Cu ocazia centenarului
naºterii lui Gheza Vida (1913-
1980), Editura Academiei
Române a tipãrit, în colaborare cu
Editura Mega din Cluj ºi cu
sprijinul familiei artistului (fiica Zoe
Vida-Porumb ºi Acad. Marius
Porumb, fiul GheorgheVida), un
foarte frumos album omagial, a
cãrui apariþie era imperios
necesarã, din mai multe motive.
În primul rând, volumul de faþã
vine cu texte scrise din puncte de
vedere contemporane, incitante,
reevaluând rolul sculptorului în
istoria artei româneºti ºi modul în
care îi cunoaºtem azi opera, în era
comunicãrii în masã ºi a mijloacelor
informaþionale hipertrofiate. De
asemenea, ilustraþiile sunt bogate ºi
de o calitate excelentã, pe care n-o
aveau ºi n-o puteau avea în
precedentele albume, cum ar fi cel
publicat de Raoul ªorban la Editura
Meridiane în 1981.

În al doilea rând, albumul reparã
o nedreptate cãreia Gheza Vida i-
a fost victimã dupã Revoluþia din
decembrie 1989, când a intrat într-
un con de umbrã, împreunã cu alþi
artiºti din perioada construirii
victorioase a socialismului. Nu s-
a þinut seama de faptul cã ceea ce
la unii din contemporanii lui Vida
era oportunism, la artistul
bãimãrean era convingere sincerã,
cã ideile politice de stânga – pe
care unii le repetau sub formã de
sloganuri papagaliceºti – au
constituit la el plãmada însãºi a
operei. Comunist convins, cu mult
înainte de impunerea modelului
sovietic la noi, Gheza Vida a fãcut
parte dintre cei care credeau cu
fermitate cã arta este capabilã ºi
trebuie sã repare injustiþiile sociale.
Angajat de partea republicanilor în
rãzboiul civil din Spania, în 1938-
1939, sculptorul a plecat sã lupte
pentru ideile sale, la fel ca alþi
români angajaþi de partea cea-
laltã a baricadei. Nu e aici locul
sã judecãm anacronic din

perspectiva anului 2014 ºi sã
spunem cã toþi se înºelau în
aceeaºi mãsurã ºi cã erau
victimele unor credinþe utopice, pe
punctul sã se transforme în cele
mai nemiloase totalitarisme.

Cert este cã, dupã înstãpânirea
comunismului la noi, Gheza Vida
a fãcut parte dintre artiºtii care nu
doar cã nu au fost persecutaþi de
noul regim, ci au fost ºi promovaþi.
Sculptorul a putut sã-ºi asigure
prezenþe sistematice la expoziþii
în strãinãtate, atât în Est cât ºi în
Vest (la Bienala de la Veneþia în
1958 ºi 1976), a fost deputat în
Marea Adunare Naþionalã ºi
vicepre-ºedinte al UAP, fiind
decorat în repetate rânduri... Cu
toate acestea, opera lui Vida nu
poate fi pusã sub semnul rea-
lismului socialist sau al naþional
comu-nismului ceauºist. Desigur,
sculptorul a tratat cu precãdere
teme sociale, din viaþa minerilor ºi
a þãranilor, sau a reprezentat eroi
emblematici ca Pintea Viteazul sau
Horia, Cloºca ºi Criºan (cãtre 1973
a elaborat un proiectul de a instala
in situ un grup cu eroii revoluþiei de
la 1784 din Munþii Apuseni), însã a
fãcut-o în stilizãri de facturã
expresionistã, degajând energia
vitalã ºi anvergura universalistã a
modelelor.

Forþa ºi actualitatea lui Vida vin
însã, azi, din modul în care a ºtiut
sã asimileze formele culturii
populare arhaice. Lemnul a fost
materialul sãu preferat, la fel ca în
cazul meºterilor dulgheri ºi cioplitori
din Maramureº, ale cãror tehnici
le-a perpetuat. De pildã, în 1976,
Vida a dat la ivealã o serie de
obiecte de uz gospodãresc
(cãuce, linguri, sãrãriþã, suveicã,
blidar, oloierniþã), ca ºi cum ar fi voit
sã întoarcã sculptura în lemn la
rostul ei utilitar ºi la funcþiile din
culturile tradiþionale ale lemnului.
Deºi nu a refuzat uneori sã lucreze
în piatrã, sã facã gravuri, acuarele
sau proiecte de scenografie

(pentru opera Pintea Viteazul de
Filaret Barbu în 1968 sau pentru
Andrei Mureºanu de Mihai
Eminescu în 1977), Vida a rãmas
ataºat de materia în acelaºi timp
fermã ºi mlãdioasã, rezistentã ºi
perisabilã a lemnului.

Cu mãiestrie, sculptorul a dat la
ivealã fiinþe mitologice ºi magice,
care populeazã imaginaþia
oamenilor din satele româneºti:
Cuºma dracului (1965), Priculiciul
(1968), Omul apelor, Vâlva minelor,
Omul pãdurii, Solomonarul, Omul
dintre focuri, Priculiciul minei (toate
ºase din 1972) etc. Fiinþe telurice,
Vâlva ºi Priculiciul minei terorizau
minerii captivi în subteran, luând
forme animalice sau înfãþiºãri de
femei seducãtoare. Cât despre
Fata pãdurii, teluricã ºi ea, este un
soi de cvasi-divinitate silvanã,
stãpânã a pãdurilor ºi pãºunilor din
munte ºi chinuitoare a ciobanilor ºi
pãdurarilor care nu respectã regulile
de comportament în împãrãþia ei.
Vânatã ºi brutalizatã de Omul nopþii,
ea formeazã cu acesta un cuplu
mitologic excelent studiat de
antropologii Jean Cuisenier sau
Constantin Eretescu. Dar Vida a
ºtiut sã redea în sculpturile sale
inspirate din mitologia popularã nu
doar materialilatea pãmântului, ci ºi
volatilitatea aerului, sculptând
Solomonarul, figurã ce þine tocmai
de registrul aerian al imaginarului.
Inspirat de mãºtile folosite în
reprezentaþiile de teatru popular
foarte frecvente în Maramureºul
istoric (Capra, Irozii), Vida a ºtiut sã
dea figurilor sale mitologice o aurã
în acelaºi timp neliniºtitoare ºi
seducãtoare, originalã ºi profund
tipologizatã. Deºi nu ºtiu exact cât
de valabilã poate fi o astfel de
ipotezã, mi se pare cã Vida s-a
refugiat din ce în ce mai mult în
lumea imaginaþiei ºi a fantasmelor,
pe mãsurã ce dezamãgirea faþã de
realitãþile socio-politice care îl
înconjurau creºtea ºi pe mãsurã ce
sesiza discrepanþa între ceea ce
visase el în anii 30 ºi ceea ce
regimul comunist punea în practicã.

Iatã, deci, cã pentru 2013
trebuie salutatã apariþia unei cãrþi
de referinþã despre un artist al
cãrui stil în acelaºi timp frust ºi
rafinat, þãrãnesc ºi modernist,
continuã sã ne producã bucurii
estetice...

Ioan Pop-Curºeu

Gheza Vida, un album
eveniment
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Expoziþia Profesorul Nicolae
Bot (1929 – 2008) – cercetãtor
ºi colecþionar, gãzduitã de
Muzeul Etnografic al Transil-
vaniei, în perioada 18 – 28
februarie 2014, a marcat o
premierã în domeniul muzeologiei
etnografice, fiind prima expoziþie
realizatã pe baza unei colecþii
particulare. Este vorba despre
peste 120 de obiecte etnografice,
provenite, în principal, din mediul
rural transilvãnean, cuprinzând
68 de þesãturi, piese vestimen-
tare vechi (ºtergare, obiecte de
îmbrãcãminte, feþe de masã ºi de
pernã, traiste) ºi 66 icoane, din
care 3 pe lemn ºi restul pe sticlã.
Aceastã colecþie de artefacte
originale a fost donatã Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, de
cãtre doamna Livia Bot ºi de prof.
dr. Ioana Both. Totodatã, arhiva
personalã a profesorului Nicolae
Bot a fost donatã Bibliotecii
Judeþene „Octavian Goga” din
Cluj. Donaþia semnificã, întâi de
toate, o trecere din sfera privatã
în cea publicã, a unui patrimoniu
cultural material (obiectele
etnografice) ºi imaterial (arhiva
de documente). În aceeaºi
mãsurã, ea are valoarea unui act
de recuperare a unor colecþii
particulare ºi de introducere a
acestora într-un circuit deschis
specialiºtilor domeniului etnolo-
gic. Cele douã instituþii, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei ºi
Biblioteca Judeþeanã Cluj, ºi-au
dat seama de valoarea colecþiilor,
care nu este strict financiarã, ci
una eminamente patrimonialã,
conþinând deopotrivã o memorie
a folclorului ºi o memorie a
intelectualului care a studiat
folclorul.

Nicolae Bot a fost un profesor
de excepþie, o figurã luminoasã
ºi un model pentru studenþii sãi,
prin rigoarea ºi probitatea
profesionalã, dublate de o rarã
generozitate. Seriozitatea, spiritul
critic ºi umorul, respectul ºi
toleranþa se îmbinau perfect în
personalitatea sa. La nivel
academic, a edificat o întreagã
construcþie disciplinarã, iniþiind
prima linie de studiu universitarã,
pe domeniul Etnologie, la
Facultatea de Litere din Cluj, în
1990.

Esenþial, în cadrul acestei
discipline, este terenul, iar
Nicolae Bot a fost un terenist de
vocaþie. Valoarea cercetãrilor
sale de teren se evidenþiazã atât
în studiile ºtiinþifice publicate, cât
ºi în documentele pãstrate în
arhiva personalã, donatã acum
Bibliotecii Judeþene Cluj. Prin
aceastã donaþie, arhiva devine
accesibilã, în regim de colecþii
speciale, cercetãtorilor interesaþi.
Cele peste 30.000 de pagini de
manuscrise ºi culegeri, existente
în fondul arhivistic, cuprind:
extrase, studii, rezumate ale
tezelor de doctorat; fiºe de teren/

culegeri (900 de documente, de
dimensiuni variabile: de la 4 – la
109 file), benzi de magnetofon ºi
casete, cu înregistrãri de teren;
lucrãri ºtiinþifice coordonate;
manuscrise, corespondenþã,
lucrãri ºi culegeri studenþeºti de
folclor din diferite zone (zona
Codrului, Lãpuº, Chioar, Oaº,
Mureº, Gurghiu, Cluj, Nãsãud,
Bistriþa, Hunedoara, Arad, Gorj,
Tulcea, Vrancea etc.); periodice
de specialitate (Comoara
satelor; Anuarul Arhivei de
Folclor, devenit mai apoi Anuarul
de Folclor, Revista de Etnografie
ºi Folclor; Studii ºi cercetãri de
istorie literarã ºi folclor; Folclor
literar; Studii ºi comunicãri,
devenitã, din 1994, Studii ºi
comunicãri de etnologie; Studia
Universitatis Babeº-Bolyai;
revista Lumina din Belgrad;
Analele Societãþii de Limba Românã
din Voivodina; Anual Review of
Anthropology; Europaea. Journal
des europénistes etc.), periodice
de culturã. Acestora li se adaugã
peste 1000 de volume ºtiinþifice
de specialitate. Este schiþatã aici
harta laboratorului sãu, care ne
poate oferi indicii despre ce ºi cât
citea; ce ºi cât lucra Profesorul.
Arhiva impresioneazã, întâi de
toate, prin cantitate. Numãrul de
documente vorbeºte despre
volumul de muncã, despre
consecvenþa ºi seriozitatea
anchetelor de teren, despre
temeinicia studiilor. Pe lângã
aspectul cantitativ, existã încã
(cel puþin) trei paliere valorice ale
acestei arhive.

Primul este palierul mento-
ratului: prin cercetãrile de teren
cu studenþii, profesorul Bot a
contribuit decisiv la formarea
specialiºtilor în domeniu; mulþi
etnologi din generaþiile actuale i-
au fost studenþi ºi i-au rãmas
apropiaþi de-a lungul vieþii. De la
intenþia de a face teren cu
studenþii pânã la cercetarea
efectivã, drumul e lung ºi spinos.
Cum a reuºit Nicolae Bot sã o
facã? „Mergeam pe teren pentru
cã ne chema domnul Bot. De
dragul lui mergeam”, rãspunde
una dintre studentele din anii
1958 – 1959. La fel gândeau ºi
cei din generaþia mea, studenþii
anilor ’80. Acest de drag însemna

Profesorul
Nicolae Bot
Eleonora  Sava
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respect ºi admiraþie pentru
probitatea sa profesionalã ºi
pentru vocaþia de cercetãtor al
culturii tradiþionale.

Un al doilea palier cuprinde
cercetãrile culturii tradiþionale:
fondul arhivei conþine date de
teren, dintre care o parte a fost
valorificatã în studiile publicate.
Multe dintre acestea acoperã
adevãrate „pete albe” ale
etnologiei româneºti: studii
precum ªezãtoarea în zona
Nãsãudului (1967), Cânepa în
credinþele ºi practicile magice
româneºti  (1970), Doina –
poezie a destinului (1987) sau
Cântecele cununii (1989) sunt
„teme care se fundamenteazã în
bibliografia româneascã cu
începere de la textele lui Nicolae

Bot” (Otilia Hedeºan, Nicolae
Bot, în „Studii ºi comunicãri de
etnologie”, tomul XXII, 2008, p.
220).

Cel de-al treilea palier, al
metodelor de cercetare, relevã o
schimbare de paradigmã în
cercetarea româneascã de
specialitate, prin care Nicolae
Bot a contribuit esenþial la
trecerea de la folcloristicã la
etnologia modernã.  Privind
cronologic, observãm cã primele
fiºe arhivate se concentreazã pe
acumularea de texte folclorice,
încadrabile în genuri ºi specii
literare (basme, doine, strigãturi,
ghicitori, balade, bocete etc.). În
intervalul urmãtor, accentul e pus
pe cercetarea culturii folclorice,
mult mai largã ºi mai cuprin-
zãtoare decât literatura popularã:
miza principalã devine cerce-
tarea culturii tradiþionale, vãzutã
în întregul ei.

Din punct de vedere teoretic,
Nicolae Bot a susþinut orientarea
etnologicã în studierea folclorului.
Nu a fost interesat de textul
folcloric dintr-un unghi exclusiv
estetic, ci din perspectiva ros-
turilor sale, al cãror sens e sem-
nificativ în contextul cultural care
le genereazã. A fost permanent
preocupat de legãtura dintre texte
ºi contexte; a cãutat funcþia
fiecãrui fapt de culturã.

Dacã paradigma clasicã
accentueazã atributul vechimii,

folclorul fiind înþeles ca un depozit
(„tezaur”) de forme ale culturii
populare de odinioarã, cerce-
tãtorii moderni (ºi post-moderni)
vor privilegia criteriul funcþional.
Prin aplicarea consecventã a
acestui criteriu, Nicolae Bot
devine un  promotor al cercetãrii
moderne ºi una dintre figurile
marcante ale etnologiei româneºti
postbelice.

Fondul arhivistic, deschis
acum specialiºtilor, oferã
numeroase piste de lucru pentru
proiecte viitoare, care vor putea
valorifica (din diferite perspective
metodologice; cu finalitãþi diferite)
cercetãrile de teren, munca ºi
vocaþia profesorului Bot pentru
studierea culturii tradiþionale.

Rãscoala (Chemarea)
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ªtim, sau credem cã ºtim destul
de bine ce înseamnã imaginea
României în Occident. Nu micã mi-
a fost surpriza când, locuind în
nord-vestul Franþei, am aflat de
existenþa asociaþiei Balkans-
Transit din Normandia ºi a festi-
valului„Printemps balkanique”,
care se pregãtea sã consacre o
ediþie întreagã culturii române
contemporane. Anul 2007 figura pe
agenda organizatorilor ca un
preambul pentrue diþia din 2008,
intitulatã „Insolite Roumanie”.
Domeniile reprezentate: literatura,
muzica, artele plastice, teatrul,
gastronomia... În anul „pregãtitor”
am fãcut cunoºtinþã cu câþiva
români din Caen, însufleþiþi de
contextul pozitiv în care era
evocatã þara de origine. L-am
întâlnit ºi pe iniþiatorul ºi
coordonatorul festivalului,Laurent
Porée, un francez care îºi pusese
în gând sã-i convingã pe
compatrioþii sãi cã pot sã
priveascã altfel decât cu
suspiciune spre sud-estul Europei.
Festivalul funcþiona deja din 2000.
Ediþiile anterioare fuseserã
consacrate Bosniei-Herzegovina
(2000), Albaniei (2002), Greciei
(2004), Bulgariei (2006). Au urmat
Macedonia (2010) ºi Croaþia
(2012).

În 2007 am cunoscut-o ºi pe
traducãtoarea Laure Hinckel, un
adevãrat manager cultural pentru
scriitorii români, care îi însoþea
atunci în Normandia pe Cecilia
ªtefãnescu ºi pe ªtefan Agopian.
Într-unul dintre cinematografele de
artã rula filmul „Legãturi
bolnãvicioase” regizat de Tudor
Giurgiu, spre descumpãnirea unuia
dintre compatrioþii care se aºtepta
– în ciuda titlului - la un moment de
promovare cvasi-turisticã a
þãriºoarei. Mai reconfortantã pentru
astfel de aºteptãri, cartea
Bucureºti, dezgheþul, apãrutã în

limba francezã în 2006, era pro-
movatã de autorul ei, jurnalistul
Mirel Bran.Festivalul mobilizeazã
întotdeauna mulþi parteneri locali:
librãrii, mediateci, ºcoli, sãli de
spectacole, cinematografe... În
2008 s-a atins cifra de 30000 de
spectatori. Au participat la întâlniri
în Normandia scriitorii clujeni
Florina Ilis ºi Letiþia Ilea. Ruxandra
Cesereanu a fost invitatã la o masã
rotundã organizatã de „Printemps
balkanique” în colaborare cu ICR
Paris, un partener activ al ediþiei
consacrate României. Magda
Cârneci a þinut de altfel un
discurs,în calitate de director,la
deschiderea oficialã. Printre
scriitorii prezenþi la Caen, Gabriela
Adameºteanu ºi Dan Lungu – dar
lista este prea lungã pentru a fi
parcursã în întregime aici. Ana
Blandiana ºi Romulus Rusan au
vorbit despre Sighet la Memorialul
Pãcii din Normandia, un eveni-
ment despre care a dat seama
în Observator cultural poeta ºi
jurnalista Doina Ioanid. Dan
Perjovschi a fascinat publicul cu
desenele efemere performate la
Artoteca din Caen. Din Cluj, artele
plastice au fost reprezentate de
Ciprian Mureºan prin expoziþia
Communism never happened ºi
de Liana Rusu, cu seria de colaje
Identitate fragmentatã. Se poate
spune fãrã exagerare cã 2008
a fost anul culturii româneºti în
Normandia.

Poate cã toate aceste eve-
nimente ar trebui sã fie vãzute
doar ca un început pe care sã se
clãdeascã ceva în continuare. Ca
termen de comparaþie, culturile
din Europa de Nord beneficiazã la
Caen de un festival care a ajuns
la ediþia a 22-a în noiembrie anul
trecut: „Les Boréales”. Normandia
îºi cultivã în felul acesta imagi-
narul legat de originile viking,
dar„Les Boréales” este susþinut

prin parteneriate cu regiuni din
Scandinavia – comitatul Hordaland
din Norvegia, cu centrul la Bergen,
este foarte implicat în aceste
schimburi. S-a ajuns chiar la
crearea unei catedre de limbi
nordice la Universitatea din Caen.
Artiºtii români, în special scriitorii,
au continuat desigur sã fie prezenþi
în Normandia ºi la ediþiile ulteri-
oare ale festivalului „Printemps
balkanique”, însã în numãr mult
mai mic. Odatã ce câteva nume
devin cunoscute, este rândul libra-
rilor, al directorilor de biblioteci, al
profesorilor interesaþi de parcursul
unui autor sã lanseze ideea unor
întâlniri. În ediþia din 2014 (1-15
aprilie) accentul este pus pe ora-
ºul Sarajevo, dar România va fi
vizibilã prin doi autori: Lucian Dan
Teodorovici cu Matei Brunul,
apãrut în 2013 la editura Gaïa în
traducerea lui Laure Hinckel, ºi
Lola Lafon, autoarea romanului La
petite communistequi ne souriait
jamais, un dialog fictiv cu Nadia
Comãneci publicat în 2014, cu
mare succes de public în Franþa.

De ce, totuºi, „Printemps
balkanique”? În 2007 nu mi se pã-
rea deloc satisfãcãtoare ideea
cã vizibilitatea României este am-
plificatã prin aceastã prismã, în
contradicþie cu aspiraþiile de in-
tegrare europeanã, occidentalã
mai precis. Dincolo de pertinenþa
înscrierii înaceastã arie geogra-
ficã, este legitim faptul cã organi-
zatorii nu ºi-au propus sã insiste
pe asemãnãrile culturale ºi nici sã
reconforteze publicul francez pre-
zentându-i o oglindã mãgulitoare.
Precumîn cazul festivalului axat pe
þãrile nordice, ºansa de a trezi ºi
de a atrage publicul francez este
mai mare atunci când accentul cade
pe diferenþe ºi pe insolit.

Festivalul „Printemps balkanique”

Monica  Salvan

Despre vizibilitatea
culturii romane in Franta
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Acest text, cu acest conþinut, nu
aº fi vrut sã fiu nevoit vreodatã a-l
scrie. Am scris în 1977 un recviem
pentru neuitatul Toma Caragiu. Apoi,
acum câþiva ani, unul pentru Valentin
Taºcu. În recviemul pentru „Bebe”
Taºcu, publicat la Steaua – unde, dacã
nu la Steaua care „m-a fãcut” ca
publicist? –, am exprimat speranþa cã
nu voi mai fi pus vreodatã în situaþia
de a scrie un recviem pentru un prieten
apropiat. Dar, iatã, mâna nevãzutã a
soartei mã obligã acum sã scriu un al

treilea recviem – pentru dragul, ºi mult
preþuitul Aureliu „Ricã” Manea. Sincer:
îmi vine sã strig, sã urlu întrebând pe
cine nu se poate întreba vreodatã:
Câte, Doamne Dumnezeule, câte
recviemuri îmi va fi dat sã mai scriu?

Îþi aduci aminte, Ricuþã, cã în
timpul nostru nebun, frumos ºi
amãrât-boem de la Turda ne
opream fascinaþi în faþa unei statui
reprezentând un condor (sau
vultur) situatã în curtea din faþã a
unei biserici? Îþi aduci aminte cã pe
vremea aceea ascultam cântecul
El condor pasa în interpretarea lui
Simon ºi Garfunkel? Mai ºtii cã
atunci ne impresiona liniºtea
maiestuoasã a zborului condorului
ºi ne-am jurat cã ori de câte ori
auzim aceastã melodie, oriunde ºi
oricând, sã ne gândim unul la altul?
Tu n-ai uitat acest jurãmânt – mi-ai
semnalat asta de atâtea ori! Nici
eu nu am uitat, cum þi-am amintit
chiar acum o lunã într-un ultim
mail. Cred însã cã abia azi, pe 13
martie 2014, zi în care ne-ai pãrãsit,

El condor pasa
Vladimir  Brânduº

Recviem pentru Aureliu Manea

am dezlegat definitiv misterul, vraja
ºi fascinaþia adevãratã a
condorului: CONDORUL EªTI
TU! Dragul meu Ricuþã, ia cu tine
în drumurile neºtiute, pe care le
începi chiar azi, aceastã „cheie”
(cum spuneam noi în timpul
lucrului) a imaginii din El condor
pasa!

ªtiu cã mi-ai spune, ca de atâtea
ori în lucrul nostru: „Tomuleþ, pune
„frâu” imaginii minunate ce þi-a
venit! Sugereaz-o doar!”. Ei bine,
Ricã, de data asta nu te ascult.
Este aºa: tu eºti condorul! Bu-
nãtatea, profunzimea, da, chiar
genialitatea ta þi-au conferit acea
maiestuozitate a condorului pe
care o apreciam pe vremuri atât
de mult. Tu ne-ai arãtat ºi ne-ai
învãþat ceea ce, probabil, nu am fi
aflat vreodatã. Eu, unul, am spus
ºi voi spune mereu cã aproape tot
ce ºtiu despre teatru ºi artã în
general îþi datorez þie… ºi nu sunt
singurul! Ne-ai dãruit mult
arãtându-ne lumi minunate ºi…
ai plecat, mai întâi retrãgându-te în
lumea ta, singura posibilã ºi prac-
ticabilã pentru spiritul tãu ales. Apoi,
astãzi, ai plecat în-nu-ºtim-unde.
Dar, dacã îi dãm crezare bãtrânului
Socrate, în acel „acolo” îþi va fi bine,
foarte bine, cãci ai trãit drept ºi
frumos. Îþi mulþumim cã ai fost ºi
ne întristãm cã nu mai eºti! Fãrã
tine va fi viaþa pentru mulþi dintre
noi ceva mai goalã, ceva mai tristã.
Va fi mai frig decât, oricum, ne este
uneori – dragul meu Prieten ºi
Învãþãtor Ricã… Ricã Manea…

Pe aceastã cale doresc sã
exprim condoleanþele mele
familiei Manea, pe care am
cunoscut-o foarte bine. De
asemenea, tuturor celor care l-au
iubit pe marele dispãrut. În
încheiere exprim condoleanþele
mele Teatrului Românesc pentru
trista pierdere a unui artist
eminent, el însuºi marcat, chiar
înaintea dispariþiei sale, de un
anume tragism. Varvara

TE
A

TR
U
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Aflat, ca orice experiment teatral,
sub zodia inefabilului ºi a
imediatului, atelierul susþinut de
Andrei ªerban la Teatrul Naþional
Lucian Blaga, între 8 ºi 18 iunie
2005, a lãsat puternice urme în
viaþa teatralã clujeanã. Cele mai
importante sunt, desigur, specta-
colele valoroase pe care regizorul
le-a realizat în Cluj (el însuºi afirmã:
„dacã premiera e un rãspuns, un
atelier este o întrebare”), dar existã
ºi o suitã de efecte secundare, de-
loc întâmplãtoare, importante prin
mãrturia pe care o depun cu privire
la un moment unic ºi efemer în
esenþã. Printre acestea, extrem de
utilã ºi migãlos conceputã, se re-
gãseºte mãrturia directã a derulãrii
atelierului cu actorii Teatrului
Naþional ºi cu studenþii Facultãþii de
Teatru ºi Televiziune – volumul
Andrei ªerban. Mereu spre un nou în-
ceput, gândit ºi alcãtuit de Eugenia
Sarvari, publicat în toamna anului
trecut la editura bucureºteanã Tra-
cus Arte. Între laudatio-ul prezentat
de Ion Vartic (cel care l-a invitat pe
Andrei ªerban la instituþia clujeanã)
ºi postfaþa Doinei Modola, se des-
fãºoarã dinamic, tehnic, dar ºi poe-
tic, transcrierea discuþiilor regizo-
rului cu participanþii la workshop, a
conferinþelor ºi a dialogurilor relativ
informale dintre regizor ºi oamenii
de teatru clujeni, precum ºi explica-
rea situaþiilor, alãturi de descrierea
scenelor realizate în cadrul atelierului.

Eugenia Sarvari este martorul dis-
cret, însã atent la nuanþele discur-
sului, la capcanele lui, la ideile care
circulã printre rândurile textului ver-
balizat ºi la farmecul atmosferei
contaminate de teatru a acelor zile.
Cãci nu este deloc uºor sã captezi
în scris o experienþã a momentului,
a irepetabilului, a comunicãrii din-
colo de cuvinte, sã transpui în ter-
meni reducþioniºti o repetiþie, „o

Elena  Butuºinã

Andrei Serban –
atelierul teatral ca un
perpetuu inceput

relaþie corp la corp” intensã, ex-
primatã printr-un limbaj frust ºi
aplicat unei situaþii particulare.
Poate cã însãºi încrâncenarea lui
A. ªerban de a regãsi rituri arhaice,
de a „readuce un trecut impersonal,
trecut care este mort ºi viu totodatã
ºi care ne depãºeºte, ca indivizi” –
dupã cum scrie Ion Vartic –, a impul-
sionat efortul remarcabil al Eugeniei
Sarvari de a reda nenumãratele fal-
duri ale experienþe teatrale directe,
nuanþele, sincopele, dubiile ºi micile
victorii ale unei întâlniri pe care
participanþii la atelier au purtat-o în
ei mult timp dupã ce ea s-a încheiat
(„Ce vom face aici nu-þi va folosi la
nimic pentru cariera ta. Dar îþi va
folosi þie ca persoanã. Îþi va da o
idee despre altceva ce e posibil.”,
ºi-a motivat A. ªerban ucenicii în
acele zile). Vocea autoarei se con-
tureazã în complementaritate, fãrã
a fi intruzivã, dar marcând elemen-
tele întâlnirii care nu ar fi rãzbãtut
altfel dincolo de uºile teatrului ºi de
momentul petrecerii lor, destãinuind
ºi o sensibilitate aparte pentru în-
þelegerea actului teatral, o voce su-
biectivã familiarã ºi o justã balanþã
între a descrie, a recompune din
memorie, a nota ºi a transmite o cu-
noaºtere cu atât de multe faþete
(iatã, de exemplu, cum dezvãluie
emoþia experienþei: „Aºteptarea
pluteºte în aer. Actorii sunt toþi pre-
zenþi pe scena mare, în costume
de miºcare. O concentrare intensã
li se citeºte pe chipuri.” sau „In-
dicaþiile sunt date foarte rar, dar pe
un ton ferm, ca ºi cum ar fi o rãmã-
ºiþã de vis rãmas în memorie dupã
trezire. Cu precãdere în timpul exer-
ciþiilor, Andrei ªerban, cu statura sa
longilinã, are o figurã de ascet.”).

Pregãtirea cotidianã ºi actoria ca
mod de a trãi sunt constantele
exerciþiilor pe care le propune A.
ªerban, reactivând credinþã hin-

dusã în starea necesarã de
preparare continuã pe durata între-
gii vieþi, cu gândul mereu la pre-
gãtirea pentru viaþa viitoare ºi la
importanþa crucialã acordatã fie-
cãrei clipe. „Un actor, mai mult
decât un dansator sau mai mult
decât un cântãreþ de operã, îºi
foloseºte instrumentul care ar tre-
bui sã devinã un Stradivarius. El
este trupul, persoana mea. Eu
întreg sunt instrumentul”, afirmã A.
ªerban la una dintre primele întâlniri
ale atelierului. Similar, discursul
sãu se dezvoltã sub forma unor
infinite variaþiuni muzicale, când
aspre, când blânde, însã mereu
capabile sã trezeascã din inerþie ºi
sã sensibilizeze percepþia asupra
celor mai discrete nuanþe. Ritmul
sãu de lucru, incredibil de vital, neîn-
trerupt ºi dinamic, transpare ºi din
structura volumului ºi a redãrii scrip-
turale a atelierului. Sugestivã pentru
maniera de lucru este chiar una
dintre observaþiile legate de o
anumitã scenã: actorul nu trebuie
sã taie legãtura dintre un vers ºi cel
care urmeazã, ci, printr-un final as-
cendent, sã construiascã monolo-
gul asemenea unei fraze proustiene,
activând astfel, ºi datoritã forþei
organice a vocii, o legãturã intermi-
nabilã de sensuri.

Lucrând pe fragmente de texte
scrise de Ibsen, Shakespeare,
Cehov, Maeterlinck, regizorul a
accentuat mereu modul paradoxal
în care se coaguleazã actul teatral
– „tehnicã, deschidere, disciplinã,
rigoare, pe de o parte, iar, pe de altã
parte, o totalã spontaneitate”. Exer-
ciþiile descrise sunt necesare pen-
tru conºtientizarea trupului, jocul
situaþiei ºi nu al cuvintelor, elibera-
rea de corvoada textului (printr-o
din nou paradoxalã accesare a în-
þelesurilor profunde ale textului),
pentru concentrare ºi relaxare, as-
cultare, explorare, pentru coordo-
narea dintre miºcare ºi cuvânt,
activarea percepþiei, trãirea vieþii în
stare de concentrare, o atenþie mai
mare, cu o intensitate mai adâncã,
descoperirea ºi urmãrirea structurii
muzicale a scriiturii, transformarea
abstracþiei într-un lucru concret (A.
ªerban: „O luptã a efortului tãu cu
tine, o luptã cu celãlalt, cu publicul
ºi o luptã pentru a fi bine primit sus.
Câte lupte în acelaºi timp! Nu ai timp
sã te gândeºti la metafore poetice,
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legãturã interminabilã de sensuri.
Lucrând pe fragmente de texte

scrise de Ibsen, Shakespeare,
Cehov, Maeterlinck, regizorul a
accentuat mereu modul paradoxal
în care se coaguleazã actul teatral
– „tehnicã, deschidere, disciplinã,
rigoare, pe de o parte, iar, pe de altã
parte, o totalã spontaneitate”.
Exerciþiile descrise sunt necesare
pentru conºtientizarea trupului,
jocul situaþiei ºi nu al cuvintelor,
eliberarea de corvoada textului
(printr-o din nou paradoxalã
accesare a înþelesurilor profunde
ale textului), pentru concentrare ºi
relaxare, ascultare, explorare,
pentru coordonarea dintre miºcare
ºi cuvânt, activarea percepþiei,
trãirea vieþii în stare de concentrare,
o atenþie mai mare, cu o intensitate
mai adâncã, descoperirea ºi
urmãrirea structurii muzicale a
scriiturii, transformarea abstracþiei
într-un lucru concret (A. ªerban: „O
luptã a efortului tãu cu tine, o luptã
cu celãlalt, cu publicul ºi o luptã
pentru a fi bine primit sus. Câte lupte
în acelaºi timp! Nu ai timp sã te
gândeºti la metafore poetice, nu ai
timp sã te gândeºti la contemplaþie.
Teatrul nu este o tehnicã, este o
experienþã. Cum viaþa nu este o
tehnicã. Cum poþi sã foloseºti
tehnicã în viaþã ca sã ai succes?
Nu existã nicio tehnicã. Tehnica se
schimbã, se moduleazã, vine
altceva. Existã o singurã tehnicã –
aceea a dorinþei de a afla adevãrul.
Tehnica spre adevãr.”). Acþiunea
din inerþie, lipsitã de motivaþie, ºi
pierderea în cuvinte în defavoarea
subtextului sunt anihilate prin
exerciþii simbolice care dirijeazã
atenþia înspre dialectica dintre
implicare/angajare ºi libertate, dintre
a acþiona ºi a se privi concomitent
(maniera lui A. ªerban de a înþelege
procesul brechtian de distanþare) –
„ceva rãmâne liber, ceva mã pri-
veºte”. În acelaºi timp, plasticitatea
ºi autenticitatea momentului vin,
spune el, dintr-o vizualizare efecti-
vã a textului („trebuie sã vezi cât
de îngrozitoare sunt cuvintele
astea”), idee care este, poate, un
fel de poeticã a demersului de a fixa
în scris experienþa unei astfel de
întâlniri între un maestru ºi o serie
întreagã de discipoli. Noi suntem
fragmentaþi, unitatea este o iluzie,
iar momentul repetiþiei sau al

atelierului este unul în care
protagonistul ar trebui sã aparã ca
o paginã albã, nu lipsitã de un trecut,
ci lipsitã de stereotipii legate de
metodã, deschisã spre aventurã ºi
spre experienþã („În exerciþii
gândeºte instinctul, nu capul.”).

Structurarea sumedeniei de idei
ºi de ipoteze lansate în cadrul
atelierului, filtrarea lor printr-o
subiectivitate receptivã la fluctuaþiile
infinitezimale, la evoluþia sensurilor,
la descoperirea reciprocã a
soluþiilor potrivite, fac din volumul de
faþã o lecturã necesarã pentru orice
persoanã interesatã de artele
performative. Rezolvãrile gãsite
împreunã în cadrul atelierului sunt
câteva dintr-o infinitate de posibilitãþi
ale unui început nou, revitalizant –
o ºansã pe care teatrul, considerat

desuet sau muribund uneori, o oferã
actorului ºi nu numai, printr-o suitã
de strategii individualizate de
pregãtire.

*
La Horezu, Mogoºoaia sau

Ipoteºti, atelierele conduse de
Andrei ªerban, cu sprijinul
Institutului Cultural Român, au fost
concepute pe un traseu dinamic,
energetic, simbolic. Volumul
Academia Itinerantã Andrei ‘erban.
Cartea Atelierelor, apãrut anul trecut
în colecþia de teatru Yorick a editurii
Nemira, coordonat de Monica
Andronescu ºi Cristiana Gavrilã,
documenteazã întreaga experienþã
nu printr-o redare structuratã a
exerciþiilor ºi rezultatelor cãutãrii –

fapt imposibil, de altfel, având în
vedere durata ºi amploarea acestor
ateliere –, ci printr-un extensiv cor-
pus de mãrturii personale ale maes-
trului, organizatorilor, participanþilor
(printre aceºtia: George Banu,
Nicky Wolcz, Tatiana Niculescu
Bran, Ramona Dumitrean, Ionuþ
Caras, Alice Georgescu, Eugenia
Sarvari, Marius Manole, Andreea
Bibiri, Enikö Györgyjakab, Bogdán
Zsolt, Corina ªuteu, Sanda Manu).
Ideea acestor ateliere itinerante,
reunite sub egida unei Academii
peripatetice Andrei ªerban, i-a
surâs regizorului reîntors în þarã, de
aceastã datã sub auspicii mai bune,
stimulat probabil ºi de o importantã
tradiþie a teatrului-laborator ºi a
experimentului colectiv. „Sã lãsãm
în urmã, mãcar pentru un timp scurt,
tot ceea ce e negativ în noi ºi în
relaþiile noastre, ceea ce ne separã,
pentru a ne întâlni într-un teatru-
laborator, ca un grup capabil sã
coexiste, sã simtã în comun, sã
gândeascã ºi sã acþioneze în
comun, în cãutarea unei calitãþi
anume. E vorba de o calitate a
experienþei de teatru ºi de viaþã,
greu de definit, dar pe care toþi o
intuim ºi o dorim, una ce depãºeºte
nivelul obiºnuit. Acest element se
defineºte printr-un singur cuvânt:
surpriza”, afirmã Andrei ªerban, cu
un calm aproape providenþial,
straniu combinat cu o efervescenþã
ºi o flexibilitate fantasticã a gândirii
(deloc întâmplãtor, el însuºi spune,
într-unul dintre fragmentele incluse
în cea de-a doua parte a volumului,
faptul cã se simte cel mai comod
atunci când este incomod, o
reiterare, de fapt, a paradoxului
creator).

Meditaþia concentratã pe miº-
care, mobilizarea trupului, îndepãr-
tarea colbului depus peste fiinþã în
prozaismul existenþei de zi cu zi
constituie primii paºi în comunitatea
de performeri pe care Andrei
ªerban a condus-o abil câþiva ani
la rând, în perioada verii. Influenþat
de tehnici de auto-liniºtire ºi ascezã
de sorginte orientalã, contaminând
exerciþiul actoricesc cu tehnicile de
yoga sofisticate ºi greu accesibile
pentru omul neantrenat, regizorul a
reunit sub mentoratul sãu actori,
studenþi, regizori, artiºti vizuali, critici
de teatru, realizatori de televiziune
ºi chiar tehnicieni din lumea teatrului.
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Cu toþii au fost atraºi de alternativa
propusã ºi de libertatea controlatã
pe care atelierele o induc pentru un
acord cu sinele ºi o împãcare cu
haosul din afarã. Astfel, este
reprezentativã afirmaþia uneia dintre
actriþele prezente la ateliere: „De aici
plec cu dorinþa de a colabora cu cei
care, nefiind prizonierii niciunei ºcoli,
vor sã înveþe sã stãpâneascã
secretele tuturor ºcolilor”. Aceasta
este probabil lecþia în care se aflã
secretul ºi magia artei lui Andrei
‘erban, surprinsã printr-un
multiperspectivism logic organizat
în volumul de faþã – o lecþie veche,
detectabilã în versurile lui
Shakespeare ºi nu numai, în arta
actorilor mari ai lumii, în decupajele
în real înfãptuite de operele de artã.
Într-o þarã haoticã, dezorganizatã,
prea puþin solidarã, tipul de co-
munitate artisticã pe care îl propune
Andrei ªerban prin intermediul aces-
tor ateliere este aproape terapeutic,
deºi doar pentru intervale scurte ºi
fragmentate de timp. Însã memoria
profundã funcþioneazã urmând legi
stranii, retrezitã involuntar la stimuli
dintre cei mai diverºi, iar întâlnirea
cu A. ªerban ºi participarea la re-
gimul auster ºi riguros al atelierelor
revine proustian în cazul tuturor
celor ale cãror eseuri, note de jurnal,
interviuri sau instantanee sunt inclu-
se în volumul de faþã.

Un alt aspect important al acestui
volum este faptul cã documenteazã
o serie de cãutãri individuale ºi
colective care, în timp, se vor trans-
forma în altceva ºi, aproape sigur,
vor avea urmãri în creaþiile tinerilor
artiºti implicaþi în proiect. Din acest
punct de vedere, caleidoscopul de
viziuni personale cu privire la par-
ticiparea la ateliere capteazã, în an-
samblul sãu, o frânturã din evoluþia
unei generaþii în cãutarea unui mo-
del ºi a unui exerciþiu necesar de
ieºire din egoism ºi din solipsism.
Deºi regizorul apare implicat activ,
alãturi de participanþi, la program ºi
la exerciþii (este grozavã mãrturia
unei participante cu privire la fuga
cu ochii închiºi, fãrã nicio teamã, þi-
nutã de mânã de Andrei ªerban),
mãrturiile converg în a accentua
funcþia didacticã subiacentã a mae-
strului care vrea însã sã se sustra-
gã acestei convenþionale ierarhizãri
(„teatrul ca ºcoalã esenþialã a ome-
nescului din noi, scrie cineva într-
una dintre relatãri”).

Concentrarea asupra potenþia-
lului care trebuie trezit în sine este
dublatã, în contextul atelierelor, de
o împãcare cu timpul, de o revenire
în prezent, de o ieºire din frustrarea
generatã de trecut ºi din panica
indusã de un viitor incontrolabil.
Exerciþiile de atenþie colectivã ºi de
interacþiune, obligatorii pentru toþi
(participarea directã fiind necesarã
pentru a înþelege ce se petrece cu
adevãrat într-un atelier) trezesc la
viaþã ritmuri uitate, accentueazã
forþa activã a tãcerii, importanþa sim-
plificãrii ºi a condensãrii experienþei
(vezi sarcina de a concentra o piesã
shakespeareanã la numai 10 mi-
nute). Motivul acestei mobilizãri în
forþã a energiilor creatoare vine,
spune unul dintre participanþi, din
faptul cã implicarea totalã a celor

din comunitatea creatã ad-hoc nu
ar fi posibilã fãrã implicarea totalã a
maestrului („eºti prezent pentru cã
ºi Andrei este prezent”). Atenþia,
sinceritatea ºi justeþea acþiunilor
întreprinse îl fac pânã ºi pe un
sceptic iniþial, artistul vizual Mircea
Cantor – venit dinspre zona unui tip
de performance separat, dintr-o
anumitã perspectivã, de aparenta
artificialitate a construcþiei teatrale
– sã recunoascã senzaþia corpului
care se transformã în imagine în
teatru, ºi arta origami ca posibilã
similitudine cu stilul aparent hibrid
de lucru al lui A. ªerban.  Experienþa
atelierelor îi obligã inclusiv pe critici
la o reconfigurare ºi la o necesarã
plonjare în sine, dincolo de concepte
ºi de grile de interpretare.

Sinceritatea creativã ºi cãutarea
jocului aruncã lumini noi asupra unor
texte mortificate de lecturi lipsite
de viaþã – texte din Caragiale,
Creangã, Eminescu, grozav citite
ca pentru întâia oarã în contextul
special al atelierelor (laudã su-
premã adusã spontaneitãþii ºi ex-
perienþei imediate: femeia de la þarã
recitând în ogradã, pentru prima
oarã, Eminescu, într-o directã ºi pu-
ternicã întâlnire cu textul). Solar,
cum este perceput de cãtre fosta
sa profesoarã de la UNATC, Sanda
Manu, A.ªerban atrage atenþia
asupra risipirii inutile a energiei,
asupra neputinþei ºi a patosului
exacerbat care ne þin captivi,
asupra posibilitãþii unei purificãri,
chiar dacã efemere, prin dirijarea
atenþiei cãtre stimuli insesizabili în
viaþa cotidianã. Astfel, spune un alt
participant, ne îndepãrtãm de teatru
ºi ne apropiem periculos de mult de
el, concomitent, la fel cum impro-
vizaþia necontrolatã dezvãluie nebã-
nuite cãi de acces la rezervorul de
energie din fiecare.

Cuvintele cu valoare arhetipalã
se întorc sub formã de ºoaptã,
mãrturisesc mulþi dintre cei prezenþi
la ateliere, ºi pot fi utilizate ulterior,
într-un context profan, pentru a re-
activa un sens descoperit înainte
în sine însuºi sau între sine ºi cei-
lalþi, de unul singur sau împreunã.
Ieºirea din zona de confort este,
sub bagheta unui astfel de dirijor, o
eliberare de rigoare completatã de
o regândire a coordonatelor fluctu-
ante ale existenþei. Semnificativ es-
te, din aceastã perspectivã, mo-
mentul în care muzicianul Lucian
Maxim, cel cu care ªerban a lucrat
la „Trilogia Anticã” la începutul ani-
lor ‘90, îi ajutã pe ceilalþi sã se
integreze în ritmuri, împreunã, ºi sã
trãiascã o eliberare ritmicã a
senzaþiilor viscerale, un efect jazz
ca eliberare temporarã de rigoare.
„N-am aflat rãspunsul, dar am în-
ceput cãutarea” sunt cuvintele care
reprezintã, poate, cel mai bine sen-
zaþia rãmasã în urma unei astfel de
experienþe insolite, aºa cum se
reveleazã ea în textele incluse în
volum. Iar din imaginea caleidos-
copicã rezultatã se degajã exact
ceea ce artistul Andrei ªerban ºi-a
dorit sã transforme în propria-i
misiune: „un pod de legãturã pentru
ca anumite energii mai fine, de o altã
calitate, sã devinã vizibile”.
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Visky András: Eu nu fac parte
dintr-o dinastie a oamenilor de
teatru, ba din contrã. Vin dintr-o
lume protestantã, chiar puritanã ºi
iconoclastã. Acest lucru este
foarte important în ceea ce
priveºte formarea mea ca scriitor
ºi intelectual. Cînd spun asta, mã
gîndesc la tatãl meu. El a fost,
dupã cum, probabil ºtiþi, dizident
politic. Revenit din închisoare, a
fost claustrat, undeva, într-un
sãtuc mic. Dar chiar în acel loc
mãrginaº, avea nevoie de o
bisericã pentru a predica oamenilor
de acolo, foarte puþin numeroºi.
Îmi aduc aminte de o întîmplare
care m-a format ºi m-a marcat. Pe
tata l-am cunoscut doar la vîrsta
de opt ani. ªi-atunci e firesc ca tot
ceea ce fãcea sã fie foarte
important pentru mine. Mergeam la
bisericã ºi îi ascultam învãþãturile.
Nu înþelegeam nimic, însã îmi aduc
aminte cã eram teribil de im-
presionat de prezenþa lui, care
umplea spaþiul acela gol al bisericii,
mai tot timpul lipsitã de lume. Acolo
am fost martor la o discuþie dintre
tata ºi clopotarul bisericii. La
sfîrºitul serviciului divin, clopotarul
a venit la el; clopotarul, cît timp dura

Între 3 ºi 6 octombrie 2013, Teatrul Naþional din Cluj, în colaborare cu
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj a organizat a treia ediþie a Întîlnirilor
Internaþionale de la Cluj – întîlnirile George Banu. În prima zi a Întîlnirilor
a avut loc dezbaterea publicã De ce teatrul azi? Printre cei prezenþi s-a
numãrat ºi scriitorul ºi dramaturgul Teatrului Maghiar din Cluj, Visky
András, ale cãrui rãspunsuri-argumente la întrebarea lansatã am
considerat cã meritã, cu asupra de mãsurã, a fi consemnate. Dezbaterea
a fost moderatã de însuºi cel sãrbãtorit, renumitul scriitor ºi teatrolog
George Banu, care i-a fãcut o scurtã prezentare:

„Pe Visky András îl prezint prietenilor care vin din Franþa, Italia,
Portugalia. Nu ne cunoaºtem de foarte mult timp, dar prietenia noastrã
cred cã e adevãratã ºi profundã ºi este legatã de stima deosebitã pe
care o am atît pentru textele lui, cît ºi pentru raportul lui existenþial cu
teatrul. Teatrul pentru el nu e diversiune, nu e un gest monden, ci o
sursã de reflecþie, într-un act pe care el ne invitã sã-l descoperim mereu,
graþie spectacolelor fãcute împreunã cu Tompa Gábor.“

oficierea, dormea întotdeauna.
Imediat ce tata începea sã
vorbeascã, el dispãrea într-un
spaþiu psihedelic. Aceastã ima-
gine a fost de o extraordinarã
importanþã pentru mine: intelec-
tualul care se pregãtea foarte
asiduu, cu multã seriozitate, pentru
a vorbi unei comunitãþi inexistente.
Situaþia performerului singuratic. ªi
la sfîrºitul messei, clopotarul i-a
spus: „Domnule preot, de ce aþi
þinut întreaga liturghie, de la început
pînã la sfîrºit? Nu aþi vãzut cã a
fost prezentã doar tanti Maria, care
este, oricum, surdã ºi nu înþelege
nimic?” Atunci tatãl meu – eu
stãteam lîngã el – i-a rãspuns
clopotarului: „Cum poþi sã spui cã
numai ea a fost prezentã, cînd tot
spaþiul acesta a fost plin de
persoane care au trecut, dar sînt
cu noi încã? ªi mi-am dat seama,
în timp ce vorbeam, cã nu eram
destul de pregãtit, pentru cã toþi
profeþii dãdeau din cap mustrîndu-
mã «mãi, mãi puteai sã studiezi
mai temeinic pentru cã ºtiai cã vom
veni sã te ascultãm!»”.

Din acel moment, spaþiul acela
alb, imens a devenit teatrul
imaginaþiei unde îmi proiectam

persoane... un bestiarium foarte
personal. Înþelegeam, în felul
meu, tot ceea ce el spunea acestei
mulþimi care, de fapt, nu exista,
citîndu-i pe Kant ori pe
Kierkegaard. Aceasta este, de
fapt, ºcoala mea de teatru. Aceas-
tã formare underground, lîngã un
maestru care ºi-a pãstrat umorul
ºi erudiþa pentru a le etala nimãnui.
Sau, altfel spus, pentru el însuºi
ºi pentru aceia, puþini, care-l
ascultau.

Argumentele pentru a rãspunde
temei interogatoare de ce avem
nevoie de teatru? þin de aceastã
poveste. Poetul maghiar János
Pilinszky – îl amintesc pe el pentru
cã este destul de cunoscut în
lumea francofonã ºi anglo-saxonã,
fiind tradus în limba francezã de
poetul Lorand Gáspár, iar în

englezã de Ted Hughes – are
norocul – din cauza acelui volum,
care i s-a publicat în Franþa, la
Editura Gallimard, sã plece la
Paris, la începutul anilor ’70. ªi-
acolo vede, printr-o întîmplare
nebunã, superbã, Privirea surdului
a lui Robert Wilson. Din acel
moment el începe sã scrie foarte
mult despre teatru, de fapt, niºte
fragmente geniale. El este cel care
a creat o sintagmã, care, iarãºi, m-
a marcat ºi m-a adus înspre teatru,
pe mine, cel care scriam la început
poezii în stilul lui. El a creat
sintagma cã în teatru existã o
neîndemînare perfectã, care ar fi
însãºi esenþa teatrului. Ce voia sã
spunã Pilinszky prin aceastã

Eugenia  Sarvari

,,Visky András:    Aceasta
imperfectiune perfecta a
umanului ,,
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neîndemînare perfectã? Urmãtorul
lucru: în teatru o crimã nu este
niciodatã perfectã, ba chiar e puþin
derizorie. Actorul moare, dar
imediat îºi revine din aceastã
moarte. Acum, comentîndu-l pe
János Pilinszky aº putea sã spun
cã pentru mine, teatrul este,  poate,
singura artã care are ca temã
fragilitatea umanã, ca valoare
intrinsecã a actului teatral. În foarte
multe alte domenii, arta se
asociazã cu perfecþiunea, poate
chiar cu titanismul, dar nu cu
aceastã fragilitate. Acesta este,
cred eu, un argument foarte
important, care face ca teatrul sã
fie pentru noi o nevoie obiectivã.
Nu o nevoie mondenã, de week-
end ori de festival. Cel puþin pentru
mine. Aceastã imperfecþiune este
imperfecþiunea perfectã a umanului
sau perfecþiunea imperfectã a
umanului. În nebunia lui, Hamlet
trebuie sã devinã fragil pentru ca
evenimentul adevãrului sã poatã
exista în teritoriul acela complicat
al politicului. Vã spun asta pentru
cã noi, oamenii de teatru, uitãm
acest lucru ºi vrem sã devenim
perfecþi, sã creãm pe scenã

produse artistice perfecte, dar
perfecþiunea teatrului este cu totul
altceva decît perfecþiunea unui
produs vandabil obiºnuit. Deci
paradoxul spectacolului de succes
este unul colosal, zic eu, ºi nu-l pot
compara cu nimic altceva. Am ºi
un alt argument în privinþa nevoii
noastre de teatru, dar acest
argument este unul exclusivist. De
ce? Pentru cã se leagã de repetiþia
de teatru, care reuneºte o
comunitate de artiºti, dar interesant
este faptul cã nu numai de artiºti, ci
ºi de tehnicieni, de oameni, am
spune noi, ai realitãþii imediate. ªi
aceastã comunitate de artiºti
începe sã discute, sã activeze, sã
dialogheze, sã se miºte într-un
spaþiu în care revine tot timpul. La
început este o zonã total
necunoscutã, dar speranþa cã
existã o formã,  o compoziþie care
ne aºteaptã ºi pe care cu siguranþã
o vom gãsi, ne bîntuie, este mereu
prezentã. Mergem spre ea, spre
aceastã formã, parcurgînd, în tot
acest timp calea spre interior.
Mergem spre o formã pe care o
simþim în afara noastrã ºi, de fapt,
o vom gãsi în interiorul nostru. ªi

totuºi, gîndindu-mã mai bine acest
argument al repetiþiei nu este atît
de exclusivist pentru cã spec-
tacolul, de fapt, este un document
obiectiv al repetiþiei, este
reprezentaþia repetiþiei. Putem sã
„citim” valoarea repetiþiei, pro-
funzimea, aventura ei existenþialã
atunci cînd spectacolul e finit ºi a
ajuns la public. ªi nu este
exclusivist datoritã faptului cã
repetiþia, probabil, în spaþiul laic,
încã menþine în viaþã relaþia din-
tre maestru ºi discipol. Este o le-
gãturã concretã în teatru, care nu
poate fi mistificatã prea mult
pentru cã este imediatã, ne-
mijlocitã. Le spun de multe ori, nu
numai studenþilor mei, ci ºi prie-
tenilor, cã repetiþia pentru mine
este o serie de exercitia
spiritualia, este perioada, poate,
cea mai importantã din punct de
vedere existenþial. Ca urmare,
bucuria primului spectacol, a
premierei este ºi un spleen, ºi o
durere a ieºirii din aceastã
comunitate. Acest lucru cred cã
vine din imensul potenþial al
sacrului, pe care sîntem cu toþii
datori sã-l luãm în serios.
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Oradea, Lactobar Retro Bistro
de pe strada Republicii. Pereþii
ºi tavanul impresioneazã puter-
nic pe cel ce trece pragul localului
prin încãrcãtura lor neobiºnuitã: te-
levizoare vechi, între care marca
Temp 6 (importate din Uniunea
Sovieticã) cu peºtele ornamental
din sticlã pe el, aspiratoare Ideal,
reºouri la care se încãlzeau
oamenii în anii ‘70 în apartamen-
tele neîncãlzite, aparate foto
Smena (tot din Uniune), botul unei
Dacii 1300 iese agresiv din perete,
o altã Dacie e aºezatã în mijloc.
Barul e plin de sticle cu etichete
îngãlbenite, apare sticla de sana
ce aminteºte de sticla de lapte din
4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile al lui
Mungiu, ziare din perioada co-
munistã, ºiruri de sticle de sifon
împodobesc tejgheaua, acorde-
oane, magnetofoane, radiouri cu
tranzistori tip Gloria, teluri, râºniþe
manuale de cafea atârnã de
pretutindeni, agresându-þi privirea
din diferite pãrþi. Într-un colþ, ceasuri
demodate care mãsoarã mersul
timpului înapoi. Un local actual
decorat excentric sau o expoziþie
cu iz nostalgic?

Cluj, Teatrul Naþional, Studio
„Euphorion”. O puºtoaicã în cos-
tum de pionier sare coarda pe mi-
ca scenã, apoi se apucã sã
sporovoiascã despre Vitea,
Babuºca, Saºa, nume fictive din
perioada de sovietivare în care ea
a crescut, nume aliniate impe-
rativului onomastic al momen-
tului, ca cel real al lui Vladimir
Tismãneanu, de pildã, apoi puº-
toaica, mai mult ºãgalnicã decât
evlavioasã, cântã cum a fost
învãþatã la ºcoalã „Hai la lupta cea
mare...” sau repetã papagaliceºte
„Boje moi, hai, tãtucule, paidiom”,
pãtrunsã de elanul muncitoresc al
epocii. Se numeºte Amalia ºi se
laudã cã a învãþat sã respire adânc
pentru a supravieþui. Mama ei s-a
sinucis, dar ea vrea sã se
integreze în rândul oamenilor
mari ca sã cânte împreunã cu ei
cântece mobilizatoare cu

„Bumbeºti-Livezeni” sau cu
„Doftana prin gratii de fier”. Apoi o
vedem la mormântul fiului ei,
împuºcat atunci când a încercat
sã treacã Dunãrea la sârbi, ca în
cele din urmã, respinsã de fratele
mai bine situat, sã rãmânã singurã
la un azil de bãtrâni. O viaþã din
pubertate pânã în senectute,
derulatã într-o orã ºi ceva de
spectacol. Desigur, ºi ea vorbeºte

despre electrificarea þãrii, divi-
ziunea muncii, societatea socia-
listã multilateral dezvoltatã,
cincinal, cooperativa agricolã de
producþie, raþia de ulei, despre
Dacia 1300, tacâmuri de pui,
despre ce a învãþat-o partidul cã e
bun ºi rãu, viaþa trecând peste ea
cu repeziciune ºi cinism necru-
þãtor.

Aºa am receptat spectacolul lui
Tudor Lucanu Amalia respirã
adânc, monodrama scrisã de Alina
Nelega ºi interpretatã de Anca
Hanu. În strânsã legãturã cu
obiectele emblematice ale epo-
cii, eºalonare plinã de vivacitate ºi
impact a unor petice de viaþã
extrase din caseta cu amintiri
„comuniste” a bunicii. Între
obiectele invocate la începutul
acestor rânduri ºi sintagmele din

perioada comunistã este o strin-
gentã interdependenþã. ªi unele ºi
altele aduc în prim-planul emoþiei
stratificãri nuanþate ale filonului
nostalgic. Confesiunea drama-
ticã a eroinei e atacatã energic
ºi dezinvolt de Anca Hanu. Actriþa
impune un tempo susþinut mo-
nologului, dezvãluind tempe-
ramentul volitiv al personajului
„rãtãcit prin comunism” ca într-o
poveste de pe tãrâmul celãlalt,
cu apariþii în egalã mãsurã hidoa-
se ºi ilare.

Personajul-martor, Amalia, e
construit din fragmente evocativ-
confesive, ce îmbracã în cuvinte
etapele unei existenþe ultragiate. O
experienþã de viaþã trecutã prin
totalitarismul repugnant care a
lãsat urme severe în formarea ºi
devenirea Amaliei, ca ºi a oricãrui
trãitor mediu al acelei perioade.
Caseta cu amintiri se revarsã cu
pregnanþa unor obiecte-martor ce
reconstituie atmosfera acelor ani
pânã în cele mai elocvente
amãnunte. Martorii din textul Alinei
Nelega fiinþeazã la nivel declamativ
lingvistic ºi muzical, dând culoare
discursului. Devoalarea acestor
mecanisme ale îndoctrinãrii co-
muniste fac deliciul spectatorului
tânãr ºi nu numai, adevãratele
drame ale personajului fiind
ocultate, pãstrate sub forma unor
pretexte de dramatizare în care
tragicul ºi comicul spontan
coexistã. Mai puþin convingãtoare
e supralicitarea moralitãþii femeii
care se culcã pe rând cu toþi
membrii ansamblului artistic un-
de activeazã, concesie fãcutã, evi-
dent, extensiei spre amuzament
ieftin ce aduce prejudicii fiºei de
caracterizare a personajului. Din
pãcate, în mai multe texte dra-
matice relativ recente, din tragedii-
le totalitarismului comunist se reþin
mai ales aspectele nostalgic
amuzante. Aºa se întâmplã în
Istoria comunismului povestitã
pentru bolnavii mintal de Matei
Viºniec. Aºa se întâmplã în
Noaptea Walpurgiei sau Paºii
comandorului de Venedikt
Erofeev. Aºa se întâmplã acum
în Amalia respirã adânc de Alina
Nelega...

Adrian  Þion

Din colectia de amintiri
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Dacã suntem iubitori ai
comediilor ºi tragediilor
shakespeariene în versiuni
scenice sau cinematografice, dacã
ne atrage spiritul mai mult decât
litera ºi lãsãm deoparte
prejudecãþile ce cautã doar
literatura în teatru, ni se vor
deschide cãi nebãnuite ale
receptãrii printr-o stranie empatie
cu corpurile ritmice ale actorilor
Naþionalului Clujean. Spectacolul
Cum vã place sfideazã aºteptãrile
spectatorului obiºnuit: nu gãsim
decât puþine rãmãºiþe din textul lui
Shakespeare, câteva replici care
sã puncteze intriga, sã atribuie
nume ºi statut personajelor, sã
dezlege situaþiile încurcate, sã ne
dea mici repere, semne, precum
cele crestate de Orlando în
scoarþa copacilor din pãdurea
Arden. Restul... nu e tãcere, ci
dans, flux continuu de ritm ºi
miºcare corporalã, de joc,
alternând cruzimea ºi tandreþea,
joc al luminilor ºi umbrelor într-o
coregrafie de excepþie semnatã de
Peter Uray ºi încarnatã de
adevãraþi profesioniºi ai scenei.

Deºi i s-ar putea reproºa cã nu
respectã întru totul piesa
shakespearianã, dând o foarte
mare importanþã primei pãrþi –
surghiunirea ºi instaurarea
dictaturii fratelui ducelui de drept –
ºi concentrând bogata þesãturã a
intrigilor amoroase din pãdure, în
partea a doua, acest reproº se
poate uºor transforma în motiv de
laudã. Cãci aici, într-o deja
familiarã tradiþie postmodernã,
comedia Cum vã place devine un
minunat pretext pentru reactivarea
unor sentimente, senzaþii ºi emoþii
ascunse în fiecare dintre noi,
traume pe care cu greu le
recunoaºtem, frici ºi angoase cu
care nu vrem sã dãm ochii,
proiecþii ale eliberãrii ºi împlinirii
mult dorite, ce ne tulburã dacã
avem curajul sã lãsãm scuturile
jos, întâmpinând deschis fluxul
emoþional puternic ce ni se

transmite dinspre scenã.
Spectacolul propune astfel douã
lumi, douã talgere ale balanþei
complet diferite unul de celãlalt, cu
o rupturã marcatã între ele, atât la
nivelul concepþiei coregrafice, cât
ºi la nivelul scenograficei, al muzicii
ºi al eclerajului, – axis mundi ce
leagã cerul de pãmânt ºi permite
zeului Hymen (tânãra actriþã Flavia

Giurgiu într-o splendidã rochie
curcubeu conceputã de
scenografa Adriana Grand) sã
coboare împãciunitor peste
univers, la sfârºitul piesei.

Balul de la curte care deschide
spectacolul ne creeazã de la bun
început senzaþia unui echilibru
fragil, al unor efemeride fericit-
inconºtiente pe suprafaþa apei;
urmeazã ruperea acestui echilibru
prin doborârea perfidã a ducelui
(Radu Lãrgeanu), smulgerea fiicei
Rosalinda (Enikõ Gyõrgyjakab) din
braþele tatãlui într-un moment de
cruntã tãcere, sugerarea extrem de
finã dar intensã emoþional a
sechestrãrii ºi violentãrii fizice ºi
psihice a personajelor feminine (ºi
aici este de notat prestaþia
excepþionalã a Irinei Wintze în
cuplu cu Cãtãlin Codreanu) de
cãtre „miliþia” noului duce, jucat de
acelaºi actor Radu Lãrgeanu, în
costum diferit, ce trimite fãrã dubii
la uniforma generalilor naziºti.
Dupã trimiterea ducelui ºi a
prietenilor sãi în exil (splendidã
scenã de dans de grup, parþial în
sincron, cu valizele, pe ritmuri cu

nuanþe orientale), domeniul tiraniei
se contureazã în lumini reci,
albastre, cu efecte de contrejour,
în care înregimentarea, violenþa ºi
cruzimea absurdã stabilesc
regulile de joc, iar cine nu se supune
pleacã sau moare. Actorii
împreunã cu regizorul-coregraf
reuºesc aici o suitã de momente
de maximã intensitate emoþionalã,
unde rãscolirea catharticã a
amintirilor celui de-al doilea rãzboi
mondial sau a persecutãrilor
comuniste sunt perfect îmbinate
cu umorul negru ºi grotescul
situaþiilor mereu contrabalansate
de Tocilã, bufonul regelui, al cãrui
haz rãmâne nealterat în
interpreatrea lui Matei Rotaru,
secondat de lipicioasa sa pereche
din codru, Audrey (Diana Buluga).

Odatã cu înfrângerea
campionului ducelui, dupã un
impresionant numãr de dans cu
valenþe acrobatice, splendidã
imagine a iubirii înnegurate ºi a
idolului decãzut (cuplul Cristian
Grosu – Mãdãlina Ciotea), talgerul
infernului îºi pierde din greutate,
lãsând loc pãdurii Arden sã
lumineze minþile înceþoºate. Fuga
Rosalindei ºi a Celiei (Sânziana
Tarþa) cu Tocilã de la palat,
deghizarea Rosalindei în bãrbat,
încurcarea ºi descurcarea iþelor
amoroase, se succed ca tot atâtea
mini-scene de teatru în teatru, sub
privirea pribegilor aºezaþi pe
valizele ce le sunt acum cetate.
Poezie ºi comic farsesc se
conjugã pe acelaºi fundal al nopþii
pãdurii: cuplul extrem de fuzional
Celia – Oliver (Cãtãlin Filip), cuplul
comic ºi copilãros Phebe (Anca
Hanu) – Silvius (Mihail Onaca),
cuplul farsesc Tocilã – Audrey ºi,
în fine, cuplul princiar, din toate
punctele de vedere, Rosalinda –
Orlando (Miron Maxim) dau viaþã
iubirii în cele mai variate ºi subtile
forme ale sale. ªi atunci, cum ne
place sã înclinãm balanþa: Eros
sau Thanatos?

Spectatorului nu-i rãmâne decât
sã se lase sedus, prins în nãvodul
shakespearian fãcut de data
aceasta din liniile corpurilor în
miºcare, puse în valoare de
costumele atât de nuanþat gândite
ºi ritmate de coregrafia unei
performanþe scenice de înalt nivel
artistic.

Eleonora  Balea

sub semnul balanþei Eros-Thanatos

Foto: Nicu Cherciu
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În ultimii ani am avut parte de
un Woody Allen (foarte) slab,
redundant, care a abuzat, cu
încãpãþânarea unui copil rãsfãþat,
de aceleaºi tehnici narative
(flashback-urile, de exemplu),
cinematografice (sâcâitoarele
lumini blânde, solare, care scaldã
oraºele europene), de acelaºi tip
de personaje etc. E drept, toate
cele de mai sus fac parte din
recuzita regizoralã a lui Allen,
însã, cel puþin în ultimele patru-
cinci pelicule, ele par a funcþiona
în gol, fãrã vreo justificare filmicã.
Pur ºi simplu din inerþie. Cu alte
cuvinte, din 2008 încoace, Woody
Allen a refuzat parcã sã mai
strecoare în filmele sale acel
ingredient care îl fãcea dacã nu
irezistibil, cel puþin interesant, acel
soi de tragism sau de tristeþe, care
ridica, fãrã doar ºi poate, miza
poveºtilor sale.

Blue Jasmine, ultima sa
peliculã, este cu totul ºi cu totul
altfel. Deºi pãstreazã tehnica
flashback-ului, deºi lumina blândã,
solarã, care scaldã oraºul, este ºi
ea prezentã (aici, însã,  con-
trastând cu starea personajelor,
una de deprimare), deºi prin gura
personajelor grãieºte acelaºi
Woody Allen (cum altfel?), filmul din
2013 nu numai cã nu deza-
mãgeºte (el este fãcut dupã
catastrofalul To Rome with Love),
ci chiar rivalizeazã cu cele mai bu-
ne pelicule din cariera regizorului
newyorkez.

Story-ul nu este unul complicat,
dar iese din tiparul poveºtilor cu
care ne-a obiºnuit în ultimii ani
Woody Allen. Jasmine (nãscutã
Jeanet te)  ( respect iv  Cate
Blanchett) pãrãseºte New York-
ul pentru a se muta în locuinþa
modestã din San Francisco a
surorii sale vitrege, Ginger (Sally
Hawkins). În spatele acestei deci-
zii se aflã, însã, o  dramã. Jasmine
a avut o cãsnicie de invidiat (cel
puþin pânã la un punct) cu un

afacerist de succes (Alec Baldwin).
Era o rãsfãþatã a lumii mondene
newyorkeze ºi îºi permitea orice ºi-
ar fi dorit, spre deosebire de sora
sa, Ginger, mereu complexatã de
strãlu-citoarea Jasmine. Într-o bunã
zi, Jasmine aflã cã soþul o înºalã ºi
cã acesta vrea sã divorþeze. Totul
se destramã, iar iluzia unei vieþi
fericite nu mai este posibilã.
Jasmine, superficiala femeie

mondenã, este pusã pentru prima
datã în faþa realitãþii e ºi reacþia ei
este pe mãsurã: îºi denunþã soþul,
care conducea câteva afaceri
ilegale, FBI-ului.

Jasmine va încerca sã-ºi
refacã viaþa, de data aceasta fãrã
averea de dinainte, cãci banii ºi
toate bunurile i-au fost confiscate
de Stat. La fel ca în piesa lui
Tennessee Williams, Un tramvai
numit Dorinþã, ºi aici impactul cu
un alt mediu, cel muncitoresc,
este unul tragic. Deodatã,
asemenea lui Blanche DuBois, ºi
personajul Jasmine Francis
capãtã, odatã intrat în acest
mediu, accente tragice. Fragili-
tatea Jasminei, în contact cu
rudimentarul care defineºte cu

asupra de mãsurã lumea în care
a fost deodatã azvârlitã,
impresioneazã. Sora ei, Ginger,
ºi iubitul acesteia nu îi înþeleg
„snobismele”. Aspiraþiile ei, de
asemenea, par niºte pro-stioare
de fetiþã alintatã. Deo-datã, lumea
a devenit pentru Jasmine un loc
crud, iar alinarea nu mai poate fi
gãsitã decât în bãuturã ºi
antidepresive. Umorul lui Woody
Allen nu face decât sã netezeascã
puþin, doar foarte puþin,
asperitãþile situaþiei. Eºecul
Jasminei de a-ºi gãsi un job, de a
menþine o relaþie reflec-tã, pe de-
o parte, incapacitatea ei de a se
adapta unei lumi „inferioare”, iar,
pe de altã parte, cruzimea lui
Woody Allen în tratarea acestui
personaj, cãruia nu-i dã nicio
ºansã – o cruzime, cred eu,
binevenitã. Woody Allen este, în
acest caz, Dumnezeul care nu-ºi
cruþã defel personajul alungat din
Paradis.

Cate Blanchett a fãcut un rol de
zile mari, lucru care nu surprinde
la actriþa britanicã. Frumoasã,
fragilã, stilatã, reuºeºte totuºi sã-
ºi coloreze personajul, fãrã a-l
declasa (dimpotrivã!), prin sno-
bism, încãpãþânare, ridicol. Per-
formanþa ei a fost foarte bine
descrisã de un cronicar american,
printr-o imagine percutantã, cea a
unei superbe vaze pe cale de-a se
sparge (http://www.vanityfair.com/
online/daily/2013/07/movie-
review-blue-jasmine-woody-
allen).

În Blue Jasmine l-am regãsit, în
sfârºit, pe acel Woody Allen deloc
facil – în ciuda unei recuzite
regizorale uºor recognoscibile –,
plin de un umor trist, care denunþã
– prin jocurile sale ficþionale, pe
care le vrea alambicate, sucite,
însã fãrã sã le scape de sub
control – iluzia unei lumi care nu e
neapãrat cea de celuloid.

Raul  Popescu

The Wolf of Wall Street, pelicula
din 2013 a lui Martin Scorsese,
este, cu cele cinci nominalizãri ale
sale, un candidat serios la
Oscarurile din martie. Totuºi, de
data asta, Martin Scorsese nu

Tragicul iluziilor in   Blue
Jasmine

,,,,
prea a nimerit-o. Filmul – ce-i drept,
o adevãratã mostrã de cinism
american –, dincolo de abuzurile
(de droguri, sex, bãuturã etc.) cu
care protagonistul, brokerul Jordan
Belfort (Leonardo DiCaprio), se

Cinism si glamour
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laudã încã din primele minute ale
poveºtii, nu reuºeºte sã sur-
prindã, sã depãºeascã zona de
previzibil în care ancoreazã de
la bun început. Ca spectator, ºtii
ce se va întâmpla mai departe cu
Belfort, iar filmul, exceptând
gagurile (de cele mai multe ori)
de prost gust, refuzã cu încã-
pãþânare sã te surprindã prin
ceva nou (în cele din urmã, te
cam saturi de orgii, alcool,
droguri, cinism etc.).

The Wolf of Wall Street este o
poveste spusã de protagonist,
adicã de Jordan Belfort, un
escroc fãrã scrupule (dar cum
altfel poate fi un escroc?) de pe
Wall Street, care, învãþând bine
lecþia predatã de primul lui ºef
(într-o secvenþã mult prea scurtã,
cred eu, ºi forþatã – ce ºef îºi invitã
angajatul din prima zi la restau-
rant, servindu-l cu droguri ºi asal-
tându-l pe bietul învãþãcel cu lecþii
de viaþã de un cinism atroce?), ºtie
cã în jocul dur în care a intrat nu
conteazã nimic altceva decât
oportunismul ºi disimularea, banul
având întotdeauna ultimul cuvânt:
The name of the game, moving
the money from the client’s
pocket to your pocket. Tehnica
narativã es-te cea a vocii externe,
care nu salveazã cu nimic
povestea. Acest captatio bene-
volentiae, repetat, nu mai are
aceeaºi forþã de la începutul fil-
mului, ba chiar iritã. Personajele
nu surprind nici ele, chiar dacã
sunt caricaturizate la maximum.
Cu alte cuvinte, în ciuda presta-
þiei ireproºabile a lui DiCaprio,
a câtorva scene ceva mai reuºi-
te, per total, ultimul film al lui
Scorsese este un (semi)eºec.

Capitalism criticat la sânge?
Cinism servit pe pâine, în loc de
tradiþionalul, la americani, unt
de arahide, pentru a face miºto
încã o datã de ceea ce înseamnã,
de fapt, domnia banului? Un fel
de lecþie a deºertãciunii? Nu
ºtiu, dar zãu cã mi-e dor de
Shutter Island...

În schimb, American Hustle al
lui David O. Russell pare ceva mai
reuºit, cu toate cã pânã acum
acest regizor nu prea a convins nici
prin The Fighter (2010), nici prin
Silver Linings Playbook (2012).

Deºi se înrudeºte cu pelicula lui
Scorsese prin cinism – dupã cum
îmi ºi atrãgea, pe bunã dreptate,
atenþia mai deunãzi un prieten –,
American Hustle este ceva mai
ofertant în acþiune/ poveste,
personaje etc. Inspirat dintr-un
cunoscut scandal american,
scandalul Abscam, filmul are în
centru (din nou) un escroc, Irving
Rosenfeld (Christian Bale).
Recunosc, Christian Bale se
descurcã foarte bine, indiscutabil
mai bine decât DiCaprio în filmul
lui Scorsese. La fel, partenera lui
Bale, Amy Adams. Se poate chiar
spune cã filmul a câºtigat mult prin
prestaþia ireproºabilã a echipei
actoriceºti. Într-o scurtã secvenþã
apare ºi Robert DeNiro, actor deja
intrat într-un con de umbrã din
care încearcã sã iasã prin roluri

din ce în ce mai hilare. Pe scurt,
filmul lui David O. Russell, cu
intrigã cap-tivantã, cu personaje
care nu-þi lasã timp sã te plicti-
seºti – se iubesc, se urãsc ºi se
suspecteazã reciproc, dina-
mizând, astfel, povestea –,
atrãgându-þi privirile prin pres-
taþie, dar ºi prin look-ul lor bine
pus la punct, nu dezamãgeºte.

Cinice, mai mult sau mai puþin
reuºite, The Wolf of Wall Street ºi
American Hustle sunt reprezen-
tative oarecum pentru o anumit tip
de viziune americanã asupra
societãþii de consum, în care
oamenii se împart în douã tabe-
re: victime ºi prãdãtori. Morala?
Prãdãtori sau nu, ar fi de preferat
sã evitãm postura de victimã – ºi
prãdãtorii pot deveni, la o adicã,
victime –, altfel...
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Depresie, melancolie, nim-
fomanie. Aici pune punct Lars von
Trier trilogiei care a început în 2009
cu Antichristul, unul dintre cele mai
prost primite filme din toatã cariera
danezului, ºi care apoi ºi-a atins
vârful doi ani mai târziu într-o
Melancolie obositor de bijutie-
reascã pentru fanii mai „dogmatici”
ai lui von Trier. Pentru aceºtia,
primele informaþii despre Nim-
fomana sunau ca un pariu cu
foarte multe riscuri. ªi, de atunci,
tot tam-tam-ul mediatic în care
Zentropa ºi Trier au împachetat
filmul a transformat masa spec-
tatorialã într-un cârd de raþe gã-
lãgioase, aþâþate de promisiunea
stimulãrii muzei cinematografice
cu mintea „controversatului” Lars
von Trier ºi corpurile lui Charlotte
Gainsbourg, Shia LaBoeuf, Stellan
Skarsgard, Jamie Bell, Uma
Thurman sau Stacy Martin, puse
sã baleteze pe lama deja tocitã a
celor trei X. Dacã mai adaugi ºi o
furtunã de 24 de ore în paharul cu
apã al românilor, pe care i-a
cuprins brusc pudoarea între cele
douã volume, trebuie sã recunoºti
cã marketingul „non-confor-
mistului” von Trier a funcþionat
impecabil. (Sã nu uitãm cã nici mã-
car nu am vãzut varianta necen-
zuratã, pe care, cel mai probabil,
cel puþin cinefilii o vor vâna în pe-
rioada urmãtoare.)

Ce e însã dincolo de imaginea
care ºi danezului i s-a pãrut
amuzantã, cea a raþelor albe care
mãcãne fãrã întrerupere? O
pãcãlealã ascunsã sub masca
sondãrii controversate a acestei
patologii a „femeilor ºi altor anima-
le femele, manifestatã printr-o ex-
citaþie sexualã exageratã” (cum
grãieºte dicþionarul). O pãcãlealã
coaptã de un fel de Lars-Bun-Bãiat
shakespearian, care înfierbântã
armãsarii cu nechezat de mânzã
sprintenã ºi apoi îi îndoapã cu
cliºee cinematografice ºi culturale

Daniel  Iftene

Dimensiunile nimfomane ale
lui Lars von Pu(c/n)k

colate ca-ntr-un referat (sau poate
vreþi sã îi spunem eseu
argumentativ?!) de clasa a noua
cu tema: „Ce este nimfomania?”.
Un pretext, ar rãspunde von Trier.
Un pretext pentru a construi un
ansamblu megaloman pe niºte
piloni de lut cu ajutorul unor
convenþii preluate din literaturã,
teatru sau muzicã.

Culeasã în primul capitol de pe
o alee, unde zãcea bãtutã,
ªeherezada-nifomanã-Joe îºi
spune povestea pe patul neînti-
nat al castului Seligman, pro-
vocându-i acestuia rãspunsuri
dintr-o biobibliografie eclecticã,
în care se întâlnesc ªostakovici,
pescuitul la muscã, biserica est ºi
vest-europeanã, masturbarea
masonicã sau figuri de celebre
nimfomane suprapuse peste
levitaþii orgastice. Spusã pentru a
primi rãspunsuri moralizatoare
ºi anunþând crime care nu mai au
loc, povestea lui Joe (ale cãrei
obstinate cãutãri de plãceri
sexuale sunt dublate de o naivi-
tate copilãreascã ºi abilitãþi de
pãpuºã-ventriloc în raport cu
stãpânul Trier) prinde contur în
stiluri cinematografice diferite,
susþinând fronda danezului în
raport cu normele cinemaului de
artã, mainstream sau XXX. De aici
ºi graba criticilor de arunca
Nimfomana lui Trier în ofertanta
zonã a punkului. Cu toate acestea,
„punk-ismul” lui seamãnã mai
degrabã cu gestul unui sexage-
nar care picteazã fresce cu
mesajul „Punk is not dead!” (Punk-
ul n-a murit!) ºi care-ºi râde pe sub
creastã de ºopârlele culturale pe
care le aruncã pe ecran.

Ceea ce devine sufocant de
cele mai multe ori e senzaþia cã
filmul nu mai este despre Joe, ci
numai despre Lars von Trier, auto-
referenþialitatea depãºind sfera
cinematograficã ºi trecând spre
cea politicã. De aici ºi plicticoasa

meditaþie a lui Joe despre
corectitudinea politicã sau sfidarea
grupului de sprijin care încearcã sã
o castreze social. „Sunt Lars von
Trier, sunt controversat ºi pot sã
fac asta!” e unul dintre puþinele
mesaje consistente pe care le poþi
trasa dupã mai bine de patru ore
de film (în versiunea „cenzuratã”),
în ciuda unor scene cãrora cu greu
le poþi gãsi cusur (capitolul „Mrs.
H”, gâlceava africanã, pedofilia
reprimatã etc.). Cãci una dintre
marile frustrãri în raport cu cele
douã volume destul de inegale ale
filmului þine de minuþioasa
construcþie tehnicã ºi acto-
riceascã strivitã de zãdãrnicia
întregului demers.

În aceeaºi notã, a falsului
subiect cu încãrcãturã por-
nograficã, Trier aruncã pe piaþã ºi
un nou gen cinematografic, bazat
pe abilitãþile de divagare ale

personajului sãu principal, pe care
îl ºi denumeºte – ca totul sã fie
„legal” – „digresionism”. Dincolo
de bombasticitatea gestului,
„digresionismul” trierian se pla-
seazã însã în categoria structurilor
narative profund contemporane,
prin felul în care gloseazã locuri
comune - erudiþie de wikipedia ºi
folclor audio-vizual.

De aceea, singurul fel în care
filmul se poate salva de la iminenta
trimitere spre un viitor „cult” pare a
fi cel al umorului, al satirei la adresa
subþirimii intelectuale ºi afective
care ne înconjoarã. Dar, în acest
caz, ar trebui sã declarãm
flaubertian cã „nimfomana suntem
noi”, iar Lars von Trier cã, atât în
cazul Nimfomanei, cât ºi al carierei
sale, nu avea nevoie de mo-
numentalismul faraonic îmbãl-
sãmat cu apropouri „licenþioase”,
oricât de ofertantã pãrea grãdina
deliciilor pãmânteºti ce înconjoarã
relaþia dintre erotic ºi cinema-
tografic.
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Chiar dacã majoritatea filmelor
care ruleazã în cinematografele
din România sunt de duzinã – fie
cã e vorba de blockbustere, fie de
pelicule submediocre din toate
punctele de vedere –, nu mai puþin
adevãrat e cã, arar, se strecoarã
ºi filme absolut remarcabile, însã
puþine, frecventate de tot mai
puþini spectatori. La fel de
adevãrat e cã, în primele luni ale
acestui an, marile dezamãgiri au
venit nu din partea filmelor ºi
autorilor previzibili, ci din parte
unor nume consacrate. În
rândurile ce urmeazã mã voi opri
succint la câteva titluri din
aceastã din urmã categorie, dar
ºi asupra unui film excepþional.

Lupul de pe Wall Street (The
Wolf of Wall Street, S.U.A., 2013;
r. Martin Scorsese) deapãnã
povestea „exemplarã”, inspiratã de
o carte autobiograficã, a lui Jordan
Belfort (Leonardo DiCaprio), un
broker de pe Wall Street care în
anii ’80 ai secolului trecut a înºelat
mii de americani din clasa de mijloc
vânzându-le acþiuni de doi bani
sau chiar inexistente la preþuri
extravagante. Verbios din cale-
afarã (ceea ce, dacã nu eºti Woody
Allen, poate fi fatal), mult prea lung,
filmul este o fãcãturã monotonã, pe
alocuri plicticos prin redundanþã.
Nu mai spunem cã pelicula este
absolut imoralã, fãcând apologia
înºelãtoriei, a escrocheriei, nefiind
vorba nici pe departe de o ironie la
adresa, ori de o condamnare a
consumismului capitalist. Dar arta
nu se judecã în termeni de moral/
imoral. Atâta doar cã Lupul de pe
Wall Street nu e artã.

Multdiscutatul Nimfomana
(Nimphomaniac, Danemarca /
Germania / Franþa / Belgia, 2013;
r. Lars von Trier), este un film
pedant (v. ºi împãrþirea în vol. I si
vol. II), un exerciþiu stilistic lipsit
însã tocmai de stil, dar ºi de
substanþã. Dacã vol. I are totuºi cât
de cât noimã (iniþierea eroticã, nu
prea ortodoxã, e drept, a
adolescentei Joe; relaþiile familiale;
modul în care aceasta se

Ioan-Pavel  Azap

Dezamagiri si bucurii
raporteazã la sex ºi la „consumul”
bulimic de bãrbaþi etc., plus un
oarece estetism vizual cãutat dar
care nu deranjeazã), lãsând
deschise mai multe fire narative,
precum ºi posibilitatea de a
completa ºi a releva caracterologic
personajele (îndeosebi eroina-
naratoare), vol. II o ia pur ºi simplu
razna, anulând premisele iniþiale
prin cliºee absolut derizorii, fiind pe
alocuri de-a dreptul penibil prin
modul în care cautã sã ºocheze
vizual virând grosolan înspre

pornografie gratuitã ºi sã rãstoarne
aºteptãrile spectatorului. În fapt,
vol. II nu reuºeºte decât sã
dezamãgeascã ºi, tristã consolare,
sã amuze involuntar. Lars von Trier
continuã sã mãrºãluiascã „triumfal”
pe drumul deschis cu Antichrist
(2009): cel al unui cinematograf
mimetic, menit sã mascheze lipsa
de originalitate ºi gãunoºenia
autorului, mai corect spus
secãtuirea unui talent cândva
efervescent.

În sfârºit, nici Jim Jarmusch nu
se lasã mai prejos cu ultimul
sãu f i lm:  Îndrãgost i þ i i  mor
ultimii ( S.U.A., 2013). Filmul este
un lung videoclip despre ro-
mantica iubire (care dureazã
de câteva secole, record de
fidelitate!) dintre doi vampiri.
Jarmusch se amuzã prin ono-
masticã (cei doi eroi se numesc
Adam ºi Eve, iar „avatarurile” lor:
Dr. Faust, Dr. Watson, Dr.
Strangelove, Fibonacci, Stephen
Dedalus etc.), prin trimiteri
culturale (prezenþa lui Christopher
Marlowe, ipoteticul autor al pieselor
lui Shakespeare), prin ironizarea
zombilor (aºa sunt consideraþi
oamenii obiºnuiþi de cãtre vampiri)

ºi încã vreo câteva gãselniþe
uºurele. De reþinut interpretarea
savuroasã a Tildei Swinton ºi a lui
Tom Hiddleson, acesta din urmã
uºor monocord. Filmul nu lasã
totuºi gustul amar al eºecurilor lui
Scorsese ºi von Trier, este însã
mult sub aºteptãri; rezumat la 20-
25 de minute, ar putea fi un bun
scurtmetraj.

Toate aceste dezamãgiri pot fi
rãscumpãrate de cãtre o peliculã
(termen impropriu de când cu
digitalizarea, dar, de, obiºnuinþa)
precum Aºa tatã, aºa fiu (Soshite
chichi ni naru, Japonia, 2013; r.
Hirokazu Kore-Eda; Premiul
Juriului la Cannes 2013), unul dintre
cele mai bune filme care au rulat
în cinematografele din România în
ultimii ani. Liniºtea unei familii
aparent fericite (el: corporatist de
succes; ea: casnicã; un bãiat de
ºase ani de invidiat) este
spulberatã atunci când aflã cã fiul
lor a fost schimbat la naºtere.
Spitalul îºi asumã greºeala ºi pune
în legãturã cele douã familii,
urmând ca pãrinþii sã decidã ce vor
face în continuare. Cea de a doua
familie aparþine unei alte categorii
sociale. Cei doi soþi conduc o
afacere departe de a fi prosperã ºi
sunt destul de stângaci ºi pãguboºi
în relaþiile sociale, dar mai sinceri
ºi mai fericiþi în „mediocritatea” lor.
Spre deosebire de aceºtia din
urmã, prima familie este de o
sobrietate studiatã, artificialã în
suficienþa materialã (obligatoriu de
susþinut ºi completat cu o disciplinã
„domesticã” ºi, neapãrat, lecþii de
pian pentru copil), tatãl dând dovadã
chiar de o uºoarã rigiditate în relaþiile
cu soþia ºi fiul sãu. Acesta din urmã
pare sã impunã decizia ce trebuie
luatã: vor schimba cele douã familii
copiii?; vor menþine statu-quo-ul?...
Filmul este deosebit datoritã
sensibilitãþii ºi, totodatã, a discre-
þiei cu care nareazã aceastã dra-
mã a relaþiilor dintre pãrinþi ºi copii,
a relaþiilor dintre oameni aflaþi în
situaþii limitã, a raportului dintre
aparenþã ºi esenþã, dintre conven-
þie ºi autenticitate. Nimic patetic,
deºi subiectul aproape o impune,
în aceastã poveste impecabil
caligrafiatã cinematografic,
emoþionantã, de o cãldurã umanã
cum rar am putut vedea în filmele
ultimilor ani.
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Oricine deschide o antologie de
poesie brazilianã contemporanã
va fi frapat de vitalitatea acestei
lirici. La fel ca în maratonul
dansului celebrat an de an la Rio
de Janeiro, putem detecta aci o
ripostã a autenticei creativitãþi la
crizele, maladiile penuriile,
depresiile, în fine ... cortegiul de
angoase ce ne bântuie Planeta. O
ripostã solarã, deºi nu imper-
meabilã la melancolii, natural-
mente aliatã spiritului libertar al
jazzului. Nu e de mirare cã lam-
padoforii noii poesii braziliene au
fost cel puþin receptivi la mesajul
acestei muzici, dacã nu direct
implicaþi în fuziunea – nu doar
metafizicã – dintre cele douã arte.

Despre Manuel Bandeira, A.E.
Baconsky scria în binecunoscuta
sa Panorama poeziei universale
contemporane (Albatros, Bucu-
reºti, 1972): „Pentru el poezia e
cântec: «Scriu versuri realmente
– spune el undeva – pentru cã nu
ºtiu sã compun.» Iubitor de jazz,
care în Brazilia pãstreazã inevitabil
o coloraturã folcloricã, fiind mai
aproape de origini, fiind de fapt o
formã a folclorului autohton –
pentru el cuvântul e plasmã vie ºi
nu materie artizanalã pretabilã la
strãdanii de virtuoz nocturn; e
melodia fiecãrui lucru, a fiecãrei
clipe. Ritmul nu e o lege a rigorii
formale, ci un principiu dinamic.
Titlul unuia dintre volumele sale e
Ritmul dizolvat, în sensul abolirii
oricãrei constrângeri ºi a or-
ganizãrii poemelor pe principiile
unei poliritmii fanteziste ºi
inepuizabile, unde însuºi capriciul
nu e niciodatã neavenit. Limba nu
e un cod de expresii omologate, ci
un instrument de comunicare
spontanã.” Observaþiuni ce pot fi
extinse, cu aceeaºi justificare, ºi
asupra limbajului jazzistic!

Biografia lui Bandeira este

Abolirea  constrângerilor

Virgil  Mihaiu

Conexiuni poetico-jazzistice
in Brazilia (I)

paradigmaticã pentru ambientul
cultural al Braziliei secolului XX.
Nãscut în 1886 la Recife,
capitala statului nord-brazilian
Pernambuco, Manuel Carneiro de
Sousa Bandeira Filho, deºi marcat
de destinul sãu de „ftizic
profesionist”, va trãi pânã în anul

1968. (O parantezã: pe la mijlocul
deceniului 1960, a devenit naºul de
cãsãtorie al celui mai briant
diplomat cultural cu care avui
privilegiul de a mã împrieteni în
cei ºase ani cât am îndeplinit
funcþia de ministru consilier pe
lângã Ambasada României din
Lisabona: Lauro Moreira, direc-
torul unei sui generis „ambasade
culturale” a Braziliei în Portugalia;
el însuºi fin cunoscãtor ºi pro-
motor al literelor ºi muzicii
braziliene, Lauro a realizat un
album discografic cu poesii de
Bandeira în lectura autorului, CD
pe care avu gentileþea de a mi-l
face cadou. Pe link-ul http://
marlydeoliveira.blogspot.ro/2009/
06/lauro-moreira-interpreta-marly-

de.html am descoperit o fotografie
istoricã de la antemenþionatul
ceremonial marital: Lauro Moreira
ºi soþia sa, apreciata poetesã
Marly de Oliveira, avându-i ca naºi
pe celebrii scriitori brazilieni
Manuel Bandeira ºi Clarice
Lispector).

Manuel Bandeira a început
studiul arhitecturii, dar în 1904, la
etatea de 18 ani s’a îmbolnãvit de
tuberculozã, ceea ce a determinat
întreruperea studiilor. Aflat la curã
în Elveþia (1913), îi cunoaºte în
localitatea Clavadel pe Paul Eluard
ºi pe d-ra Diakonova, viitoarea
Gala Eluard (ulterior, Gala Dalí).
Revenit în patrie, publicã la Rio
volumul A Cinza das Horas
(Cenuºa orelor), anticipând

tonalitãþile modernismo-ului
brazilian. Devine, în timp, profesor
universitar de literaturã, membru al
Academiei Braziliene de Litere din
Rio de Janeiro, îºi amplificã acti-
vitatea de eseist, cronicar, critic,
traducãtor. Trãsãturile moderniste
ale lui Bandeira se accentueazã în
Carnaval (1919), despre ale cãrui
simboluri Luciana Stegagno
Picchio   în fundamentala sa Istorie
a literaturii braziliene, tradusã în
românã de Marian Papahagi   scrie
cã „îi amintesc pe scriitorii
moderniºti portughezi, ca Almada
Negreiros, sau te duc cu gândul la
Schumann cu neaºteptatele sale
cabrãri ºi fracturi melodice.” Volume
ca O Ritmo Dissoluto (1924), sau
Libertinagem (1930) consacrã

Imagine de la ceremonia de cãsãtorie a diplomatului Lauro Moreira cu poeta
Marly de Oliveira. Naºi au fost renumiþii scriitori Manuel Bandeira ºi Clarice
Lispector.
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dominaþia versului liber, a
modalitãþilor ironice, directe,
colocviale. Mário de Andrade îl
considerã pe Bandeira „Ioan
Botezãtorul al noii poesii”. Ulterior,
Manuel Bandeira va aborda teme
sociale, folclorul negrilor, va participa
la poesia concretã „în calitate de
poeta ludens, iar nu poeta militans
ca Haroldo de Campos. Timbrul
sãu fundamental este bunãtatea
tristã, opera sa e propriu-zis o
meditatio mortis. Bandeira rãmâne
una dintre cele mai importante figuri
ale Modernismului.” (Curt Meyer-
Clason: Brasilianische Poesie des
20. Jahrhunderts, DTV Muenchen,
1975).

Poemele bandeiriene au
stringenþa unor fenomene ale naturii,
la fel ca o bunã parte din marea
liricã brazilianã. Arta amorului, în
viziunea lui Bandeira, sunã astfel:
„Dacã vrei sã simþi fericirea de a
iubi, uitã-þi sufletul,/ Sufletul e cel
care sufocã dragostea./ Numai în

Dumnezeu îºi poate afla el
mulþumirea, / Numai în Dumnezeu
sau în afarã de lume. // Sufletele
sunt incomunicabile. // Lasã-þi corpul
sã se înþeleagã cu alt corp.// Cãci
corpurile se înþeleg, dar sufletele
nu.” Nu întâmplãtor, suferinþa este
surclasatã prin apelul la sublimarea
esteticã. Poemul din 1930
Pneumothorax constã într’o
anamnezã medicalã, ce se terminã
cu urmãtoarele replici: „   Aveþi o
cavernã în lobul pulmonar stâng, iar
în dreptul un infiltrat./   Nu s’ar putea
atunci încerca un pneumothorax, d-
le doctor?/   Nu. Singurul lucru ce
se mai poate face e sã interpretaþi
un tango argentinian.”

Ca volum de referinþã mai
amintesc Estrêla da Vida Inteira
(Steaua vieþii întregi)   poesii
complete (1966). Aflat într’un
prematur, apoi permanentizat negoþ
cu aprehensiunea tãrâmului de
dincolo, Manuel Bandeira a fost,
doar aparent paradoxal, iniþiatorul
exploziilor de vitalitate ale poesiei
moderniste, cu repercusiuni
asupra evoluþiilor jazzului brazilian
pânã în zilele noastre. El pune
astfel în chestiune prejudecãþile
denigratoare cu privire la aºa-
zisele arii culturale periferice. ªi va
fi susþinut, prin opere de anvergurã
mondialã, de cãtre alþi luceferi ai
subcontinentului poetic brazilian.

Poet’s Corner

Elena  Maria  ªorban

de ºapte ori ºaptezeci ºi ºapte
(fãrã ceva) infiniþii

a improviza înseamnã
împreunã-vedere
împreunã-visare
împreunã eviscerare
ºi’nsufleþire
cu degete lungi
ca un penel...
 
...sã pictezi sunete
de munch dalí magritte ori chagall
pe claviatura alb-neagrã
în timp ce nu ºtii
dacã cel ce te-ascultã
e om travestit sau
un veritabil albastru ºacal
ce vrea sã-l transfigurezi
cu-al tãu blues într-un om
un om adevãrat, picurând
lacrime
la ale lumii iluzii ºi crize ºi crime
 
...cu penelul uºor
ca degetele unui pianist
care ºtie formulele
lui haydn mozart ºi beethoven,
transformând ce e greu ce e trist
în schumann chopin ori în liszt
în imagini-magii de ravel debussy
                                           ºi satie
ºi le amestecã spre-a te vrãji
ºi-a’þi înãlþa pareza
pe simeza
unui curcubeu
 
nu este sã migãleºti miniaturi

nu este a sculpta
nici a te scuza nici a te scufunda
nu este sã compui simfonii –
este sã scapi de manii
ºi sã te bâlbâi
ca ºi cum ai cânta
despre caii verzi
din sufletul tãu
ca sã’nverzeºti
ramuri uscate – iubiri uitate
 
sã curgi în doinã fado sau jazz
toatã singurãtatea durerea sclavia
cuvinte evanescente
sã ejaculezi – sã jubilezi
pânã te evaporezi
sã predici Evanghelía
pânã îþi ieºi din minþi
ºi’n inimi poþi intra
ca dorul de libertate
sã-l reînviezi
sã-l transsubsanþiezi în fapte
 
a improviza
înseamnã a ºti
sã fii neînsemnat – ºi desemnat
pe nevoiaº a-l vizita
sã ºtii ragtime, adicã timpul
de-a-l scutura
de a rãcni fãr’ a rãni
sã-i dai nepreþuitul dar
ce umple golul
cu rodul dulce-amar
ºi proaspãt de har
 
a improviza
este semnul
de-a nu fi mereu
ci de a fi
aici ºi acu
însãmi ºi însumi:
eu ºi tu
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