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Cele trei turniruri de poezie la care am
participat, anterior, cel de la Muntele Olimp,
Leptokaria, cel de la Efes, cel de la Gyula, au
fost bune ocazii de a lua pulsul  poeziei
contemporane române. Era apoi un mod
cavaleresc de a se înfrunta diferite formule
poetice, tactici l iterare, harnaºamente
metaforice, arme ofensive ideatic, scuturi
elegiace izbindu-se postmodernist. Spre a
câºtiga din aceastã,totuºi competiþie, nu doar
un autor, ci poezia (ca) mod de existenþã,
literatura în întregul ei. E adevãrat, competiþia
ºi poezia au puþine lucruri în comun,  dar, în
cazul nostru, precum la curþile nobililor din
sudul Franþei, aflat nu prea departe, tru-
badurii, sau truverii participau la ceva
asemãnãtor.

Turnirul poetic medieval, pasionant, dar
nesângeros, sau întrecerile renascentiste
premiau de fapt originalitatea ºi expre-
sivitãþilor memorabile ale acestui Ludus
poeticus. Juriul recentului, din luna iunie,Turnir
al poeziei de la Barcelona, juriu prezidat de
criticul Nicolae Manolescu,  le-a întins coroana
de laur mediteranean ex-equo Iui  Vasile Dan
ºi lui Aurel Pantea, iar premiul de popularitate
i-a revenit lui Gheorghe Mocuþa. Echipa Filialei
Uniunii Scriitorilor din Arad a surclasat-o pe
cea a Timiºoarei. Judecãtorii textelor rostite
la Calella au fost Mircea Mihãieº, Gabriel
Chifu, cel care a avut initiaþiva ºi tenacitatea
laborioasã de organizator al  acestor  turniruri
poetice, Dan Cristea, Nicolae Prelipceanu, iar
ca membru de onoare al juriului, Neculai
Onþanu.

Despre dimineþile ºi serile de la Calella,
reºedinþa noastrã timp de o sãptãmânã,
despre mica aºezare la Mediterana, port
purtând discret amprenta neoclasicismului la
Esglesia de Santa Maria i Sant Nicolau, sau
a modernismului hispanic, mai peste tot, se
pot nota impresii proaspete ca jacaranda de
pe zidurile ei. Despre întâlnirea scriitorilor
români, la Ateneul din Barcelona, cu scriitorii
Catalunyei, unde dialogul a descoperit multe
afinitãþi temperamentale ºi structurale, iar
recitalul poetic româno-catalunez similitudini
valorice, se pot scrie la fel multe pagini Isus pe Cruce, între doi tâlhari

Adrian Popescu

luminate de bucuria întâlnirilor faste. Despre
limbi marginale ºi centrale, despre limbi
persecutate ºi despre  idei persecutate,
despre globalizare ºi identitate localã, despre
multe altele au vorbit Nicolae Manolescu,
moderator,  ºi Xavier Montoliu, urmaþi de vocile
celor mai mulþi participanþi, fie ei spanioli, sau
români. Recitalul de poezie al autorilor
prezenþi în sala Verdaguer a Ateneului din
Barcelona a fost aplaudat în cunoºtiinþã de
cauzã, ca sã spun astfel, proiecþia versiunilor,
catalanã, spaniolã, românã, fiind uºor de
urmãrit fie pe un ecran (mulþumitã lui Gabriel
Salcedo Alapont) sau la cãºtile cu traducere
simultanã. Directorul ICR Madrid, Ioana
Anghel, ºi consulul spaniol onorif ic la
Timiºoara, Jose Miguel Viñals, au onorat
evenimentul. Revista noastrã va publica texte
ale scriitorilor din Catalunya, în urmãtoarele
numere.
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Estetica în lumea de azi
probleme, perspective, mize

Textele din urmãtorul grupaj încearcã sã deschidã câteva perspective
privitoare la mizele gândirii estetice în lumea contemporanã. Ele au la bazã o
invitaþie adresatã colaboratorilor noºtri de a reflecta în jurul câtorva axe
tematice. Este adevãrat cã la aceste probleme, transcrise mai jos în forma în
care le-au primit cei care ne-au rãspuns, varietatea rãspunsurilor aratã cã ele
nu vor fi închise niciodatã ºi se vor întoarce, periodic, în dezbatere. Iatã
punctele propuse:

1. Transformãrile conceptului de artã ºi relativizarea teoriilor estetice.
Mai sunt oare posibile marile sisteme teoretice în lumea contemporanã,
globalizatã ºi supusã unui flux crescând al informaþiei?

2. Impactul noilor media ºi al noilor tehnologii asupra esteticii (noi formule
de receptare, arta generatã cu ajutorul computerului, circuitul virtual al operelor
de artã).

3. Tradiþia gândirii estetice româneºti ºi estetica în România
contemporanã (cadrul instituþional, publicaþiile, numele marcante, direcþiile
de evoluþie). Credeþi cã dezvoltarea semnificativã a unor arte în România
ultimilor 24 de ani a avut consecinþe notabile la nivelul discursurilor teoretice
corespunzãtoare? Altfel spus, dezvoltarea filmului românesc ºi ecourile sale
internaþionale au mers oare mânã în mânã cu intensificarea preocupãrilor de
estetica filmului? Întrebarea ar putea fi formulatã ca atare ºi pentru poezie,
roman, teatru, muzicã, arte vizuale etc. (I. P.-C.)

Ca sã (mai) putem vorbi astãzi despre „esteticã”,
e necesarã o aducere aminte a sensurilor pe care
termenul le-a avut de-a lungul timpului. La vechii greci,
aisthesis se referea la senzaþie, deci la modul în care
simþurile omului erau afectate de ceva ce venea din
exterior, ºi nu era folosit în câmpul filozofiei, pentru cã
privea – într-o logicã platonicianã – ceva inferior, ceva
ce nu þinea de lumea ideilor. Estetica n-a devenit o
ramurã a filozofiei, foarte specificã, e drept, decât în
secolul al XVIII-lea, odatã cu Baumgarten, ºi a
traversat o perioadã fastã, aceea a marilor sisteme,

pânã în secolul XX: Kant, Hegel, Vischer, Vianu, Blaga
etc., înainte sã intre în crizã, pendulând în permanenþã
între „filozofie” ºi „ºtiinþã”...

Ce se întâmplã în acest început de secol XXI?
Mai este legitimã estetica, dupã experimentele artei de
dupã al doilea rãzboi mondial, dupã toate formele de
anti-artã ºi seria de gesturi aºa-zis artistice, însã care
– la o privire atentã – apar doar ca banale provocãri
destinate sã „epateze” burghezii? O voinþã sistemicã
în reflecþie se mai poate ea oare impune, în condiþiile în
care artiºtii refuzã orice efort de sistematizare ºi resping
ingerinþele criticilor în practica lor?

Cred cã astãzi, mai mult ca oricând, estetica e
legitimã ca discurs ºi cã trebuie sã se impunã câmpului
multiform al artei, chiar cu concepte pe care unii au
tendinþa sã le considere depãºite sau falogocentrice,
anume acelea de „valoare”, „judecatã”, „gust”. Între
esteticã ºi teoria valorilor, axiologie, punþile sunt
numeroase, cu atât mai mult cu cât se înregistreazã
o tendinþã accentuatã de comercializare în artã (vezi
explozia profesiei de agent literar, cifrele de afaceri
din ce în ce mai ridicate ale tranzacþiilor de artã).
Aceasta dovedeºte cã arta are o valoare comercialã
cuantificabilã, care se adaugã unor valori specifice,
mai greu de mãsurat cu exactitate, dar în orice caz
aproximabile.

Ce supravieþuieºte din vechile accepþii ale
termenului „esteticã” azi? Ce putem reþine? Douã

Ioan Pop-Curºeu

Esteticã, astãzi?!
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lucruri. În primul rând faptul cã arta întreþine o relaþie
privilegiatã cu senzaþia, cã orice operã trebuie sã te
rãscoleascã, sã producã un efect perceptiv/senzitiv
puternic, sã aibã o încãrcãturã emoþionalã deosebitã.
Intelectualizarea e simultanã sau ulterioarã ºi vine ca
un complement al primului contact direct cu opera.
De aici provin oare dificultãþile pe care le ridicã arta
contemporanã?

În al doilea rând, faptul cã e posibil sã se
construiascã un discurs teoretic despre artã, pornind
de la exemple concrete, un discurs care sã se ridice
pânã la un asemenea nivel de generalitate încât sã
deducã – aºa cum tindeau poeticile normative, sau
Bourdieu într-un alt registru – „regulile” generale ale
artei. Acest discurs poate fi mai simplu ori mai complex
ºi se poate constitui, dupã dezideratul lui Benedetto
Croce, într-o adevãratã „ºtiinþã a artei”. Estetica poate
sã pretindã a fi un discurs cvasi -ºtiinþific, cu atât mai
mult cu cât procedeazã ca ºtiinþele tari: are un obiect
circumscriptibil, presupune un set de metode precise,
lanseazã ipoteze pe care le valideazã experimental.
Mi se pare mult mai potrivit s-o legãm de ºtiinþã decât
de filozofie, deoarece filozofia nu are un obiect specific
(în afara binelui) ºi nu ar face altceva decât sã
îngrãmãdeascã o reþea de concepte peste altã reþea
de concepte. Filozofie la puterea a doua? Mult prea
mult de suportat. E adevãrat cã Benedetto Croce
considerã estetica o „ºtiinþã a artei”, însã vorbeºte
automat ºi de caracterul ei filozofic, rezolvând printr-
o trãsãturã de condei ºi printr-un artificiu de limbaj
întreaga dificultate a încadrãrii esteticii în spectrul larg
al disciplinelor socio-umane ºi în evoluþia de ansamblu
a „gândirii” (Croce, „ªtiinþa artei sau Estetica ºi
caracterul ei filozofic”, in Breviar de esteticã. Estetica
in nuce, 1971, p. 201-202).

Din perspectiva celor spuse mai sus, un sistem
estetic ºi-ar avea aºadar locul, cel puþin în câmpul
didactic, pentru cã o „sistematizare” a noþiunilor – în
devenirea lor istoricã – îi poate ajuta pe studenþii de la
facultãþile de artã sã se orienteze mai bine în câmpul
multiform al profesiilor pe care le vor practica. Un
sistem estetic poate, în cel mai rãu caz, sã structureze
funcþionarea istoricã a unor mari concepte cu care
arta nu s-a putut dispensa sã lucreze. Deºi nu se
(mai) poate visa la o Esteticã existând „în sine”,
disciplina nu e mai puþin legitimã ºi necesarã. Ea poate
ºi trebuie sã studieze, aºa cum sugera Croce, relaþiile
artei cu alte forme spirituale, sau – ca sã reluãm o
formulã a lui Ernst Cassirer – cu alte „forme simbolice”
(Filozofia formelor simbolice), se poate apleca asupra
relaþiilor artelor între ele ºi asupra sistemelor de arte
care s-au constituit în decursul istoriei, sau poate
studia operele de artã în ele înselese, în funcþie de
vechile ºi marile concepte de conþinut ºi formã. Studiul
esteticii este ºi o excelentã ºcoalã a gustului, pentru
cã acest câmp al cunoaºterii presupune un set de
reguli sau de criterii în funcþie de care elementul foarte
personal care este gustul se poate transforma în
criteriu pentru judecata de valoare. Toate aceste
legitimãri ale Esteticii ca discurs sunt conþinute încã
în Poetica lui Aristotel ºi traverseazã marile sisteme,
pânã la Croce.
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Ineditul paradox hegelian, potrivit cãruia tocmai
„moartea artei” a fost cea care a permis apariþia ºi
dezvoltarea esteticii ca disciplinã autonomã, ce îºi
asumã un program propriu, (aparent) mai modest, de
identificare ºi calificare a faptelor ºi experienþelor
artistice, este astãzi, aparent, dezminþit. Disoluþiei artei
pare sã îi fi urmat moartea esteticii înseºi. „A sosit
timpul teoriei artei, anunþã categoric Leon Rosenstein.
Parafrazându-l ºi extinzându-l pe Hegel, putem spune
cã, în ceea ce priveºte una dintre posibilitãþile sale
cele mai înalte, teoria artei este ceva ce aparþine
trecutului” („The End of Art Theory”, 2002).

Despre „criza” esteticii s-a vorbit aproape din
chiar momentul constituirii ei (tardive, la începuturile
modernitãþii) ca disciplinã autonomã. Numai cã astãzi,
în timpul bilanþurilor febrile, al rechestionãrilor radicale,
ea este una dintre disciplinele umaniste cele mai
supuse litigiului, lezatã ºi contestatã în înseºi
fundamentele sale. Într-adevãr, cu toate cã demisia
esteticii a fost comentatã în feluri diferite, aproape toatã
lumea recunoaºte cã, dacã ea nu poate descrie arta,
înseamnã cã statutul cultural ºi efectul strategiilor sale
devin dilematice. Astfel, estetica nu face decât sã se
aºeze alãturi de celealte discipline socio-umane, care
ºi-au pierdut fundamentele tari ºi cadrele stabile. De
aici înainte, ea se va afla constant în bãtaia rezervelor
ºi a criticilor noilor teoreticieni ai fenomenului artistic,
el însuºi reinventat aproape în întregime. O seamã
de demersuri teoretice defetiste, nihiliste sau doar
extrem rigoriste constatã eºecul tentativelor esteticii
de prindere sub concept a fenomenului artistic sau o
declarã pur ºi simplu inutilã.

Astfel de voci sunt tot mai numeroase nu numai
printre detractorii esteticii, ci ºi printre practicienii ei,
unii dintre aceºtia autori ai unor cãrþi cu titluri teribile ºi
provocatoare: Victor Burgin vorbeºte despre Sfârºitul
teoriei artei, în timp ce Jean-Marie Schaeffer nu se
sfieºte sã spunã Adio... esteticii. Paul Ziff preferã Anti-
estetica (Antiaesthetics), în timp ce Noel Carroll alege
sã meargã dincolo de esteticã (Beyond Aesthetics).
Desigur, lectura literalã a acestor sintagme este
posibilã, dar e evident cã ele au fost folosite cu sens

Liviu Maliþa

Aesthetics is dead,
long live aesthetics
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metaforic. Niciunul dintre autorii citaþi nu spune „adio”
esteticii în general, ci vechii estetici europene, înþelese
ca proiect de reflecþie sistematicã asupra artei, adicã
esteticii concepute ca doctrinã filosoficã, deci parte
integrantã a filozofiei, de la care îi fãcea plãcere sã
se revendice, fie ºi numai ca o rudã sãracã
(„gnoseologia inferior”).

Numai cã, în prezent, nici „noua” esteticã nu stã
mai bine. S-a stins optimismul indus de momentul fast
în care ea s-a reinventat pe sine ca „ºtiinþã” a
relativ(ism)ului, astfel încât Luc Ferry a putut sã afirme
cã „estetica începe acolo unde filozofia [...] pare sã
se termine” (Homo aestheticus. Inventarea gustului
în epoca democraticã). Supusã contestaþiilor
consecvente, estetica a fost nevoitã sã-ºi recalibreze
necontenit instrumentele ºi metodele, în speranþa cã
va putea þine, în acest fel, mãcar întrucâtva, pasul cu
extrema diversificare a fenomenului artistic, cã va
putea oferi niºte repere orientative anarhiei crescânde
din jur. Pentru a supravieþui, ea a trebuit sã renunþe,
însã, la multe dintre prerogativele sale consacrate, la
propria autonomie, chiar. Rând pe rând par a se fi
prãbuºit cele mai multe dintre miturile sale constitutive.

Pe tot parcursul celei de-a doua jumãtãþi a
secolului XX, o întrebare a revenit – explicit sau implicit
– în toate demersurile teoretice privitoare la artã: mai
existã oare esteticã, în orice formã s-ar manifesta
ea?

Cu dificultãþi serioase pare a se confrunta estetica
înþeleasã în accepþiunea forte, de teorie generalã a
artei: tratatele erudite, scrierile cu caracter general ºi
sistematic sunt din ce în ce mai rare. Responsabilã
de acest deficit nu e, însã, doar estetica, ci cultura
postmodernã însãºi, care a modificat abrubt, în
conformitate cu declinul sistematicului, stilul de
prezentare a discursului filozofic, în favoarea unei
scriituri fragmentare, fluide ºi intermitente.

Interesul epistemic pentru chestiuni de artã este,
însã, viu, interogaþiile din câmpul artisticului continuã,
iar estetica supravieþuieºte, în pofida discursului
despre inutilitatea sa. Nu avem motive de îngrijorare,
dacã grupãm sub acest concept toate eseurile
ocazionale, particulare, cronicile ºi comentariile
despre artã – printre ele ºi articole cu mizã mai
generalã ºi anvergurã a problematicii –, care continuã,
indiferent de forma de prezentare, preocuparea pentru
chestiuni arondate, prin tradiþie, studiilor estetice.

Desigur, nu putem salva totul. Speranþa e, însã,
cã mai putem salva, totuºi, ceva.

Pare a exista un consens printre teoreticieni de
a lega viitorul esteticii de renunþarea la unele dintre
vechile sale pretenþii.

Neo-wittgesteinienii, dinspre filosofia analiticã,
autori ca Jean-Marie Schaeffer, dinspre cea
continentalã, marcaþi de un scepticism major, în
aceastã privinþã, par sã respingã doar ambiþiile esteticii
de a formula teorii filozofice generale ale artei. În
schimb, nu se aratã la fel de neîncrezãtori faþã de
demersurile mai strict circumscrise, aplicate unor
cazuri particulare, ale criticilor de artã. Peter Osborne
vorbeºte chiar despre o „cotiturã istoristã” în teoria
artei: critica de artã nu ar putea fi, astãzi, decât o

asumare explicitã a istoriei artei, iar teoriile generale
ale artei sunt ele însele un tip de istorie a artei.

Esteticã – nu, aºadar. Istorie ºi criticã de artã,
da!

I se recomandã esteticii sã se prezinte cât mai
puþin pe sine drept o disciplinã normativã, care
încearcã sã traseze, ba chiar sã impunã în mod
autoritar, criterii ºi standarde. Mai profitabil ar fi,
dimpotrivã, sã promoveze o meditaþie activã despre
artã, un discurs, care sã facã eforturi de reflectare a
mutaþiilor culturale survenite în câmpul artei, în chiar
momentul desfãºurãrii lor. Teoreticianul ar putea, la
rândul sãu, sã se imagineze pe sine ca ºi
corespondent de rãzboi, ce transmite din focul luptei,
ºi ca un profesionist dornic sã împartã tot mai mult
aceastã demnitate, care, în mod tradiþional constituise
monopolul sãu, cu alþii. Sã nu aibã teamã de a-ºi
reduce contribuþia la pura activitate de orientare în
teritoriul incitant al artei. Ceea ce unii ar putea descrie
ca fiind o „îngustare” (sens peiorativ) a disciplinei
numite „esteticã”, se poate privi ca un spor de precizie.

De fapt, nici Jean-Marie Schaeffer (Art of the
Modern Age, 2000), nici ceilalþi pesimiºti de marcã nu
au spus „adio” esteticii în general, ci unei anumite
estetici – cea cu blazon ºi cu panaº, nutrind pretenþii
de disciplinã monoliticã, dominantã, tiranicã prin
dorinþa ei de a porþiona sau de a norma câmpul artei.
Prin aceasta ei nu numai cã nu au negat, dar chiar au
sugerat posibilitatea de a regândi ºi reîntemeia
estetica, astfel încât ea sã rãmânã relevantã, fãrã a
ne mulþumi sã o limitãm nici la miopia comentariului
artistic conjunctural.

Estetica poate continua, aºadar, sã intereseze
omul contemporan, dar ca o disciplinã care gândeºte
efectiv ºi simultan tensiunile dintre diferitele sectoare
ale unei culturi ºi dintre categoriile tradiþionale ale istoriei
artei, pe de o parte, ºi cãutãrile ºi provocãrile actuale,
ce încearcã sã le submineze, pe de alta. Totodatã,
putem constata cã, prin transformãrile survenite la
mai multe paliere, estetica a devenit un demers critic
ºi autocritic, pierzând din emfazã, câºtigând, însã,
mult în flexibilitate ºi nuanþã.

Este lipsit de importanþã sub ce nume vor
continua sã defileze, în viitor, reflecþiile despre artã ºi
cine vor fi cei autorizaþi sã le exprime. A credita
meditaþia practicianului artei (concept ce nu se mai
limiteazã de mult la artist) nu înseamnã a clama
necesitatea dispariþiei esteticianului de profesie, nici
a refuza incursiunile fãcute de alte categorii socio-
profesionale.

Peter Osborne crede, de altfel, cã dubiile despre
posibilitatea definirii artei nu înseamnã cã teoreticianul
intrã în ºomaj, în pofida amplei crize de legitimare pe
care acesta o traverseazã, dimpreunã cu arta
contemporanã însãºi, ce pare sã se descurce pe cont
propriu, fãrã un discurs critic, care sã o susþinã, fãrã
intervenþia teoreticianului ºi, mai ales, fãrã „marile
naraþiuni legitimatoare” ale vechii teorii a artei. I se
cere, doar, teoreticianului sã adopte un discurs critic
mai modest, mai contextualizat ºi mai particularizat.

Dacã existã un personaj pe cale de dispariþie,
acela nu e, deci, esteticianul, ci esteticianul pur
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sânge. Pulverizarea monopolului esteticii e, la urma
urmei, o problemã de management a resurselor
academice ºi epistemice. Cu adevãrat important
rãmâne faptul cã nu sunt semne cã interesul de a
surprinde tensiunile ºi interferenþele dintre artã ºi alte
subdomenii ale culturii va înceta. Nici nu trebuie sã
ne încerce teama cã, dacã preocupãrile noii estetici
sunt atât de diverse, ea nu-ºi va mai putea onora
numele ºi nu va mai gãsi o cale distinctã.

S-ar pãrea cã situaþia este fãrã ieºire. Nu ne
putem despãrþi de esteticã, deºi nu ne putem nici folosi
de ea în mod absolut.

Parafrazându-l pe Rorty, care preciza cã, atunci
când a declarat „moartea filozofiei”, nu a avut în
vedere decât ontologia ºi epistemologia, vechea
ontologie ºi vechea epistemologie, dar cã nu a crezut
vreodatã cã reflecþia în jurul marilor texte va dispãrea,
putem spune, la rândul nostru, cã estetica va persista,
chiar dacã va avea un alt chip ºi va purta un alt nume.
Faptul cã mutaþiile majore produse în câmpul artei
contemporane au condus, printre altele, la deplasarea
vechii estetici din locul ei central, dominant, nu
îndreptãþeºte alunecarea în extrema opusã. Nu
înseamnã, prin urmare, cã noi nu vom gãsi nici un loc
esteticii sau pseudonimelor sale în economia culturii
contemporane.

Faptul cã estetica a reuºit, pentru un timp, sã se
salveze de la dispariþie, dacã nu chiar de la
marginalitate, nu înseamnã cã ea ºi-a rezolvat toate
problemele. Acestea continuã sã existe ºi sunt chiar
în exces!

Noul paradox nu este mai puþin ingenios decât
cel hegelian: vestea morþii esteticii coincide cu
proliferarea nestingheritã a unor propuneri, proiecte,
iniþiative teoretice, care par sã ateste, dimpotrivã, o
vitalitate a teoriei artei mai degrabã decât statutul sãu
deja defunct. În mod bizar, întocmirea de ferpare ºi
de manifeste contra-estetice a generat o întreagã
industrie paralelã. S-a spus cã estetica a murit, dar
decesul a fost anunþat pe sute de pagini ºi zeci de
formate publicistice ºi într-o manierã care avea
suspect de mult în comun cu însuºi tipul de discurs a
cãrui moarte sau dispariþie era proclamatã, altminteri,
atât de rãsunãtor.

Oricum, însuºi standardul „ideii de artã” este mai
puþin absolut decât cel al „cunoaºterii”, fiind aºezat
pe baze filozofice mult mai nesigure. Secole la rând,
acest lucru nu a fost sesizat cu întreaga violenþã a
focurilor dezbaterilor de astãzi. Vechii autori s-au
strãduit sã ofere imaginea unui câmp mult mai
pacificat, care se preteazã definiþiilor, delimitãrilor ºi
derivãrilor logice, sã creeze impresia unei arhitecturi
conceptuale, ce se preteazã abordãrii sistemice.

Acum devine clar cã ei reuºeau sã menþinã
aceastã aparenþã de rigoare doar în mãsura în care
presupoziþiile lor culturale îi fãceau sã ignore
dimensiunea radical problematicã a „esteticului”, pe
care noi o observãm, astãzi, retrospectiv cã exista
încã de la începuturile reflecþiei despre artã. Problemã
inerentã, ea a trecut neobservatã de cei vechi, pentru
cã aceºtia erau influenþaþi de presupoziþiile lor
culturale, dintre care prioritarã aceea de a trata

conceptul de „frumos” dupã modelul celui de „adevãr”
(obiectiv). E cazul sã spunem cã acest discurs
cristalin, adamantin, a putut fi obþinut doar în mãsura
în care ºi /sau în pofida faptului cã autorii vechi ignorau
dificultãþile ºi aporiile ce dospeau în interstiþiile
sistemului lor. Amplasamentul nostru istoric diferit (am
asistat la stadii ale dezvoltãrii artei necunoscute lor)
ne permite sã vedem, poate, mai bine, cel puþin în
privinþa dificultãþilor cu care se confruntã proiectul
definiþionist, în cazul artei.

În demersurile teoretice pe care am încerca sã
le construim astãzi, ar fi necesar sã nu pornim de la
prejudecata teoreticienilor tradiþionali, cã putem institui
o ordine monoliticã, o taxonomie rigidã, dar nici sã nu
ne grãbim a îmbrãþiºa prejudecata opusã, dar la fel
de pripitã, potrivit cãreia nu s-ar putea, pasãmite, fixa
nici un fel de reper teoretic mai general ºi cã suntem
în plinã anarhie metodologicã. Desigur, e foarte posibil
ca eºichierul de poziþii teoretice despre artã astãzi
desfãºurat sã nu fie valabil ºi mâine. Aceasta nu
înseamnã cã efortul de a schiþa o taxonomie, care
tinde sã cartografieze corect, chiar dacã minimal,
peisajul existent nu este necesar ºi nu ar trebui
întreprins.

Stãm cu rãsuflarea tãiatã ºi aºteptãm
evenimentele viitoare.

În prelungita tranziþie postdecembristã, când ºi
„esteticul a fost aproape anatemizat ºi împins în
umbrã ca o cenuºãreasã” o cercetare sistematicã,
gânditã în douã tomuri, despre estetica româneascã
vede, oarecum surprinzãtor, lumina tiparului. Primul
volum din Istoria esteticii româneºti (Editura
Academiei, 2008), semnat de venerabilul specialist
în materie, Grigore Smeu, nu numai cã este o
pledoarie articulatã pentru disciplina inauguratã de
Baumgarten dar ea umple un gol în cultura
româneascã. Încercãri sumative au fost, fireºte,
segmentate totuºi atât temporal cât ºi tematic: Al.
Dima, cu Gândirea româneascã în esteticã. Aspecte
contemporane (1943), pe care am reeditat-o la Dacia
în 2003; Grigore Smeu, Sensuri ale Frumosului în

Mircea Muthu

Estetica ºi Esteticul
în cultura românã
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estetica româneascã (1969); Ion Iliescu, Geneza
ideilor estetice în cultura româneascã – sec. XVI-XIX
(1972); Titu Popescu , Specificul national în doctrinele
estetice româneºti (1977); Ion Ianoºi, Schiþã istoricã
a dezvoltãrii estetice româneºti, (1982); Al. Husar,
Tradiþii naþionale în estetica ºi filosofia artei (2001) –
toate acestea fiind anticipate de Contribuþia
româneascã în esteticã (1933) a lui Tudor Vianu,
publicatã iniþial în germanã.

Or, Istoria de faþã ºi cãreia autorului îi repugnã
s-o declare „criticã”, fiindcã ar fi fost un semn de
„emfaticã sofisticare” deþine – dupã cum suntem
avertizaþi – avantajul unei cuprinderi globale,
sintetizatoare dar numai dupã câteva disocieri
metodologice ºi, implicit, terminologice. Astfel, dacã
în antichitatea elinã frumosul ºi arta au evoluat ca
entitãþi separate, meditaþia europeanã ulterioarã se
caracterizeazã printr-o „pendulare dilematicã, roasã
de incertitudini, între cãutarea sinelui diferenþial al unor
ipostaze fundamentale ale esteticului ºi contopirea
respectivelor ipostaze ca altceva, de dincolo de ele”,
schiþatã abia de cãtre Baumgarten. E vorba, mai
exact, de confundarea ºi astãzi a istoriei esteticii (ca
„disciplinã a încãrcãturilor prioritar ºi explicit teoretice”)
cu istoria esteticului (ca summa „fenomenalitãþilor
concret-individualizante ale esteticului”). Tentativa de
a metamorfoza istoria esteticii, eminamente
conceptualã, în istoria fenomenalitãþilor concrete,
particularizatoare a condus, pe de o parte, la
diminuarea încrederii în universalismul esteticii ca
disciplinã ºi, corelativ, în „palpitaþia metafizicii”, cu
ajutorul cãreia un Kant a descoperit totuºi principii
emblematice precum antinomia judecãþii ºi a gustului
estetic sau trãsãturile plãcerii estetice. Dacã în
estetica româneascã, atâta câtã este, nu se pot
contesta relaþiile dintre praxisul artistic ºi teoretizãrile
categoriale, „în centrul atenþiei noastre – ne
atenþioneazã autorul – vor rãmâne ipostazele
teoreticului, propriile lui reverberaþii”, în deplin acord
cu opinia despre „istoria idealã a gândirii estetice” ,
formulatã de Guido Morpurgo-Tagliabue în Estetica
contemporanã (1960).

Iatã, în medievalitatea româneascã, la Dosoftei
gãsim doar „un estetic deposedat de sinele propriu,
în numele intratabilei smerenii religioase”, iar Divanul
cantemirian introduce frumosul în circuitul cunoaºterii
„nu pentru el însuºi, adicã nu pentru o specificitate
autonomã, intrinsecã, ci prin asocierea cu altceva de
dincolo de el: cu înþelepciunea, fapta bunã etc., similar
eforturilor din dialogurile platoniciene ce au sondat
frumosul din diferite unghiuri spre a-i surprinde
specificitatea”. Asta, în pofida capacitãþii lui Cantemir
de a se miºca dezinvolt în universul abstracþiilor
filosofice elaborate de antichitatea greacã care au
aluvionat din plin, în schimb, meditaþia esteticã
occidentalã, aºa cum a demonstrat-o Umberto Eco
în Arta e belleza nell’estetica medievale (1987).
Capitolul consacrat Elementelor de esteticã medievalã
are meritul de a coagula reflexele esteticului pe grila
celor trei paliere – ipostazele clasicitãþii antice, haloul
spiritului religios ºi întrupãrile arhitecturale, sculpturale
º.a., însumând acel altceva decât „propria naturã a

esteticului”. Miron Costin, Antim Ivireanu, Stolnicul
Cantacuzino, Milescu Spãtaru ºi Dimitrie Cantemir
se întâlnesc într-un conclav sui-generis ilustrând ºi
barocul în gramaticã rãsãriteanã. Ultimul dintre ei,
anticipând radicalitatea raþionalã a iluminismului,
constituie fãrã-ndoialã o turnantã ºi în istoria ideilor
estetice dacã ar fi sã încercuim doar dihotomia frumos
– urât sau apariþia conceptelor de fantezie ºi imagine
dar ºi, în epoca romanticã, a sublimului ºi a geniului.

Radiografierea succintã a lui Samuil Micu, I.
Heliade-Rãdulescu, Bolliac sau Andrei Mureºanu
certificã aserþiunea despre înlocuirea generalitãþilor „pe
orizontalã” cu abordãrile „pe verticalã”, vizându-se
nuanþarea unor specificitãþi estetice. Odatã cu Samuil
Micu, pentru care „simþirea dacã sã prinde cu simþirile
sã cheamã frumuseþã”, teza lui Baumgarten e tradusã
într-o terminologie astãzi deficitarã, frumosul
plasându-se totuºi „pe un teren adecvat al apropierii
umane de structurile ei cognitive”. La aproape un secol
dupã esteticianul german cei doi termeni – esteticã ºi
estetic – apar ºi în cultura noastrã, mai cu seamã
dupã introducerea esteticii ca disciplinã în
învãþãmântul superior, începând cu anul 1837, la clasa
de filosofie, în volumul Studii de esteticã româneascã
(2005) am schiþat doar în câteva pagini precursoratul
esteticii noastre moderne, restituit acum în numeroase
pagini de analizã efectivã. Exemplificând, în veacul
de emergenþã romanticã înregistrãm conºtientizarea
ºi constituirea esteticii ca disciplinã sistematicã ºi, în
acest cadru temporal, Grigore Smeu circumscrie
patru constituenþi ce au vertebrat acest dublu proces,
anume utilizarea ideilor estetice din perspectiva
misiunii sociale a artei, introducerea esteticii în
învãþãmântul superior ºi secundar, criticismul cultural
de sorginte maiorescianã ºi apariþia primelor lucrãri
sistematice, menite sã argumenteze la modul
categorial principalele probleme de esteticã.

Partea a patra, cea mai extinsã din lucrarea lui
Smeu, trateazã, nuanþat ºi convingãtor, începuturile
procesului de autonomizare a esteticii cu specificarea
– fireascã – a influenþelor kantiene, hegeliene, a
psihologiei experimentale fechneriene dar ºi a
determinismului francez. Se reface astfel drumul de
la esteticã la criticã literarã din scrierile lui Radu
Ionescu, se analizeazã cursul de Esteticã al lui Simion
Bãrnuþiu – primul exemplu de proliferare, la noi, a
ipostazelor Frumosului; de asemenea, autorul
surprinde cu acuitate concepþia „de jos în sus asupra
Frumosului” în teza doctoralã, redactatã în germanã,
a lui C-tin Dimitrescu-Iaºi, impulsionat de
experimentalismul promovat, în epocã, de Fechner.
Nu este uitatã estetica pozitivistã semnatã de
Constantin Leonardescu, capabil deja sã foloseascã
concepte interdisciplinare, ºi nici Ioan Pop Florantin
cu o esteticã matematicã in statu nascendi, funda-
mentatã pe celebra secþiune de aur, anticipându-i cu
aproape un secol pe Mattila Ghyka ºi Pius Servien
Coculescu.

De o amplã tratare se bucurã desigur Titu
Maiorescu, sintetizat în formula „criticã intensivã cu
apel la esteticã”. Capitolul acesta e concludent pentru
demersul restitutiv al istoricului care limpezeºte, aº
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spune definitiv, chestiunea autonomismului estetic (ºi
pe care Maiorescu n-a formulat-o niciodatã explicit !),
dar numai dupã ce, în prealabil, ordoneazã tipurile de
explicaþii date problemei, ce probeazã respectul
intelectual faþã de exegeza modernã ºi contemporanã.
La fel procedeazã autorul când explicã în ce constã
„elementaritatea ideilor estetice” la mentorul Junimii,
precum ºi ideea „specificitãþii estetice în artã”, care
se lasã doar bãnuitã în mult comentatul enunþ
enigmatic din Critice, anume cã „ideea sau obiectul
exprimat prin poezie e întotdeauna un simþãmânt sau
o pasiune, ºi niciodatã o cugetare exclusiv intelectualã
sau care se þine de tãrâmul ºtiinþific, fie în teorie, fie în
aplicarea practicã”. Istoricul rezumã mai întîi cele
patru tipuri de comentarii apãrute de-a lungul veacului
trecut ºi apoi face o lecturã, sub lupã, a enunþului de
mai sus, încheiatã cu concluzia cã „Maiorescu a
invocat ideea nu în sensul sãu propriu, ci în acela de
obiect al artei”. Nu altfel procedeazã Smeu analizând
polemica Dobrogeanu-Gherea / Maiorescu, unde
subliniazã diferenþele specifice ºi, deloc paradoxal
astãzi, complementaritatea de atitudine a celor doi
corifei care au polarizat, în secolul XX, valorizarea
criticã a literaturii: „Dacã Maiorescu a fundamentat
estetic critica literarã, Gherea a pus, mai cu seamã,
bazele ei metodologic-ºtiinþifice” din unghiul
preomonitoriu sociologic, am adãuga noi.

ªi aceste pagini sunt de neocolit pentru cel
interesat de miºcarea ideilor nu numai estetice din
veacul al XIX-lea, re-gramaticalizate în secolul urmãtor
ºi care vor face obiectul celui de-al doilea tom,
imprimat în 2009, din Istoria esteticii româneºti.
Exegetul nu putea sã-ºi centreze retrospectiva pe
cele cinci direcþii fundamentale care au traversat
secolul al XX-lea, respectiv estetica fenomenologicã,
sociologicã, matematicã, avangardistã ºi analiticã
ºi asta deoarece meridianul românesc, aflat în siajul
unor influenþe multiple, nu s-a remarcat decât rareori
în elaborãri sistemice (sunt doar trei: Tudor Vianu,
Liviu Rusu, Al. Dima). Vorbim mai degrabã de
subordonarea esteticii de cãtre metafizicã (Lucian
Blaga), de cãtre „biologia de un gen special” (Eugeniu
Speranþia) sau de mistica ortodoxã (Nichifor Crainic).
Se pãstreazã în schimb linia generalã a unei dorite
concilieri dintre perspective diferite, aºa cum o atestã
cele douã secþiuni din Estetica lui Tudor Vianu. De
aici structura de puzzle a volumului secund, aºezat
sub semnul pluralismului conceptual, unde coabi-
teazã ipostazele axiologice (de la Vianu la Petru
Comarnescu), cele aplicate prioritar la imaginarul
literar (integralismul lui Mihail Dragomirescu,
mutaþia valorilor estetice la Eugen Lovinescu) sau
potenþialitãþile estetice ale limbajului în cursurile lui
Ovid Denusianu.

Tot aici întâlnim ºi necesarele schiþe despre
esteticile particulare (muzicã, teatru, cinematografie,
arhitecturã). Un capitol distinct circumscrie etapa
tranziþiei din estetica româneascã (1945-1948), ce
prefaþeazã perioada proletcultistã, urmatã de
„regãsirile de sine ale esteticii ºi ale esteticului”, totul
încheindu-se cu inventarierea poziþiilor „negativante”
din tranziþia contemporanã, postdecembristã. E, cum

se vede, o panoramã cuprinzãtoare, cu structurã de
panopticum, ordonatã totuºi de permanenþa celor trei
perechi de atitudini opozitiv-complementare:
recuzarea – ºi în modernitatea româneascã – a
esteticii ca disciplinã ºi apelul de facto la conceptele
ºi categoriile Esteticii; diferenþierea, pânã la
desprinderea totalã (e cazul lui G.Cãlinescu), a
esteticii în raport cu esteticul (aici ar fi de amintit ºi
termenul de esteticitate propus de cãtre eseticianul
fenomenolog Antonio Banfi, ca „modalitate esenþialã
potrivit cãreia experienþa esteticã se constituie ºi se
desfãºoarã”); coabitarea celor douã sensuri opuse
ale meditaþiei estetice, de „sus în jos” ºi de „jos în
sus”. Filtrul critic al istoricului de astã datã reþine
pledoariile pentru valorile clasicizante (de pildã,
amintitul Comarnescu), le acordã cîte o niºã meritorie
altora (un Victor Iancu, de ºcoalã germanã ºi
fenomenolog în substanþialele studii despre valoare,
este doar amintit) sau amendeazã prolixitatea unor
pagini semnate de meta-teoreticianul Stefan I.
Neniþescu sau Radu I. Paul. Dacã existã omisiuni
(spre exemplu D. Caracostea cu Expresivitatea limbii
române, 1942), dacã, apoi, este insuficient tratatã
estetica matematicã româneascã (triada Pius Servien
Coculescu – Mattila Ghyka – Solomon Marcus) ori
se spun puþine lucruri despre estetica avangar-
dismului românesc, se face dreptate în schimb lui
Mircea Florian, Felix Aderca, maiorescianului Paul
Zarifopol º.a.

Desigur cã apelul la restituirile din ultimele decenii
ar fi modificat probabil ponderea unor comentarii
sumative. Mã refer, de pildã, la sinteza lui Eugeniu
Speranþia, Contemplaþie ºi creaþie esteticã, pe care
am descoperit-o ºi publicat-o, împreunã cu Ion Maxim-
Danciu, în 1997, cu adnotãrile de rigoare; de
asemenea, textul de pionierat despre estetica lecturii
semnat de tânãrul Radu Stanca în 1943 (Problema
cititului, 1997), polemica urbanã dintre Al. Dima ºi Liviu
Rusu în chestiunea asimilãrii metodei fenomenologice,
publicatã în Revista de Filosofie (1943), de unde am
extras-o ºi am imprimat-o la addenda panoramei lui
Al. Dima (Gândirea româneascã în esteticã, 2003)
sau, ca sã mai dau un exemplu, cercetarea despre
estetica lui Zarifopol (implicând disputele acestuia cu
Mihai Ralea ºi Garabet Ibrãileanu) din volumul nostru
Paul Zarifopol între fragment ºi construcþie (1982).

Dincolo însã de atari adãugiri cu valoare de
sugestie, interpretãrile esteticianului Smeu au meritul
de a fixa, de multe ori relaþional, concepte operatorii.
De pildã, „conceptul de arealitate – în ce priveºte
idealitatea artei – avansat de Vianu – se „înrudeºte”
cu cel de derealizare propus de Nicolai Hartmann ºi
cu cel de irealitate din Teoria esteticã a lui Adorno”.
Înrudirea consideraþiilor aceluiaºi Vianu (care se
bucurã de una dintre cele mai consistente interpretãri)
despre conceptul de valoare cu opiniile
fenomenologului Roman Ingarden este formulatã
percutant prin enunþarea, succintã, a celor trei
ipostaze care îi apropie, respectiv acompanierea
valorilor estetice de cãtre alte valori, calitatea lor de
„scopuri absolute, ele nefiind mijloace pentru alte
scopuri” ºi, pe cale de consecinþã, neintegrabilitatea
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acestora. Pe aceeaºi linie, restitutivã dar ºi
prospectivã, situãm comentariile excelente despre
procesul creativitãþii, teoretizat de cãtre Liviu Rusu –
un exemplu concludent de esteticã „de jos în sus” –
lucrarea acestuia, Estetica poeziei lirice fiind
comparatã cu Structura liricii moderne, scrisã de Hugo
Friedrich câteva decenii mai târziu. De altfel, o lucrare
recentã a lui Grigore Smeu, Liviu Rusu în estetica
europeanã a secolului XX (Editura Academiei, 2013
ºi comentatã de noi în Tribuna, 2013, nr. 259),
aprofundeazã ºi diversificã profilul esteticianului. La
polul opus lovinesciana Mutaþie a valorilor estetice
„este precumpãnitor o esteticã a receptãrii” (în siajul
rezonanþei europene a lui Theodor Lipps), dar opusã
unghiului, iarãºi prioritar, al creaþiei de astã datã din
Istoria literaturii contemporane. Analiza surprinde,
adesea la nuanþã, contradicþiile (nu numai) ale lui
Lovinescu (aceea, de pildã, dintre antidoctrinarul
estetic ºi caracterul, doctrinar totuºi, al sincronismului
circumscris de un întreg evantai de determinãri).
Asocierile, contradicþiile – deduse ori manifeste – se
completeazã cu fine delimitãri. Astfel, specificãrii cã
între estetism ºi autonomism nu existã diferenþe
conþinutistice, doar metodologice, îi urmeazã
concluzia cã „estetismul este mai ales un exces în
planul practicii artistice, pe când autonomismul este
un gen de estetism teoretic”, aparþinând unor
comentatori tentaþi „sã interpreteze ipostazele estetice
ale operei de artã în direcþia unei izolãri excesive,
opacizantã”.

Întâlnim, în sfârºit, relieful, scoaterea în prim-plan
a performanþelor dorite sau realizate. Se subliniazã
astfel încercarea obstinatã, eroicã la momentul
respectiv, a lui Mihail Dragomirescu, de „emancipare
metafizicã a esteticii pe verticala unei idealitãþi spaþiale
a operei de artã”. Sau explicaþia, datã de cãtre Blaga,
a termenului Kitsch „ca un caz particular al abaterilor
de la legea nontransponibilitãþii”.Asocierile ºi disocierile
între esteticã, teorie ºi criticã literarã dintr-un capitol
de final sublimeazã o îndelungatã experienþã în
materie de esteticã: „critica literarã se încarcã mai
abundent de concepte teoretice, de abstracþii, iar
estetica, la rândul ei, îºi repliazã din mers o parte din
instrumentele ºi modalitãþile de argumentare, devenind
sensibilã la deschiderea unor concepte mobile,
percutante, impuse mai cu seamã de teoria ºi critica
literarã modernã”.

Lectura acestei sinteze ne conduce la creionarea
câtorva observaþii concluzive de ordin metodologic
ºi conþinutistic. E, mai întâi, soliditatea discursului
analitic, echilibrat cu materialul probator alcãtuit din
citate reproduse uneori in extenso; este apoi plasarea
în contextul esteticii europene pe liniamentul criteriului
diacronic, intrinsec unei cercetãri de recuperare.
Circumscrierea, menþinutã pe parcurs, a
conceptualizãrilor constitutive istoriei esteticii,
extragerea semnelor de modernitate din meditaþia
esteticã româneascã diseminatã sau cu un caracter
sistemic, urmãrirea – din perioada de pionierat – a
procesului, lent, de autonomizare a esteticii de „sus
în jos” sau în sens invers, „de jos în sus”, explicitarea,
în consecinþã, a unei specifice coabitãri a esteticii cu

critica culturalã, atenþia focalizatã pe marginalizarea
esteticii în primele douã decenii din secolul trecut
când, odatã cu presiunea determinismului gherist
asociatã cu sãmãnãtorismul epocii „autonomia artei
se heteronomizeazã” ( apud Theodor Adorno) – toate
aceste elemente se articuleazã într-un tablou ºi
coerent ºi convingãtor al esteticii româneºti deplin
maturizatã în epoca interbelicã ºi contemporanã, cu
accentul pus pe „proeminenþa raþional-teoretizantã” a
disciplinei.

Sinteza semnatã de esteticianul aproape
nonagenar, care nu uitã sã-ºi mãrturiseascã
ataºamentul dar ºi amãrãciunea pentru profesiunea,
ingratã la noi, de cercetãtor ºtiinþific, ne oferã o
veritabilã lecþie de esteticã, stenicã pânã la urmã chiar
ºi în condiþiile lumii de azi, pânditã de semianalfabetism
cultural: „Prin propria-i naturã, ca disciplinã
eminamente teoreticã, estetica poate sã-ºi menþinã –
cu oricât dramatism, cu oricâte eºuãri mai mult sau
mai puþin conjuncturale – verticalitatea, dacã nu-ºi
propune sã elimine în chip radical, din propria incintã,
palpitaþia metafizicã.”

Laura Pavel

Reîntoarcerea
„refulatului“ în

esteticã – adevãrul,
binele ºi frumosul
de dupã moartea

artei
Dacã e sã cãdem de acord cu unii esteticieni ºi

teoreticieni ai tehnoculturii virtualului, se pare cã trãim
într-o erã postsubiectivã, postumanã. Ideea cã
împãrtãºim o condiþie postumanã e adoptatã de unii
cu entuziasm, de alþii cu scepticism, sau cu un fel de
„isterie sublimã”, creatoare de fantasme apocaliptice,
care se revarsã ºi asupra artei. Epoca interactivitãþii,
a intercreativitãþii în artã, a spectatorului „emancipat”
le apare multora, fie ei esteticieni sau antropologi ai
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culturii, ca fiind transartisticã. Sau, cu un paradox
formulat de cãtre filosoful Arthur C. Danto, o erã a
artei de dupã „moartea artei”.

Devine cu atât mai interesant, dar mai ales
stringent, exerciþiul de reevaluare a convenþiilor de
receptare esteticã, cel de regândire a unor concepte
în aºa fel încât ele sã poatã funciona ca instrumente
de interpretare: auctorialitate, „spectatorship” (estetica
ºi antropologia spectatorului), distanþã esteticã (ºi
deopotrivã distincþia, nu întotdeauna fãrã echivoc,
între distanþare ºi absorbþie, detaºare ºi identificare,
sau de-a dreptul imersiune) ºi, în fine, valoare esteticã.
În ce mai constã valoarea... valorii estetice, relevanþa
ei? Nu cumva aceastã relevanþã se poate regãsi mai
degrabã în tãrâmul judecãþilor etice, antropologice,
ideologice (ºi de ideologie culturalã) ºi chiar politice
(mai ales cele de aºa-numita micropoliticã a identitãþii)?

Rãspunsurile câtorva esteticieni contemporani se
coaguleazã, în ultimul deceniu, în jurul ideii de revenire
a frumosului. Categoria frumosului fusese altã datã
alungatã, cu vehemenþã polemicã, de cãtre adepþii
antiesteticii postmoderne a anilor ’70 ºi ’80 ai secolului
trecut. ªi de ce n-ar reveni, în fond, frumosul în
dezbaterea esteticã, atâta vreme cât el revine, oricât
de metamorfozat, în practica artisticã, de pildã în
instalaþiile ºi în compoziþiile de tip video performance
ale unor artiºti contemporani – sã-i numesc doar pe
Bill Viola ºi pe Mona Hatoum?

Preocuparea pentru aceastã nouã „return to
beauty” se face prin prisma unor incitante interogaþii
legate de ontologia sau chiar de „bio-ontologia”
operelor de artã. Tablouri, performance-uri live ºi
multimedia, instalaþii, personaje ficþionale ale prozei
sau dramei – toate ar „aºtepta” de la noi sã le luãm în
seamã ca pe niºte fiinþe, sã le acordãm statut
ontologic, sã le recunoaºtem alteritatea ºi îndreptãþirea
de a exista. Ele ar deveni, altfel spus, entitãþi de
graniþã, cu o viaþã simili-ficþionalã, realã în ordinea
lumilor posibile, ºi ar ajunge sã ne întoarcã nouã,
spectatori numai în aparenþã pasivi, privirea.

Într-o carte cu un titlu cât se poate de relevant –
What do Pictures Want? The Lives and Loves of
Images –, esteticianul W. J. T. Michell aduce
argumente privind strania vitalitate a imaginilor: în
spectralitatea lor, imaginile ne bântuie, au tendinþa de
a privi înapoi cãtre privitor, s-ar pãrea cã „vor ceva”
de la el ºi cã rãspund prezenþei spectatorului. Mitchell
porneºte de la premisa cã atitudinile magice faþã de
imagini sunt poate la fel de puternice în lumea modernã
ca în epocile dominate de gândirea misticã. De aceea,
el pledeazã pentru o „idolatrie criticã”, vãzutã ca antidot
al gândirii critice iconoclaste care acapareazã
discursul intelectual contemporan.

Aceastã idolatrie criticã ar implica o altã abordare
a imaginilor; ea nu ºi-ar propune sã le distrugã, ci mai
degrabã sã înþeleagã fiecare act de desfigurare sau
de „defacement” ca pe un paradoxal act de creativitate
destructivã, pentru care cineva trebuie sã îºi asume
o anume responsabilitate. Mitchell este doar unul
dintre cei care readuc în discuþie relaþia dintre eticã ºi
esteticã, pe lângã alte somitãþi internaþionale din sfera
filosofiei artei ºi a analizei culturale: Thierry de Duve,

Stanley Cavell, sau Martha Nussbaum – cea din
urmã, prin cel puþin douã faimoase cãrþi ale sale,
repere pentru dezbaterea asupra interdependenþei
estetic-etic: Love’s Knowledge ºi The Fragility of
Goodness. Mã tem însã cã, de vreme ce atât Mitchell,
cât ºi Nussbaum îºi aºteaptã încã traducerile în
româneºte, intrarea noastrã în dialog cu importante
curente de idei extrem contemporane – a cãror mizã
e interdisciplinarã, deopotrivã esteticã, antropologicã
ºi de filosofie eticã –  mai are încã ºi ea de aºteptat.

István Berszán

Reconfigurãri
central-est europene

în esteticã
În Împãrtãºirea sensibilului Jacques Rancière

afirmã cã „bãtãlia care avea ca obiect odinioarã
promisiunile emancipãrii, iluziile ºi deziluziile istoriei
continuã astãzi pe terenul estetic”. Oare ancheta
revistei Steaua cum va confirma sau dezminþi efectele
acestei cotituri estetice descrisã de Rancière? Oare
bãtãlia continuã sã fie purtatã pentru (re)împãrtãºirea
sensibilului, printr-un proces istoric pe care estetica
ºi politica îl împãrtãºesc din antichitate, sau, eventual,
ºi pentru depãºirea punctului de vedere al filozofului
francez? În continuare voi încerca sã schiþez unele
rãspunsuri central-est europene posibile, bazate pe
propriile experienþe profesionale.

1. În 2011 am participat la o conferinþã internaþionalã
cu titlul Terror(ism) and Aesthetics (Universitatea
Szeged, Ungaria). Pe coperta programului – ca un
fel de logo al acestei manifestãri – apãrea David,
capodopera lui Michelangelo, îmbrãcat ca atentator
sinucigaº: avea faþa acoperitã cu o nãframã, în loc
de praºtie ºi-a montat explozibili grei în jurul corpului,
iar în mâna stângã þinea un detonator electronic.
Organizatorii au accentuat cã: „The scope of the
conference will (…) not be limited to “artistic”
representation, but inversely, the “artifactualityî implicit
in all modes of representation will be rigorously
considered.“

Am încercat sã reacþionez în mod „estetico-
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teroristic” la provocare ºi am arãtat cã conexiunea
între esteticã ºi terorism nu este numai tematica
conferinþei ci, într-o oarecare mãsurã, chiar o ineditã
confirmare a acestei conexiuni. Legãtura celor douã
domenii nu se rezumã numai la faptul cã, în vederea
obþinerii unor efecte mai puternice, acþiunile teroriste
lanseazã ºi „armament estetic” sau la problemele
estetice legate de mediatizarea terorismului. Trebuie
sa luãm în considerare în mod serios, dupã opinia
mea, si recurgerea la terorism a esteticii înseºi care,
în ultimele decenii, ºi-a pierdut mult din prestigiu (chiar
ºi departamentele universitare de esteticã au fost
rebotezate), iar în disperare de cauzã ea a ales o
strategie teroristã: încearcã cu orice preþ, chiar ºi
printr-o violenþã îndreptatã cãtre sine (sã nu zic: printr-
un atentat sinucigaº) sã fie asociatã cu fenomene
sociale majore legitimându-ºi statutul în domeniul
ºtiinþelor. Terorismul, de exemplu, poate fi un astfel
de fenomen social major. ªi, în mãsura în care estetica
reuºeºte astfel sã devinã importantã sau cel puþin
luatã în seamã, poate va recupera ceva din autoritatea
ei de odinioarã ca primã disciplinã de specialitate în
domeniul artei.

2. J. A. Tillmann relua recent, într-un articol publicat
în revista Élet és irodalom din Budapesta, o
observaþie la care fãcuse referire ºi într-o prelegere
þinutã anterior la simpozionul „Cultura schimbãrii –
regiuni ºi spaþii de miºcare” la Congresul al VII-lea de
Hungarologie, organizat la Cluj (2011). În spaþiul
central-est european, scria el,  „o serie de factori ai
timpului ca longue durée, straturi mai adânci ale istoriei
au determinat pânã la urmã ºi percepþia senzorialã.
(…) [Consecinþele] se manifestã ºi în Roata Timpului:
o clepsidrã cilindricã cu un diametru de 8 metri ºi cu o
lãþime de 2 metri care se scurge odatã într-un an ºi
este instalatã în apropierea muzeului de artã
Mücsarnok din Budapesta. Deºi avem de-a face cu
o operã despre timp, aspectele ei spaþiale sunt mult
mai interesante. Autorul proiectului, Herner János,
declara, intr-un interviu apãrut în ziarul
Népszabadság: la întrebarea dacã diametrul de 8
metri este prea mare sau prea mic, sondajul efectuat
printre o sutã de cetãþeni strãini ºi o sutã de cetãþeni
unguri (arhitecþi ºi specialiºti în turism) s-a soldat cu
niºte rezultate de-a dreptul copleºitoare: 97 din 100
de strãini îsi puneau întrebarea de ce este aºa de
micã, iar 92 din 100 de unguri – de ce este aºa de
mare.”

J. A. Tillmann abordeazã acest caz în legãturã cu
aria îngustã a percepþiei spaþiale ºi cu o atenþie
restrânsã privind evenimentele lumii. Printre diverse
alte exemple ne oferã ºi o frazã a primului ministru
ungar: „Þara se roteºte în jurul propriei sale axe.”

3. În ceea ce mã priveºte, aº dori sã depãºesc
aceastã poeticã central-est europeanã a mãrimilor
modeste printr-un experiment de lãrgire a spaþiului în
care practicile artistice (cele ale lecturii literare sau
ale scrisului literar, de exemplu) nu sunt reduse la
spaþiul contextelor social-istorice, tehnologice sau de
altã naturã. Citindu-l pe faimosul fizician american

Ion Pop

Câteva consideraþii
despre

metamorfozele
esteticii

1. Nu e e nevoie sã recapitulãm
„transformãrile ideii de artã”, de la origini ºi în
numeroasele contexte social-istorice în care
conceptul a prins contur, cu o istorie internã a
stilurilor de-acum bine articulatã, pentru a
recunoaºte cã, dincolo de mulþimea determinãrilor
concrete ale fenomenului artistic, el a ajuns sã fie
definit în liniile sale fundamentale în funcþie de niºte
relaþii specifice cu „realul”, fie ele de ordin obiectiv
sau subiectiv. Oricât s-ar fi „relativizat” teoriile
estetice, datele lor de bazã rãmân în esenþã
valabile. Nimeni nu confundã arta cu viaþa
imediatã, chiar ºi cele mai deterministe tratate (de
pildã, cel marxist, al lui Georg Lukács) sunt
obligate sã recunoascã propoziþia idealistului Kant
(ca sã dau un exemplu), privind caracterul
„dezinteresat” al atitudinii estetice. Înregistrând o
mulþime de medieri ºi interferenþe legate de
„eteronomia artei” (aici Tudor Vianu poate lãmuri
pe oricine, prin identificarea raporturilor necesare
ale esteticului cu socialul, filosofia, religia,
psihologia etc.), el spune totuºi cã, dacã
„totalitatea operelor de artã ºi determinãrilor care-

Barabási Albert László (originar din România) despre
teoria reþelelor, mi se pare cã datoritã media-tehnologiei
folosite avem tendinþa sã gândim ºi sã percepem orice
eveniment într-un singur spaþiu complex, cum ar fi,
de exemplu, cel al reþelelor. În fizica contemporanã
consider mai plauzibilã teoria corzilor care lasã
deschis un spaþiu mult mai larg al evenimentelor ºi
universurilor paralele (vezi Brian Greene: The Elegant
Universe, 1999). Nici modelul-reþea ºi nici alte modele
complexe ale spaþiului nu pot acoperi aceastã
eleganþã atât de feluritã a universului. Propun deci o
fizicã literar-esteticã în care spaþiul sau spaþiosul este
contrariul complexitãþii.
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i stau la bazã nu este una formalã, ci una de
conþinut”, „aceastã totalitate poate atinge numai
atunci o obiectivitate, când devine esteticã, adicã
atunci când intrã complet în lumea formelor care
o evocã”. Are loc în artã o „transpunere a infinitãþii
extensive ºi intensive a lumii obiective în
totalitatea intensiv infinitã a operelor de artã” (ca
sã continuu cu exprimãrile esteticianului marxist).
Categoriile estetice mari nu au cum sã fie
detronate, oricâte „relativizãri” s-ar mai produce.
Ceea ce e evident aproape pânã la stridenþã în
ultimele evoluþii ale „artei” este însã ponderea mai
mare decât oricând a „non-artisticului” în spaþiul
formelor „pure”, îndepãrtarea de ceea ce s-a numit
cândva „artã pentru artã”, „purism”, „estetism”.
Zisa „esteticã a urâtului”, admisã de la un moment
dat al istoriei artei, este astãzi mult depãºitã, foarte
multe „linii” s-au deplasat grozav de la Baudelaire
încoace, avangardele au participat decisiv la
apropierea pânã la identificare a artisticului cu
„viaþa”, geometriile slãbite ale viziunii artistice au
fost tot mai frecvent aplicate unor materii
împrumutate direct din realitatea imediatã – de la
colajul cubist, sã spunem, pânã la manifestãrile
extreme de „artã brutã”, cu „happening”-urile
corespondente, cu operele de o clipã care se
autodistrug abia închegate ori sunt construite din
materiale ce se descompoun prozaic în
„instalaþiile” de tot soiul de prin muzeele de artã
contemporanã. Pop Art-ul a contribuit ºi el la
aceastã deteriorare programatã a esteticului prin
alinierea artei la producþiile de serie ale civilizaþiei
de consum care, prin simplu transfer în spaþiul
muzeisitic capãtã un fel de vag prestigiu simbolic,
îºi pierd însã „aura”  numitã aºa de W. Benjamin,
intrând în rândul produselor reproductibile
mecanic... Un fel de psihozã a „autenticitãþii”
bântuie în universul agitat ºi deja rãvãºit al
formelor cu care marmoreana antichitate asocia
frumosul, binele, adevãrul. S-au putut vedea astfel
ºi expoziþ i i de cadavre „prelucrate” în
laboratoarele-morgi ale unor sculptori macabri,
spre doar relativa ºi trecãtoarea îngrozire a unui
public dornic de senzaþional, educat de mijloacele
de comunicare în masã de ultimã orã, prin care
imaginile cele mai atroce ale „realului” se
neutralizeazã în spatele ecranelor protectoare,
„salubre”, într-o – cum s-a numit – „civilizaþie a
spectacolului” generalizat... Iar din acest spectacol
nu poate lipsi, desigur, nici „kitschul”, forma jalnic
mic-burghezã a imaginilor despre lumea cu chipuri
mutilate în care trãim. ªi s-ar putea continua pe
zeci de pagini cu astfel de cosideraþii. – Dar, chiar
într-o asemnea „lume contemporanã, globalizatã
ºi supusã unui tir al informaþiei”, nu vãd de ce nu
s-ar mai încerca „sisteme teoretice” (de esteticã,
desigur). ªtie, desigur, oricine cã sistemelor le
este cam de mult preferat fragmentarismul (de
pildã, în filozofie), cã Adevãrul s-a sfãrâmat în
adevãruri nesigure, coborâte la nivelul opiniei, însã
dacã perspectivele epistemologice s-au multiplicat
enorm, reflecþia cu caracter sintetic, rãmasã

disponibilã ºi deschisã nu vãd de ce ar fi exclusã.
Definiþia, fie ºi la plural, a artei nu are cum sã se
schimbe în aºa mãsurã încât trãirea ºi percepþia
esteticã a lumii sã nu-ºi pãstreze câteva date mari,
structuri de rezistenþã durabile, cu materiale, forme
de manifestare în metamorfozã, în decoruri social-
istorice schimbate de la o epocã la alta. Cum
zicea, foarte simplu, un teoretician mai recent al
artei, merele dintr-un tablou nu se vor mânca,
totuºi, niciodatã...

2. Impactul noilor tehnologii asupra esteticii
nu poate fi neglijat, el þine de extinderea acelei
„eteronomii a artei” la care am fãcut deja trimitere,
însã – repet – oricât s-ar multiplica tehnicile de
comunicare ºi cãile de receptare, nu cred cã
definþia artei ca „altceva” decât „realul” imediat
palpabil se poate schimba în esenþã. S-a tot spus:
în rama tabloului, în sala de teatru, în spaþiul
liturgic al bisericii, pe stadion, – dar ºi pe pagina
scrisã a poemului – ne aflãm în universuri diferite
de ceea ce se întâmplã în exteriorul lor, dar prin
care acest „afarã” se poate vedea ºi trãi în ceea
ce are el mai profund, mai adevãrat ºi mai
omenesc.

3. Recunosc cã nu am putut urmãri foarte
atent ºi cu consecvenþã ceea ce se întâmplã în
teoria româneascã actualã a artei. Nu prea vãd,
însã, publicaþii de esteticã specializate, poate doar
studii, publicate ici-colo. Da, o revistã cu titlul
Estetica circulã dar este dedicatã... „domeniului
profesional de înfrumuseþare”, în  pas cu vremea,
cu módele... Dacã a dispãrut pânã ºi Revista de
istorie ºi teorie literarã, de ce ar exista ºi o revistã
româneascã de esteticã? Prin diverse colocvii se
mai încearcã readucerea în actualitatea
chestiunilor de teorie literarã, de esteticã, de
literaturã comparatã, însã mi se pare cã e destul
de puþin. Nu mai vãd pe la chioºcuri nici vreo
revistã Cinema, cum circula în urmã cu ani... Bine
cã se mai predã, ca la Facultatea de Teatru ºi
Televiziune din Cluj, poate ºi în alte Universitãþi,
un curs de Estetica filmului. În rest, personal,
citesc prin câte-o publicaþie de culturã serioase
comentarii la evoluþia  cinematografiei româneºti
actuale – aºa-numitul „nou val” – care-mi pare a
merge în pas cu ceea ce se întâmplã, de exemplu,
ºi într-o parte a poeziei mai noi: linia minimalist-
mizerabilistã, cu economie de... „viziune” ºi de
mijloace tehnice. Am sentimentul cã „teoria
filmului” românesc a rãmas destul de mult în urma
realizãrilor remarcabile din ultima vreme, de
succes internaþional. Iar spectatorii români încã
nu s-au prea întors în sãlile de cinema, tot mai
puþine. E o stare de lucruri cam dezamãgitoare,
la care contribuie, cred, ºi absenþa acelor
periodice de specialitate, dar accesibile totuºi,
care sã contribuie la educarea publicului ºi sã-l
apropie ºi de valorile reale ale cinematografiei
româneºti ºi universale. Doar cu comentarii frivole
ca, de exemplu, cele din programul Tvmania, nu
se poate ajunge... nicãieri.
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Horea Poenar

Artã ºi societate:
scurte rãspunsuri la

câteva întrebãri
1. Din fericire, lumea post-istoricã imaginatã de

Fukuyama, traversatã de globalizarea triumfalã a
capitalismului neoliberal, ºi-a dovedit îndeajuns cadrul
de fantasmã ºi structura de mit pentru a mai reveni
asupra ei. Senzaþia cã trãim într-o lume ruptã, diferitã
în mod radical de tradiþie (ºi în acelaºi timp de-acum
definitivã) are explicaþii multiple ºi e firesc ca ea sã
funcþioneze încã în diverse discursuri ºi instanþe. Însã
întreaga istorie a esteticii dovedeºte în mod repetat
cã lucrurile au stat ºi stau altfel. Dispozitivul înþelegerii
artei ºi cel al gîndirii prin artã au o evoluþie lentã ce
trebuie urmãritã cu rãbdare ºi cu atenþie pentru
intersecþiile multiple pe care teoria le conþine ºi le
expune. Nu putem vorbi de relativizare decît prin grila
unor discursuri care nu se recunosc ca discurs, ci
se pretind în relaþie cu un semnificat-origine, stabil ºi
natural (ceea ce, trebuie s-o subliniem, este în
continuare modelul ºtiinþelor inventat de modernism
ºi tot mai mult ideologia actualã a liberalismului care
se vrea expresia autenticã a fiinþei umane). Sistemele
teoretice ale trecutului au funcþionat deseori, în condiþii
ce trebuie însã expuse ºi aprofundate, în acest fel,
crezând cã pot stabiliza într-un concept, într-o
organizare ceea ce, mai mult decît raþiunea sau
dinamica fiinþei, pãrea, dinspre artã ºi frumos, sã
reziste, sã refuze orice domnie a logicii ºi a lizibilului.
În prezent, sistemul ca modalitate de a gîndi estetic e
mai degrabã înlocuit de montaj, de joc, de atlas, dupã
formulele autorilor-cheie pentru teoria actualã
(Deleuze ºi Godard în cinema, Warburg în
antropologia imaginii, Walter Benjamin într-o suitã
multiplã de discipline ºi modalitãþi de a gîndi etc). Nu
fluxul informaþiei este cel mai important aspect al
prezentului, ci mecanismul politic ºi ideologic care îl
face posibil, iar în raport cu acesta arta ºi gîndirea
asupra artei joacã un rol în continuare esenþial.
Sistemul e, pentru lumea noastrã, mai puþin un
dispozitiv de explorare ºi un motor al cunoaºterii ºi
tot mai mult un cadru ideologic ºi birocratic în care
orice emancipare (inclusiv esteticã) este prinsã ºi

controlatã. Ca atare, arta inventeazã alte cãi, iar
gîndirea teoreticã executã propriul sãu montaj.
Preluînd observaþia lui Benjamin dintr-un text din 1935,
valabilã ºi acum, cînd conceptele unei arte devin
utilizabile ºi atractive pentru fascism, teoria este
interpelatã ºi obligatã sã creeze alte concepte. Evident,
acestea nu sunt concepte mimetice care pretind cã
redau un obiect (arta, lumea etc.) aºa cum acesta ar
fi deja (sunt destule texte ºi în prezent care, sub
acoperirea de teorie sau esteticã, desfãºoarã acest
proces de stabilizare ideologicã), ci concepte care
iniþiazã mutaþii, permit rezistenþe ºi, pentru a reveni
din nou la Benjamin, permit emanciparea.

2. Nu pot decît sã retrimit aici la textul lui Walter
Benjamin, Opera de artã în epoca reproducerii tehnice,
text care rãspunde întrebãrii foarte bine ºi din prezent.
Orice tehnologie poate fi folositã în douã sensuri. Pe
de o parte, ea poate avea caracter creativ, explorator,
democratic sau, pe de altã parte, poate funcþiona
pentru a menþine un status-quo ºi pentru a crea
impresia de naturalizare a ceea ce este doar un cod
cultural. Valoarea de democratizare (a vizibilului, a
dicibilului, a mecanismelor politice în sens larg –
pentru cã refuzul de a accepta relaþia dintre discurs/
estetic ºi politic nu este altceva decît agãþarea de un
sistem simbolic în sens lacanian) a unei noi tehnologii
poate fi ºi este mereu contracaratã prin resuscitarea
valorii de cult de cãtre capitalism, iar formulele acestei
contracarãri sunt observate deja de cãtre Benjamin
în cazul fotografiei ºi cinematografului. Teoria actualã
lucreazã în zona acestor expuneri ºi în felul acesta
ea e nu doar relevantã pentru lumea contemporanã,
ci oferã postura de spectator emancipat pe care
majoritatea celorlalte discursuri o blocheazã.

3. Întrebarea porneºte de la premisa greºitã cã
gîndirea esteticã e posterioarã creativitãþii artistice.
Modelul în joc e cel al diferenþei dintre textul literar ºi
cronica literarã, o disociere ce nu poate funcþiona
decît atunci cînd tocmai orizontul de gîndire teoreticã
ºi esteticã e limitat la minimum (uitînd în primul rînd
ce înseamnã interpretarea ºi confundînd-o cu o
metodã exterioarã de analizã, din nou dupã modelul
ºtiinþific inventat de modernism). Teoria ºi estetica
nu sunt (doar) produse ale teoreticienilor ºi este-
ticienilor, nu sunt discursuri ºtiinþifice asupra unor
fenomene vii, dezorganizate ºi create printr-o inspira-
þie mai degrabã iraþionalã ce ar trebui transformatã,
supusã travaliului unei raþiuni ordonatoare. De ase-
menea, întrebarea funcþioneazã dupã distincþia între
estetica generalã ºi cea aplicatã, valabilã mai ales
pentru dispozitivul tradiþional al esteticii ºi pusã sub
semnul întrebãrii de miºcãrile teoriei din a doua jumãta-
te a secolului al XX-lea. Cu toate acestea, fiecare artã
are într-adevãr istoria sa proprie ce nu poate fi redusã
la interferenþele cu alte arte ºi discursuri. Are, altfel spus,
specificul sãu estetic, autonomia miºcãrii sale. În spaþiul
cultural românesc de dupã 1990, e discutabil dacã
vreun alt fenomen în afara Noului Val din cinema a
avut o „dezvoltare semnificativã”, iar succesul cinema-
tografului românesc are mai multe explicaþii. O parte
þin de o anumitã conjuncturã, promovare ºi interes, din
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partea Occidentului, pentru exotismul nostru local ºi o
parte, evidenþiate mai ales de analizele din cultura
francezã, þin de justificãri estetice. Rãmîne de vãzut în
ce mãsurã aceastã gîndire teoreticã (de estetica
filmului, aºadar, în limbajul întrebãrii) corespunde unor
analize similare în spaþiul românesc sau unei conºtiinþe
teoretice din partea regizorilor. Eºecul recent de criticã
(în zona occidentalã) pentru doi dintre aceºtia (Cristi
Puiu cu Aurora ºi Cristian Mungiu cu Dupã dealuri) ar
putea releva faptul cã tocmai ceea ce este creativ ºi
valoros din punct de vedere estetic în filmele lor
anterioare nu reprezintã urma intenþiei lor ºi felul în care
definesc forma cinematograficã, pe cînd Corneliu
Porumboiu pare, din prisma interviurilor, textelor sale
ºi a ultimului sãu film mult mai conºtient de miºcarea
formelor estetice ºi astfel capabil sã creeze în
continuare filme relevante.

În rest, am putea spune cã istoria esteticii româneºti
e mai degrabã traversatã de douã miºcãri ce se inter-
secteazã: o preluare ºi raportare la cultura occidentalã,
cu rare inovaþii ºi creaþii de concepte ºi forme din per-
spectivã localã. În plus, în prezent trãim într-o societate
în care comunicarea culturalã e deficitarã din motive
variate (difuzare, presiune mass-media, acutizarea
relaþiilor de grup, erodarea lentã sau distrugerea
completã a instituþiilor culturale sub presiunea modelu-
lui capitalist etc.), ceea ce face dificilã analizarea
situaþiei esteticii în prezent în spaþiul nostru. Iar istoria
teoriei din ultimul secol ne aratã cã zona maximã de
luciditate, emancipare ºi creativitate conceptualã e
atinsã cînd e posibilã o realã comunicare, o tra-
versare a domeniilor ºi o intersecþie continuã de idei.

Estetica interpretãrii
muzicale ºi

provocãrile tehnologiei

 Christophe
Alvarez

„A reproduce realitatea este bine, desigur,
dar, o, cu cât mai bine este a o crea.”

G. Verdi

De la prima înregistrare, realizatã în 1877 de
Thomas Edison, tehnologia fonograficã nu a încetat
sã se dezvolte ºi sã se perfecþioneze. În zilele

noastre, tehnica digitalã oferã posibilitãþi din ce în
ce mai mari de creare ºi manipulare a sunetului, iar
industria fonoraficã produce mii de documente
sonore ce ajung sã fie difuzate în lumea întreagã.

În momentul în care îºi propune sã realizeze o
înregistrare a unei anumite opere, interpretul se
vede confruntat cu realitãþile suportului fonografic
ºi cu necesitãþile pe care acesta le impune. Prin
esenþa sa, actul de a produce o înregistrare se aflã
la polul opus faþã de concert.

Detaºatã de aspectul vizual al artistului aflat
în plin act interpretativ, înregistrarea capãtã o
dimensiune quasi-scheleticã în sensul în care
gândirea muzicalã a instrumentistului se expune
singurã, fãrã artificii. Niciun efect scenic nu va putea
masca lipsa unei reale reflectãri asupra adevãrurilor
textului sau lipsa unei proiecþii conceptuale a
articulaþiei lucrãrii.

În plus, concertul ca eveniment este unic ºi
nu poate fi repetat de manierã identicã. În momentul
în care survine o imperfecþiune, ea este preluatã
de fluxul muzical; absorbitã, depãºitã, ea nu se
întipãreºte în memorie. În schimb, într-o
înregistrare, o asemenea imperfecþiune ar cãpãta
un cu totul alt sens. Prin intermediul audiþiilor
succesive, singurul mic defect ar cãpãta o
importanþã considerabilã din cauzã cã am cunoaºte
momentul survenirii sale, pe care l-am aºtepta cu
o aprehensiune ce ar sfârºi prin a umbri restul
realizãrii interpretative.

Graþie procedeului de montaj, devenit posibil
odatã cu inventarea benzii magnetice, dorinþa de
perfecþiune suscitatã de produsul fonografic a putut
gãsi un teren fertil pentru aplicarea sa ºi nu a încetat
de atunci sã ocupe un loc tot mai important.
Multiplele corecturi ºi racorduri efectuate asupra
lucrãrii înregistrate se constituie într-o provocare
majorã pentru interpret: aceea de a reuºi sã-ºi
unifice discursul într-un flux natural ºi coerent, de
a pãstra „prospeþimea” gestului interpretativ.
Datoritã aportului noilor tehnologii, înregistrãrile
privilegiazã calitatea ireproºabilã a tehnicii
interpretãrii în detrimentul spontaneitãþii, al
caracterului viu, al riscurilor asumate, ce
caracterizeazã arta muzicalã. Evoluþia dorinþei de
perfecþiune, pornitã dintr-un sentiment onorabil –
redarea cât mai corectã a operei – pare sã fi impus
cultura perfecþiunii tehnice, rezultând într-o tendinþã
de uniformizare a artei interpretative.

Dacã înþelegem cã modelul de societate
occidental îºi cristalizeazã atitudinea într-o
încredere oarbã în ºtiinþele electronice – binare,
incompatibile cu multiplicitatea Viului din care
suntem plãmãdiþi, dar care, totuºi, tind sã ne
modeleze spiritul – este necesar sã punem la
îndoialã judecata de valoare pe care o emitem
asupra materialului fonografic. Interpretarea, ºtiinþã
umanã eminamente subiectivã, este supusã unor
factori multipli care îi influenþeazã caracterul. Strâns
legatã de universul interior al fiecãruia, de emoþii,
culturã ºi context înconjurãtor, ea se înnoieºte în
fiecare clipã. Astfel, orice înregistrare a interpretului
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va fi doar un instantaneu al unei anumite viziuni
asupra operei într-un moment T al existenþei sale.
În urma unei evoluþi i interioare, datoratã
experienþelor de viaþã ºi lecturii, acesta va ajunge
sã perceapã lumea într-o nouã manierã.
Considerând cã, prin gravarea pe disc,
interpretarea unei opere dobândeºte o calitate
eternã, artistul îºi asumã riscul unei scleroze a
imaginaþiei, privându-se de „elementul esenþial,
adicã facultatea de a se reînnoi” (R. Leibowitz).

Abordarea problematicii reproducerii operei
dintr-un unghi estetic relevã faptul cã materialul
fonografic substituie existenþa unicã a operei cu
existenþa în serie a unei anumite viziuni asupra
operei, produsã de un intermediar – interpretul.
Opera devine accesibilã unui numãr mare de
receptori, în orice moment, fiind totodatã actualizatã
în funcþie de percepþia fiecãrui receptor (W.
Benjamin, 1936). Astfel, pentru a contracara
pericolul unei disoluþii totale a mesajului profund al

operei, interpretul este nevoit sã pãtrundã în
prealabil dimensiunea cultural-istoricã a contextului
creãrii acesteia ºi sã realizeze o analizã
meticuloasã a textului, ale cãrui componente
structurale sã le înþeleagã în detaliu. Pentru a se
putea ataºa la valoarea de autenticitate, i se pretinde
sã fie animat de un demers sincer ºi sã adopte o
atitudine umilã ºi respectuoasã.

Urmãtoarea observaþie a lui George Perle
referitoare la Seiji Osawa: „în momentul în care
dirijeazã, tot repertoriul sãu constã într-o singurã
ºi unicã lucrare: chiar cea pe care o interpreteazã
în clipa respectivã”, ne spune multe despre
angajamentul interpretativ, despre pãtrunderea
textului, valori cheie care ar trebui sã prevaleze în
orice reprezentare muzicalã. În aceastã perioadã
a dezvoltãrii generalizate a fonografiei ºi a creºterii
locului ocupat de publicitate ºi marketing, consider
necesarã ºi urgentã semnalarea importanþei unor
asemenea valori.

Triumful lui Mordechai
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În 2013, Andrei Bodiu citea
dintr-un viitor poem  numit Liber.
Acelaºi Andrei Bodiu care spunea
„cã poezia a fost întodeauna o artã
de avangardã” ºi care, cu toate cã
nu pare sã se aºeze în aceeaºi
zonã cu ei, împãrtãºeºte cu
Mircea Ivãnescu ºi Leonid Dimov,
iar, dintr-o altã extremã, cu Radu
Vancu ºi Dan Coman, vocaþia de
a converti existenþa în trei forþe
majore: a evocãrii (cotidiene ºi
micro-vizionare), a eliberãrii
(limbajului ºi poeziei) ºi a respiraþiei
(ca gest vital, dar ºi ontologic).
Categorial, poezia lui Andrei Bodiu
ar putea fi cu uºurinþã calificatã
drept una a reflexivitãþii, a
existenþei citadine concrete, a
cotidianului subiectivizat, a
„biografismului” sau altor câtorva
dintre multele ipostaze ale
postmodernismului sub a cãrei
zodie scriitorul se plasa chiar ºi
dupã vehicularea ideilor oarecum
forþate de nouãzecism sau
douãmiism (ºi totuºi, cu o poeticã
„opusã proliferãrii poeziei post-
moderne, simbolisticii greoaie,
cerebralitãþii cãznite ºi abstrac-
þionismului uzat al altor prede-
cesori”, scria Simona Popescu; în
2008, Vasile Dan observa acelaºi
tip de concentrare, vorbind despre
„hipopoemele lui relaxate în
discurs” care „par scrise cu
uºurinþã, cu naturaleþea cu care
respiri, fãrã a observa mai niciodatã
când ºi cum se întâmplã acest
lucru”).

Literatura dintre epoci

În acelaºi timp, literatura pe
care o creeazã cultivând aproape
cu obstinaþie simplitatea, este
legatã de o poezie care nu se
revendicã neapãrat de la o
ideologie sau alta, oricât de puþin
angajatã ar fi ea. Ea este mai
degrabã literatura unui spaþiu dintre
epoci, a interstiþiilor dintre marile

evenimente, dintre marile pinioane
socio-culturale. Poetul nu e strãin
de datele intermediarului – în
poemul Luminã de neon, el scrie
despre cum „Între lemne ºi piele
fiare ºi fereastrã se/cascã
întunericul”; îl gãsim adesea
cãutând insule pe care pot
supravieþui faptele poetice, insule
unde poetul se poate odihni, iar
poemele se (mai) pot spune ºi
scrie, la fel ca în mlaºtinile Cãlãuzei
lui Tarkovsky (pomenit uneori de
Andrei Bodiu). El creeazã în acest
fel senzaþia ºi certitudinea cã
autorul este un deschizãtor (dar ºi
un închizãtor sau, mai bine zis, un
eliberator) de drumuri, un  poet „din
ãia mai juni, care ºtiu cel mai bine
ce splendide (prononciation en
français!) e sã fii poet la început
de mileniu”, cum scrie Simona
Popescu, citind din Bodiu ºi alþii,
în Lucrãri în verde sau Pledoaria
mea pentru poezie poezie (2006).

În Studii pe viaþã ºi pe moarte
(2000), poemele iau aspectul unor
flash-uri, în toate sensurile cât se
poate de exacte ale cuvântului pe
care le-ar indica orice dicþionar, de
exemplu: „tub electric care
produce o luminaþie puternicã de
scurtã duratã, folosit în arta
fotograficã, în construcþia
laserelor etc. Informaþie
importantã transmisã cu prioritate.
Plan foarte scurt (în
cinematografie)”. De fapt, acesta
pare sã fie modul de a vedea al
poetului ºi care þine de spaþiul
inobservabil dintre momentul
precis al vederii, al observaþiei
directe ºi blocarea ei, prin simpla
închidere a ochiului; el aminteºte
de principiile poetice ale lui Radu
Petrescu, care construia
adevãrate vortexuri perceptive în
jurul celor mai banale senzaþii sau
obiecte, urmãrind simultan un ritm
al compoziþiei (ºi pentru Bodiu,
„ritmul e esenþial. El ordoneazã
poemul. El þine treazã atenþia

cititorului. El dã relief
semnificaþiilor”, mãrturisea într-un
interviu de Mihai Vakulovski, în
2002). Mai mult, ºi aici, ca ºi în
volumul din 2008, Oameni obosiþi,
poemele lui Andrei Bodiu sunt un
fel de ancore, de „geamanduri”
urbane în care se întâlnesc
revelaþiile crescute pe intruziuni ale
sensibilitãþii poetice în misiunile
sociale, experienþa de tatã ºi uneori
un fel de moralã care creeazã
personaje ca Devoratorul de
Seminþe, Fumãtorul Înrãit, Vecinul-
tãietor-cu-flexul sau Moro-
cãnoasa, personajul unui poem de
11 versuri care aminteºte de
femeia din Requiem pentru un vis,
prizonierã unor teribile iluzii hrãnite
din plictiselile lumii. Toate sunt
echilibrate  uneori de companioana
Fradriana, cãreia îi este dedicat un
ciclu de poeme, pãzitoare „micã ºi
fragilã” a unui univers enorm ºi la
fel de fragil, pândit mereu de „o
nebunie scurtã, asurzitoare”.

Eroi ºi erori

„Bulevardul Eroilor” (roman din
2005) e tot o serie de studii pe
(de?) viaþã ºi de moarte, „studii pe
care le face nu ca un poet (prin
asociaþii, reflecþii), ci mai degrabã
cu obiectivitatea omului de ºtiinþã
care adunã eºantioane” (Simona
Popescu). Ca ºi în poemele
propriu-zise, ºi lumea de aici
meritã fantasmarea, dincolo de
realul cât se poate de lumesc al
unei adrese oarecare. Romanul
însuºi e un bulevard al eroilor, al
acelor eroi care, în Studii pe viaþã
ºi pe moarte sunt „ultimii pionieri
ai estului” („personajele lui Bodiu”,
scria I. B. Lefter, „ºi ale lumii
noastre chiar sunt «eroii» sau
urmaºii nevinovaþi ai acestei istorii
nenorocite, pe care autorul ne
îndeamnã s-o lãsãm  în urmã cu
un zâmbet amar”. De altfel, Bodiu
construieºte un roman nu doar  al
eroilor, ci ºi al „erorilor” sociale,
existenþiale ºi de alt fel, aflat
undeva între absurdul instituþiilor
fantomatice din Casa umbrelor a
lui Dickens ºi absurdul cotidian,
regãsit heterotopic în nesfârºite
birouri, anticamere oficiale,
cãmine studenþeºti).  Un pionierat,
aºadar, echivalent mai degrabã,
în sens etimologic, cu acela al

Florin  Balotescu
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soldatului care pregãteºte drumul
pentru armata care îl urmeazã; un
fel de avangardist, de fapt!
Procesul pare cumva sã se
petreacã în sens invers; scriitorul
de-sãlbãticeºte locurile, oamenii,
universitatea, pentru ca mai apoi
sã le re-sãlbãticeascã prin scrisul
sãu –  „aveam  un rol de martor
care tãcea într-o imensã
hãrmãlaie”, scrie în poemul Viaþa
e vis.

Procesul e asemãnãtor cu
perfomãrile graffer-ului care
„deregleazã” un spaþiu doar pentru
a-l învesti, eliberându-l, cu propria
subiectivitate. Putea la fel de bine
sã fie aici nu un bulevard, ci un
monument al eroilor, însã, ca
oricare dintre poeþii generaþiei sale
ºi, de altfel, ca orice poet în general,
Andrei Bodiu are oroare de
monumente, de ideologii ºi
fanatisme. De tot ceea ce este fix.
Prins între tot felul de circuite
sociale, poetul care nu ºi-a
abandonat poezia – spusese, de
altfel, în interviul amintit – cã „nu
poþi pãcãli poezia” –, fagociteazã
cotidianul ºi îl restituie ca viziune
domestic-urbanã. Nu o viziune
fantasmaticã însã, ci una de un real
ºi mai intens. Folosind încã o
metaforã, am spune cã „naratorul-
poet” perfomeazã continuu
gesturile arhetipale ale reîntoarcerii
– se spune în tradiþiile vechi cã
sufletul se întoarce, înainte de a
migra spre dimensiunile ultime, prin
toate locurile în care a fost. În
acelaºi fel, scriitorul exerseazã un
tip de narator-cu-suflet-ºi-corp,
psiheizat am putea spune
(„postmodernismul este un
psiheism”, scria ºi Cãlin Vlasie în
1986). În acelaºi interviu cu Mihai
Vakulovski, Andrei Bodiu vorbea
despre invenþia numitã
maºscrism, nãscutã „de la «ca ºi
cum m-aº scrie» ºi are legãturã cu
faptul cã doream  sã ne scriem
biografiile «în realitate». Cînd
primea poeme de la congenerii
noºtri spre lecturã Caius Dobrescu
întreba: «E de-al nostru, scrie cu
realitatea?» Era ºi o glumã
aici, dar nu numai...” Acelaºi
Caius Dobrescu se „întreba” într-
un text din 1988, în revista Echinox
(text citat ºi de Gheorghe Crãciun
în a sa Competiþia continuã, 1999),
cu acelaºi spirit ludic, dacã nu

cumva maºscrismul vine de la
„franþuzescul mâchoire= maxilar?
„Sã ne sugereze”, continua el, „o
poezie în care cuvintele stau cu
pregnanþa, eficienþa ºi realitatea cu
care stau dinþii în maxilar?” Poate
cã era un fel de filosofie aici, în
sensul filosofiei lui Dali, evoluatã
însã diferit, spre cotidianul care
oferã, dupã formula pronunþatã în
câteva locuri, „toate marile
întrebãri”. Poate doar un alt fel de
a spune mai vechiul (dar tot de la
poeþi citire) carpe diem.

Simþul atenuat al existenþei

Un sentiment al urgenþei
transpare în tot ceea ce scrie
Andrei Bodiu. Acesta vine poate
din aceea cã poetul „Are doar un
atenuat/simþ al morþii” (28 mai ’99),
cã se aflã mereu la limitã (sau
Aproape de zid, cum se numeºte
ºi un poem), reþinând uneori date
contorsionate, absurde ale
realitãþii, ca pisica mutilatã într-un
accident sau prietenul care
„stingea þigara pe limbã ºi-n/Timp
ce lãcrima/Încerca sã râdã”. E ºi
un fel de misticã a culorilor ºi
mirosului aici, o încercare de a
deregla „fojgãiala” ºi „fleºcãiala”
lumii (cuvintele îi aparþin poetului)
ºi, în aceeaºi mãsurã, de adaptare
la lumea contorsionatã de figuri
monstruoase: „pãtura roºie”, „un
batic de mãtase” (Scurtã întâlnire),
„limba lui galbenã” (Poetul cu ochi
urduroºi), „casa verde” (Cinci
femei din casa verde), dar ºi
„sâmburii de cireaºã scuipaþi/
mirosind a castravete ºi peºte” (O
intersecþie la miezul nopþii), strada
„care miroase a hoit de câine” (De
la patru la cinci) sau chiar „mirosul
înaintând ca/O turmã de melci”
(Aproape de zid). Dincolo de toate,
tot ca la Tarkovsky, intervin când
ºi când imagini în alb ºi negru,
semn al unei eterne oscilaþii: „Mã
privesc în oglindã./Alb ºi negru./
Chipul meu e dispus sã disparã”,
scrie poetul în Cine ne poate
învinge.

Poate cã întreg felul acesta de
a scrie, sacadat, uneori plin de
serenitate, alteori visceral, dar
mereu lacunar, se leagã de un fel
de „ideal” care se poate regãsi la
mai mulþi poeþi, postmoderni sau
de alt fel, ºi care þine de un instinct

al imortalitãþii. Tendinþa de a
consemna date fundamentale sau
banale ale existenþei (primele
scrieri se pare cã ar fi fost tocmai
un fel de inventare), de a construi
o hartã pe care sã se împace
utopiile personale ºi stringenþele
lumii, se traduce ca o „necesitate”
de a reveni, de a intui ºi prinde
elementul-cheie, de a fi etern
(descãrcând cuvântul de orice
sarcinã ne-poeticã ºi lipsitã de
libertate). O nemurire care
înseamnã, ca în poemul Metroului
din Bucureºti, cã „Urci undeva/
Cobori undeva eºti/Acelaºi om/
Neschimbat uluitor/De tânãr” ºi pe
care Andrei Bodiu o gãsise ºi o
pregãtea de multã vreme, de la
poemul Liniei albe care, poate,
leagã toate lucrurile ºi care se prea
poate sã fie miza poeticii lui Andrei
Bodiu.

Revenit de multã vreme în lume
ºi în cetate, poetul, deºi cu o forþã
extraodinarã a serendipitãþii, nu are
deloc o viaþã uºoarã.  E un curaj
în a fi poet, de a pregãti periodic
evadãrile din vid ºi de a le sesiza
pe ale altora (Evadarea din vid este
ºi titlul cãrþii de studii ale poeziei
recente) ºi, în acelaºi timp, a fi
angrenat în tot felul de obligaþii
aparent incongruente cu expe-
rienþa poeticã. O îndrãznealã care,
însã, pare sã fie aici nu o gratuitate,
ci o modalitate de supravieþuire
pentru scriitorul care afirma cã
„poate o sã-þi par învechit, dar eu
mai cred în inspiraþie (...) ºi mai cred
cã ºi astãzi e nevoie de spirite
lucide, care sã nu cânte în corul
(tot mai mare) al puterii” (interviu
de Svetlana Cârstean, 2001). De
altfel, dincole de etichete, el pare
sã fi deþinut un fel de parrhesia
(παρρησία), vechea virtute a
marilor asceþi ºi mistici care, în
virtutea unei netulburate încrederi-
credinþe într-un spaþiu profund,
aveau „îndrãzneala” în vorbire,
fãrã ambiguitãþi cãutate ºi figuri
greoaie. Ea însemna, în cele din
urmã, rafinarea ultimã a libertãþii de
exprimare („Am scris despre
cenzurã pentru cã iubesc cel mai
mult libertatea. Mã înspãimîntã
orice tentativã de a pune opreliºti
libertãþii de exprimare”, declara
Andrei Bodiu în interviul cu Mihai
Vakulovski). Este ºi motivul pentru
care simplitatea adesea citatã a
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scriitorului meritã a fi înþeleasã ca
o poetizare (narativizare sau
teoretizare, în aceeaºi mãsurã), a
ideii de discurs liber, de poveste
eliberatã de concluzii (cum însuºi
îºi dorea) ºi de obligativitatea
interpretãrii.

Ca la realiºti, gãsim la Andrei
Bodiu o întreagã comedie – sau
tragedie sau parodie ºi tot aºa –
umanã; e drept, una fragmentarã,
subiectivizatã pânã la extrem. În

aceeaºi mãsurã, un realism în
miºcare. În naraþiune, ca ºi în
poezie, subzistã o permanentã
miºcare (curgere?), cu toate cã
aparenþa este de static: din când
în când se ia curentul, lucru care
provoacã panici de toate felurile,
frigiderul se dezgheaþã, þigãrile ard
traducând în scrumul lor, ca într-o
paradigmã a incertitudinii, figura
poetului, poetul care uneori doar
carã dosare („Toate hârtiile pe care

trebuie sã le dau pânã la liniile morþii
ºi dincolo de ele”), rãtãceºte prin
Gãri mijlocii, vede o fereastrã se
deschide ºi face sã se vadã „cerul
când albastru, când pãmântiu/
când fãrã nicio culoare” sau, în fine,
spune, ca într-un poem pentru
Alexandru Muºina, „Cobor în
lumina galbenã cu punga albastrã
de gunoi”. Abia atunci, cum ar fi
spus Robert Lowell, „viaþa începe
sã se întâmple”.
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Motto: Un fir alb subþire
desparte lumea în douã. Nu mai iau
note – dar: disperare – proastã
dispoziþie continuã întretãiatã de
disperare. Proasta dispoziþie nu
poate fi pusã în cuvinte. Toate mã
jupoaie de viu. O nimica toatã
trezeºte-n mine abandonul.
 Roland Barthes, Jurnal de doliu

Rubrica aceasta începe sã
semene tot mai mult cu un cavou
poetic, iar destinul ºi neºansa
întregesc pleiada poeþilor admi-
rabili despre care ajungem sã
vorbim la trecut. Andrei Bodiu era
un poet în plenitudinea forþei, la fel
de discret precum volumul acesta
pe care l-a lãsat în urmã în dupã
un deces neprognozabil ºi ne-
meritat.

Sã vorbim însã despre volumul
Firul alb, Tracus Arte, 2014:

Limita dintre minimalism ºi
maximalism în poezia ultimilor ani,
deºi ambele au fost suficient teo-
retizate, este destul de precarã.
Simplificând extrem, minimalismul
s-ar ocupa de trãirile imediate ale
fiinþei, (aparent) lipsite de sub-
stanþã, care prezintã o situaþie
limitatã temporal ºi conjunctural a
unui personaj fãrã pretenþii la
modificarea „realitãþii ca atare”, ci
doar la prezentarea unei felii a ei.
Maximalismul este acela care se
ocupã de temele mari, grave,
relicve ale modernismului, temele
care aduc în centru problematica
elementelor esenþiale care ne
constituie ca fiinþã, gândire,
atitudine etc. Între aceste douã
extreme poezia ultimilor ani s-a
aºezat diform vorbind ºi despre
„esenþial” ºi despre „ne-esenþial” în
structuri ºi paradigme ambigue,
unele mai reuºite decât altele,
probând totuºi faptul simplu cã,
indiferent de tematicã ºi structurã,
poezia existã sau nu existã într-
un text, în afara circumstanþelor
programatice. Un caz aparte mi se
pare a fi cel al lui Andrei Bodiu.

Poemele sale însceneazã un

Cosmin  Perþa
decor minimalist, însã temele sale
sunt grave. Atunci când Bodiu
descrie ipostaze frivole ale unor
personaje culese din viaþa de zi cu
zi le ordoneazã în aºa fel încât sã
le transforme în adevãrate
parabole, în mesaje încifrate
purtãtoare de sens destinate celor
care poate percep acelaºi tip de
realitate însã nu reuºesc sã treacã
dincolo de glazura, de suprafaþa ei

sticloasã. Bodiu vorbeºte despre
intimitate, despre profunzime
folosindu-se tocmai de reflecþiile
realitãþii sterile, de locurile ei
comune ºi reuºind în felul acesta
prin repetiþie, sugestie, contrast ºi
expresivitate lingvisticã ºi socialã
(întocmai ca la un stand-up poetic)
sã contureze o serie de personaje,
de tipologii umane.

Poezia lui din Firul alb pare un
amestec bizar între William Blake
ºi Ted Huges, între viziune,
spiritualitate mascatã în cotidian ºi
un soi de cinism apocaliptic, pe
alocuri suprarealist, ascuns în
spatele unor versuri în aparenþã
simpliste, fãrã bãtaie prea lungã.

Un flux continuu de stãri de
conºtiinã se revarsã din poemele
lui Andrei Bodiu din acest ultim
volum, prezentându-ne un eu
poetic suprapus unui eu biografic
în intimitatea lui cea mai crudã, în
care nãzuinþele ºi spaimele,
observaþiile de fineþe ale realitãþii ºi
prelucrãrile melancolice ale
memoriei se îmbinã într-o expresie
intensã, ca un þipãt mut care, deºi
nu se aude, te tulburã vizual, ca în
cazul lui Munch.

Un ton general al oboselii, fizice
ºi psihice, al rutinãrii ºi al exceselor
în numele acesteia pare sã se
desprindã din textele lui Bodiu.
Drumuri peste drumuri, consum,
frustrãri ºi neajunsuri. ªi dupã cum
deja se ºtie Andrei Bodiu era unul
dintre oamenii capabili sã
munceascã pânã la extenuare în
numele unei idei sau al unui scop
cultural.

Aristotel, vorbind despre
lucrurile astrale, contrapuse celor
umane spunea: „Ele nu se obosesc
niciodatã în activitatea lor, cãci
miºcarea care o sãvârºesc nu e
susceptibilã de contrarii, cum se
întâmplã cu lucrurile vremelnice,
ceea ce face ca pentru acestea
din urmã continuarea miºcãrii sã
fie obositoare. Pricina acestei
oboseli stã în aceea  cã substanþa
lucrurilor vremelnice este materie
ºi potenþã, iar nu act.” (Aristotel,
Metafizica, EAR, 1965) Aristotel
continuã cu demonstraþia spunând
cã lucrurile nepieritoare sunt în
continuã schimbare, precum focul,
iraþional, în timp ce restul lucrurilor,
umane, raþionale, ajung inevitabil la
contrarii, la piedici care le mistuie
ºi le supun. Am invocat acest citat
tocmai pentru a sublinia o serie de
teme ale contrarietãþii, ale anti-
umanului, pe care Bodiu le
insereazã: viaþã asumatã ºi viaþã
trãitã, existenþã ºi inexistenþã,
memorie ºi locuri ale memoriei
revizitate, prezenþa celor dragi ºi
totodatã absenþa lor fizicã etc.

Poemul care dã titlul volumului
vorbeºte tocmai despre aceastã
distonanþã între ceea ce existã ºi
ceea ce ar trebui sã existe, firul alb
nu este o expresie a îmbãtrânirii,
ci a liniei dintre vizibil ºi invizibil,
dintre ceea ce este ºi ce ar putea
sau ar trebui sã fie: „Un om tânãr/
Vorbind singur pe stradã/
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Gesticulând gata sã/ Te atingã din
greºealã./ O femeie între douã/
vârste fardatã/ Uºor nedormitã
vorbind/ singurã la casa de bilete/
apoi în metrou/ O fatã care spune
tare/ Unui perete: „uimeºte-mã”/
Un fir alb subþire desparte lumea
în douã.” (Firul alb)

Apoi existã acea viziune a
invizibilului mediatã de memoria
afectivã ºi de proiecþiile acesteia,
la fel de invazivã ºi de contrariantã:
„Mi-ai adus ºase animale de pluº:/
Maimuþa ursuleþul maro ursuleþul/
„I love you” un pui galben/ mai
mare ca toate celelalte/ un buldog
ºi încã un ursuleþ/ Cu picioare
subþiri ºi burta mare./ Le-am pus
unul lângã altul cu/ Faþa spre curte.
Acum ele/ Se uitã la noi ºi noi la
ele./ Te plictiseºti repede intrãm/ În
casã le uiþi acolo./ Oricum numai
ele îl mai/ Pot vedea pe bunicu.”
(Un ursuleþ cu picioare subþiri ºi
burta mare).

Memoria nu se opreºte aici ºi
nici contrariile, obsesiile, nepo-
trivirile ei cu realitatea: „Douã pere
lipite de-un/ Mãr în ºurã ca-ntr-un/
Tablou de Theodor Rusu sau/
Dumitriu la/ Intrare câteva ferestre
stivuite/ Urme ale socrului meu./
Tudor aleargã gãinile printre/ Urzici
sînt trei mã întreabã/ Care e ºefa
cine conduce/ Alege gãina roºcatã/
Fuge/ Pe jos fructe de tot felul/
Urzici/ Urme ale socrului meu.”
(Douã pere lipite de-un mãr)

Apoi, oboseala despre care vã
vorbeam, oboseala care confirmã
o existenþã prin ea însãºi ºi a
muncii pe care o presupune dar
care în acelaºi timp o infirmã prin
raportarea la marele tablou: „Stau
în Howard Johnson Paragon/ În
Beijing la etajul 10 beau bere Kirin/
Din Japonia ca sã-mi/ Dau seama
din ce oraº e/ Mi-am pus ochelarii
am/ Aprins toate luminile azi/ A
început Cupa Mondialã/ Chinezii îi
spun cumva „ºugãr bei”/ Joacã
Africa de Sud cu Mexic pe CCTV
5 e/ 0-0 dupã 20 de minute/ Mã simt
un cetãþean al planetei uºor/
Adormit.” (Sentimentul global al
fiinþei)

Are Bodiu are în cartea acesta
ºi un poem (Spre Baia Mare)
despre cum îºi petrece el o noapte
într-un tren dezafectat în gara
Jibou, ºi o serie de poeme despre
Viena copiilor, în care, în mod

paradoxal, pare sã îi livreze un sfat
optimist Marianei Marin, ºi multe
alte poeme în care vitalitatea ºi
aproape auto-convingerea cã
viaþa poate fi rãzbãtutã alterneazã
cu melancolia poeticã a memoriei
ºi cu depresia conºtientizãrii unei
existenþe deja indexate. Predo-
minantã însã este imaginea lumii
ca un imens talcioc, o piaþã de
vechi ºi de noi, de bune ºi rele, din
care fiecare alege dupã putinþã,
sau, pur ºi simplu se lasã purtat
de ea: „Stãm pe niºte scaune înalte
de sârmã ºi/ terminãm de mâncat.
Tu un dublu cheesburger/ eu cele
cinci aripioare./ Discutãm despre
cât de greu se gãseºte astãzi/ Un
loc de veci./ În spatele tãu în faþa
mea/ Se întinde cât vezi cu ochii/
Carrefourul.” (2 august 2011)

Cât despre ceea ce simþea
Bodiu, despre ceea ce credea ºi
ºtia simultan, subliminal, nimic nu
este mai exemplar decât textul
acesta: „„Unde eºti tati?” mã
întreabã cu/ Vocea sublimã de la
ºapte ani./ „Aproape de Mediaº”
rãspund/ ªi trag în piept mirosul de/
Usturoi din vecini./ „ªi cum e gara
din Mediaº? E mare?”/ Întreabã mai
departe „E mai mare ca gara/ Din
Predeal?”/ „Cam tot aºa” zic eu
încurcat./ Naºu îºi plimbã geanta
maro/ Pe burtã Barmanu/ Face
piruete pe ritm de melc./ „Unde eºti
tati?” mã întreabã/ „În întunericul de
la Augustin, Tudor,/ Aproape, în
întunericul de la Augustin.” (Gãri
mijlocii)

S-a prãpãdit ºi Andrei Bodiu ºi
noi nimic nu avem a face, va
rãmâne în memoria noastrã aºa
cum Muºina a rãmas în memoria
lui, va rãmâne în realitatea noastrã
aºa cum se contopesc realitãþile
ºi irealitãþile ºi ce mai e pe lângã
ele, înaintea ºi înapoia lor. Bodiu
ºi-l amintea pe Muºina aºa: „Tu în
grãdina casei printre urzici ºi plante
medicinale/ ºi ceilalþi/ Întinºi pe
ºezlonguri luând din plin soarele de
iulie:/ „Fatã bunã, ºtie la agregat”/
Zici despre o junã poetã sau o junã
colegã nu-mi/ amintesc. Caius îþi
zice cã eºti/ Narator necreditabil.
Tu dai din cap semn cã þi-ai/ însuºit
lecþia pe dinafarã./ „Mã scuzi cã n-
am o listã de note la subsol”. În
spatele/ casei Daniel Piºcu nu
aude/ Nimic de plictisealã pune
carnea direct pe flacãra/ grãtarului./

Se lasã liniºtea peste sat. Tu pui
picior peste picior/ legeni puþin
dreptul. Ne priveºti/ Cu ochii tãi
obosiþi ºi odihniþi deopotrivã.”
(Alexandru Muºina). Eu ºi pe
Andrei Bodiu mi-l voi aminti în
acest context al poemului lui
despre Muºina, în aceeaºi
grãdinã, la acelaºi grãtar, la
aceeaºi poveste despre fete
narate de naratori creditabili sau
necreditabili. Pentru cã aºa a vrut
el, pentru cã aºa ºi-a amintit el.

Cum, spunea Aristotel, materie
ºi potenþã, acesta este textul lui
Bodiu, potenþã incomensurabilã
extrasã din materie mãsuratã,
vizibilã, perceptibilã, descrierea
realitãþii ca mijloc al infra-realitãþii,
al lucrurilor mici/invizibile care ne
fac oameni ºi vremelnici.

În Saturn ºi melancolia
(Polirom, 2002), Klibansky,
Panofsky ºi Saxl spun cã în Evul
Mediu se credea cã melancolia
este o boalã ºi cã este cea care
premerge moartea atunci când te
îndepãrtezi de realitate. În cazul lui
Andrei Bodiu s-a întâmplat ceva ºi
mai bizar, el s-a scufundat tocmai
în mijlocul spaimelor ºi al realitãþilor
care îl locuiau, suficient exhibate în
Firul alb, a transpus viaþa, proiecþia
ºi memoria vieþii, realitatea, într-o
irealitate prin imersiune. Mai mult
decât  Nedelciu , Bodiu a trãit în
zodia scafandrului, într-o viziune
fantomaticã a realitãþii, a viului
autentic, pentru cã viul real nu îi
permitea sã nu se afunde ºi a murit
ca orice scufundãtor de perfor-
manþã la o adâncime în care toate
se întâmplã deodatã ºi sunt totuna.
Dar aceasta este doar o pre-
supunere poeticã ºi în mod real/
raþional chiar nu trebuie luatã în
seamã.

Autoportret
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Aveam ºaptesprezece ani ºi
mã pregãteam sã candidez pen-
tru Medicinã, când am citit în
româneºte trei povestiri de-ale
maestrului Gabriel: una despre un
înger bãtrân, o alta despre cel mai
frumos înecat din lume, iar a treia
despre candida Erendira. Aceste
povestiri mi-au schimbat viaþa
pentru totdeauna, întrucât am ales,
de parcã aº fi cãutat un Graal de
buzunar, ca viaþa terestrã a
sufletului meu sã fie, mãcar o
vreme, o fiestã în limba spaniolã.
Voiam sã mã încochiliez în limba
spaniolã ca într-un cuib, tânjeam
dupã aceastã limbã de parcã ar fi
fost o plapumã pentru sufletele
mele hibernale, primãvãratice ºi
vãratice (toamna nu exista,
întrucât era deja a unui patriarh).
Nu credeam precum Carol Quintul
cã spaniola era limba lui
Dumnezeu, dar speram ca ea sã
fie mãcar limba îngerilor, întrucât,
citind ºi recitind povestirile
maestrului Gabriel, cãlãtoream prin
tunele ºi coridoare care legau
mãruntaiele lumii de ceruri.

Dar nimic nu s-ar fi întâmplat,
în ciuda dorinþelor mele tulburi,
dacã nu aº fi visat-o pe Erendira,
la ceasul unui crepuscul galben
precum în pustiile peisaje
gabrieline. Mi-a apãrut deloc
fantasmalã, o fetiþã-femeie, deºi
mai tânãrã decât mine, vorbind în
aceastã limbã în care chiar ºi
singurãtatea este sonorã. Nu am
înþeles nimic din cuvintele ei, dar
din ziua umrãtoare m-am apucat

sã învãþ castiliana (spaniola),
bãnuind cã aceastã limbã avea sã
fie dialectul meu preferat pentru
vise. Într-o lunã de zile am fost aptã
sã înþeleg ceva din ceea ce
murmura Erendira în vise, iar la
capãtul a trei luni deja puteam sã
vorbesc cu ea, deºi fãrã sã
izbutesc sã intru în rafinamentele
sufletului. Astfel, într-unul din visele
mele cu ea, atunci când Erendira
mi-a spus – vino cu mine! – i-am
întins mâna stângã ºi am zburat
împreunã.

Aº putea sã inventez aici tot
soiul de zboruri ºi isprãvi, dar nu
vreau sã mã îndepãrtez de real.
Trupul zburãtor al Erendirei
funcþiona ca o mãturã de
vrãjitoare, dar în acelaºi timp eu
zburam ºi cu patul meu, precum
Aladin. Din când în când Erendira
se odihnea pe patul meu zburãtor,
arãtându-mi cu degetul arãtãtor
ceva: mlaºtinile, ploile, deºerturile
ºi minunile din Macondo. Când am
ajuns la Esteban, am cãlãtorit prin
interior, întrucât avea o corabie pe
dinãuntrul corpului. Era, cu
siguranþã, cel mai frumos bãrbat
din lumea gabrielinã, iar cu un
asemenea bãrbat doar zeiþa Gaia
ar fi putut sã alcãtuiascã perechea
perfectã, pe jumãtate celestã, pe
jumãtate terestrã. Am zburat,
aºijderea, cu îngerul decrepit
despre care pricepusem, în cele
din urmã, cã vorbeºte în dialectul
alexian, care-i o limbã a periferiilor
paradisului. ªi i-am pieptãnat aripile
care atârnau bolnave. Dar mai ales

am fost alãturi de Erendira în cele
o mie si una de nopþi corporale ale
ei, am atins pielea iubiþilor sãi ºi l-
am sãrutat pe bãiatul sticlos care
voia sã o salveze de bunica ei cât
o balenã. Apoi am mirosit eu
însãmi vântul nenorocirii, rãstur-
nând candelabrul în aºa fel încât
incendiul sã distrugã tot.

Cu ajutorul celor trei povestiri
ale maestrului Gabriel, am cunos-
cut la ºaptesprezece ani temele
esenþiale ale vieþii: credinþa,
moartea ºi dragostea; ºi am pri-
ceput ipostazele febrile ale lumii
mele mentale: îngerul, iubitul ºi eu,
fetiþa-femeie. Dar mai ales, graþie
limbii spaniole, am cunoscut
vibraþia oceanelor ºi cutremurul
suav al vãzduhurilor. Numai delfinii
ºi ºerpii albi ai paradisului au ºtiut
cu desãvârºire aceastã limbã,
odinioarã, pe vremea când fãp-
turile încã nu vorbeau, zãcând în
stratificata tãcere uterinã, ºi nici
nu se nãscuserã, întrucât Dumne-
zeu era obosit dupã atâta muncã,
aºa cum a spus un faimos poet.

Ruxandra  Cesereanu

Notã:
Acest text, scris direct în

spaniolã (tradus aici în româneºte
- in memoriam Gabriel García
Márquez), a fost redactat acum
ºaptesprezece ani, alãturi de alte
trei povestiri scrise direct în
spaniolã, fãcând parte dintr-un
manuscris numit Tres cuentos
fantasmales (Trei povestiri fan-
tasmale). Gabriel García Márquez
a fost cel dintâi maestru povestaº
pe care l-am descoperit. Înainte de
magistrul meu defintiv, Mihail
Afanasievici Bulgakov.
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Aurelius   ªorobetea

DAR-DEAL-SPUNÂND-ARDEAL-AI-ZIS-ªI-RÃSUNÃ-IAR-DEAL

Oriunde-aº fi ... mã duce gându mereu în Ardeal ...
mergând pe vãi ... în lung de rîuri, dar nu în aval ...
în sus, în contra lor ... mustrare cã ies din Ardeal ...
suind mereu pe munþi ... pe mãguri, pe coame de deal ...
urcând mereu pe culmi ... sã-mi vãd minunatu Ardeal ...
La vale nu pornesc ... decât înapoi spre Ardeal ...
trecând vrun pas înalt ... de pildã, prin pasu Predeal ...
atunci cu drag în jos ... altmintrelea numa la deal ...
la vale-i prea uºor ... vîrtutea sã-ncearcã la deal ...
la vale margã alþii ... noi, ardelenii, la deal!
Dar-deal-spunând-Ardeal-ai-zis-ºi-rãsunã-iar-deal ... 
Ardealu are-n nume ... numele însuºi de deal ...
conceptu, prima schiþã ... planu, forma de deal ...
Ardealu-i dealu cosmic ... lumea fãcutã ca deal ...
Dovezi? Întreg Ardealu ... deal-lângã-deal-lângã-deal ...
Câmpia chiar ... a noastrã-i deal-dupã-deal-dupã-deal ...
priveºti în patru zãri ... ºi vezi piramide, dar deal ...
porneºti în sus, spre cer ... ºi urci zigurate, dar deal ...
Ardealu-i dealu-deal ... cerescu, mirificu deal ...
Ardealu-i dealu pur ... nesmântnic, suprem ºi total!

Ardealu-i tot ce este ... fost-a ... ºi fi-va pe deal:
cetãþi, oraºe, târguri ... sate pe umeri de deal ...
crescând spre cer biserici ... temple pe tâmple de deal ...
mireni-ce-stau-de-veghe-n-vechi-þintirime-pe-deal ... 
cãrãri spre crînguri sfinte ... drumuri pieptiºe la deal ...
livezi ºi vii pe coaste ... lanuri de aur pe deal ...
pãºuni, ogoare, lazuri ... stâne ºi turme pe deal ...
ºi-lung-sunând-cu-jale-buciume-sara-pe-deal ...
ºi ruguri mari pe culmi ... coroane de flãcãri pe deal ...
arzând din deal în deal ... strigând nãvãliri în Ardeal ...
ºi moºi-strãmoºi în furci ... sã-i sfârtice corbii pe deal ...
plãtind, cumplit de crunt ... un vis, un sublim ideal ...
De-aceea spun ... cucutã dracu de-mi dã, un pocal ...
sã beau ... cã, altfel, varsã foc ºi urgie pe-Ardeal ...
îl iau ... ºi fãrã ghionþi sau brânci de la nimenea: bea-l! ...
închin ºi-l dau pe gât ... sã-mi cruþe iubitul Ardeal ...
ºi nu mã plâng deloc ... m-or pune-n mormântu-mi pe deal ...
cu-ai mei pãrinþi iubiþi ... º-om fi laolaltã pe deal ...
în ierbi foºnind frumos ... doinindu-ne doine de-Ardeal ...
încet ºi lin, duios ... visându-ne dragu Ardeal ...
în somnu-adânc ... de veci ... în veºnicu nostru Ardeal ...
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Ceea ce impresioneazã la
scriitura lui ªtefan Agopian nu este
neapãrat subiectul pe care îl
trateazã în cartea sa, nu este nici
tehnica de a povesti sau a relata,
ci modalitatea prin care reuºeºte
sã-ºi construiascã subiectul
volumului. Aceastã modalitate
are la bazã o sinceritate debor-
dantã, de multe ori, o sinceritate
pentru care ar putea fi lesne de
taxat, dacã nu ºi-ar plãmãdi atât
de te-meinic subiectul, vorba lui
Nichita Stãnescu, reconstruind
întreg animalul pornind de la os. În
acest caz, „animalul” fiind traseul
pe care însuºi Agopian l-a parcurs
în pe-rioada comunistã pentru a
deveni scriitor.

Tehnica folositã de Agopian, în
cazul volumului Scriitor în
comunism (niºte amintiri) (Polirom,
Iaºi, 2013), este cea a simplitãþii,
dincolo de sinceritate. Aceasta dã
acurateþea stilului ºi, de ce nu,
rãspunde pentru relatarea directã
ºi cumva fãrã perdea a faptelor,
ceea ce va face ca volumul sã fie
citit pe nerãsuflate. Pe mãsurã ce
citeºti, ai de multe ori impresia cã
stai la masã cu Agop, într-un bar
fãrã pretenþii, urmãrindu-i mimica
ºi gestica, ºi topindu-te în povestea
lui despre viaþã ºi despre perioada
prieteniei cu Nichita, apoi despre
scurtele întâlniri cu Marin Preda ºi,
nu în ultimã instanþã, despre
întâlnirea sa cu viaþa de publicist
ºi cu cei care au luat parte la critica
vremii comuniste. Drept pentru
care nu ai decât sã crezi ceea ce
þi se relateazã atât de fãþiº: „Cu
toate cã m-am strãduit, n-am reuºit
sã ajung hoþ de buzunare, o
meserie care mi-ar fi prins bine
dupã armatã, deoarece timp de
patru ani am fost ºomer” (p. 99)
sau „Important e cã, chiar dacã
publicasem numai o povestire,
eram scriitor” (p. 129) sau
„Expediþiile la care participasem
împreunã cu maicã-mea pentru a
fura diverse chestii de pe la vecini
mã transformaserã într-un mic
expert în ale furtului” (p. 47).

Încã de la început, se ridicã
problema: de ce ar fi vrut un tânãr
sã devinã scriitor mare în
comunism? Pentru a fi recunoscut
de cititori pe stradã? Pentru a fi
recunoscut de breaslã? Pentru
beneficii financiare? ªi imediat se
ridicã o problemã secundarã: de
ce ªtefan Agopian, vãdit
autopoziþionat în volumul sãu într-
o direcþie tolerantã în ceea ce
priveºte comunismul, ajunge în
cele din urmã sã facã un
compromis cu oamenii sistemului,
desigur, cei din sfera sa de interes?
„Încã de la debut Mircea Ciobanu
mã bãtuse la cap sã-i dau cartea
ºi lui Paul Georgescu. N-am fãcut-
o dintr-un motiv simplu: Paul
Georgescu era un comunist înrãit,
chestie care nu-mi trezea nici o
simpatie. Când mi-a apãrut Tache
mi-am cãlcat pe inimã ºi i-am dat-
o. Pe 3 septembrie 1981, Paul
Georgescu semna în România
literarã o cronicã fulminantã în care
spunea, printre altele: «La a doua
sa carte, tânãrul ªtefan Agopian
se aratã un excelent povestitor, cu
un fel al sãu deosebit, ce meritã
ploconelile toate». Din acel moment
destinul meu ca scriitor s-a
schimbat total“.

Aspectul este cu atât mai
intrigant cu cât chiar Agopian, în
acelaºi volum, relateazã: „Urmaºii
adevãraþilor comuniºti erau în
cãutare de scriitori tineri pe care
sã-i punã în slujba noului regim,
nemaipãsându-le cã scriitorii tineri,
care or fi fost, erau perfect
nepãsãtori în faþa marilor realizãri
ale regimului ºi nu numai
nepãsãtori, nepãsarea era un act
pasiv, care nu oprea lucrurile sã
meargã victorios înainte, ci ºi
hotãrâþi, unii dintre ei, dacã nu toþi,
sã ajungã scriitori, la fel ca
ºmecherii care mimaserã
entuziasmul cu numai zece-
douãzeci de ani înainte ºi care,
dupã ce pupaserã regimul în bot
ºi în c..., acum se bucurau de toate
privilegiile posibile, ei bine, ãºtia
tineri, nemaiavând ce sã pupe cu

adevãrat, s-au considerat, scurtã
vreme, din 1965 pânã în 1971,
oameni liberi, ºi au scris ce le
trecea prin cap, prin capul lor, nu
al Partidului” (p. 139). Acesta este
doar unul dintre exemplele care
stau mãrturie sinceritãþii autorului,
un autor care îºi recunoaºte tãriile
ºi slãbiciunile, greºelile ºi
corectitudinea dintr-o perioadã de
restriºte pentru cultura ºi pentru
viaþa de zi cu zi a românului.

Odatã descrisã starea naþiunii,
aspect care se petrece în special
în primele 91 de pagini, Agopian
poate vorbi direct despre traseul
sãu, fiindcã deja cititorului i-a fost
prezentatã planºa pe care acþiu-
nea urmeazã sã se desfãºoare.

Pe multe pagini, Agopian nu mai
vorbeºte neapãrat despre sine ºi
despre obsesivul sãu þel. Drept
pentru care se poziþioneazã dupã
o perdea, punând în prim-plan alte
personalitãþi ale culturii, dintre care
cele ce rãmân în minte aproape
automat sunt Nichita ºi Preda.
Privind prin gaura perdelei dupã
care stã, Agopian reuºeºte sã
prezinte un Nichita uman, cu
bunele ºi cu relele sale, cu glumele,
suferinþele, plãcerile ºi neplãcerile
fireºti ale omului. De unde aflãm cã
Nichita se credea un mare bucãtar
ºi nu era, cã „minþea cu fantezie ºi
nu se ruºina când era prins cu
minciuna” (p. 222) sau cã-i plãcea
„sã se uite la televizor la toate
prostiile comuniste” (p. 222).
Trecând peste aspecte de genul,
însemnãrile lui Agopian despre
Nichita sunt o bunã mãrturie a
ultimilor cinci ani din viaþã ai
poetului. Nu mai aducem vorba cã
Nichita i-a marcat existenþa lui
Agopian, la fel cum s-a petrecut cu
mulþii prieteni pe care poetul i-a avut
de-a lungul vremii.

Dacã privim însã dintr-un alt
unghi, expunerile despre vieþile lui
Nichita ºi Preda pot fi privite ºi
precum picanterii ale volumului,
dincolo de importanþa lor
confesivã. La fel cum se întâmplã
ºi în cazul aducerii în discuþie a
altor nume care încã mai
funcþioneazã în critica literarã de
actualitate, portretizarea acestor
nume nefiind scutite de virulenþa pe
care cel care portretizeazã o simte
faþã ele.

Schimbând din nou unghiul,

Cãlina  Bora
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este de recunoscut faptul cã Agopian,
reconstruindu-ºi în scris parcursul din
perioada comunistã, reuºeºte sã
reconstituie starea de fapt a omului
de toate zile din comunism, de la
îmbrãcãminte ºi pânã la ce pune în
gurã. Agopian este foarte atent ºi
opereazã minuþios, însã niciodatã nu-
ºi pierde tãria ºi spusul lucrurilor în
mod direct. În niciun fragment relatat,
acesta nu se eschiveazã ºi nu dã
înapoi, nici mãcar atunci când aduce
în discuþie numele unor «cetãþeni de
litere» care încã trãiesc sau, cum
am arãtat câteva rânduri mai sus,
nu decupeazã din cartea sa
apropierea de oamenii sistemului,
când o putea foarte bine face.

Din însemnãrile sale, cititorul
de azi aflã nu numai chestiuni care
privesc literatura, ci ºi aspecte
care vizeazã logica ºi steriotipiile
omului silit sã trãiascã în comu-
nism. „Duminica (...) mâncam
gãinã. Pasãrea asta tâmpitã se
cumpãra vie de la Obor ºi
sâmbãta vedeai în faþa porþilor
femei cu o gãinã atârnând cu capul
în jos într-o mânã, în cealaltã
având un cuþit. Aºteptau un bãrbat
sau vreun flãcãu sã le-o taie. Se
plãtea un leu pentru tãierea gãinii,

dar de multe ori, dacã gospodina
era tinericã ºi mai spãlatã, bãrbatul
ucigaº de gãini refuza banii (...).
Gãina de duminicã era obligatorie
pentru fiecare familie care dorea
sã-ºi menþinã cît de cît statutul
social. Comuniºtii ridicaserã la
suprafaþã tot felul de haimanale,
faþã de care mic-burghezul
mahalagiu se apãra ºi cu ajutorul
acestei gãini. Aºa cã era
obligatoriu ca, mãcar o datã pe
lunã, o gospodinã serioasã sã taie
o gãinã. N-o tãia ea, dar ieºea la
poartã aºteptînd sã i-o taie cineva,
ºi toatã lumea spunea: «Uite,
Georgeasca sau Vasileasca, în
fine, cum o fi chemat-o pe
respectiva, taie o gãinã!». Fãrã
gãinã ieºeai din rândul oamenilor
serioºi ºi erai privit cu o milã uºor
dispreþuitoare. Dacã însã vreo
familie reuºea sã taie o gãinã ºi în
timpul sãptãmânii, atunci lucrurile
începeau sã putã: capul
respectivei familii fie se dãduse cu
comuniºtii, fie începuse sã fure“.

Tot la acest capitol, aflãm cã
frica majorã a lui Agopian era
aceea de a nu se încadra în rigorile
decretului din toamna lui 1971,
când tinerii fãrã serviciu erau

condamnaþi la repezealã pentru
parazitism ºi trimiºi sã munceascã
pe gratis „pe ºantierele Patriei”. Nu
mai spun cã cei vizaþi erau tinerii
care aveau o înfãþiºare ce nu se
înscria în cutumele comuniste,
adicã pletoºii ºi cei care umblau la
ore târzii pe strãzi, adicã dupã «ora
stingerii», ºi nici cã, în numele
nostalgiei comunismului, unii
români încã mai considerã cã
pletoºii ºi cei îmbrãcaþi «puþin
deochiat» sunt embleme ale
leneviei, puturoºeniei ºi, probabil,
ruºinea statului.

Oricare i-au fost raþiunile,
conteazã cã raþiunea de acum a
acestei cãrþi ºi, implicit, a autorului,
oferã o palie importantã a modului
de funcþionare a ideologiei
comuniste aplicate literaturii
române. Astfel, se explicã de ce
ani la rând literatura noastrã a fost
pur ºi simplu încorsetatã ºi
suspendatã într-o temporalitate
ºtiutã doar de ea ºi vrutã de
cenzorii sãi, temporalitate pentru
care, din nefericire, încã mai trage
ponoasele, rare fiind cazurile în
care scriitori români reuºesc sã se
facã auziþi printre vocile scriitorilor
strãini.
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Dupã Petru Poantã, membru
fondator al grupãrii “Echinox”,
dispãrut toamna trecutã, s-a retras
Dincolo ºi Constantin Hârlav,  mai
tânãr cu trei ani decât el. (S-a
nãscut în anul 1950, la Bilbor, în
Harghita.) Îl ºtiam  suferind de ani
buni, de o boalã care-i diminua pas
cu pas fãptura delicatã,   devenitã
în ultima vreme aproape transpa-
rentã, într-o simterie trist semni-
ficativã cu marea discreþie care
l-a caracterizat toatã viaþa. L-am
cunoscut de pe vremea când era
student la Filologia clujeanã (urma
secþia Românã-Italianã, unde l-a
avut coleg pe Nicolae Oprea, cu
care a legat o prietenie durabilã),
ne-am apropiat apoi ºi mai mult în
cei vreo doi ani în care s-a aflat în
redacþia revistei Echinox (1972-
1973), lucrând o vreme ca se-
cretar de redacþie. A susþinut aici
rubrica de “cronicã literarã” paralel
cu Ion Marcoº (care mai semna ºi
Ion M. Livian), ºi mã grãbesc sã
spun cã, recitite astãzi, aceste
texte de întâmpinare rezistã
perfect, expresii ale unui spirit
repede maturrizat, inteligent ºi fin,

Ion Pop

sobru în stil ºi echilibrat în judecãþile
de valoare. A întâmpinat în acei ani
cãrþi ºi autori de vârste biologice
ºi literare diferite, de la Ion
Agârbiceanu, Ion Vinea, Dumitru
Popovici, ªerban Cioculescu,
Eugen Jebeleanu  ori Marin Preda,
la Mircea Zaciu, Gheorghe
Grigurcu,  Laurenþiu Ulici, Mircea
Muthu, cu o privire criticã admira-
bil pãtrunzãtoare, pãrând deo-
potrivã a învãþa din cele citite ºi
îndrãznind sã se se exprime
exigent (în câteva rânduri a ºtiut ºi
sã respingã cãrþi mai puþin
semnificative, prin care dãdea un
fel de semnal despre cum nu
trebuie sã se scrie). A trecut apoi
la o altã revistã studenþeascã
clujeanã, Napoca universitarã, pe
care a condus-o o vreme, înainte
de a se stabili la Ploieºti, unde urma
sã-ºi petreacã tot restul vieþii. L-
am întâlnit ºi eu acolo cu ocazia
unor manifestãri ocazionate de
centenarul Geo Bogza la Bibiloteca
Judeþeanã, în 2008, sau la un
colocviu Nichita Stãnescu, ºi am
trãit momente de rarã ºi luminoasã
emoþie prieteneascã, regãsindu-l

pe omul afectuos, de o mare
generozitate ºi limpezime a
sufletului. Un recital la Casa Radio
de la Cluj,  al înzestratului sãu fiu,
violoncelist de ºcoalã londonezã,
s-a adãugat acestor prea rare
întâlniri, doar parþial suplinite de
câte-o convorbire telefonicã,
ultima fiind aceea prin care l-am
invitat  la aniversarea a patruzeci
ºi cinci de ani de existenþã a revistei
Echinox, din decembrie 2013. Din
nefericire, starea de sãnãtate
agravatã nu i-a mai îngãduit sã fie
alãturi de  “trupa” echinoxistã… S-
a stins la 21 martie, în ziua
echinoxului de primãvarã…

La fel ca mulþi alþi prieteni, i-am
asociat cu o oarecare dificultate
numele de muntean transilvan cu
spaþiul neted ºi foarte deschis al
Ploieºtilor, cãtre care îl condusese
viaþa de familie. Am aflat apoi cu
plãcere  cã se cãsãtorise cu fiica
uneia dintre fostele mele colege de
facultate, Pia Mihalache, prietenã
încã de pe vremea liceului… În ce
mãsurã s-a adaptat efectiv la
aceastã lume aºa de diferitã ca
spirit de cea a originilor ºi a
formaþiei sale intelectuale nu mi-
am putut da seama, însã, odatã
aºezat în acel spaþiu, l-a slujit, în
orice caz, prin devotamentul
simbolic faþã de cel mai strãlucit
cetãþean al sãu, Caragiale. Altã
ecuaþie surprinzãtoare de spirite,
cãci nu mi s-a pãrut vreodatã cã
delicatul, ceremoniosul,  timidul
meu prieten mai tânãr ar putea
comunica atât de profund cu  in-
cisivul mare clasic. Dar a co-
municat totuºi, cãci s-a dedicat cu
o pasiune rarã studiului operei sale,
din carea fãcut preocuparea lui
aproape exclusivã, atât ca interpret
de mare pãtrundere, cât ºi ca
strãlucit editor, angajat în realizarea
marii ediþii de Opere din seria de
„Opere funadamentale“, de sub
egida Academiei Române. Mai
îngrijise un numãr de ediþii din
scrierile maestrului ºi a publicat de-
a lungul anilor studii importante
precum cele adunate mai ales în
cãrþile Despre Caragiale. Încercãri
de precizie… istorico-literarã
(2010), apoi Caragiale ºi iar
Caragiale (2011). Angajat în
ultimele douã decenii la  Institutul
de Teorie ºi Istorie Literarã  „G.
Cãlinescu“ din Bucureºti, s-a
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dovedit a fi unul dintre colaboratorii
cei mai harnici ºi mai serioºi la
Dicþionarul General al Literaturii
Române, coordonat de acade-
micianul Eugen Simion (a scris în
jur de ºaptezeci de articole), iar ca
editor s-a bucurat de preþuirea
tuturor celor  cãrora le-a fost
alãturi în îngrijirea exemplarã e
marii ediþii Caragiale. Comentariile
sale critice sunt, de altfel, profund
marcate de aceastã angajare, cãci
Constatin Hârlav a fost studiosul
care citea sub lupã textul literar,
detectându-i toate ascunziºurile
cu o sagacitate rarã, iar sub apa-
renþa „contribuþiei“ de detaliu
istorico-literar sub care îºi situa
exem-plarele lecturi se deschideau

adesea perspective revelatoare de
noi înþelesuri, deloc secundare ºi
marginale. Se iniþiase, de altfel,  în
munca de editor pe când era foarte
tânãr, la Cluj, unde a îngrijit
Expoziþiunea de la Paris de Ioan
Droc, în seria de „Restituiri“ în-
drumatã în acei ani de profesorul
sãu, Mircea Zaciu. Temperamentul
echilibrat, disciplina intelectualã,
modestia ºi marele simþ de rãs-
pundere l-au fãcut sã exceleze în
aceastã muncã mai puþin vizibilã
pe scena mare a cercetãrii literare,
unde nu fãcea, de fapt, parte dintre
simplii figuranþi. ªi numai exa-
gerata lui discreþie ºi sfialã l-au
determinat  sã-ºi publice remar-
cabilele lucrãri la edituri mai

degrabã marginale ºi sã nu iasã în
prim-planul scenei la care avea
dreptul.

Pentru mine ºi, în mod sigur,
pentru foarte mulþi dintre cei care
l-au cunoscut, Constantin Hârlav
va rãmâne în memorie ºi pentru
marea lui omenie, pentru sim-
plitatea modului sãu de a fi în lume,
civilizat ºi demn, de o frumoasã
rectitudine moralã, cu o minunatã
seninãtate a spiritului, ca ºi cum
lumina din ochii sãi albaºtri s-ar fi
rãspândit în toatã fiinþa lui plãpândã
ºi fragilã. Dar iatã cã, de la acest
ultim echinox de primãvarã,
albastrul lor se contopeºte prea
devreme cu al cerurilor de
deasupra noastrã.

Isus ºi samariteanca
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Reeditarea la eLiteratura în
2014 a hitului Trecute vieþi de fanþi
ºi de birlici i-a adus un val de
cumpãrãtori lui Horea Gârbea la
lansare.

Acest gen de interpretare
literarã bazatã pe ºarje ale
cavaleriei uºoare, nu pe armuri ºi
care de luptã, este ceea ce Jauss
numea Katharsis – acea bazã a
receptãrii în care se încearcã
directa comunicare cu cititorul.
Importã mai curând viaþa per-
sonajelor decât calitãþile estetice
ale operei. Dacã E. Lovinescu ºi
Camil Petrescu susþineau cã
singurele personaje viabile sunt
intelectualii, Horea Gârbea,
asemeni lui Francesco de Sanctis,
pariazã pe defecte, nu pe calitãþi:
„personaje excepþionale ca eroi,
dar inconsistente ca oameni”.

Lectura este lejerã, dar fineþurile
ironice ºi erudiþia minimalistã pot
încãlzi sufeltul oricãrui aca-
demician. Acest studiu al men-
talitãþilor presupune o reterito-
rializare a instrumentelor critice.
Gilles Deleuze ar fi fost, fãrã
îndoialã, încântat. Mai este, apoi,
ºi o abordare de tipul arheologiei
literare, în care sunt scoase la
ivealã preocupãrile cotidiene
mãrunte. Toate acestea fac ca
eseurile de istorie literarã sã se
citeascã precum un roman.

Pasiuni semi-periculoase

Suprasaturaþi de teorii, citim cu
aviditate despre maniile, apucã-
turile ºi plãcerile personajelor
literaturii române. O primã
meteahnã este jocul de cãrþi, care
variazã în funcþie de epocã ºi stare
socialã. La Caragiale se joacã
stos, în timp ce la Kiriþescu este
preferat mausul. Wanda, venitã de
la Paris, e interesatã doar de
bridge. Concina e jucatã de
Pampon, poreclit „Concina cu cinci
fanþi”. La Teodoreanu ºi Brãescu

Felix  Nicolau

se joacã écarté ºi préférance,
jocuri de societate, în care punctele
se transformã în bani. Baccaraua,
la care apropierea de cifra nouã
aduce câºtig, se încinge la cazino
sau la tripou. Un crupier extrãgea
cãrþile dintr-un sabot, care astãzi
se cheamã shoe. Un colonel din
Suflete tari zice cã dãdea o talie
cãrþilor, în sensul cã tãia pachetul.
Pokerul englez, cu 32 de cãrþi
peste 7, se practicã în Craii de
Curtea Veche. Pasenþe fac femeile
din Titanic Vals. Mai toatã lumea
„bate birlicul”, adicã toþi sunt
cartofori, birlicul fiind asul. În
Principele lui E. Barbu, se practicã
pharon-ul, un strãmoº al pokerului,
în timp ce în Groapa, hoþii joacã
tabinet pe bani ºi barbut.
Deschizãtor de drumuri a fost
whist-ul ironizat de Grigore
Alexandrescu. Bridge se joacã în
Kiriþescu sub formã de “bridge
dansant”, adicã jucat prost, însã
sub comuniºti a fost interzis.

Pe lângã cãrþi se recurge la
biliardul cu trei bile. Însuºi regele
Carol I este zdrobit la Castelul
Peleº de un invitat mitocan care
executã 21 carambolaje con-
secutive. În Cartea Nunþii a lui
Cãlinescu, se joacã loton, un fel de
„bingo de casã cu jetoane cu
numere“(14). Dardãrul se practicã
la Brãtescu-Voineºti ºi la Mateiu
Caragiale. El este „un titirez cu
fundul semisferic ºi feþe laterale
egale, un fel de zar“ (15). Regretul
lui Horia Gârbea este cã jocurile
de societate au apus, fiind înlo-
cuite cu jocurile video, izolaþioniste
ºi lipsite de subtilitate.

Pasiuni devastatoare

Când vine vorba de pasiune ºi
sex, se remarcã erotica febrilã ºi
delirantã din scrierile lui Rebreanu,
în timp ce la Camil Petrescu
predominã luciditatea nefireascã.
La Creangã conteazã procreaþia ºi

flirtul, niciodatã explicitate sexual.
La fel procedeazã ºi I. L. Caragiale,
din care se ºi reproduce o zisã a
lui Ghiþã Pristanda: „nevasta zice,
pardon: Dezbracã-te, Ghiþã ºi te
culcã“. Tot pudic e ºi G. Cãlinescu,
deºi îl creeazã pe centaurul în
veºnicã expediþie eroticã Ioanide.
Senzual e Ionel Teodoreanu, de la
care îmi aduc aminte cu frisoane
de Crãciunul de Silivestri. Complet
dezinhibat este Eugen Barbu, care
descrie violuri colective. Ce ar fi
fost la gura stiloului sãu dacã n-ar
fi existat cenzura comunistã a
limbajului...! Marin Preda ºi Arghezi
se desfatã cu descrierile actelor
sexuale. Concluzia este îm-
bãrbãtãtoare: „sexul face parte din
viaþa personajelor mai mult totuºi
decât din cea a oamenilor reali. De
aceea, literatura place!“(21).

Trasul la mãsea e sau ieftin ca
braga, dar ºi sofisticat ca salepul
obþinut „din esenþã de feculã, din
tuberculele unor specii de orhidee,
miere, lãmâie ºi apã” (22). Soacra
din Titanic Vals bea ºampanie doar
ca sã o simtã udã în gurã, în timp
ce Gaiþele lui Kiriþescu îl invitã pe
soþul vãduv ºi infidel la o tescovinã
care unge pe beregatã. În Groapa
bãutul e zurliu: Bozoncea,
starostele hoþilor, îi cinsteºte pe
ceferiºti turnându-le vin în ºapcã
întoarsã, iar doi amici în conflict
beau cu acompaniament lãutãresc
funebru, dupã care cel trãdat îl
înjunghie pe trãdãtor. ªpriþul,
botezat “miºmaº”, are success la
Caragiale, în Premiul întâi. Cum
bine zice Horia Gârbea, setea e
“epocalã, insaþiabilã” (27).

Cafteala ºi duelurile sunt fireºti
pentru asemenea personaje
tumultuoase. Toate armele prezintã
interes, dar campionul este
absolventul de Filosofie Petrini, din
Cel mai iubit dintre pãmânteni, care
bate, violeazã ºi ucide. Ironic se
uluieºte autorul: „pentru un
intelectual, asistent al lui Lucian
Blaga, performanþele nu sunt
neglijabile“ (31). Mai sofisticatã
este lumea cazonã descrisã de A.
Bacalbaºa, unde soldaþii sunt
pedepsiþi la „patru ceasuri cu
cãþeaua“, adicã alergare cu
mitraliera de companie grea de 15
kilograme. „Iatã cum arma de foc
ajunge armã albã“ (32), toarnã gaz
peste foc eseistul. Tot arme
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spectaculoase deþine ºi haiducul
Andrii Popa, care trage cu cartuºe
de tipul „trei la fund“, pe când
murgul lui de patru ani muºcã
vajnic din duºmani.

Deloc vesela sinucidere ar fi
specificã intelectualilor. În perioada
comunistã sinuciderea era
condamnatã „de regim era mai dihai
decât o face biserica“ (37).

Bestii ºi mecanici

Animalele umplu ºi ele plictisul
românilor, de la franþuzitul Bubicó,
pânã la Grivei, derivat din „griv“=
pestriþ alb-negru. Horia Gârbea nu
rateazã nicio etimologie dintre cele
care nouã ni se par nume proprii
fãrã cheie. Doar la cazonul G.
Brãescu câinii au nume fãrã cifru
– Glonþ, Cartuº, Foc. Este amintit
ºi strãnepotul Struþocãmilei,
anume pisicâinele lui Mircea
Ivãnescu. În general, câinii literaturii
române n-au manerã, doar ªtolþ al
lui Ioanide fiind apretat ºi infatuat,
cu pedigree prusac. Animalele mari
sunt mai sofisticate, în schimb.
Messerul astrolog imaginat de

Eugen Barbu se plimbã cu
Principele într-o sanie trasã de
cerbi cu coarnele garnisite cu
nestemate.

Transportul mecanizat e lent,
poate nu chiar atât de lent ca în timpul
nostru, ºi favorizeazã pãlãvrãgeala.
La Caragiale, Ionel Teodoreanu ºi
Rebreanu se combate intens în
trenuri. Blaturile sunt la ordinea zilei,
un personaj al lui Kiriþescu luând
„setebeul cu arendã“ (52). La
capitolul avioane ºi „beciucliºti“,
Topârceanu face parodii ºi dupã
Minulescu, în care aruncã deja
mãnuºa automobilului „Degeaba,
te face marþ aeroplanul!“.

Spaþiul cronicii nu permite spu
marea întregii cãrþi, dar remarc
adãugirile la prima ediþie. Este
vorba mai ales despre traducerile
din Shakespeare ale lui Horia
Gârbea. Analiza procesului de
traducere este un bun prilej pentru
observaþii de fineþe asupra teh-
nicii dramatice. De exemplu,
Shakespeare ar avea darul „de a
camufla umorul sub seriozitate,
grandilocvenþã, metafore impe-
riale” (263). Antoniu, pe patul de

moarte, solicitã o ultimã sãrutare,
dar Cleopatra, speculând valenþele
politice ale clipei, cere ca trupul
muribundului sã-i fie dus „sus”.
Aºadar, „dificultatea traducerii nu
stã în descifrarea textului, ci în
posibilitatea de a reda cât mai fidel,
cãutând partea nevãzutã a replicii,
jocul dintre realitate ºi aparenþã,
între enunþul declarativ ºi
adâncime“ (266). Traducerea ajutã
decis o mai subtilã înþelegere a
textului. Dar traducãtorul este ºi
dramaturg, deci se intereseazã
aproape de meºtesugul marelui
Will. De exemplu, în cazul piesei
Richard al III-lea, ni se aminteºte
cã iniþial piesa nu era împãrþitã în
scene, precum ºi cã evenimentele
istorice au fost sincronizate artificial,
în scopul sporirii impactului
dramatic. Acesta este “de altfel, unul
dintre rolurile artei: reinterpretarea
unei istorii care, lãsatã de capul ei,
cade în obscuritãþi”.

Horia Gârbea este de douã ori
spectaculos în aceastã istorie a
mentalitãþilor personajelor: odatã
prin alegerea subiectului ºi a doua
oarã prin tratarea lui isteaþã.
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Ioan Muºlea s-a nãscut în 1940
la Cluj. Pînã la debutul sãu în volum
(În cãtre pierdere, 2009) s-a fãcut
cunoscut, mai ales, ca traducãtor
al poeþilor germani din România
comunistã: antologia Vînt potrivit
pînã la tare a fost îmbrãþiºatã,
succesiv, de ultimele generaþii de
poeþi valahi, la fel ca volumele lui
Franz Hodjak ºi Richard Wagner,
pe care tot Muºlea i-a transpus
în româneºte. Optzeciºtii sau
douãmiiºtii îi recunosc, azi, ca
maeºtri sau, baremi, drept
înaintaºi pe tinerii poeþi germani ai
anilor 1970-1980. Versul social,
stilul direct, umorul crunt, ironia
nemiloasã – ei ni le-au dat.
Paradoxal, Muºlea e un poet fãrã
generaþie. Absorbind atîtea din
muzicã ºi poezie, debuteazã, din
lene, autoexigenþã ºi pudoare,
extrem de tîrziu: jocurile generaþiei
lui (biologice, de creaþie) fuseserã,
de mult, fãcute ºi desfãcute. Cele
trei volume semnate în ultimii ani –
În cãtre pierdere, Lumea de-al
doilea (2011) ºi, mai ales,
Întruparea nimicului (Tracus Arte,
2013) – m-au apropiat de poezia
acestui autor marginal, transge-
neraþional. Cãrþile lui Muºlea trec
biniºor de 100 de pagini, încercînd
sã recupereze, la galop, timpul
pierdut (sau, mai bine zis, timpul
doar cultivat cu vedenii ºi expe-
rienþe artistice catalizatoare). Au,
fiecare, lungimi care, uneori, te scot
din sãrite. Te ºi atrag, de fiecare
datã, poemele lor unde neologis-
mul ºi arhaismul se împacã de
minune, „într-o românã – pe care
o decretam în cronica din Tribuna
la al doilea volum – somptuoasã,
atemporalã“. Aparent nonºalant,
Muºlea îºi croieºte propriul sãu
ritm poetic – ritmul respiraþiei sale,
cum ar fi spus odinioarã Charles
Olson. Ne întîmpinã cu un
impecabil sistem defensiv de
virgule, linii de pauzã ºi paranteze,
de conjuncþii ºi adverbe, de serii

sinonimice, seturi de interogaþii. Ne
rãtãceºte, cu bunã ºtiinþã, în
tranºeele textului, cum o fãcea
odinioarã Mircea Ivãnescu
transcriindu-i – pentru cã-i
intraserã, ca nicotina, în sînge –
pe poeþii americani.

Monologheazã, Muºlea, enorm,
reuºind sã rãmînã însã unul dintre
cei mai eliptici (ºi discreþi) poeþi
actuali. Nu biografismul – în ciuda
tonului de confesiune urgentã,
monstruoasã – incitã, aici, la
lecturã. Ci, mai degrabã, tipicãria
de a aranja ºi orchestra vorbele,
dupã ritmuri (ºi dupã o legislaþie)
alchimice. Întruparea nimicului e,
în cele din urmã, îmblînzitã de o
serie de psalmi ºi blues-uri. Aºezat
sub un moto „nimicologic” din
Livius Ciocîrlie, înfrãþit cu pulberile
dezesperate ºi griurile din poemele
lui m.i. ºi din romanele lui Samuel
Beckett, cu „prozele” lui Ion (ºi
Vlad) Moldovan, cu autopsiile
lirismului din Nimicitorul lui Aurel
Pantea, volumul înmugureºte, nu
o datã, din propriul lui nihilism
(tematic, militant, rãutãcios). O
adiere de puritate (sau numai,
jucatã, inconºtienþã) îl lumineazã
instantaneu.

Ca un personaj din Copilãria lui
Isus de J.M. Coetzee, ºi eroul
textelor lui Ioan Muºlea: îºi
aminteºte cã a avut amintiri, îi vin
pe limbã expresii ºi cuvinte rare,
ca niºte bijuterii orbitoare: „Tigva
împodobitã cu pamblici, cuþite
boante & suliþi/ mereu zmucind-o
aiurea, de noi ãºtilalþi/ tot apropiind
ºtirbe tãiºuri înºelãtoare/ de-þi vine
sã rîzi/ ºi’începe – aºadar, cu atît
mai primejdios.../ sã te apuce mila./
ªi greaþa.” (despre minotaur) Cãci
ludicul, fantazarea amînã – elegant
– cãderea în patima nimicologiei.
Despre minotaur, ikebana ºi, mai
ales sigiliul pun în abis tema
deºertãciunii ºi neantului final,
dîndu-i o ramã coloratã, plinã de

simboluri: „în susul, în înaltul
textului, ºarpele ºi mai apoi,
nesfîrºite, pagini întregi ticsite cu
neasemuitele gotice ori cu
splendoarea chirilicelor, iar ºi mai
pe urmã coloana, vãzutã de
undeva de sus, de deasupra ºi
fojgãiala, înghesuiala din cuprin-
sul porticului, a intrîndului în care
zodiacul de-adevãratelea urgi-
seºte þestoasa încoronînd levitaþia
ºi ferecînd-o în scene de caznã”.
Nici Gheorghe Iova nu va fi uzitat
în carþile (textele) sale mai frecvent
cuvîntul text. Ioan Muºlea încearcã
sã transceandã, în Întruparea
nimicului, o anume candoare teo-
reticã. Cu rezultate contradictorii:

Un poem vast ºi ambiþios,
Poliptic, alcãtuit din intro + XXII de
tablouri este, din pãcate, ilizibil.
Obscurizat excesiv. Autorul
construieºte, ºi aici, acelaºi sistem
defensiv dinaintea lecturii liniare,
logice, fãrã a ne rãsplãti însã în
vreun fel efortul. Vorbele, îm-
perecheate ºi ritmate, nu duc la
explozia aia nuclearã controlatã
(ca-n poemul lui Stéphane
Mallarmé, Un coup de dés jamais
n’abolira le hasard). În schimb,
spre finalul cãrþii, trei poeme –
veritabile arte poetice – exploreazã
relaþia dintre formã ºi conþinut,
dintre text (ca aglutinare prozaicã,
de nestãvilit, mlaºtina vieþii) ºi
poem (revelaþie, iluminare, favoa-
re, graþie, capriciu): „s’o spui însã
nu-i cine ºtie ce./ pare atît de firesc
încît –/ de’ndatã ce vei fi schimbat/
(dintre cuvinte) ordinea,/ alcãtuirea,
sã poþi desluºi –/ în ambrã,
aproape tulbure,/ totul – în fapt,/
sau doar cît se întrevede// mergînd
ºi mai departe,/ cînd ºi cînd,
îndoindu-te,/ ai sã te întrebi: aievea
e/ ori mi s-a pãrut (în umbra,/ lumina
puþinã din chihlimbar)/ c’aº
recunoaºte poemul/ ieºind dintr-o
datã înaintea,/ înfãþiºîndu-se
ochilor mei” (alcãtuirea) ªi „de
vreme ce textul – cred încã,/
nãdãjduiesc – am izbutit a-l fereca/
ºi dinspre trei pãrþi sã-l închid,/ care
sã fie atunci rostul poemului?” (ars
poetica) Eventual sã proiecteze
cioburile trecutului, resturile într-o
luminã balsamicã, nostalgicã:
„cum altfel, ºi ce-ar mai fi de spus/
fãcut/ (ºtiind prea bine cã’n
organizarea spaþiului, a textului
pare a sta tot secretul)./ ºi în ce fel

ªtefan Manasia
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anume/ sã faci sã aparã în text
sticlele acelea, de pildã, sau
vasele,/ cohorta/liota/puzderia de
recipiente vechi,/ nu o datã ciobite,
ºi’ntotdeauna pline/ de praf ºi de
urme,/ cu prea vizibile/ dîre
suspecte/ transfigurate în lumina
drãmuitã/ cu meºteºug, cu
zgîrcenie ºi – prin aºezarea
savantã/ în contra/ aceleiaºi lumini
– într-astfel devenind/ atît de altele,
atît de diferite.” (crez)

Nu mai citez. Las cititorul sã
descopere (mai cu seamã în prima
jumãtate a cãrþii) „numãrul,/
reîntruparea ºi cifra nimicului”:
cîntecele bluesmanului (anul
acesta, o datã-n plus) nihilist.

În 2013, în afara volumului de
versuri personal, Ioan Muºlea
îngrijeºte antologia Poeþii revistei
„Echinox”, vol. II, Pagini germane
(apãrut asemeni precedentului, la
editura clujeanã Limes, în condiþii
grafice remarcabile). Proiectului
gîndit de echinoxologul Ion Pop,
Muºlea i se asociazã în chip firesc:
traducînd integral, în 1982,
antologia Vînt potrivit pînã la tare
(pilotat, atunci, de criticul „neamþ”
Peter Motzan), lui Muºlea îi revine,
acum, sarcina de a scotoci paginile
germane ale revistei „multicul-
turale” Echinox, descoperind peste
40 de poeþi notabili, din care – în
urma discuþiilor cu acelaºi, radical,
Motzan – va selecþiona numai 27
(unii cad pentru... nepotrivire de
caracter, alþii pentru... aban-
donarea sportului poetic înainte de
marea performanþã); tot Muºlea
alege colaboratorii pentru minunata
întreprindere a traducerii – dna
Bianca Bican, conferenþiarã la
catedra de germanã a Filologiei
clujene, ºi studentele domniei sale,
Liana Varvari, Andrada Danciu ºi
Adina Dobre.

În anii din urmã, spuza e trasã
– în lumea poeþilor germani din
România – pe turta autorilor din
Aktionsgruppe Banat. ªi e pãcat.
ªi e nedrept. Cecitatea editorilor/
gazetarilor/ traducãtorilor din
Bucureºti e, însã, pînã la un punct,
explicabilã. Tãcerea mediului
cultural clujean – cu excepþia
paginilor îngrijite în revista Tribuna
de acelaºi „Pi“ Muºlea – a fost,
pînã azi, impardonabilã. ªi abia
azi, toate cãrþile sînt puse pe masã:

Vînt potrivit... a fost reeditat (la
Tracus Arte, în 2012), bãnãþenii au
felia lor de glorie (binemeritatã),
Bossert devine un mit poetic
pentru junii români, iar Paginile
germane ale antologiei de la Cluj
recupereazã ºi ele nume uitate
(Berndt Kolf), amplificã
dimensiunea altora, le aruncã în
lume, refãcînd, în mod exemplar,
contextul. Ion Pop, în prefaþa
Poezia germanã din România la
„Echinox”, desluºeºte, savant ºi
sclipitor, estetica ºi etica junilor
nemþi, influenþa de lungã duratã

asupra poeþilor români
(„deschizãtoare a cãii cãtre
«optzecismul» românesc mai
larg”). Ioan Muºlea, în nota asupra
ediþiei, Nemþii de la „Echinox”, îºi
numeºte afinitãþile afective &
efective (de-o viaþã) cu poezia
nemþilor (ba chiar cu soarta acestei
„minoritãþi pe cale de dispariþie”).
Tot lui îi datorez admiraþia mea,
recentã, pentru „teribilul” poem
Kleist al lui Bernd Kolf. Care e,
poate, inima de smarald a acestei
necesare, recuperatoare ºi
integratoare antologii.

Adam ºi Eva
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Pentru iranianca Azar Nafisi ºi
grupul ei de cititoare, rezistenþa în
faþa opresiunilor de orice fel,
impuse de þara lor a fost posibilã
prin culturã ºi prin cafea, iar
upsilamba, cuvânt inventat de
Nabokov, care desemna senzaþia
de bucurie ºi de furnicãturã prin
ºira spinãrii a cititorilor lui defineºte
starea acestor întâlniri, aproape
mistice, de lecturã a Lolitei. Este
doar un caz de raportare la
culturã, în general, la literaturã, în
particular, pe care Simona Sora îl
doreºte apropriat de noi, pentru cã
„avem nevoie”, cum se exprimã,
eseistic, autoarea în articolele de
la Dilema veche, adunate în
volumul Seinfeld ºi sora lui
Nabokov, editura Polirom, 2014.

Dacã pentru Marta Petreu
acelaºi exerciþiu de a aduna
articolele scrise pentru revista
Apostrof, în volumul Biblioteci în
aer liber, tot din 2014 însemna o
ridicare din uitare a culturii majore,
înghiþite de o contemporaneitate
injustã ºi nepãsãtoare faþã de
marile valori autohtone, eseurile
Simonei Sora sunt Agenda
regãsitã din Epilog, care bifeazã
cãrþile importante ale lumii, astfel
cã ele devin o bibliotecã salvatã,
precum volumele restituite de
sora lui Nabokov, dupã ce le
scapã din mâinile nemþilor. Cum
autoarea îºi dorise în copilãrie sã
devinã librãrie, cãrþile sunt atent
livrate cãtre un public care poate
învãþa ce este bun ºi meritã
însuºit, pe linia unui gust
maiorescian, care distinge,
argumentat, cu numeroase
trimiteri livreºti, între adevãr ºi
eroare. Interesatã de o
reconstrucþie spiritualã a literaturii
ºi a criticii literare, prin metode
psihanalitice, Simona Sora

Nicoleta  Popa

noteazã conclusiv cã „avem – ºi
acum –  enormã nevoie” de cazuri
de coagulare a sinelui, în plin
dezastru personal ºi general, ca
cel al Ilenei Mãlãncioiu, ºi cã
interesul pentru inedit ºi magic
„trebuie ºi la noi”, cam aºa cum
se strecoarã, în Realia întâlnirilor
de la o lansare de carte, povestea
de iubire contrariantã din Zenobia
lui Gellu Naum, între autor ºi Lygia,
soþia lui, cea care actualizeazã,
ca o gnozã fantasmaticã pentru
auditoriu, Pantofii androginului. În
acelaºi context, Simona Sora se
aºteaptã ca apariþia Cãrþii roºii a
lui C. G. Jung sã stârneascã, în
sfârºit, fireºtile ºi aºteptatele
dezbateri despre clivajul dintre
ºtiinþã ºi religie.

Scrisul ºi cititul, acte creatoare
conciliate de criticul literar, sunt
vãzute ca un proces de oglindire,
metaforic redat prin relaþia dintre
editorul Muchnik, cel care a avut
ºansa de a reþine ultima prezen-
þã din viaþa aceasta a lui Julio
Cortázar, ºi scriitor, care cap-
teazã în ochelarii lui de soare
figura editorului. Sau prin rolul pe
care confidenta lui Gertrude Stein
îl are în valorizarea literaturii ºi a
artei plastice.

Notiþele din Agendã sunt
coborâte adesea într-un cadru
Bio, într-o trusã de prim-ajutor
pentru contemporaneitatea goalã,
care înghesuie în bibliografiile
obligatorii ale elevilor doar jurnale
cu vampiri ºi în care literatura,
cultura umanistã, ºi-a pierdut
utilitatea. Aceastã crudã realitate,
din pãcate, nu cruzimea în sensul
vizat de Radu Vancu, atunci când
defineºte un scriitor, apt sã se
denigreze sau sã îºi atace
apropiaþii fãrã sã sufere, este
sancþionatã prin interogaþii:

„mobbing – Ruºine, poate?” sau
apostrofatã dur, când posteritatea
este încã ºi mai dreaptã  ºi
considerã cã romanele despre
comunism ale Hertei Müller nu mai
intereseazã publicul românesc,
într-o confruntare faþã cãtre faþã
cu o câºtigãtoare de Nobel,
chematã la o manifestare în þara
natalã, unde discursul ei este
agasant întrerupt de ridicãri din
sprâncene. Alteori, aceeaºi
indiferentã realitate contemporanã
este calificatã apodictic, chiar
aforistic, prin tenta generalizantã:
„Existã oameni care nu citesc
jurnale din principiu”. Acele jurnale
de care eseista este fascinatã,
prin sâmburele de viaþã care
completeazã sensurile operei. În
definitiv, viaþa este literaturã ºi, în
numele acestei miraculoase
interferenþe, meritã sã ne amintim
de Sabato la ora 6 (sau la 9),
pentru cã acest contingent este
înãlþat, esenþializat prin valori
lãsate de marii scriitori, precum
onestitatea din testamentul lui
Sabato. Iar literatura este viaþã,
tautologic doar aparent, cãci
enclave ale ficþionalizãrii sunt
printre noi: Café Kundera sau, ca
în cãlãtoriile reale ale autoarei,
care, accidental, îºi regãseºte
pixul pierdut, cu inscripþia:
„Caron, sau Canon, ce mai
conteazã?”.

Dacã cititorii de azi nu vor sã
atingã cele 10.000 de ore de
lecturã a unor texte contemporane
sau etern valabile, performanþã
care i-ar apropia de conotaþiile
adânci, psihanalitice, ale marilor
opere, dacã nu au nici mãcar 14
ore pentru a medita asupra
lecturilor, sã gãseascã acel fir de
ceapã mântuitor al lui Dostoievski,
din Fraþii Karamazov, prin câteva
minute de fascinant ºi provocator
rãsfoit al volumului Simonei Sora,
timp în care sã îºi completeze,
mãcar, viitoare liste de cãrþi
absolut utile.
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Nãscutã în Arizona în 1951, Brenda

Brenda Hillman
Hillman a publicat peste 10 volu-
me de poezie. A studiat la Uni-
versitatea din Pomona, a fost
profesoarã de scriere creatoare
ºi a avut numeroase burse de
creaþie, printre care ºi bursa Fun-
daþiei Guggenheim. Dintre cele
mai importante volume amintim:
Coffee, 3 AM/ Cafea la 3 dimineaþa
White dress/ Rochia albã; Fortress/
Fortãreaþa; Bright Existence/

Existenþã luminoasã (1993, volum
finalist al premiului Pulitzer pentru
poezie); Pieces of Air in the Epic/
Rafale de vânt în naraiune;
Cascadia/ Cascada; Season Works
with Letters on Fire/ Opere de sezon
cu litere de foc. În 2005, a câºtigat
premiul William Carlos Williams
pentru poezie ºi în 2009 premiul Los
Angeles Times pentru poezie. În
prezent trãieºte în California.

Copacul miresei nu poate fi citit

Copacul miresei îºi întinde rãdãcinile
sub verbinã. Acolo unde
murim & ne naºtem
ramurile de mijloc & cele superioare ating
inima planetei cu miliardele
într-o revoluþie nevãzutã.

Quarcuri & leptoni se rãcesc
pe tulpinele tinere,  rotind
nucleul materiei, dispar în întunericul electric
al apei, specii pe care copacul le pãstreazã
în umbra ºisturilor
aduse de ambulanþa artei;

doar tu ºtii ce s-a întâmplat
purtai rochia în visul
ispãºirii, copacul strãmutat
din reveria ta, o loviturã rãbdatã
o datã,  vârfurile cãutau eliberarea
din durere spre o pierdere mai suportabilã,

pe care o puteai lãsa în urmã, care
depãºise degradarea timpului,
culorile ei se arcuiau în privire
deasupra unei explozii de rizomi împrãºtiindu-se
peste un teren cu ierburi care nu e tocmai
limpede, dar e calm & nestingherit –

Sedimentele de la Santa Monica

Þârmul rãmas priveºte refluxul mãrii  apropiindu-se

30 de milioane de ani
E primul pretendent

Mai multi sfinþi      pentru mama lui Augustin
O fatã în pantaloni scurþi roºii îl scuturã pe Kafka
Procesul eliberat de urmele nisipului

De pe þârmul celãlalt cineva urmãreºte privitorul din Dover

Dupã secolul douãzeci           stâncile
Par niºte panglice în cosiþe sau împletituri rasta

Un vis pluteºte deasupra
Cu o pierdere puternicã

Ah, iubitule sã fim sinceri unul cu celãlalt

Am coborât la roata din bâlci
Indexul rotativ al lui Dumnezeu

Erau vârfuri de neoane în jurul tuturor
Ca pivoþii constelaþiei Fecioarei

Un punkist cu creasta mohawk    Dovada unui foc interior

Umbla împrãºtiind cuvinte     roºu electric   înjurând reþinut

Iubitule, Secolul
S-a cam mohorât cãtre ultimii ani

Încã ne maturizãm dar cusãturile dor   Sã fim

Sinceri unul cu altul pentru lume

Mai uºor cu miturile
Imagineazã-þi       Somn uºor

Ora pânã te vom revedea

Când ne despãrþim, chiar ºi pentru o orã,
tu rãmâi þintuit pe stradã
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Aer în naraþiune

Despre abandonata lume în crizã
prevestirile se potrivesc. Un vino aici             urmãreºte un cititor & cautã un erou în
vânturile ca niºte spirite
ridicate din culorile neregulate ale             fluturilor fritillaria; carapace de broascã þestoasã&
spleen pânã la vacanþa care se aºazã sub
nervul unei frunze de plop                                           ca acul compasului oprit
într-o avalanºã. Studenþii se ridicã
Te uiþi undeva înafara clasei                                        excavatoarele descoperã mici Troia acolo Praful
se ridicã: sãlbatic, cumva rãsucindu-se
Încercaþi sã descrieþi lumea                                        le spui – dar ce e descrierea?
Timp de secole oamenii au purtat naraþiunea
în ei înºiºi. (Dincolo de izolaþia învechitã                    o adiere produce sunete
din 6 vocale iiiiii care îþi vor lua
partea într-un subiect de sintaxã                                 aºa cum în cuvântul vânt ele
se retrag. A trecut o licãrire: aerul
din pneul unui Corvette.)                                              Fire secundare  infiltrate în povestea
spusã de iubitul ei lumii de afarã.

Linia constructului s-a schimbat. Vocile                     se adunã într-o parte.
Naraþiunea e adusã în ºcoli
apoi scrijelitã -
în scaune. Scobituri                                                      în plãcile acustice scot iuhuuuri – din
cãrþi broºate.  E un fel de gândire
între transã & logicã unde profesorii                           se opresc&  greºeala pe care o faci
când nu esti obosit, dar îþi þii respiraþia
Clasa se amestecã, rumoarea                                    e vindecabilã cu o bãuturã insularã sau de o zeiþã
a citricelor. Cei mai mulþi au fost crescuþi
în SUV-uri numite Caravana  sau                               Cãutarea; vânturile îi atingeau rar. Preºedintele
spune cã încãlzirea globalã nu existã.
Adierile par mai blânde aici. Câteva.                           Rãzboinicii sunt extra light poate
din cauza poneilor alergând peste câmpii.
Ifigenia aºteaptã ca rafalele sã porneascã.
Suflãrile stivuite în piei de caprã trebuiau                    eliberate de oameni înþelepþi:
vijelii& vânturi sirocco, chinook, khamsin, furtuni
extazuri, catabaze, Sf Ana &
vânturi foehn.                                                               Se ºtia cã pãsãrile egiptene erau
fertilizate de vânturi. Zeiþa chinezeascã
a vântului are o beretã albastrã-roºie                         ca un fan al echipei Red Sox. Studenþii
nu suportã sã se gândeascã la Agamemnon.
Tu iubeºti specia umanã când                                    îi priveºti, chiar ºi când îºi strâng
lucrurile mai devreme & verificã
micile ecrane ale telefoanelor.                                     O fatã cu pãrul prins se schimbã în luminã,
fascinatã. Ifigenia aºteaptã darurile.
Naila & tatãl ei au interpretat greºit                             formele vântului: Zefir, Boreas, Eurus

dezorientat, sub neon,
            þii în mâini cartea roºie
imensã despre  capitalã - ;

            oare ce o sã se-ntâmple cu tine în ora ce vine,
             - expediat sã pãseºti
 printre monede alb-gãlbui sub felinare
 pe trotuare înspre maºina ta, pe lângã
            lumini reflectate în ferestre, când
 sirenele minerale dispar în nu te
întoarce –              conduci spre casã
a trecut  primãvara revoltei stafidii
a gândurilor tale…

Copacii se grãbesc spre frunze ruginii
fiecare o rãdãcinã de timp cu energie care

nu suportã inexactitatea.
Veºti despre revoltele din piaþã – acolo –
& aici, rãzvrãtiþii s-au retras în cafenele
sã vorbeascã sã scape de povarã –

Iubitule, literatura arde în flãcãri,
era menitã sã fie deosebitã -;

ai trecut pe lângã încãperile astea
de zeci de mii de ori sã faci constatarea;
terminã raportul;

nu uita ce ai simþit -
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vânturile neprietenoase de miazã-noapte & Notos
aducãtorul de ploaie. Poate cã ea vedea                             oase în aripile fluturilor
înainte sã fie descoperite  razele X. Tatãl ei
ar fi putut îndepãrta velele                                                     vâslind spre Troia. Nimic nu
face sens în rãzboi,  spui. Dacã alungi
lãcomia & rãzboiul                                                                 dispare. E o rupturã de mijloc între
bucurie & teroare
marinarii ºtiu cã nu ar trebui sã                                             verse sacul vânturilor. Le aduce ºi mai multã
putere zeilor. Un oracol
e o a doua naturã. E un spaþiu                                              de mijloc între cele douã sunete
ale autobasculantei unde vocile
se pot liniºti. Vocalele se alãturã                                           numirilor vânturilor în
plãci sonore mate. Un iepure sare deasupra
câmpului cu Zefirul în urma lui.                                             Vântul vine când aerul cald coboarã.
Imaginaþia vine din imarginare.

Caroline Knox

a studiat la Colegiul Radcliffe,
susþinându-ºi doctoratul în
literaturã la Universitatea
Wisconsin–Milwaukee. A pu-
blicat numeroase poeme în
reviste importante ca Paris
Review, Boston Review, Yale,
Suplimentul Times etc., iar poe-
mele sale au fost incluse în
antologia celor mai bune poeme
americane din perioada 1984 -
1994. A publicat pânã acum 8
volume de poezie, dintre care
amintim: The house party / Pe-
trecerea (1984), A Beaker/
Cilindrul ( ), He paves the road
with iron bars/ El deschide
drumul cu bare de fier (2004),
Quaker Gun/Proiectilul fantomã
(2008), Nine Worthies/ Nouã
adoraþii (2010), Flemish/Flãmând
(2013). Trãieºte în Massachusetts.

Plângãciosul de la bibliotecã

Era un plângãcios la bibliotecã.
Lacrimi i se împrãºtiau pe faþã.
Îºi neglijase tema pe care o avea de rezolvat ºi
se gândea la furia profesorului
picuri îi cãdeau pe mãnuºile
tricotate între arãtãtor ºi degetul mare.
Plouã pretutindeni în bibliotecã
Bucãþi din pereþii de cãrãmidã se desprind
tencuiala cade pe capetele ºi bãrbiile studenþilor.
Este foarte primejdios pentru cãrþi.
Ploaia tâºneºte de sub fiecare grindã ºi
 profesorii nu ºtiu dacã ar trebuie sã-ºi înfãºoare
lucrurile sub hainã sau pe ei înºiºi sub hainele lor.
Frumoasei  profesoare de botanicã, de douãzeci ºi ºase de ani
cu ochi negri minunaþi, i se scurge machiajul
pe faþã în timp ce iese pe uºã.
Un incunabul într-o vitrinã
pluteºte ca într-un vas
Litere minuscule ºi obiecte de preþ puse acolo încã din 1426
se desfac într-un putregai.
Bibliotecariilor le e teamã sã-ºi foloseascã telefoanele
Scântei se împrãºtie din ele.
Câþiva tineri urcã în mansardã, spunând cã necazul s-ar putea sã
vinã de sus
Curentul  se opreºte ºi oamenii sunt prinºi
între etaje în lifturi pline cu apã.
ªerveþelele ºi aspirina înmuiate se dizolvã unele în altele
în sertare.
Erudiþii în Shakespeare au ieºit din sala Shakespeare
se uitã în jur ºi se întorc; nu pot pãrãsi nava.
Aburul se ridicã ca o pânzã printre stivele de cãrþi.
Oamenii râd fãrâmicios ascunzându-ºi panica interioarã
Profesoara de botanicã e o figurã salvatoare.
Se duce la departamentul de întreþinere sã spunã ce se întâmplã
Tehnicienii merg sã repare ce mai e de remediat
Plângãciosul nu e o figurã ispãºitoare
absorbit în sine însuºi tremurã ºi plânge fãrã oprire
nu încearcã nicicum sã rezolve problema, nici mãcar nu se
preface,
stropi mari îi cad pe cizmele Bean
în poalã, stropindu-i caietul.
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Cãci dezgustul iminent al profesorului lui e primul lucru care îi trece prin minte
aºa cum lacrimile îi cad mai întâi pe obraji, stã acolo ºi plânge, ºi plânge
în bibliotecã.

Inima lui

Inima lui îl þine treaz când doarme.
O ascultã când atipeºte întins în pat.
Inima contrafãcutã îi dã insomnii.
Atât timp cât îi aude bãtaia, ºtie unde e.

Inima lui îl þine în viaþã când doarme.
A mea mã ajutã sã dorm în timp ce eu trãiesc
Ah, rãbdare, scrisoarea asta de dragoste e pentru tine.

Nu am putut alege, ºtiam cã sunt pe moarte.
Încercãm sã supravieþuim.  Stãm pe umerii celor
care au fãcut inima când ne întindem pe spate, în pat.
Ei umblã cu inimile pe sub mâneci ºi cu privirea spre piatra de moarã.
El îºi ascultã inima când adoarme în fiecare searã.
Ah, iubitule, invenþia asta e pentru tine,
mecanismul inimii sacre
O simt apãsãtoare – nu se opreºte din ºuierat
mã þine treazã când încerc sã adorm
nu are puls, doar acest murmur stãruitor.

Poem în linie

Dig lung, cochilie ridicatã - dig sfãrâmat, crãpatele îndoitele scânduri
Peºte frumos, minunatul biban de mare fiert cu o roºie de august, pe o placã de metal.
O piele de ºarpe, mãduva spinãrii unui ºarpe, o rãdãcinã uscatã.
O ruletã întinsã pe diagonalã,  o casetã cu bandã deºiratã ºi îndoitã, strãlucind.
Mãtãnii de agat pentru rugãciune, kazoo-uri, fluiere, zornãitoare.
Un lanþ de bicicletã ºi o coardã de bungee. O bandã Moebius ºi un broccoli elastic.
O pãstaie de vanilie despicatã amestecatã cu seminþe castanii uleioase.
O matriþã de ovã din nisipuri false sticloase. Dâre, urme de coºmar, dungi de macrou.

Traduceri ºi prezentãri de Lavinia Rogojinã

Isus copil
stând în
mijlocul

cãrturarilor
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Cunoscutul poet Ion Mureºan
propune în volumul de eseuri
conversaþionale Oglinda aburitã
(Bistriþa, Editura Charmides,
2013) un exerciþiu poetic de
interpretare a cotidianului. Dacã
etimologic eseul trimite la o
încercare de mãsurare a unui
eveniment sau a unei situaþii,
eseurile conversa-þionale ies din
monologismul dominant ºi
contureazã un plan al interogaþiilor
ºi al problematizãrilor lipsite de
pedantism sau de elitism.

 Eseurile conversaþionale ale
lui Ion Mureºan dau de gândit pe
bunã dreptate. Acestea traseazã
paralele între prezent ºi trecut,
între a fost ºi este; lecþia nu are
un final închis, întrucât morala
lipseºte la fel ca nostalgia pentru
momentele apuse. Chestionãrile
sunt jocuri identitare. Întrebarea la
care volumul încearcã sã
rãspundã este una complexã ºi
profundã ºi vizeazã rolul oglinzii
într-un spaþiu dominat de imagini
mai mult sau mai puþin
distorsionate. Dacã Stendhal
definea romanul ca oglindã purtatã
de-a lungul unui drum, Ion
Mureºan  include în spaþiul
specular o îmbinare între sine ºi
alteritate, între poezie ºi filosofie,
între subiectivitate ºi obiectivitate.
Oglinda nu participã la delimitarea
clarã a unui peisaj sau a unui
portret, ci deschide un spaþiu
halucinant care nu expliciteazã,
ci, mai degrabã înstrãineazã
familiarul, îl revitalizeazã, printr-o
reinterpretare a lui.

Text-palimpsestic, text-bricolat,
volumul reuneºte o serie de
articole publicate în reviste ºi ziare
de culturã. Oglinda aburitã este
un loc clar-obscur de întâlnire
între spaþii ºi timpi, între personaje
ºi situaþii. Dacã miza principalã a
cãutãrii în ºi prin oglindã este
autoportretul  prozatorului liric,

conturarea peisajului exterior nu
poate fi anulatã. Ion Mureºan nu
renunþã la poezie, discurs cãruia
i s-a dãruit cu talent ºi pasiune,
prin acest volum de eseuri
conver-saþionale, ci integreazã
poezia în  reportajul universal atât
de blamat de Stephane Mallarmé.
Poezia este relaþie ºi oglindã;
privirea poeticã asupra societãþii
face ca totul sã devinã un
conglomerat al relaþiilor. esutul
social fascineazã prin dinamica
pe care o creeazã; delimitarea
sinelui de alteritate nu  este un
exerciþiu uºor. Fiecare palier al
spaþiului social are un impact
semnificativ asupra celui care
încearcã sã se priveascã în
oglindã, tocmai de aceea cultura,
viaþa politicã, timpul liber, precum
ºi obiceiurile ºi tradiþiile laice sau
religioase apar în trasarea liniilor
autoportretului. Ion Mureºan se
revendicã ca parte din întregul
social, anulând figura poetului
închis în turnul sãu de fildeº, iar
autoportretul pe care oglinda
aburitã îl poate contura este un
raport între sine ºi numeroasele
domenii socio-culturale care îl
angreneazã în dinamica lor.

În Oglinda aburitã existã o
selectivitate asumatã ºi afirmatã
a privirii, aºa cum reiese din textul
„Un elefant pe stradã”: Ceea ce
ar fi considerat toatã lumea un
inconvenient (circulaþia impo-
sibilã, dopurile nefireºti de
autovehicule, poliþia rutierã care
nu a intervenit ca sã regleze
fluxul, „afluirea”, cum i se spunea
pe vremea mineriadelor), pentru
el, ziaristul, abia dacã ar fi fost
vizibil (p. 184). ªi, totuºi, graniþele
rãmân fluide între spaþiul privat,
familial, ºi cel social.Textele care
surprind viaþa de familie („O sã te
mãnânce câinii!”, „Nunþile ne-
cesare”, „Mama teie porcul” etc.)
sunt întreþesute printre dis-

cursurile despre societate
(„Despre sãrãcie” ,„Poet de tren”,
etc.).  Ierarhia evenimentelor care
contribuie la exerciþiul de por-
tretizare este absentã. Fiecare
scenariu este un ecou, o umbrã
ºi o rememorare a vieþii în ple-
nitudinea ei.

Verva eseistului, scriitura or-
ganicã, apropie arta de realitate.
Aceastã întrepãtrundere a ni-
velurilor de realitate se poate citi
ºi în raportul dintre praf ºi cãrþi
schiþat în „Cãrþile la vremea
zugrãvitului”, precum ºi în  „Des-
pre faptul cã nu mai avem timp sã
citim”. Imaginarul ºi realul se
completeazã, se privesc în
oglinda aburitã, pentru a desena
un portret mai dens, fapt sugerat
de interogaþia lansatã în „O veste
bunã”: Dar, pânã la urmã, nu din
aceeaºi raþiune þinem minte toate
cãrþile pe care le-am citit: pentru
cã în tâmplãrile din  ele nu ni s-au
întâmplat nouã, pentru cã
gândurile din ele nu ne-au trecut
nouã prin minte ? (p. 45). Graniþele
dintre subiectivitãþi devin poroase
întrucât conversaþia aduce în
scenã polifonia ºi relaþia, þesãtura
complexã ºi bogatã a socialului
pestriþ. Liminaritatea se face
simþitã fãrã nicio notã noslagicã ºi
în dialogul dintre trecut ºi prezent.
Plimbarea, lipiciul, afiºul ºi multe
alte obiecte ºi evenimente ºi-au
pierdut aura instituþionalã sau
funcþia esenþialã pentru cã
societatea actualã s-a recon-
figurat, ºi-a schimbat strategiile ºi
aspiraþiile. Cu toate cã morala nu
este afirmatã direct, tonul ironic al
eseurilor propune, în filigram, o
privire dezaprobatoare a so-
cietãþii-simulacru locuite de „ce-
tãþenul bingo”.

Decantare a imaginii societãþii,
Oglinda aburitã problematizeazã
ºi interogheazã, descrie ºi re-
memoreazã într-un  joc dinamic
cu timpi, spaþii ºi personaje
variate. Chipul scriitorului apare în
scriitura realului pe care cititorii
sunt cu vervã invitaþi sã îl
descifreze.

Anamaria  Lupan
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Surprinzãtor, mereu nemulþu-
mit, subminîndu-ºi uneori propria
sa poeticã, captînd prin pasio-
nata pledoarie pentru creaþie,
spenglerian prin revoltã ºi ame-
ninþãtoare premoniþii despre
destinul civilizaþiei ºi al culturii,
Henry Miller continuã sã inte-
reseze chiar ºi în spaþiul literar
nord-american. Avea patruzeci ºi
doi de ani cînd apãrea la Paris
Tropicul Cancerului (1934), pentru
ca abia în 1961 sã fie posibilã
editarea romanului în Statele Unite.
De altminteri,  trilogia sa, „Rãstig-
nirea trandafirie” (Sexus, Plexus,
Nexus) trece prin acelaºi „coridor”
plin de obstacole, nu numai în þara
sa de baºtinã ci ºi în Marea
Britanie...

Un interviu semnat de Georges
Wickes, realizat la Londra în 1961,
are ºi acum  valoarea unei
complementare înþelegeri a
literaturii ºi eseisticii lui Henry
Miller; e de precizat cã în 1960
scriitorul terminase trilogia
inauguratã  prin volumul Sexus
apãrut în 1949. Eram departe de
ecourile, cele mai multe extrem de
aspre, sancþionînd violenþa lim-
bajului, incursiunile în teritorii
considerate pînã atunci interzise
sub specia moralei; reacþiile vin
chiar ºi de la un prieten devotat ºi
entuziast precum Lawrence
Durrell! În anul apariþiei interviului,
trilogia nu fusese (încã) obiectul
unor aspre comentarii critice;
primele reacþii vor veni ulterior ºi
vor continua sã amendeze
judecãþile de valoare decantate ºi
transformate în discurs critic de
autoritate.

Henry Miller nu e un caz
singular, izolat sau neapãrat
stigmatizat de mediul cultural
nord-american sau englez. Ad-
mirat ºi, fãrã îndoialã, influenþat
de originalitatea formulei narative,
de discursul care sparge radical
comunicarea narativã, James

Ion  Vlad
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Joyce e cel mai elocvent destin
literar încercat de multiple pre-
judecãþi ºi de locuri comune ale
receptãrii; Miller se situeazã în
familia unui nonconformism nu
doar ideatic ci, mai mult, al unei
literaturi dezamãgite de o lume
consideratã bolnavã ºi con-
damnatã iremediabil de tarele
revelate de promotorii unei filoso-
fii pãtrunsã de o tragicã percepþie
existenþialã. Poate de aici ºi

recursul lui H. Miller la un precursor
a cãrui influenþã se face simþitã,
Kierkegaard. Filosofia existenþei,
lucida perspectivã oferitã crea-
torului, sceptic, anxios, revoltat;
raporturile esteticului cu normele
convenþionale suspectabile de
ipocrizie ºi de fariseism îºi au
originea în meditaþia filosofului
danez.

Autorul Tropicului Cancerului
era, în anul apariþiei romanului, la
Paris, dar cititorul american îl va
descoperi mai tîrziu, atunci cînd
opiniile criticii americane anunþã
un prozator de certã valoare, primit
cu entuziasm, cu un indeniabil

sentiment al noului, produs de
originalitatea ºi francheþea
reprezentãrilor. E drept cã, ceva
mai tîrziu ºi, în mare mãsurã, dupã
apariþia trilogiei „Rãstignirea
trandafirie”, observaþiile ºi con-
testãrile se înmulþesc (critica
femininã îl considerã un misogin,
un ininteligibil critic al femeii.).
Diverse, punctele de vedere
subliniazã, pe drept cuvînt, curajul
scriitorului de a explora deschis
zonele sexului pînã atunci interzise
sub specia conºtientului ºi a
subconºtientului. Sã precizãm cã
nu e vorba de o variantã a
psihanalizei, ci de o deliberatã ºi
violentã chiar subminare a
convenþiilor, a rezervelor pudi-
bonde, „smerite”; dur ºi agresiv,
scriitorul contureazã o identitate
inimitabilã, cu manifestãri ineluc-
tabile (Mary Dearboon, 1991). În
acelaºi an apãrea la New York
lucrarea criticului american Robert
Ferguson, Henry Miller, A Life,
unde e de reþinut concluzia, mai
ales cã nu e vorba neapãrat de un
studiu strict elogios; în Henry Miller,
spune autorul cãrþii, „se ascunde
o personalitate literarã originalã,
interesantã ºi necesarã”, deschisã
autoanalizei psihologice pãtrun-
zãtoare (W.W. Norton and
Company, New York, 1991).

Interviul pomenit (Romanciers
aux travail, Gallimard, 1967, p. 85-
109) îl descoperã pe Miller tot atît
de tînãr ca în anii prelungitelor sale
tentative de a se autodefini ºi de
a-ºi limpezi ideile, o poeticã
liminarã, înainte chiar de prima lui
aventurã parizianã. „La ºaptezeci
de ani, – remarcã autorul interviului
– Henry Miller seamãnã cu un
cãlugãr budist care ar fi înghiþit un
canar...” Tinereþea lui intelectualã
ºi aceeaºi neliniºte capabilã de
surprize, de uluitoare îndrãzneli;
„natura demoniacã”, proprie, crede
romancierul ºi eseistul, ºi altor
scriitori ar defini acea inextricabilã
tentaþie pentru necunoscut, pentru
aventuri menite sã descopere noi
manifestãri ale fiinþei. Ar fi de
pomenit acum modelul suprem al
scriitorului, model invocat în
accente patetice ºi încãrcate de
admiraþie: Dostoievski.

Un comentariu pertinent al
Antoanetei Ralian (Observator
cultural, nr. 27, 26 oct.-1 nov. 2006)
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poetica creaþiei lui Henry Miller.
Prezentînd trilogia „Rãstignirea
trandafirie”, traducãtoarea (re-
marcabilã cunoscãtoare a lite-
raturilor de expresie englezã,
a izbutit veritabile performanþe
cu opere de o mare dificultate
în echivalenþe  româneºti :
Lawrence Durrell, continuînd-o
pe Cat inca  Ralea pentru
„Cvartetul Alexandriei”; D.H.
Lawrence ºi apoi H. Miller)
observã natura creaþiei: „...o saga
a devenirii scriitoriceºti a per-
sonajului principal, Henry Miller, o
vastã anatomizare a procesului
de creaþie”. Este impresionantã
abordarea unei opere con-
troversate ºi inegale (exceptînd
Tropicul Cancerului ºi trilogia în
mare mãsurã); de altminteri, în
afara unei dominante fixate defi-
nitiv în substanþa discursului, în
devenirea narativã a operei, în
EUL decis sã deconspire orice
preþ, sacrificînd ºi devorînd
treptele ºi etapele existenþei
CREATORULUI, acel „demoniac
scriitor se supune unei torturante
autoanalize, dispus sã strãbatã
toate cercurile infernului Lumii
cercetate dincolo de orice
obstacole.

Era inevitabil ca întîlnirea cu
opera lui Henry Miller sã-mi im-
punã acelaºi model analitic. În
Confesiune ºi poeticã abisalã
(Tribuna, XI, nr. 231, 232, 233) am
stabilit ca invariant pentru lecturã
conceptul punerii în abis. Jurnalul
lui André Gide (1889-1939) se-
sizeazã, analizînd nu doar propria
lui experienþã în crearea unor
situaþii, personaje,  atmosferã sau
detalii aparent insignifiante,
motive/ dominante revelatoare
pentru recrearea actului creator,
a invarianþilor polarizaþi de un cen-
tru esenþial. Mise en abyme e
modul consacrat nu doar pentru
discursul literar, ci ºi pentru alte
limbaje artistice. A-þi revedea ºi
recompune în structurile ei intime
opera, conºtiinþa propriilor des-
coperiri, luarea în posesie a
întregului reprezintã, de fapt, o
poeticã restituitã prin universul
cãrþii. Ca modalitate de reflecþie,
instalarea în text a sensului
fundamental al discursului literar,
în organismul integral al acestuia,

e formula cea mai sigurã pentru
abordarea literaturii lui Henry Miller
(vezi Lucien Dällenbach, Le récit
spéculaire..., Éditions du Seuil,
1977).

Graþie editurii Polirom, cititorul
are posibilitatea sã producã un
punct de vedere întemeiat – am
în vedere cunoscãtorul literaturii
americane în marea ºi impre-
sionanta ei diversitate – asupra
unei opere ºi a scriitorului defel
comod, deconcertant prin opinii
expuse agresiv, cu ostentaþie, nu
fãrã a da impresia (Masca!) unui
cabotin. Dacã Henry Miller socotea
Colosul din Maroussi cea mai
izbutitã carte scrisã de el,
intervenþia interlocutorului sãu din
interviul pomenit reitereazã opinia
cvasiunanimã a criticii americane
potrivit cãreia Tropicul Cancerului

se situeazã printre cãrþile me-
morabile ale romanului nord-
american al secolului XX. Fireºte,
Henry Miller e greu de fixat într-o
ordine valoricã sigurã; ar fi ºi greu
de stabilit criterii ferme; inegale,
controversate ca demonstraþie
esteticã ºi formulã narativã, cãrþile
nu pot fi plasate în exerciþii fatal
relativizante de ierarhizare, în
absenþa trilogiei „Rãstignirea
trandafirie”, operã unde autobio-
grafia creatorului, destinul ºi
metamorfozele sale, poetica
violent nonconvenþionalã sunt în
totul definitorii ºi originale.

Anul 2013 ne-a oferit în tradu-
ceri remarcabile (dificultãþile ºi
contorsiunile discursului, voca-

bularul etc.) douã dintre cãrþile sale,
în continuarea – cum spuneam –
operei unui scriitor neliniºtit ºi
totdeauna surprinzãtor pentru citi-
torul sãu fidel. Ochiul cosmologic
(1939), în traducerea Cristinei Felea
ºi a Mihaelei Negrilã, ºi Un diavol
în paradis (1956), tradusã de
Lavinia Braniºte, invitã la co-
mentarii ºi la posibile reflecþii
complementare pentru orizonturile
scriitorului implicat direct, vehe-
ment ºi constant nemulþumit de
imaginea lumii.  Henry Miller se au-
toexamineazã; îºi descompune ºi,
ulterior, îºi restructureazã sub
privirile noastre poetica sa ori-
ginalã, într-o ipostazã pe care am
s-o numesc a scriitorului-actor, a
scriitorului-spectacol. Violent ºi
necruþãtor în discursul sãu, refu-
zînd convenþiile, socotindu-le
poncife infirmate de realitatea unei
lumi minate de grave ºi insolubile
contradicþii, pledînd pentru ma-
nifestele suprarealismului, mai
apropiat, însã, de radicalismul
dadaismului, H. Miller e un revoltat,
invocînd – surprinzãtor – mari
scriitori ai lumii care nu confirmã
totdeauna alegerile sale estetice...

Îmi explic acum, fãcînd ab-
stracþie de dominanta poeticii lui
Miller, de consecvenþa ºi inde-
niabila ei continuitate, de ce
Lawrence Durrell proclama Tro-
picul Capricornului „manualul
generaþiei mele” (Lawrence Durrell-
Henry Miller, Une Correspondance
privée, Buchet/Chastel, 1963),
relevîndu-i autorului „Cvartetului
Alexandria” ideea distincþiei
emblematice ºi tentativa creãrii
unei cosmologii înrudite cu aceea
a lui James Joyce. Durrell însuºi,
în plinã perioadã de elaborare a
„Cvartetului”, proclama „cosmologia
unui moment unic” ºi un concept
temporal de naturã einsteinianã;
de aici un discurs cu valoare de
manifest: refuzul timpului bergsonian
ºi inventarea unor forme (povestire
stereoscopicã, caracter stereo-
fonic) înrudite cu soluþiile lui James
Joyce, D.H. Lawrence ºi Virginia
Woolf (Romanciers aux travail,
interviu luat de Julian Mitchell ºi
Gene Andrewski, p. 193-194). Dacã
mai tîrziu, cum subliniam, Durrell
va sancþiona fãrã menajamente
trilogia lui Henry Miller, cel de-al
doilea va observa, în schimb,
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tulburãtoarea dimensiune liricã a
primului volum din „Cvartet”,
Justine.

Volumele oferite cititorului
nostru, Ochiul cosmologic ºi Un
diavol în paradis, cea de a doua
mai unitarã, sub specia narativitãþii
(un personaj ciudat; categoria
„bizarilor” e o prezenþã permanentã
în literatura lui H. Miller), dar net
inferioarã ca altitudine ºi logicã
epicã, þin mai degrabã de formaþia
eseistului, de tentaþia obsesivã a
reexaminãrii propriei sale poetici.
H. Miller trãieºte într-un „atelier”
unde vocile, umbrele, paginile cele
mai incitante din diverºi scriitori îl
urmãresc, trãdînd un spirit anxios,
în permanenþã agitat, în cãutarea
itinerarului imaginar spre o cos-
mologie legitimatã ºi întãritã de
mãrturii copleºitoare. Lectura celor
douã volume reconfirmã orizon-
turile formaþiei sale; aidoma unui
manifest, H. Miller îºi celebreazã
modelele literare: Dostoievski este
elogiat în trilogia „Rãstignirea
trandafirie”, în discursul unui
veritabil discipol entuziasmat de
magistrul sãu. Rabelais, Dante,
Tolstoi, Edgar Allan Poe, Joseph
Conrad, D.H. Lawrence, dar ºi
pictori ºi sculptori, printre care
Cézanne, Picasso, Brâncuºi,
Braque, Chagall, Chirico. Senti-
mentul (durabil) al întregii sale
creaþii, cu elemente de comple-
mentaritate în volumele apãrute
anul trecut la Polirom, este acela
al unei efervescenþe spirituale, de
unde ºi lecturile filosofice cu
evidente sublinieri în cazul lui
Nietzsche ºi cu sugestii reflexive
venite, cum pomeneam, de la
Kierkegaard. Mai elocvente sunt
adeziunile la poetica lui James
Joyce. Înrudirile sunt elocvente:
Joyce proiecta, în tensiunea creãrii
lui Ulise, o operã totalã, un veritabil
ºi fabulos cosmos/ o operã
proteicã, ce prezideazã un atare
demers invadat de semnele
realului, al realitãþii istorice ºi –
esenþial – ale universului cultural,
generator al arhitecturii totalitãþii.

Pînã la un punct, H. Miller pare
a fi discipolul cuprins de entuziasm,
euforic, dezvãluind ceea ce pentru
Joyce e motivul prãbuºirii ºi
traumatizãrii lumii. E, de fapt,
epifania unui mod de a crea,
posedat de demonia imanentã a

Creaþiei (vezi Umberto Eco,
Poeticile lui Joyce, Paralela 45,
2007, p. 84-85).

Preþuit de Ezra Pound,
remarcat la apariþia Tropicului
Cancerului, H. Miller nu va uita
sã-l elogieze pe autorul lui Ulise în
perioada ºederii sale la Paris. O
perioadã extrem de importantã
pentru formaþia ºi adeziunea sa la
arta deceniului al patrulea; între
1930 ºi 1940, H. Miller va desco-
peri o literaturã receptatã cu
fervoare, cu entuziasm,  aclamînd
miºcarea suprarealistã, despre
care va scrie cu patos Ochiul
cosmologic („Scrisoare deschisã
cãtre suprarealiºtii de pre-
tutindeni”). Trãind la Paris, rãmîne
izolat de conaþionalii sãi: Ernest
Hemingway, Scott Fitzgerald, John
Dos Passos, nefrecventînd-o pe
Gertrude Stein. Inimaginabilã ar fi
fost lipsa de receptivitate pentru
artiºti ºi scriitori precum Picasso,
Matisse, Apollinaire ºi mulþi alþii.
Montparnasse-ul era frecventat de
Sinclair Lewis, John Dos Passos,
William Faulkner, Erskine Caldwell
ºi, bineînþeles, de cei pomeniþi
înainte. Pentru un francez pasio-
nat de literatura americanã,
traducãtor rutinat al celor mai
importanþi prozatori, Maurice-
Edgard Coindreau, grupul celor
consacraþi se disociazã de H.
Miller, expediat prin calificative
defel onorante: H. Miller, crede
criticul francez,  e unul dintre
„rataþii” sau „dezrãdãcinaþii” în
cãutare de adãpost... (Aperçus de
littérature américaine, Gallimard,
1946). „Refugiaþii”, cum i-ar numi
Coindreau, nu sunt, însã, atît de
insignifianþi. Mai întîi, unii dintre ei,
Ezra Pound bunãoarã, sau T. S.
Eliot, sunt deschiºi unor scriitori cu
destine singulare; nu altfel s-au
petrecut lucrurile cu James Joyce
ºi impresiile entuziaste produse de
o operã suprem originalã prin
structurile, discursul ºi poetica
consubstanþialã a textului narativ:
Ulise.

Definitorie pentru întreaga operã
a nord-americanului Henry Miller
este redescoperirea ºi, mai apoi,
reconstituirea creaþiei în termenii
poeticii moderne ºi – într-o
oarecare mãsurã – postmoderne
– fapt valabil pentru volumele
apãrute în traducere româneascã

în 2013 la Polirom (Ochiul cos-
mologic, în traducerea Cristinei
Felea ºi a Mihaelei Negrilã, ºi Un
diavol în paradis, în traducerea
Laviniei Braniºte). Punerea în abis
devine o continuã ºi obsedantã
reexaminare ºi decantare a struc-
turilor ºi invarianþilor de naturã sã
statueze scriitura ºi semnificaþiile
literaturii sale. Confesiunile re-
prezintã una dintre modalitãþile de
comunicare; definind CARTEA/
IDEEA, H. Miller e de regãsit cu o
constanþã niciodatã întreruptã de
materia minorã a prozei, în
general: „O carte este o parte din
viaþã, o manifestare a vieþii, la fel
de mult ca un copac, un cal sau o
stea. Ea respectã propriile ritmuri,
propriile legi, indiferent cã este un
roman, o piesã de teatru sau un
jurnal. Ritmul profund, ascuns al
vieþii este întotdeauna acolo –
acela al pulsului, bãtaia inimii (...)
El existã în totalitatea operei, la fel
de mult ca în fiecare fragment”
(Ochiul cosmologic, 269). Dupã
primul sãu roman, Tropicul Can-
cerului, difuzat cu mare întîrziere
în Statele Unite, interesul criticii a
produs numeroase discuþii, iar
spiritul polemic, de frondã, ºi critica
societãþii nord-americane sub
multiple aspecte, oferã portretul
unui rebel („Lumea e un cancer
care se mãnîncã pe el însuºi”),
Miller avînd sã proclame sensul
demersului sãu, cucerit fiind de
„perfecþiunea” unor mari prozatori:
Turgheniev ºi Dostoievski – „Un
singur lucru prezintã acum un
interes vital pentru mine, anume
înregistrarea a tot ce se omite în
cãrþi” (Tropicul Cancerului, EST,
p. 8, 18). Volumele apãrute în
2013 ratificã, aidoma celorlalte
apariþii editoriale, dominanta
poeticii lui H. Miller: procesul
torturant al scrisului ºi treptele
creãrii prezidate de un realism în
plinã conexiune cu universurile
oniricului, ale miturilor lumii mo-
derne ºi aspirînd la o Totalitate
Cosmicã.

De aici ºi natura discursului,
exploziv, delirant chiar, în suc-
cesiuni tumultuoase; H. Miller
explicã ritmurile („Cadenzas”)
înfriguratei tentative de a surprinde
aventura actului creator. Dincolo de
orice generalizãri hazardate,
scrisul lui H. Miller e o istorie a
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elaborãrii, o poeticã permanentã,
imanentã, deconspiratã prin
rostirea fãrã restricþii ºi fãrã
prejudecãþi a adevãrului fiinþei.
Violenþa ºi ºocul, vocabularul
necenzurat sunt – în opinia
prozatorului – componente ale
descoperirii marelui spectacol
al vieþii. Frecvente, reflecþiile con-
trazic opinii anterioare, aparent
definitive; paradoxul sau, pur ºi
simplu, dorinþa de a contraria ºi de
a ambiguiza proclamã teze opuse
unor idei aparent abandonate.
„Vreau sã scriu despre mine”; ºi
dorinþa net afirmatã: „studiez viaþa,
studiez oamenii” (Ochiul cosmo-
logic, p.23) par sã se contrazicã.
Deconspirîndu-ºi „programul”,
retorica lui Miller pare a fi a
descurajãrii, a autoflagelãrii:
„Cãrþile tale (...) sunt doar gunoi”,
pentru ca apoi imaginarul sã
dobîndeascã un patos frenetic,
asediind zonele cele mai
ascunse ale subconºtientului.
Referinþele preferate sunt,
pentru literaturã, Dostoievski,
iar pentru meditaþia filosoficã
Kierkegaard ºi Nietzsche. Onto-
logia kierkegaardianã trimite la
realitate, o realitate netrucatã, în
care suferinþa fiinþei pare sã-ºi
creeze o mascã a umorului, –
modalitate de disimulare a
disperãrii.

Altminteri, Lumea „trebuie rãs-
turnatã cu susul în jos, scotocitã,
distrusã (s.n. I. V.) pentru ca mira-
colul sã poatã fi proclamat”; ºi
pentru cã modelele sale sunt
constante, volumul Ochiul cosmo-
logic include un fragment din
Lumea lui D.H. Lawrence (1980),
eseu prilejuit de semicentenarul
morþii, „moartea vie”, epifanie dos-
toievskianã aprofundatã într-un
univers infinit mai cutremurãtor
precum acela al secolului XX
(„Încercarea de a evada dintr-o
moarte”, p.106). Moartea, ca
experienþã fundamentalã, trãitã în
spaþiul imaginarului proustian ºi
joycian: Ulise, noteazã Miller, e o
„meditaþie asupra morþii inspiratã
de mormîntul hidos în care zace
îmbãlsãmat sufletul omului
civilizat” (p.109).

Condiþia omului modern e unul
dintre leit-motivele creaþiei lui,
H. Miller refãcînd destinul inextri-
cabil ºi definitiv înfrînt al fiinþei

încarcerate în oraºul secolului XX.
ªi la acest capitol al scrisului sãu,
H. Miller e creatorul minat ºi
contrazis de propriile sale reacþii
nonnconformiste, histrionice,
cabotine chiar nu o datã. Un anume
teribilism jucat ºi, ca atare,
exagerat, transformã discursul din
eseuri sau din prozã într-un
spectacol adesea suspectabil
ºi supradimensionat ºi, în con-
secinþã, situat în afara artei. O
afirmaþie, în volumul Un diavol în
paradis, vine sã dea un sens
definitiv poeticii creaþiei: „De fapt,
pe mine, în orice domeniu mã
intereseazã aspectul poetic (...) nu

existã decît un singur limbaj,
limbajul adevãrului” (p.76). Ego-ul
creatorului, exacerbarea acestui
Eu reprezintã un component al
poeticii unui aparent megaloman,
ºi nu frenezia revelaþiei actului
creator (vezi Ochiul cosmologic).

A explora inexplorabilul nu e
altceva decît ceea ce Marcel Proust
ºi James Joyce, în opera de ine-
galabilã tensiune ideaticã, au rea-
lizat, iar confesiunea lui H. Miller
se situeazã în acelaºi perimetru
al fiinþei ascunse: „Sã zugrãvesc
o fiinþã presocraticã, o fãpturã
jumãtate þap, jumãtate titan”
(Tropicul Cancerului, p.254).
„Enciclopedismul” sau, într-o
formulare aparþinînd lui Umberto
Eco, „opera-cosmos” definesc

romanul lui James Joyce,
considerat o poeticã integralã, o
veritabilã esteticã, metamorfozate
în Ulise, roman al unei realitãþi
cercetate cu minuþie ºi rigoare. E
modelul absolut al lui H. Miller, aºa
cum el a reprezentat suprema
creaþie romanescã pentru William
Faulkner. Autorul vastului ciclu
epic inspirat din istoria Sudului
Statelor Unite considera cã
Thomas Mann ºi James Joyce
sunt cele douã mari personalitãþi
ale literaturii europene ºi uni-
versale: „Ar trebui sã deschidem
paginile romanului Ulise al lui
Joyce precum pastorul baptist
a na l f ab et  a r  d esch id e Ve -
chiul Te s t a m e n t :  c u  c r e-
d i n þ ã ”  (Romanciers aux travail,
interviu realizat la New York, la
începutul anului 1956). Referinþele,
numeroase ºi elocvente prin
argumentele invocate, vin dinspre
marea literaturã europeanã,
începînd cu Rabelais ºi Swift –
precursori, crede H. Miller, ai
suprarealiºtilor –, Shakespeare,
Gogol, Dostoievski, Kafka, Robert
Musil, Italo Svevo (martori regãsiþi
ºi la Joyce), John Dos Passos ºi
mulþi alþii.

Inconsecvenþele fac parte din
personalitatea scriitorului; con-
troversat, cultivînd paradoxul,
lãsîndu-se furat de opinii abia
receptate ºi, ulterior, contrazise.
Negînd modelele, în termenii
manifestelor suprarealismului,
declarîndu-se în totul de acord cu
avangarda prin spiritul de frondã,
adversar al principiilor anacronice
ºi încorsetate în locuri comune,
H. Miller percepe literatura din
perspectiva unui avangardist
„adoptat” în perioada parizianã ºi
urmat nu fãrã abateri, de unde ºi
invocarea modelelor. „În fiecare zi
în care nu reuºim sã ne justificãm
la maximum potenþialul, – scrie
Henry Miller – îi ucidem pe
Shakespeare, dante, Homer ºi
Cristos care existã în noi” (Ochiul
cosmologic, p.151). „Suprarea-
lismul” lui Miller e, mai degrabã, un
ecou al propriilor sale cãutãri
febrile, ostentative, înrudite cu
modul de a zdruncina „lenea”
cititorului în literatura lui Céline,
elogiat, de altminteri, în reflecþiile lui
Miller. Frustrãrile scriitorului nord-
american se aglomereazã; angoa-
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sele se amplificã ºi registrul polemic
inundã paginile eseisticii sale.
Opiniile sunt adesea discutabile
(critica, bunãoarã, e mai incitantã
decît creaþia shakespearianã; ne-
garea epistemologiei raþionale; un
anume histrionism prin abso-
lutizarea condiþiei creatorului etc.).

Supralicitarea condiþiei pre-
care a creatorului ºi, în general, a
intelectualului revine în diverse
pagini („Toatã lumea e sãracã ºi
bolnavã, iar noi cãlcãm peste
catacombe pline pînã la refuz de
oseminte omeneºti”.) Definitorie
devine sintagma lumea e un
„organism bolnav”, preluatã de la
Shakespeare ºi devenitã leit-motiv
al marii literaturi a secolului XX,
timp al celor douã conflagraþii
mondiale ºi al unor revoluþii de
proporþii. Un fals patetism, mi se
pare, devitalizeazã diagnosticul
scriitorului: „...condiþia omului civi-
-lizat este groaznicã. Acesta îºi
cîntã cîntecul de lebãdã (...) A fost
trãdat de intelectul sãu, a fost
încãtuºat, strangulat ºi ciopîrþit de
propria simbolisticã” (Ochiul
cosmologic, p.56). Controversatul
H. Miller ignorã sau pur ºi simplu
anuleazã atari reflecþii teribile
pentru a declara, cabotin: „Sunt
absolut indiferent la soarta lumii:
am propria mea lume ºi propriul
meu destin” (p.7).

Atras de cinematografie,
comentariile lui H. Miller reflectã –
disocieri, nuanþe, opþiuni estetice
– opiniile poeticii ºi esteticii filmu-
lui în primele sale cristalizãri
teoretice (în totul apropiate de
impresionanta formaþie teoreticã a
lui D.I. Suchianu din al sãu Curs de
cinematografie, Cultura Româ-
neascã, 1930). Trilogia lui Jean
Cocteau; filmele lui Luis Bunuel,
Emil Jannings, René Clair,
Murnau, Eisenstein, Duvivier, von
Sternberg    (memorabilul film al lui
Josef von Sternberg inspirat din
nuvela lui Heinrich Mann, Îngerul
albastru) etc. produc punctele de
vedere ale prozatorului. Nu lipsesc
intuiþii ratificate de evoluþia artei
filmului, dar ºi reflecþii care con-
trazic radical judecãþile legitimate
de capodoperele cinematografului
anilor 20-30 ai secolului trecut.
„Cinematografia s-a nãscut exact
cînd noi sîntem pe cale de-a muri”
(Ochiul cosmologic, p. 48). H.

Miller e la curent cu diversele
curente tentate sã certifice apariþia
unei arte distincte, filmul. Pertinente
sunt analizele la filme de artã,
examinate din punctul de vedere
al unui discurs avertizat, propriu
filmului (bunãoarã, sesizarea unei
„dinamici contrapunctice”). Cît de
impresionat e de film scriitorul, aflat
pe atunci în Franþa, o subliniazã
referinþa surprinzãtoare menitã sã
sugereze comportamentul perso-
najului sãu, Conrad Moricand,
referinþa produsã de asocierea
lui Emil Jannings, interpretul
personajului principal din filmul
Ultimul om realizat în 1924 (Un
diavol în paradis, p.112).

Conrad Moricand este, în re-
gimul unor convenþii treptat rele-
vate cititorului, personajul supus
unei examinãri totale. Înrudit cu
„ciudaþii” din alte fragmente
narative, întîlnite frecvent în trilo-
gie, Moricand este seismograful
biografiei naratorului, fiindcã
H. Miller îºi retrãieºte anii deplinei
sale afirmãri în Parisul considerat
tãrîmul deplinei libertãþi spirituale.
E locul decoperirii artelor, al marilor
creatori din spaþiul avangardei lite-
rare. Entuziasmul sãu se exprimã
în discursul adesea eliberat de
orice constrîngeri, în veritabile
„liste” (Umberto Eco), delirante
succesiuni de cuvinte-cheie,
cuvinte-univers, generatoare
ale ambianþei ºi ale atmosferei.
„Biografia”, fragmentarã oricum, a
personajului sãu din Un diavol în
paradis e, indirect, confesiunea
naratorului în Parisul deplinei
evadãri: „...probabil cã eram un
animal ciudat în ochii lui/ Conrad
Moricand/. Un expatriat din
Brooklyn (...). Un vagabond, un
scriitor aflat abia la începutul
carierei sale...” (p. 11). Din pers-
pectiva proprietãþilor strict nara-
tive, pseudopersonajul principal
e – rememorîndu-i manifestãrile
supuse analizei minuþioase ºi
„clinice” – în opinia lui Cendrars
„un cadavru viu”. Confesiunea lui
H. Miller stabileºte drept an al
acestui background u luitor
adesea, 1939.

Sunt pagini în volum de un
realism agresiv, alternînd cu
file unde flashback-ul, rareori
întrerupt, creeazã un spaþiu epic
dispus în serii aparent nesfîrºite de

epitete, notaþii sumare, descrieri de
obiecte, insignifiante elemente de
decor etc. Moricand, astrolog
bizar, diavolul ameninþãtor pentru
creatorul terorizat ºi el de semnele
viitorului rãzboi mondial, este
obiectul unor examinãri multiple,
observat ºi supus treptatei izolãri,
precum într-un laborator clinic,
animat de o viziune extrem de
drasticã. H. Miller, prozatorul,
produce în Un diavol în paradis o
„fiziologie”, unde privirea e de la
început necruþãtoare; e, în prima
schiþã de portret, figura „...unui stoic
cãrîndu-ºi dupã sine mormîntul”
(p. 9). De altminteri, H. Miller e
consecvent atunci cînd percepþia
lumii e a unui voluptuos al sanc-
þionãrii, al scrutãrii ºi extragerii
esenþelor negative, al urîtului ºi al
agresãrii: „Cei mai mulþi, niºte sifi-
litici, întorºi de la Paris ºi Monte-
Carlo cu poze deocheate ºi cu
ºiraguri de pietroaie albastre în
vintre. Unii aveau boaºele cît o
fripturã de miel” (p. 309). Mai
degrabã, e voluptatea epatãrii, a
negãrii absolute ºi a supraimen-
sionãrii peisajului citadin.

H. Miller e un portretist decis sã
caute dominanta personajului,
înclinat spre îngroºarea liniilor, pînã
la caricatural; tipologia face parte
dintr-un panopticum în plinã
„execuþie”; tuºele sunt puternice,
corespondenþele ºi trãsãturile
individualizatoare compun o
galerie grotescã, intens sanc-
þionatã sub semnul ineluctabil al
urîtului ºi diformului. „Baronul”
Carola von Eschenbach: „uscãþiv
ºi fermecãtor ca Martin Luther, dur,
mohorît, fanatic, cu acea privire
fixã, neobrãzatã ºi imbecilã a
iuncherilor (...) ªi totul i-ar fi mers
de minune, dacã nu ºi-ar fi pierdut
minþile dupã o figurantã roºcovanã
putred de bolnavã. Sifilisul ãsta
l-a terminat” (Ochiul cosmologic, p.
304). Spirala „listei” – înregistrarea
în plin flux discursiv a spec-
tacolului uman – precum un veri-
tabil delir verbal de neoprit: „ªi erau
de toate: hidropizie, cirozã,
nebunie, hoþie, cerºetorie, pede-
rastie, incest, paralizie, tenie,
avortoni, tripleþi, idioþi, beþivi, trîn-
tori, fanatici, marinari, croitori,
ceasornicari, scarlatinã, tuse
mãgãreascã, meningitã, otitã,
coree, bîlbîiþi, puºcãriaºi, visãtori,
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povestitori, barmani” (p. 309).
Acest model descriptiv, profesat
în înteaga sa prozã e „...ca într-un
puzzle-chipuri, glasuri, gesturi,
trupuri” (311). E lumea ciudaþilor din
tipologia scriitorului cucerit de
formula aglomerãrii ºi dezarticulãrii
lucrurilor, ambianþei, ritmului ge-
neral al structurilor narative.

Dacã e sã gãsim un model,
recunoscut de altfel, L.-Férdinand
Céline din „trilogia germanã” (De
la un castel la altul, Nord, Rigodon)
este cel care anticipeazã uni-
versuri cumplite, catastrofale,
inimitabile ca viziune coºmarescã
ºi ca relevare a tragicului în
conjuncþie cu grotescul ºi urîtul.
H. Miller e atras organic de lumi
agonice, de finaluri apocaliptice.
„Dacã eºti artist – scrie Miller în
Ochiul cosmologic – ai o
consolare care este refuzatã
celorlalþi: poþi juca rolul groparului”
(p. 340, s.a.). Un exerciþiu narativ
intitulat Viaþa nocturnã (în tra-
ducerea Cristinei Felea) meritã sã
fie detaºat prin natura discursului
influenþat de proza suprarealistã
(fantastic, oniric, halucinatoriu), un
discurs la persoana întîi, deschis
imaginilor contaminate de delirul
naratorului implicat în atmosfera
desprinsã din Edgar Poe.
Spectacolul e regizat în cheia
suprarealismului; imaginile sunt
insolite, creînd impresia de terifiant
ºi de angoasã („pãrul îi e plin de
ºobolani”); un mim cu mascã
tragicã percepe terorizat „...un
torent de cobre ce se zvîrcolesc”.
Spuneam cã e vorba de un exer-
ciþiu ºi de ostentaþia reprezen-
tãrilor: „Mã aflu într-o cãmãruþã
ciudatã ºi strîmtã, întins pe un pat
înalt. În coastã am o gaurã
imensã, curatã, fãrã un strop de
sînge” (p.239). Referinþele
asediazã imaginarul ºi fanta-
sticul, venind dinspre Vechiul
Testament, muzica lui Stravinski
(Pasãrea de foc), pictura lui
Picasso ºi a lui Andy Warhol. E
un fel de acrobaþie stilisticã,
sugerînd un infern al existenþelor
ºi miºcarea fantastã a lumii.
„Femei ciudate”, „femei stranii”,
„femei bizare”, „ca niºte cîini cu
capete lãþoase ºi avînd mereu
ascunse unde nu trebuie vreun
ceas deºteptãtor sau un puzzle”
(p.249-250). Scena e mereu

ocupatã de viziuni halucinante,
apocaliptice, dar impresia globalã
e (doar) a unui exerciþiu de-
monstrativ...

Sub semnul ºi sub influenþa
prozei suprarealiste (de fapt,
adeziunea lui H. Miller, declara-
tã entuziast, e la radicalismul
dadaismului), portrete nume-
roase sunt compuse prin su-
pradimensionare, prin notaþii
fanteziste, ostentative, supre-
maþia fiind a oniricului (portretul
e rezultatul operaþiunii de des-
compunere ºi de dezarticulare a
trãsãturilor). Scrisoare deschisã

cãtre suprarealiºt ii de pre-
tutindeni (în vol. Ochiul cos-
mologic) prelungeºte „curajul”
prozatorului american, al cãrui
joc narativ e interpretat de
ace laºi  persona j a f la t  în
ipostaze previzibile. Histrio-
nismul ºi dorinþa de a epata,
ludicul  sunt  prezente în
discursul epic propriu-zis
precum ºi în eseu.

Un diavol în paradis  º i
Ochiul cosmolog ic  aparþ in
carierei prolifice ºi extrem de
diverse a nord-americanului
Henry Miller. Sclipitor adesea,
derutant ºi controversat de
multe ori; inegal, surprinzînd
prin gestica uºor excentricã
ºi prin cutezanþa rãscolirii fiin-

þei neconvenþionale; noncon-
formist, în permanent conflict cu
societatea ºi prejudecãþi le
diverselor categorii de oameni,
scriitorul ne este oferit graþie
unor traducãtori remarcabili
(Antoaneta Ralian, admirabilã prin
echivalenþele româneºti ale unui
scriitor dificil, Aurel Covaci ºi
Carmen Paþac, Lavinia Braniºte,
Crist ina Felea ºi Mihaela
Negrilã). Cititorul nu poate ignora
dificultãþile tãlmãcirilor, surprizele
vocabularului versiunii originale a
cãrþilor. Editura Polirom a impus
prin opþiunea sa ºi prin con-
secvenþa cu totul remarcabilã a
„programului” Henry Miller!

E vorba de un scriitor inco-
mod, de un „interpret” ce-ºi
cultivã propriul sãu EU, de unde
ºi confesiunile (declaraþiile)
extrase parcã dintr-un manifest
insolit: „Sunt propriul meu lider ºi
propriul meu dumnezeu. Îmi
fãuresc propriile biblii. Cred în
mine însumi – acesta este tot
crezul meu”(s.a.). ªi în acelaºi
spirit de frondã, „Tot ce scriu este
încãrcat cu dinamitã care într-o
bunã zi va distruge barierele
ridicate în jurul meu. Dacã voi
eºua, va fi pentru cã nu am pus
suficientã dinamitã în cuvintele
mele.” Destinul manuscriselor, ºi
mai apoi destinul apariþiei cãrþilor,
începînd cu Tropicele ºi con-
tinuînd cu trilogia „Rãstignirea
trandafirie”; volumele ulterioare
(structuri heterogene ca soluþii
discursive) sunt opera unui mare
scriitor din familia romancierilor ºi
povestitorilor literaturii nord-
americane. „Eu am fost cît se
poate de clar avertizînd cititorul
romanului cã în cartea mea –
Tropicul Cancerului – vorbesc
despre mine însumi (...) Nu am
scris o operã de ficþiune: am scris
un document autobiografic, o
carte umanã” (Ochiul cosmologic,
p.155, 156,158). E cea mai ori-
ginalã poeticã metamorfozatã în
meditaþie, schiþe narative ºi proze
de o mare densitate ºi tensiune.
E mãrturia oferitã cititorului de
Henry Miller.

C
O

N
F

L
U

E
N

Þ
E



44

Dupã debutul poetic ºi douã
romane de aici ºi acum („Soni” ºi
„Dilãr pentru o zi”), tînãrul scriitor
Andrei Ruse publicã o carte care
ne cam ia prin surprindere, mult
diferitã faþã de ce scrisese pînã
acum (aºa cum s-a întîmplat ºi în
cazul Ruxandrei Cesereanu cu
„Un singur cer deasupra lor”).
„Zaraza” (Ed. Polirom, 2014) este
un roman biografic ºi istoric, un
roman care-l are protagonist pe
cel mai mare ºi cel mai iubit dizeur
român, Cristian Vasile (1908 –
1974). Cea mai mare parte a cãrþii
urmãreºte ascensiunea lui
Cristian Vasile, maestrul
romanþelor ºi al tangourilor, din
1928, cînd Cristi era student la
Conservator, pînã înainte de cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, dar
cartea se terminã, de fapt, cînd se
terminã viaþa personajului
principal, dacã luãm în calcul ºi
„Epilogul”.

În afara liniei de subiect cu
biografia lui Cristian Vasile, cu
adevãrat fabuloasã, ºi a prietenilor
ºi cunoscuþilor sãi (în primul rînd
compozitorul Ionel Fernic ºi
textierul Ion Pribeagu), Andrei
Ruse se documenteazã foarte
serios pentru a-ºi introduce cititorii
în atmosfera epocii istorice, mai
întîi în interbelicul mirific, Epoca
de Aur a Bucureºtiului, apoi în
perioada crudã a rãzboiului ºi
absurd-sîngeroasã a
postbelicului. Fireºte cã primul
plan îi aparþine cîntãreþului,
carierei ºi vieþii lui, iar al doilea plan
e unul social-politic, epoca lui
Cristian Vasile cuprinzînd multe
evenimente istorice ºi personaje
sau miºcãri politice foarte
importante: Primul Rãzboi
Mondial, legionarii, guvernul lui
Goga, moartea Reginei Maria, a
lui Zelea Codreanu, N. Iorga,
arestarea lui Eliade, Holocaustul,
al Doilea Rãzboi Mondial,
comunismul… Din cauza acestei
linii de subiect social-politice
romanul are uneori un stil eseistic
& critico-biografic, cu multe

descrieri ale epocii sau ale
Bucureºtiului, amintindu-ne de
fragmentele istorice interminabile
din „Rãzboi ºi pace” sau din
„Mizerabilii”, de exemplu.
„Zaraza” e ºi un roman romantic,
cu foarte multe superlative, în
primul rînd pentru personajul
principal, fireºte, dar ºi ceilalþi
artiºti fiind la superlativ, ºi oraºul,
ºi perioada, ºi cam totul,
romantismul fiind cunoscut pentru
literatura de evocare ºi evadarea
în trecut. Ceea ce a fãcut ca
partea a doua, a decãderii iubitului

cîntãreþ, sã fie ºi mai dureroasã,
ºi mai de efect. Un alt plan al
romanului e cel subconºtient, la
început – amintirile din copilãrie,
despre Primul Rãzboi Mondial,
cînd moare tatãl sãu, erou la
Mãrãºeºti, apoi – vedeniile ºi
dialogurile cu prietenii decedaþi.
Dupã ce îi moare tatãl, micul Cristi
trebuie sã se descurce fãrã el,
întorcîndu-se din Huºi în Brãila
timp de o lunã cu trenul, împreuinã
cu mama sa ºi cu fratele mai mic,
apoi au gãsit casa devastatã, s-
au mutat altundeva ºi tot aºa, iar
cînd în zonã începea sã domine
depresia, micul Cristi le cînta ºi
aºa le alina durerea, fãcîndu-i sã
uite, aºa cum se va întîmpla ºi în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
doar cã acum el va „dialoga” ºi cu
profesorul Vrãbiescu, Fernic ºi
Pribeagu.

Începînd lectura cãrþii, mi-am
însemnat paºii care l-au marcat
pe Cristian Vasile. (1) Con-
servatorul (1928). (2) Prima
„scenã” – cea din barul lui Rãcaru,
unde a cîntat ca s-o impresioneze
pe Domniºoara Coincidenþã. (3)
Urmãtorul nivel – scena de la
Grand Restaurant. (4) Înregis-
trarea pieselor ºi a discurilor,
inclusiv în strãinãtate. (5) Zaraza
– succes maxim. (6) Moartea lui
Fernic, care-l aruncã-n depresie,
alcoolism & autodistrugere.
Începe sã tuºeascã tot mai tare
ºi sã aiureze tot mai des,
„conversînd” cu morþii, cu care
pariazã cã are putere s-o ia de la
început. (7) Roata lumii – nou
local, nouã iubitã, Francesca, pe
care o cere în cãsãtorie. Încãtuºat
chiar pe scenã („din cauza ne-
satisfacerii serviciului militar”). O
sãptãmînã la Jilava, trei luni de
„instrucþiuni militare”. Divorþ,
înapoi la Bucureºti, altã cãsãtorie
scurtã, expirarea contractului. Se
aruncã în Dîmboviþa, salvat în
ultima clipã. Nu-ºi gãseºte de
lucru la Bucureºti ºi se angajeazã
în Trupele Artistice ale Ministerului
de Rãzboi. (8) „Ultimul concert”
înseamnã dezamãgire totalã,
ruinare, sãrãcie ºi degradare
(„ªi-n seara aceasta, la ultimul
meu concert, vom cînta o ultimã
piesã. Zaraza, desigur. Este
ultima mea piesã pe care vreau
sã o dãruiesc acestui oraº… (…)
Piesa începe. Ultima melodie
cîntatã de Cristian Vasile
vreodatã. Ultimul tangou al
Bucureºtiului”).

„Zaraza” nu e doar un roman
despre adevãratul Cristian Vasile,
cel mai mare cîntãreþ de muzicã
uºoarã, e ºi un roman despre
soarta artiºtilor adevãraþi, care se
dedicã întru totul artei, dar ºi o
carte despre soarta omului în
general. O carte care te aruncã
dintr-o extremã în alta (ºi pe
personaje, ºi pe cititori), aºa cum
face – adesea – ºi viaþa. Un roman
biografic cu multe personaje
istorice ºi artistice celebre, pe care
le veþi descoperi doar dacã îl veþi
citi. Lecturã plãcutã ºi utilã!

Mihail   Vakulovski
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O lume a extremelor împãca-
te este romanul Þara ascunsã
de Alexandru Uiuiu (2012,
Charmides, Bistriþa) în care ino-
vaþiile epice sunt evidente în
compoziþie, în tehnici narative,
dar ºi în slãbirea noþiunii de
protagonist. Cartea are trei pãrþi
inegale: Potopul verde prezintã
un tânãr regizor ardelean, Andrei
Guþan, stabilit la Bucureºti, în
cãutare de sine; partea medianã,
Cimitirul de stele, este amplã – în
120 de pagini se prezintã joycean,
o zi din viaþa lui Grigore Guþan, tatãl
regizorului, þãran din Limpeziº, un
sat din Ardealul de nord; finalul,
Pomul vieþii, diversificã lista per-
sonajelor (þãrani care pleacã ºi vin
din strãinãtate cu tot felul de idei
nãstruºnice, comercianþi, turiºti
japonezi, intelectuali care fac
muncã de teren, Grigore care
revine în sat dupã o moarte
aparentã, Andrei al cãrui film are
un neaºteptat succes interna-
þional). Într-o lume româneascã
postdecembristã ce pare întoarsã
pe dos, personajele nu se pierd cu
firea gãsind soluþii în faþa unor
provocãri care ar pãrea, dintr-o
altã perspectivã, devastatoare.
Departe de a fi istoria unui eºec,
în roman iese învingãtor gândul
bun al personajelor conjugat cu
gândul bun al unui narator extrem
de blând, tolerant. Modul cum
pozitivitãþile de conþinut sunt
ordonate estetic aminteºte, la toate
nivelurile textului, cã mai multe
formule romaneºti pot fi valide în
perimetrul aceleiaºi cãrþi. Lumea
mutã, dar intensã, a unor trãiri
primare – ratarea, sentimentul
morþii, prãbuºirea unor valori ce
pãreau imuabile (în satul tradi-
þional), sau estetici diferite deja
consacrate – realismul dur,
realismul magic, cel simbolic,
poemul epic ºi foarte discret
reflexiv, textul în text – se întâlnesc
în romanul… neopostmodernist al

scriitorului bistriþean. Compoziþia
de ansamblu a romanului, tehnicile
epice, identitãþile estetice felurite
ale naratorului, relativizarea noþiunii
de protagonist, formula textului în
text, prezenþa – când discretã,
când foarte evidentã, a dimensiunii
sacre – toate sunt salvate în
aceastã corabie ficþionalã de
început de secol XXI, astfel încât
ea pare cã ar conþine mai multe
lumi sau cã ar fi un roman în care
se regãsesc, în exemplare
semnificative, mostre din mai multe
cãrþi.

Romanul prezintã expansiunea
iraþionalului atât în spaþiul privat
al individului, cât ºi în spaþiul
public larg. Nebunia lumii se
extinde peste tot – de la satul cel
mai îndepãrtat pânã la centru
(geografic – Bucureºtiul; sau cen-
trul cultural, Cannes-ul).Universul
þãrii la vedere este o lume a dia-
volului, iar þara ascunsã ºi dezi-
rabilã este o lume doritoare de
sacru ordonator. În acest punct,
romancierul de la Bistriþa face
ceva neaºteptat – non-sensul
aglutinat la nesfârºit nu provoacã
nicio tristeþe iremediabilã. Fãptu-
rile din carte nu au tristeþi, ci gãsesc
varii soluþii la agresiunea per-
manentã a rãului. De aceea,
romanul pare o carte despre
diversele feluri de a fi fericit. Este
un roman cu happy-end în care
triumfã gândul bun al personajului
care se conjugã cu un narator ce
empatizeazã ironic, dar blând, cu
personajele. Þara ascunsã este un
roman al durerilor redresate prin
gândurile bune ale unor soluþii
(estetice) originale.

Ceea ce Uiuiu problematizeazã
permanent în roman este realismul
clasic. Tehnica simplã a ipos-
tazierii autorului în douã personaje
diferite, atacarea coerenþei narative
prin multiplicarea povestirilor
personajelor, virajul epicului spre
descriptivul poematic ºi simbolic

sunt modalitãþile epice principale
prin care Þara ascunsã se
constituie ca o replicã serioasã faþã
de romanul realist-clasic.

Departe de a fi o simplã
grimasã ludicã, înþelesul coborârii
autorului în propriul text primeºte
o semnificaþie neaºteptatã pentru
cã reliefeazã ideea de fond a
romanului – dimensiunea sacrã,
bazalã a lumii. Identitãþile pe care
autorul ºi le asumã sunt foarte
diferite ºi ele trãdeazã o miºcare
epicã paradoxalã – afirmare ºi
negare; destrãmare ºi redresare.
Douã sunt personajele în care îl
recunoaºtem pe autor. Mai întâi,
el este un tânãr cu plete arãmii.
Spre final, apare Alexandru, un
scriitor invitat în casa unor prieteni.
Deºi ambele sunt personaje
episodice, prin ele se poate
înþelege mai bine modul subtil
cum romanul lui Uiuiu inoveazã
atât în viziune, cât ºi în tehnici
epice. Ambele ipostazieri auc-
toriale sugereazã existenþa unui
Creator obosit de orbirea fãp-
turilor pe care le-a conceput. Mai
întâi un lãturean însingurat apare
ºi traverseazã satul, oprindu-se
întâmplãtor la grupul de þãrani
care discutã, haotic, despre
alegeri ºi despre rudele lor plecate
în Occident cu câte-o treabã, de
obicei pentru a avea mai mulþi
bani, cât mai rapid cu putinþã (p.
232 -247, Alesul). Poveºtile
sãtenilor sunt amestecate, iar
strãinul spune ºi el una – parabola
fiului risipitor. Þãranii nu o
recunosc ºi o interpreteazã hilar,
fãrã a avea conºtiinþa ridicolului –
ceea ce îi face foarte simpatici
pentru cititor, dar jalnici ºi
irecuperabili pentru tânãrul care va
pãrãsi tãcut adunarea þãranilor
veseli, guralivi ºi isteþi, risipitori de
ultime fãrâme de suflet. Fãrã
adepþi, strãinul pãrãseºte satul, nu
înainte de a-i vorbi unei bãtrâne
þãrãnci care nu aude ºi se roagã
în gol, neºtiind nici ea cã El nu
este departe, ci chiar lângã ea,
bunãoarã acest tânãr blând
„îmbrãcat cu o cãmeºã lungã,
albã, neprinsã în curea” (p. 233) pe
care nu-l bagã nimeni în seamã.
La acest nivel se saboteazã
nebunia / acþiunea drãceascã ce
pune stãpânire pe lume. O tristeþe
plinã de compasiune pentru bietele

Dana Fulga
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fãpturi care nu mai vãd, nu mai aud
nimic esenþial se insinueazã aici,
ca o apã freaticã molcomã ºi plinã
de mâhnire, ca o ascunsã tristeþe
a Autorului atotputernic ºi blând,
dar singur. În plan strict estetic,
neputinþa acestui suprapersonaj
este o formã de recunoaºtere a
limitãrii omniscienþei.

Spre finalul romanului – un
scriitor pe nume Alexandru, invitat
de o familie de prieteni, începe sã
judece lumea. Este capitolul cel
mai modest al romanului (Scriito-
rul, p. 349–364), Alexandru for-
muleazã o întreagã teorie despre
mai multe feluri de þãrani ºi despre
modul în care spaþiul rural se poate
degrada. Aspectul teoretic ºtir-
beºte mult organicitatea ciudatã,
cu totul originalã a cãrþii. De la tâ-
nãrul cu plete arãmii, care vorbeºte
în parabole, la Alexandru, scriitorul
mult prea discursiv ºi clar, este o
distanþã de gândire esteticã,
schimbarea este de la adevãrul
înþeles ca poveste la reprezenta-
rea reducþionistã în scheme teore-
tice. Într-o lume în care non-sensul
creºte, iar apele lui nãvalnice iau
minþile celor mai aºezaþi þãrani
(care supravieþuiesc confundând de-
rizoriul cu sensul), Creatorul/ Autorul
s-a degradat el însuºi.

Redresarea pe care gândul bun
o pune în scenã vine în planul
narãrii propriu-zise – vocea epicã
unicã se lasã concuratã de vocile
personajelor. Pe de altã parte,
aceeaºi voce epicã pãrãseºte
povestirea pentru a contura pasaje
poematice ºi reflexive, afirmând
aluziv, prin imagini de extracþie
cinematograficã, suprasensul
imanent lumii. Fãrâmiþarea retoricã
motiveazã comportismul retractil
al Autorului-personaj însingurat ºi
trist: vocea narativã se retrage
lãsând loc povestirilor personajelor.
Dar redresarea apare din nou:
aceeaºi voce epicã unicã revine,
virând spre descriptiv, poematic ºi
simbolic. Se produce acel joc
specific al gândului bun care se
lasã învins, dar revine, precum o
suveicã în jocul de du-te-vino pe
care îl face în urzealã, desenând
în final sensul. O blândeþe epicã
tenace apare în acest roman al
tristeþilor redresate. Poveºtile
nebuneºti ale personajelor care
spulberã sensurile (instaurând

simulacre uneori groteºti ale
adevãrului) sunt compensate de
pasaje descriptive grave în care
vizualul susþine ºi uneori im-
pliciteazã suprasensul, ca în
cinema. Îngroparea sensurilor
sub zgura poveºtilor suprarealiste
ale personajelor – iar aici romanul
pare a fi în posesia personajelor,
construindu-se dupã tehnica
prozei scurte –, este urmatã de
redresarea prin pasajele poe-
matice creatoare de imagini atât
de pline ºi de vii, încât certificã
dimensiunea sacrã bazalã a lumii.

Stratul tematic profund al ro-
manului este miºcarea centri-
fugalã a sensurilor lumii care-i
sfâºie fãrã încetare chipul.
Originalitatea vine din faptul cã
durerea este în permanenþã evitatã
prin diverse miºcãri de redresare.
Sfâºierea este dublatã mereu de

o miºcare inversã de þesere a
pânzei semantice. Apare, astfel, o
viziune ineditã asupra adevãrului
romanesc. Gândul bun al roma-
nului este, de fapt, intransigent ºi
ferm – minciuna romanticã este
demascatã tocmai prin supra-
licitarea ei în poveºtile proliferante
ale personajelor, iar golul semantic
este imediat umplut, dar nu prin
poveste, ci prin imaginea vizualã
de extracþie cinematograficã.
Muþenia lumii este aparentã întru-
cât vizualul aduce la suprafaþa
desenului plin al firii (animalului sau
omului) murmurul discret dar cert
al sacrului bazal, care umple me-
reu golurile provocate de rãu. În
felul acesta, în viziunea artisticã a
lui Alexandru Uiuiu, certitudinea
imanenþei sacrului în lume este
confirmatã, iar vidul de sens este
imposibil.

Autoportret înclinat în faþã ascultând cu atenþie
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Tudor Runcanu

ELIAS
Dacã infinitul nu face referire la fiinþã,

infinitul nu existã. Nu are nici un sens. Întocmai
acest gând îi trecea prin minte lui Elias în
momentul în care îºi privea degetele retezate
de fierãstrãul circular. Oricine nu înþelege lucrul
ãsta, rãmâne un mediocru toatã viaþa.
De data asta îºi retezase cele trei degete lungi

ale mâinii drepte. Buricele îi stãteau aliniate pe masa
plinã de praf între aºchiile de lemn. Se aºezã pe
pat. De undeva de dedesupt începu sã se audã
iarãºi horcãitul câinelui, aºa cum se tot auzea de
vreo douã sãptãmâni încoace, egal ºi destul de
profund, semn cã animalul putea sa îºi dea duhul
în orice clipã. De fiecare datã când i se întâmpla
aºa ceva, Elias rãmânea câteva secunde uimit.
Aºtepta un firicel de sânge, oricât de mic, ºi aproape
instantaneu era strãbãtut de un frison puternic prin
tot corpul. Era momentul sã îi distragã atenþia
organismului, pentru cã altfel lucrurile se pot prelungi
supãrãtor de mult. Se ridicã atunci brusc ºi din doi
paºi ajunse lângã gramofon. Roti de câteva ori
manivela cu mâna întreagã ºi brusc încãperea se
colorã de sunete. Nu foarte distincte. Pe placã se
învârtea ameþitor o muscã uriaºã. Moartã probabil.
Câinele horcãia tot mai puternic ºi Elias se gândi
sã deschidã fereastra sã intre mai mult aer. Afarã,
pe strada pietruitã ºi aproape în pantã, se scurgeau
din când în când grupuri de trecãtori grãbiþi. De sus
pavajul pãrea incandescent. Altfel nu se explica
de ce oamenii ãºtia pãreau cã fac salturi atât de
mari. Ca niºte lãcuste ameþite de soarele torid al
verii. Elias se lãsã pe coate în fereastrã, încercând
sã nu îºi facã vizibilã palma dreaptã. Nu avea de
ce sã mai dea ºi explicaþii acum. Dupã o vreme în
colþul strãzii îºi fãcu apariþia poºtaºul. Era
interesant sã îl vezi cum se apropie intrând pe
porþile caselor de pe o parte ºi de pe cealaltã a
strãzii. ªtia cã se va opri ºi la el în scurt timp, însã
aºteptarea asta nu era deloc un lucru plãcut. Sau
poate urma sã treacã mai departe fãrã sã îi lase
nimic, cine ºtie...

– Domnule Ilie, nu ne binecuvântaþi astãzi cu
o ploaie?, spuse scurt ºi aproape cântat poºtaºul,
în timp ce agita în aer un plic alb. De ce lucrurile
par uneori atât de simple?, gândi Elias fãcându-i
semn omului sã îl aºtepte în stradã. Trebuia oricum
sã coboare. În momentul în care piciorul sãu drept
ajungea pe prima treaptã de sus a scãrii de lemn,
câinele tâºnea brusc de sub pat pentru a-ºi urma
stãpânul. Aºa se întâmplã ºi acum. Împleticit în
blana mare ºi murdarã, câinele ajungea mereu

înaintea stãpânului sãu. Cursa asta scurtã, însã
extrem de rapidã, pãrea sã-l þinã încã în viaþã. Elias
mulþumi printr-o miºcare scurtã a frunþii ºi apucã
plicul cu stânga. Azi nu avea chef de vorbã. Îºi
pierduse trei degete ºi ziua era total compromisã
orice s-ar fi întâmplat. Înapoi în camera sa ajunsese
exact în momentul în care acul gramofonului se
chinuia sã treacã peste musca moartã de pe disc.
ªi din încercarea asta sunetele nu mai aveau nici
un fel de armonie. Ba chiar nici sunete nu mai
puteau fi numite. Lãsã scrisoarea pe masã ºi se
grãbi sã opreascã infernala maºinãrie. Era iarãºi
liniºte. Câinele se apucã sã horcãie liniºtit. Având
doar mâna stângã validã, Elias apucã plicul cu dinþii
ºi îºi croi drum spre interior sfâºiind un colþ de
hârtie. Mai apoi cu degetul arãtãtor lãrgi gaura
lãsând sã cadã pe podea ceva ce numai scrisoare
nu se putea numi. Pãrea un cartonaº lucios având
câteva rânduri scrise pe una dintre feþe. Se aplecã,
apucã hârtia de jos ºi o apropie de ochi pânã când
literele devenirã vizibile. Citi ºi reciti textul de mai
multe ori. Era o invitaþie pentru seara de sâmbãtã
la un joc de cãrþi, la reºedinþa doamnei Olga.
Sãptãmânal acolo jucau cãrþi ºi uneori pierdeau sau
câºtigau bani câþiva domni ºi doamne din lumea
bunã a oraºului. Cercul era select. Niciodatã nu
erau acceptaþi membri noi. Trebuia sã aºtepþi sã
moarã câte unul ca sã se elibereze un loc. Grupul
era fix. ªase jucãtori. Niciodatã unul în plus sau în
minus. Toþi cei ºase erau la început refugiaþi de
rãzboi, veniþi în oraº cu o brumã de avere. Izolaþi
imediat de comunitate, ei au gãsit rapid mijlocul prin
care sã stârneascã invidii ºi suspiciuni. Nimeni nu
ºtia prea bine ce se întâmplã acolo. Obloanele mari
de lemn ale ferestrelor erau trase imediat ce sosea
ºi ultimul jucãtor iar din stradã nu puteai sã auzi
nimic. Absolut nimic. Circulau de aceea tot felul de
legende cum cã înãuntru de fapt s-ar întâmpla cu
totul altceva. Ba ºedinþe de spiritism ºi vrãji, ba orgii
de neînchipuit, ba chiar se vorbea cã acolo se
falsificau bani ºi uite aºa jucãtorii devin pe an ce
trece tot mai bogaþi. Poliþia nu s-a sinchisit sã
ancheteze serios cazul niciodatã. Oamenii ãºtia
vorbeau oricum foarte civilizat dacã erau întrebaþi
ºi dãdeau mereu asigurãri cã, sâmbãtã de
sâmbãtã, la doamna Olga nu se întâmpla nimic
altceva decât un joc banal de cãrþi. Trecuserã deja
ani buni, probabil peste nouã sau zece. Acum nu
mai erau aceiaºi jucãtori. Pe trei dintre cei de la
început îi luase ambulanþa pe rând ºi îi dusese
direct la morgã pentru cã duminica dimineaþa erau
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deja reci ºi þepeni. Asta nu a însemnat însã cã
locurile nu s-au ocupat imediat, chiar în sãptãmânile
urmãtoare. Se intra însã doar pe bazã de invitaþie.
Iar cine intra acolo nu mai sufla o vorbã.

Oare cine a murit de data asta?, se gândi Elias.
Invitaþia însã nu îl surprindea deloc. Era

obiºnuit cu jocul de cãrþi. Fiind astrolog, obiºnuia
zilnic sã amestece cãrþile ºi sã le citeascã. În fond,
jocul ãla trebuie sã fie cam acelaºi lucru. Trebuie
sã citeºti doar corect semnele ºi sã ai intuiþia
momentului urmãtor. Problema era însã alta. Elias
tocmai îºi tãiase trei degete de la mâna dreaptã ºi
în starea în care era lucrul ãsta putea reprezenta
un dezavantaj major pentru jocul de cãrþi. Se ridicã
brusc ºi se îndreptã atunci cãtre dulapul din fundul
camerei. Nu îi fãcea deloc plãcere sã meargã acolo,
însã de data asta trebuia sa evalueze mai bine
situaþia. Uºa dulapului scârþâi scurt lãsând sã se
vadã înãuntru cele trei rafturi pe care Elias îºi pãstra

protezele folosite. Avea mâini de schimb ºi pentru
dreapta ºi pentru stânga, însã nici una dintre cele
pe care le-ar fi putut folosi pentru dreapta nu avea
toate degetele. De fiecare datã când i se întâmpla
un astfel de accident, uita sã îºi comande o protezã
nouã ºi eventual ºi una de rezervã. Alese una
veche, dintr-un lemn urât care între timp mucegãise
uºor, ºi îºi înlocui scurt proteza proaspãt tãiatã cu
una care chiar daca pãrea insuportabilã prezenta
totuºi patru degete valide. Trebuia ca pe viitor sã
fie mult mai atent. Nici protezele pentru stânga nu
erau întregi. Ultima datã îºi tãiase stânga de la
antebraþ. Braþele originale nu ºi le mai amintea foarte
bine. Le pierduse pe front ºi singurul lucru pe care
îl regreta cu adevãrat era un tatuaj pe care ºi-l
fãcuse pe vremea liceului. De când avea proteze
îºi propusese de mai multe ori sã refacã tatuajul
pe ele, însã pentru lucrurile cu adevãrat importante
nu ai timp niciodatã. (fragment)

Francisc  Baja

PARALEL
Am ieºit din a treia braserie (a doua de fapt). Aerul

de speluncã bolºevicã era prea intens ºi te lovea în
plãmîni ca un ciocan pneumatic cu repetiþie. Tirul lui îi
mãturã pe toþi indeciºii sorþii. Ajutaþi un veteran de la
Verdun... din rigola din faþa braseriei un pirat cu veston
de caporal îºi negocia într-un picior prezentul incert.
Se sprijinea într-un cactus înfipt în genunchiul stîng,
pãrînd un artist desãvîrºit cu scamatoria lui de vodevil
cu cuplete solitare. Ochii injectaþi, buzele stoarse,
pielea ca de ºarpe de apã, înnegritã de la tranºee.
Era într-adevãr de acolo, de la Verdunul nostru. M-
am oprit o clipã, nu l-am recunoscut, poate nici el pe
mine... Uneori e bine sã uiþi ca sã-þi aminteºti mai tîrziu
cã ai uitat. Filosofie utilã cînd te întorci de acolo. Tipul
amputat de viitor ºtie locul ºi sursa. Magazinele
înºirate în stînga mea îmi reflectã acum paºii impreciºi
ºi disonanþi, la un moment dat mã opresc în faþa uneia,
mã privesc ca pe o hartã, despãturitã ºi lãsînd
deranjamentele la o parte, o cãutarea inutilã în care
cu toþii ne cãutãm, sã lãsãm jos velele bãtrîne marinar
ºi sã coborîm în carena putredã unde se fac jocurile...
cu siguranþã vei coborî, uneori coborîrea asta are alte
valenþe, jucãtorii mizeazã pe demenþã ºi-ºi întind
picioarele în zare aºteptînd sã fie culeºi de serviciul
de mentenanþã a psihicului superior, simulanþii au ºi
neºansa sã cadã în propria oglindã a timpului, nu se
mai regãsesc ºi fredoneazã aceleaºi simptome cu o
perfecþiune de manual de geometrie, din locul ãsta te
întorci amputat de viitor ºi retezat din habitatul tãu
natural, eºti cangrenat pe viaþã ca o specie pe cale
de dispariþie din vreo junglã necercetatã. Doctorii de
conºtiinþe îþi acordã ºansa minime de perpetuare prin
calendarul zilelor cãci îþi atrag atenþia la modul
precognitiv cã se vor sfîrºi. În doi ani te cureþi dragul
meu cã cerebelul nu rezistã la mai mult de atît în cazul
vostru... al vostru, adicã eºti o categorie, o specie

aparte, ecuaþia e simplã, logica de cîntar a tipului de
la aprozarul pe lîngã care tocmai am trecut spune cã
inevitabilul ãsta ne paºte pe toþi, data punctualã o vom
afla cîndva prea tîrziu ºi undeva prea aproape de noi
ca sã ne mai foloseascã la ceva, toþi cartoforii maniaci
au doaga asta, cã într-o zi vor da peste cartea aia, o
vor întoarce flexînd marginea ei de celuloid ºi vor
descoperi inexplicabilul ºters ºi uzat de mîna celorlalþi
jucãtori care s-au curãþat înaintea lor, goana lor e o
fugã perpetuã dupã ora exactã a finitudinii, toate
terapiile încercate au eºuat cãci n-au întrezãrit ultima
carte la finalul ºedinþelor de recunoaºtere a numerelor
oftalmologice, în aºteptarea unui as de picã îºi
tergiversau cura pe motiv cã nu produce efecte
palpabile cu douã degete, sau mãcar unul, ºi sunt
incapabili sã ducã totul mai departe, vitrina ce încearcã
sã-mi reconstituie ºansele speciei ca o icoanã
rupestrã cu bizoni înlãnþuiþi de tuºa unui cremene,
unghiurile de privire sunt ºi perspective ale iluzionãrii
vînãtorului, jocul ãsta nesfîrºit are o origine uitatã
printre rafturi de bibliotecã ºi un cãrucior gol rãsturnat,
menajera ce vine ºi deschide uºa în cãutare de fetuºi
avortaþi pe covor ºi de marchizi agãþaþi de lustrã
deasupra unui scãunel împrãºtiat, trupul meu îmbrãcat
sumar e legãnat pe douã braþe ce par de femeie cu o
claie de pãr negru, menajera se retrage dezamãgitã
cã nu a asistat la o disecþie pe viu pe clasa de mijloc
ºi nu a venit nimeni sã eºafodeze regele ºi regina nici
miercurea asta, cãutarea ei de caporal mã urmãreºte
din noaptea pernelor rãsfirate pe divanul din celãlaltul
încãperii luminat de felinare oarbe sub care nu se
petrece nimic pentru cã totul se petrece la mine în
camerã, dimineaþa o regãsesc printre clãbucii de
sãpun cu care femeia cu claia de pãr mã acoperã
protejîndu-mã de cãutarea ei sulfuricã strecurîndu-
mi sub apã soldãþeii mei. Joacã-te cu armata ta,
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diviziile de menajere ce refuzã sã mai vinã atunci cînd
soldãþeii mei subacvatici revin la suprafaþã, pregãtite
sã le torpileze subconºtientul de proletare uºuratice...
sunt o umbrã a strãzii recompusã din pavajul
tranºeelor ºi din paragrafele camarazilor mei despicaþi
de adierea obuzului de o sutã douãzeci de kilograme
ce nu lasã nimic în urmã dacã te nimereºte în
ghinionul de care ne feream cu toþii ascunzîndu-ne în
buzunare labe secþionate ºi îmblãnite de iepure,
gheare de cioarã cu fundiþã de cocotã, potcoave de
cai pitici (dacã mã loveºti la subsioara genitalã regreþi
mai mult decît eu), crucifixuri dãruite pe peronul
înghesuit cu rude ºi prieteni cãrora le promiþi, dãruite
de logodnice unice pe care e bine sã le þii minte chiar
dacã îþi displac, amici cãrora le promiþi revederea ºi
îmbrãþiºarea formalã, mãcar pe o care poºtalã din
îndepãrtata... aha, de acolo, de unde nimeni nu se
mai... logodnice abandonate pe peron gãsite abia cu
o zi înainte în sufrageria vreunui colocatar vecin
aºezatã în stînga tatãlui mîndru cã viitorul sãu
producãtor de nepoþi va merge sã vomite în tranºee
peste cadavre mutilate, ªi zi-mi ostaºule, ce o sã faci
dupã ce te întorci de pe front, cã fiica mea nu e orice...
evident cã nu e orice, altfel nu intram peste secta
voastrã de sîmbãtã, o sã fac, dupã toate calculele
mele probabilistice, în cel mai bun caz trotuarul, cu
un cactus înfipt în restul piciorului, recitînd dintr-un
Vergiliu metric ºi asimetric ca ºi mine, trenul ce
izbucneºte gonind ca un teleferic subacvatic... Tu
joacã-te cu soldãþeii tãi, tatãl ei ce mã examineazã ca
un negustor de cai întrebîndu-mã dacã am de gînd
sã cîºtig Derby-ul în vreo zi, m-am prins, mã cautã
de vreun talent ascuns, îmi pare rãu tãticule, sunt
inocent pe partea asta de caracter desuet, mã mai
joc cu ºevaletul prin parcuri însorite, nimic devastator,
faþa lui îºi regãseºte severitatea abandonatã adineaori,
cînd mi-a cerut întins peste masa festivã încãrcatã
cu cozonaci sã-i dau piperul, ºi atunci am avut
sentimentul,  preþ de o clipã, cã e o fiinþã umanã, ºi nu
un preºedinte de bancã pregãtit sã mã concedieze
din biroul sãu populat cu istoria anticã ºi statuete
confiscate de la niºte arheologi belgieni ce au uitat
sã-ºi plãteascã contribuþia la timpul potrivit. De dincolo
de vitrinã, chipuri cu aspect de menajere reeºapate
chirurgical îmi privesc incertitudinea ca pe o graniþã
neîncercatã, limita de care nu treci cã nu ºtii peste ce
dai ºi cine te ia în vîrful ascuþit al baionetei cãutîndu-þi
cu o îndemînare de începãtor cãldura vintrelor, doar
o scurtã trecere în revistã a conþinutului ficatului
deversat ºi vei începe sã filosofezi despre
ezoterismele duminicilor ºi ultima iubitã cãreia
bineînþeles îi dedici momentul artistic ce-þi inundã
prezentul cu aerul acela de sfîrºit morbid, dacã m-aº
scutura acum de conþinutul pardesiului ar trebui închis
tot cvartalul acesta, aº infesta iremediabil tot
arondismentul ãsta împuþit, ar trebui trimise echipe
de salvamontiºti ºi Saint-Bernarzi poligloþi ca sã-i
salveze de evul mediu ºi de inchiziþiile recurente ce
te cautã la subþiorile prepuþului, de sindicatul
vrãjitoarelor ce îl folosesc pe Marx ca ºi vehicul
zburãtor ºi maºinã a timpului, de supravieþuitorii primilor
hughenoþii refugiaþi în americi pe caravele ce

întotdeauna întîrzie ºi greºesc adresa ca niºte
porumbei cãlãtori debusolaþi, tot arondismentul
transformat într-un Mérindol reconstituit cu fidelitate,
toþi hughenoþii aliniaþi la marcajul trotuarelor ºi soldaþii
ce vin, Tu joacã-te cu ei pînã ce te spãl, ºi îi golesc
de ultimele murmure ºi ºoaptele ce alunecã pe
caldarâmul roºu ca niºte ºopîrle fãrã trup.

Evident nimic din toate acestea, ei, locatari fericiþi
cã nimic din toate acestea nu se întîmplã, pregãtind
masa cu vesela aniversarã pentru întoarcerea
învinºilor învingãtori precum s-a anunþat în toate
ziarele cu litere uriaºe aproape ieºind din marginea
lor, Tu aºeazã-te în capul mesei acum, da, ºtiu,
mãnînci cu stînga acum, înþeleg perfect, vrei sã te
odihneºti mai apoi, cã la ºase seara ai întîlnire cu ea,
adicã ar fi trebuit sã ai întîlnire cu ea, ea a renunþat
anunþîndu-ºi absenþa pe o indispoziþie de moment, o
tuse fugitivã (oare a spus ºi rebelã), bineînþeles cã
ºtii, aplecîndu-te sã-þi desfaci ºireturile cu o singurã
mînã, A spus cã nu vine? ei, reluîndu-ºi ordinea zilelor
ca niºte maºini atent manevrate de impulsurile
banalitãþii fãrã sã afle vreodatã importanþa
fundamentalã a unui obuz de o sutã douãzeci de
kilograme ce evaporã totul, un adevãrat transformator
de amintiri de clasor, prieten apropiat al preoþilor ce
mai fac un ban cinstit aºa, promenada generalilor
înºiraþi la palat pentru apariþia împãratului care sã le
dea mîna ºi eventual o medalie de merit cu grad de
cavaler, singurul lor merit e cã nu s-au fãcut mãcelari
pe bune ºi ºi-au exersat talentul pe colinele din Lorena
populate cu trupurile noastre ca ciupercile sezoniere
de cîmp, Ce sezon e ãsta? Aici crãpaþi sau muriþi,
zbiera caporalul la noi, brancardierii ce veneau ºi ne
sãltau agili în gãleatã, cã asta mai rãmãsese din unii
dintre noi, eschivîndu-se de traiectoriile morþii balistice
cu salturi ditirambice, plonjînd în vreun luminiº mãturat
de fanta unei mitraliere, lãsîndu-se pe vine într-o
genuflexiune instantanee la auzul unui ºuierat ca de
locomotivã, cãutînd umbra vreunui sequoia milenar
cînd un biplan Breguet intra într-un picaj cu tunul sãu
de 37 mm, împãratul ce întîrzie sã-ºi facã apariþia
triumfalã pe calul sãu de lemn, generalii ce fac feþe-
feþe, s-au pregãtit ore în ºir pentru asta, intendenþii lor
au lucrat ore în ºir la maºina de cusut ca sã le
peticeascã uniformele de galã de urmele eºecului
recent, ºambelanul descompus ce intrã cu o
plecãciune de jansenist de operetã ºi anunþã cu
scuzele familiare cã Maiestatea sa s-a derogat de la
programul zilei, vocile se lovesc unele de altele ca
niºte popice într-o tavernã napolitanã, zvonul e cã
împãratul a adoptat poziþia de onoare, toatã suita ºi
oaspeþii se întruneºte în grabã în încãperea de cristal
unde se aºteptau sã-l vadã cu venele tãiate depus în
cada de marmurã regalã cu margini poleite cu
albastrul venelor, A spus cã nu vine? ºireturile care
refuzã nodul, Va trebui sã înveþi sã le faci cu o mînã,
cu ani în urmã, pe scãunelul din grãdiniþã a repetat
ore în ºir procedura, suitã pentru douã mîni ºi douã
ºireturi, acum e altfel, concert de pian pentru mîna
stîngã, va învãþa ºi tehnica asta pentru ciungi locvace,
pianul negru acoperit de bustul beethovian cîºtigat la
un concert în Zurich, iar mama sa, Nu vrei sã ne cînþi
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ceva, se apropie de maºinãria cu clape de zebrã ºi
nici urmã de praf, mîna sa palpeazã marginile solide
ca de ºold ale clapelor fãrã sã le încerce arcuirea,
Astãzi nu, încãperea de cristal e goalã, cu excepþia
dogilor ce îi privesc înapoi ca niºte vietãþi melancolice
de grãdinã zoologicã, nici urmã de cadã, de albastru,
de împãrat, de medalii, de victorie, împãratul ce se
îmbarcase la Hamburg icognito ºi cu buzunarele
goale, luîndu-ºi cu el doar viaþa, de altfel o agonisealã
nemeritatã. Pe la colþuri se vorbea cã plecarea lui spre
Indii seamãnã cu o sinucidere socialã premeditatã
din timp, Alteþa sa avea pregãtitã o raniþã cu cele de
ale gurii încã din 1917, ºi cã refugiul sãu de garsonierã
mucegãitã din cartierul de imigranþi din Buenos Aires
e o palmã datã generalilor incapabili sã decripteze
paradigmele insolubile ale rãzboiului total, generalii ce
adoptã acum niºte expresii ofensate ºi se bulucesc
la ieºirea din istorie pe uºile palatului regal strãjuite de
santinele aflate la a patra tinereþe, generalii îºi pipãie
mustãþile falnice ofensa asta nu va fi uºor uitatã ºi
ceva trebuie fãcut ca sã le salveze prezentul ciobit,
ªi acum ce-o sã facem Herr General, Habar n-am
Herr General, probabil compoziþii pentru mîna stîngã.

Dacã toate condiþiile sunt întrunite pentru un
rãzboi, atunci va fi rãzboi, asta o ºtie toatã lumea,
sau nu, cei mai vulnerabili sunt tocmai cei ce declarã
cã aºa ceva nu e posibil pe motiv cã toatã lumea
încearcã sã-l evite din rãsputeri. Am pãrãsit retina
vitrinei, rãsfrângerea ei îmi ardea occipitalul
perforîndu-mi zona raþionalã a cerebelului, zonã a
judecãþilor de apoi, despre care se spune cã nu fac
doi bani dacã nu sunt probate printr-un îndelung
armistiþiu al jurãmintelor neîncãlcate, menajera ce mã
punea sã jur cã nu voi mai face umezealã în
aºternuturile cãlcate de ea în fiecare vineri, cînd
verifica armamentul din dotare cu un scuipat pe arsura
lamelei de fontã a fierului de cãlcat încãrcat cu muniþie
din mangal, eu cu ochii în lacrimi instantanee (arsenalul
de temelie al precocilor), îi promiteam totul ºtiind cã
am la dispoziþie divizii întregi de soldãþei în ºifonier...
cãtre sfîrºitul rãzboiului transmisioniºtii îºi tricotau
îngrijorarea pe chip, lucrurile mergeau din rãu în mai
rãu, cei de la comandament mai destupau o sticlã de
ºampanie clocitã comandînd încã o escadrilã de eroi
care sã bombardeze pe vecinii de aºezãmînt tactic
cu gazul muºtar, Dar nu se poate Herr General,
Anume de ce, Pãi pentru cã ultimul erou naþional, Herr
Goering, tocmai a fost doborît deasupra Abisiniei,
nimeni nu ºtia ce cãuta Herr Goering în Etiopia,
probabil plecat în urmãrirea unui stol de cãlifari ce
uºor puteau fi confundate de la depãrtare cu o
escadrilã de Armstronguri englezeºti sau pe urmele
companiei de cafea a lui Rimbaud, noi pe marginea
tranºeelor sãltam deasupra o mînã prin ceaþa de
proiectile minuscule ca niºte þînþari de mlaºtinã (specie
masivã ºi cu aripi biplanice) în speranþa cã ne va
înþepa unul ºi vom primi astfel o scutire cu dimensiune
temporalã variabilã, în funcþie de adîncimea ºi lãþimea
înþepãturii, la lãþimea maximã aveai garantat de la
felcer regimentului un timp infinit, ªi cu restul ãla ce
faceþi? mîini, picioare, torsuri, scãfîrlii ºi scalpuri, ce
figureazã toate la ghiºeul de obiecte pierdute ºi

nerecuperabile, Probabil cã îl punem în formol, felcerul
minþea ca o femeiuºcã de bordel dãtãtoare de
speranþe atunci cînd clientul se trezea îndrãgostit de
arãtarea din budoar, Mai treci pe la noi ºi vedem apoi
frumuºelule... arunca membrul în spatele cortului de
operaþiuni medicale cu liniºtea interioarã a celui ce
munceºte pentru un pretext respectabil, într-o zi ºi
într-un viitor improbabil am sã echipez toatã aceastã
breaslã medicalã infirmã cu lansatoare de grenade ºi
am sã-i trimit sã patruleze linia frontului în cãutare de
tanchiºti ºi de idei revoluþionare de transplanturi de
membre ºi de organe interne... evident cã locotenentul
amorezat se va întoarce la bordel cu garoafele
inevitabile strînse la piept descoperind aici indiferenþa
de cabalinã a obiectului amoros ce se soluþioneazã
în compania a doi artificieri de la Divizia de geniºti a
treiºpea ce o încãlecaserã regulamentar din ambele
direcþii, locotenentul o ia razna ca un opioman scos
de la dozã, îºi scoate pistoletul ºi-l descarcã în cei
trei lãsîndu-le amintire buchetul de garoafe roºii lîngã
marginea covoraºului pe care de obicei se stãtea cînd
se negocia preþul dorinþei... Herr Goering ce îºi
petrecea finalul rãzboiului la bãi de nãmol din Bahir
Dar tratîndu-ºi cicatricile în locuri adumbrite cu ziduri
albe ºi în locuri cîte un petic de verdeaþã ca un cuib
de rîndunici, mãnãstiri ce creºteau din mijlocul
cîmpurilor de stînjeneli ºi cactuºi imenºi ca niºte tei
seculari, ani mai tîrziu, un Goering mai obez ºi locvace
ca un impiegat de cãi ferate, ne povestea cã pe fiecare
insulã a lacului s-a construit din prevedere maniacalã
cîte o mãnãstire care fiecare pretindea cã pãstreazã
în mãruntaiele ei Chivotul de Aur sugerîndu-mi apoi sã
încropim de o expediþie pe lac ca sã-l recuperãm pentru
umanitate, Mai vedem noi, îi spuneam cu aerul cã
subiectul nu e prioritar, cei trei plumbuiþi sunt depuºi în
formol ºi tipul de la poliþia militarã ce vine în investigaþie,
poartã un trenci maro ºi are tendinþa sã cearã detalii
exacte, l-au depistat pe locotenent dupã garoafe, le
furase din grãdina unei localnice îmbãtrînite ce-ºi îngrijea
muºcatele de arºiþa soareului, nu a vãzut-o locotenentul
cãci ea era o pipernicitã ºi probabil a confundat-o cu
vreun pitic de grãdinã octogenar.

Banii pentru tribut
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Pe Costa o cunoscusem într-o dupã-masã
de sfârºit de august. Era îmbrãcatã în negru. Avea
ochii scoºi puþin din orbite, dând impresia de
nesomn, obrajii plaþi ºi albi, de cretã, purtând pe
cap o pãlãrie maro-închis, în jurul cãreia avea
legatã o fâºie de dantelã neagrã. Singure, gulerele
albe ale cãmãºii pãreau sã fie odihnite ºi
sãnãtoase.

Când privirile noastre s-au întâlnit, ochii sãi
albaºtri-gri se deschiseserã ca niºte sâmburi de
caisã. Miezul lor îmi transmisese o energie ºi o stare
nemaiîntâlnitã pânã atunci. Îi întinsesem mâna, în
semn de salut, mã numesc Ona, apoi terminasem
prin a-i sãruta obrajii, tot în semn de salut, cu o
familiaritate care mã înspãimânta ºi mã bucura în
acelaºi timp. Aveam senzaþia aceea pe care
francezii o numesc déja-vu.

Hotãrâserãm sã bem o cafea pe o terasã de
la marginea oraºului, undeva lângã râul sticlos
despre care aveam sã ºtiu mai târziu cã fãcea
parte din viaþa Costei. Eram însoþite de cineva.
Nu mai þin minte de cine ºi câþi eram. Atenþia mea
era acaparatã doar de Costa. Personajul acesta,
sobru ºi închis în sine, prindea viaþã sub privirea
mea, iar asta era fascinant. Îºi scosese pãlãria
de pe cap ºi firele negre, pânã atunci bolnave de
ceva nefiresc, începuserã sã salte în aer ca
bidiviii.

- Cu ce te ocupi?, mã întrebase dupã o pauzã
lungã.

De fapt, pauza aceea nici nu existase cu
adevãrat. Totul se petrecea doar în capul meu, un
cap pierdut în atmosfera umplutã de Costa.

- Studiez încã, rãspunsesem fad, cu voce
puþin tremurândã.

- ªi studiezi ce anume?
- Literaturã francezã. De fapt, limbã francezã.
- De ce doar limbã francezã, literatura este de

prisos?
- Ah, nu, nu este vorba despre asta. Mie îmi

place sã citesc doar ceea ce vreau. Când mi se
impune sã citesc ceva, pur ºi simplu mã transform
într-un copil îndãrãtnic care nu vrea nici în ruptul
capului sã-ºi asculte pãrinþii.

- Faci asta de fel, rãspunsese resemnat de
parcã m-ar fi cunoscut dintotdeauna. Dacã te-aº
pune sã citeºti Moartea la Veneþia, n-ai citi, sunt
convinsã. Am dreptate?

- Depinde, rãspusesem meditativ. Ce-i cu
moartea aceea?

- Te voi lãsa sã fii curioasã, cred cã intuieºti
asta. Curiozitatea este cel mai bun motor al
cercetãrii. Poate chiar pentru viaþã. Are cei mai mulþi
cai!

Schiþasem un gest amuzat. Apoi,

continuasem.
- ªi dacã pe mine mã preocupã altã moarte ºi

nu moartea la Veneþia?
- Vezi, ai început sã devii îndãrãtnicã. Sunt

sigurã cã dacã þi-aº cere sã stai jos, dinadins n-ai
face-o, numai sã nu faci ceea ce-þi cer.

- Se poate, deºi oamenii sunt plini de
neprevãzut. Nu poþi calcula îndãrãtnicii dupã
aceastã teorie. ªi apoi, de unde ºtii cã nu voi merge
acasã sã citesc Moartea la Veneþia?

Am trecut prin cafenea, apoi am coborît pe
terasã. Râul era sticlos ºi împãnat cu frunze uscate
de salcie. Am ales o masã, nu foarte aproape de
el, fiindcã degaja un val rãcoros, iar noi eram destul
de vãratec îmbrãcaþi. M-am aºezat ºi-am comandat
un suc de zmeurã. Costa a preferat o bere cu
lãmâie. Despre ceilalþi nu mai þin minte.

- Ai sã faci asta, continuase Costa, tot dintr-
un soi de îndãrãtnicie. Te vei împotrivi þie de data
aceasta.

- Nu cred cã înþeleg, punctasem prefãcut.
Costa îºi scosese tabachera, ornatã în stil

baroc, luase între degetele subþiri ºi mici o þigarã
lungã. Bãgase filtrul în gurã ºi trãsese primul fum.
Dintre buzele livide ieºise un nor de fum mentolat.

- Vreau sã spun cã tu nu vrei sã citeºti Moartea
la Veneþia, însã te vei revolta împotriva ta ºi, doar
pentru a-mi demonta mie teoria, vei citi.

Chelneriþa, slabã ca o mârþoagã, adusese
comanda. În timpul acela mort încercam sã gãsesc
un rãspuns inteligent. Nu prea mã simþeam capabilã
de acte inteligente, însã trebuia sã fac ceva. Am
luat o înghiþiturã din clondirul cu suc rece.
Înghiþisem strâmb, ca o neroadã ºi ca de obicei.

Am lungit discuþia despre literaturã pe
întreaga searã. Ajunsesem sã punctãm lucruri
profunde ºi-mi dãdeam seama cã nu am suficientã
încredere în mine ºi în pregãtirea mea, pentru a
mã lansa în astfel de discuþii. Costa întinse
discuþia într-atât încât ne-am pomenit discutând
chestiuni din filosofia lui Nietzsche, despre care
eu auzisem doar la orele de filosofie din liceu. Cam
misogin tipul, spusese Costa. Credea cã rolul
femeii este acela de a fi rampã de lansare pentru
bãrbat. Cum se punea problema intelectualitãþii
femeii, cum femeia, din punctul lui de vedere,
devenea o ratatã. ªtii, îmi aduc aminte vorbele
Costei, noi suntem obiºnuiþi sã mocnim în jurul
unui scop, cu început ºi cu sfârºit. Scopul acela,
dacã nu ne este indus, este creat de noi. Se
întâmplã însã ca nu totul sã aibã un scop. Uitã-te
la femeie. Ea nu are un scop, îºi face un scop din
aducerea vieþii pe pãmânt sau din intelectualitate
sau din ea însãºi. Dar ea în sine nu trebuie
explicatã. Fiindcã femeia este singura care se
petrece sau nu.
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*
Costa tãcea mult, când refuzam sã-i acord

atenþie. Pur ºi simplu devenea goalã ca o vitrinã.
Aveam senzaþia cã se gândeºte în mod serios
la cei care o iubesc ºi la cei care fac doar parte
din viaþa ei, rupându-se în douã ca pâinea.
Gândeam cã sunt trecutã la categoria a doua,
ceea ce nu-mi cãdea deloc bine. Atmosfera
devenea atât de apãsãtoare încât mi se fãcea
rãu. Simþeam un soi de greutate sufleteascã, de
parcã aº fi gândit tot ceea ce ea scrijelea în micul
sãu caiet cu scoici.

La începutul legãturii noastre, crezusem cã
tãcerea aceea îmi era dedicatã. ªi mai crezusem
cã eu trebuie sã umplu cu ceva goliciunea tãcerii
ei. N-o puteam umple decât cu gândurile mele
infantile. A trecut mult pânã sã-mi pot da seama
cã tãcerea Costei era tãcerea Costei ºi momentul
în care mã contempla. Reuºise sã mã facã sã
simt când se gândea la glezna mea, gleznã pe
care niciodatã n-am lãsat-o s-o atingã, fiindcã
zona aceea este cea mai sensibilã zonã a mea.
N-ai decât sã-þi imaginezi cum îmi aratã glezna,
îi strigam cu rãutate, fiindcã realizam cã trupul
este singurul aspect superior pe care  îl aveam
în faþa ei.

*
Nu-mi trecuse starea de euforie, însã simþeam

cã ceva îmi apãsa creºtetul capului cu greutatea
unei pietre de mari dimensiuni. Voiam sã fiu cu ea,
însã mã temeam de ceea ce vor crede ceilalþi
despre mine, de cum voi fi vãzutã în cazul în care
dragostea mea pentru o femeie va ieºi la suprafaþã.
Eram pierdutã într-un iureº din care voiam ºi nu
voiam sã ies.

Eºti bine?, mã întrebase Costa intuindu-mi
starea de neliniºte.

N-am rãspuns. Mi-am scos bluza ºi-am rãmas
în sutien. Femeia aceasta care mã iubea cumplit
începuse sã mã sãrute. Buzele ei molatece
coborau de la gât în jos, acþionând ca niºte mici
ventuze. Simþeam un val de cãldurã cum îmi aprinde
obrajii dintr-o datã, ca atunci când dai foc hârtiei
bine îmbibate cu benzinã. Eram îmbibatã de
dragoste pentru Costa pânã la dumnezeu. Un
dumnezeu care nu avea cum sã se supere pe mine,
fiindcã iubeam în sfârºit cu tot ceea ce ºtiam cã
sunt. Am prins curaj, ºi-am dat dracului toate
gândurile.

Am trântit-o peste mormanul de perne,
imobilizând-o cu coapsele. O determinasem sã-mi
urmãreascã fiecare miºcare. Priveºte-mã, o
rugasem, dacã nu mã priveºti am sã-mi ies din stare
ºi n-am sã pot.

Mi-am scos sutienul ºi m-am culcat deasupra
ei. Respiraþia sa caldã îmi uda buzele ca o ploaie
torenþialã. Costa îmi vânã buza de jos ºi mi-o
strânse uºor între dinþi. Îmi plãcea asta, deºi nu
mã putusem nicicum acomoda cu mecanismul.
Dintr-un act reflex, îmi trãsesem buza dintre dinþii
ei, moment în care se auzi un plescãit care îmi

ridicase firele de pãr de pe trup. I-am sãrutat bãrbia
ºi gâtul cu poftã, ca ºi când m-aº fi bucurat în sfârºit
de ceva dupã care tânjisem luni la rând. Mã
bucuram de Costa ºi pentru prima oarã mã
simþeam deplinã, fiindcã puteam sã ofer fericire unei
femei minunate.

Ca-ntr-o plutire, mi-am lãsat capul în voia lui.
Sânii grei, ca pungile pline cu aluat, îºi gãsiserã
perfect culcuº lipindu-se de pieptul ei.

- Fac bine ce fac?, am întrebat stângaci.
Costa mã cuprinse puternic, ridicându-se

deasupra mea, ca un steag din vremuri trecute,
desfãcându-ºi ultimii nasturi ai cãmãºii. Îmi zâmbi
atât de drãgãstos, câtã vreme fãcea asta, încât
am simþit imediat pornirea sã mã ridic ºi s-o dezbrac
eu.

- A câta oarã te îndrãgosteºti?, îi ºoptisem,
lãsând-o sã-mi desfacã pantalonii.

- A ºasea, presupun, îmi trântise ferm. Dar cu
tine mi se întâmplã altceva, îmi spuse mângâindu-
mi obrajii ºi privindu-mã fix în ochi.

- Poate este doar o impresie, îi spusesem
acoperindu-mi goliciunea cu trupul ei gol pe
jumãtate.

- Nu este o impresie, draga mea. Tu îmi vei
frânge inima, în cele din urmã.

- De ce-aº urmãri una ca asta?
Costa nu rãspunse. Se trântise în pat,

strãpungând tavanul cu privirea. Sânii ei se
strânseserã în pungile lor ca strugurii uscaþi.
Uneori, când se întâmpla sã priveascã atât de
intens un lucru, dãdea impresia cã este o chestiune
de secunde pânã ca lucrul acela sã plesneascã.
În ziua aceea nu aveam cum sã înþeleg cã tavanul
urma sã se desprindã ºi sã i se prãvãleascã peste
cap, ca dragostea mea peste inima ei.

*
Nu-mi pot da seama care este într-adevãr

cauza singurãtãþii mele. N-am mai trãit niciodatã
ceva atât de profund ºi de chinuitor. Îmi este dor
de Costa sau îmi este dor de ceea ce mã fãcea
Costa sã devin în preajma ei?

M-am dezbrãcat ºi m-am tolãnit în pat. Am
închis lumina, gândindu-mã cã voi putea adormi.
Lucrul nu se petrece de douã ore. Încerc sã-mi aduc
aminte de adolescenþã, de serile odihnitoare pe
care le-am trãit în casa pãrinteascã, de nopþile în
care adormeam imediat ce-mi trânteam capul pe
pernã. Bag de seamã cã omul nu-ºi poate dormi
singurãtatea odatã descoperitã.

În copilãrie, mama mã trimitea devreme la
culcare ºi tot mama trãgea de mine dimineaþa, când
trebuia sã merg la ºcoalã. Au fost destule momente
în care îmi imaginam cã mamele sunt bune doar
pentru asta. Azi încerc sã dorm în singurãtate,
fiindcã mama nu mai este, ºi tot în singurãtate mã
trezesc dimineaþa, fiindcã nici Costa nu mai este.
Nimeni nu mã mai trimite la ºcoalã.
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Înþeleptul bãiat, care în urmã cu douã zile
vãrsase sucul de mere peste singura placã rãmasã
de la bunica, s-a întors cu spatele la lunã. Nimic
sigur, ce-i drept, fiindcã de atunci stã nemiºcat ºi
nimeni nu ºtie dacã luna s-a supãrat, ori bãiatul. În
orice caz, dacã bunica ar trãi, dacã vocea ei groasã
s-ar mai auzi þâºnind rãzleþ parcã înþepatã din gura
ei micã, bunica ar fi cea supãratã, cu siguranþã.
Supãratã, fiindcã nu ºi-ar mai fi amintit cu exactitate
dacã a uitat sã se mai prefacã supãratã pe nepotul
care nu vãrsase doar suc de fructe prin casã. S-ar
fi aºezat cu greu lângã el ºi, supãraþi, ar supãra
luna ºi mai tare. Cãci, s-ar gândi ea, luna uitã de la
mânã pânã la gurã, la câte sute de mii de oameni
cunoaºte. ªi, atunci, exact atunci, s-ar gândi câte
sute de mii de oameni cunoaºte. ªi câte pisici.
Fiindcã bunicii îi plãceau la nebunie pisicile. Pisicile
aristocrate, fiindcã altele nu ºtia cã existã, de vreme
ce bãiatul nu adormea decât la povestea asta. ªi,
adesea, nici mãcar nu adormea, fiindcã bunica nu
vedea prea bine ºi îl punea la culcare la ore la care
încã mai putea sta la joacã.

Miercuri, bãiatul nu a supãrat doar luna:
pietrele din faþa casei; gãinile vecinilor; cãþelul care
doar se aºezase lângã el ºi la care urlase Ce, acum
o sã zici cã-i vina mea?, ºi care a plecat, privind în
urmã de exact ºase ori. Miercuri, când trebuia sã
meargã la ºcoalã, când colegul de bancã trebuia
sã-i punã pastã de dinþi pe scaun, bãiatul a rãmas
acasã. Fiindcã, se gândea el, bunica nu mai e acolo
sã-l certe ºi apoi sã-ºi cearã scuze ºi sã întrebe
ce zi e ºi apoi sã-l certe iar.

Pe strada pe care locuia, era lin iºte
întotdeauna. O asemenea liniºte nu-ºi mai aminti
sã fi cunoscut de la naºtere, moment din care nu-
ºi amintea nimic, dar îi fãcea o deosebitã plãcere
sã spunã cã era singurul care mai ºtia ceva de
atunci. Asta ºi pentru cã trebuia sã suporte povara
imensã de a-ºi fi luat rãmas bun de la strãina care
i-a dat viaþã. Doar cã povara aceea nu înceta sã
existe nici mãcar acum, când deja bãtrânii satului
spuneau despre el cã e un flãcãu. Niciodatã nu i-a
plãcut acest cuvânt, flãcãu. Fecior, în schimb,
fecior îi plãcea cu dragã inimã sã i se spunã. Dar
nimeni nu-i spunea aºa, nici mãcar bunica. Îi
spunea, simplu, bãiatul, ºi, uneori, bãieþaº, fiindcã
numele pe care îl purta, ei bine, nu-l purta.

Ajuns pe lume dintr-o strãinã pe care încã mai

simþea cã o poartã pe umeri, el însuºi era un strãin.
Crescut de o femeie care îl confunda adesea cu
alþi copii, chiar ºi mult mai mari decât el, bãiatul a
învãþat cã în viaþã te ai doar pe tine. De aceea,
avea prostul obicei de a supãra pe toatã lumea.
Fãcea asta conºtient de faptul cã absolut nimeni
nu-l va plãcea dacã le va da mereu motive de
supãrare. Aºadar, turna apã pe jos, arunca
mâncare pe pereþi, colora întrerupãtoarele ºi le
dãdea nume, de fiecare datã de bãieþi.

***
Însingurata fatã, care mai devreme privea

soarele, încercând din rãsputeri sã plângã, privea
acum chipul bãtrân al unchiului cu care locuia.
Locuia cu unchiul acesta bãtrân de câþiva ani,
imediat dupã ce pãrinþii au pãrãsit-o în faþa primãriei
ºi nimeni n-a ºtiut a cui e sau ce sã îi facã. Aºa a
ajuns în grija bãtrânului (bãtrânul, în grija ei), a luat-
o acasã ºi de atunci e fiica fratelui lui mai mare,
uneori mai mic, alteori a surorii, cu care nu mai
pãstreazã legãtura ºi despre care ar prefera sã nu
mai vorbeascã. Mai bine sã se uite la contoare.

Unchiul, unul dintre bãtrânii satului, era genul
acela de bãrbat care îºi petrecea întreaga zi purtând
discuþii fãrã esenþã sau importanþã, cu tot felul de
prieteni de prin sat. Discuþiile lor se legau, de obicei,
de nimicurile fãcute de unii dintre vecini, de
cheltuielilor pentru utilitãþi ºi, deci, de cât mai arãta,
în dimineaþa cu pricina, fiecare dintre contoarele
casei.

Aºa îºi petrecea zilele fata, care, fiind gãsitã
pe treptele primãriei, n-a fost niciodatã botezatã,
dar cãreia îi plãcea sã creadã cã era fiica unei femei
care ºi-a dat viaþa pentru ca ea sã se nascã. Pentru
fatã, nimic nu era mai frumos decât sã priveascã
soarele ºi sã încerce, din rãsputeri, sã plângã. Aºa,
deci, îºi petrecea zilele fata, urmãrindu-l pe unchiul
bãtrân în timp ce el urmãrea fiecare contor din casã,
în timp ce cântãrea fãina, zahãrul, pesmetul, în timp
ce numãra ouãle ºi feliile de pâine, ascultându-l
atunci când vorbea despre vecinii pe care ea nu-i
ºtie foarte bine, fiindcã nu prea avea voie sã iasã
din casã, ºi întrebând prostii ºi supãrând un unchi
bãtrân (L-ai iubit pe tata? E adevãrat cã mama a
murit când m-a nãscut? De ce nu-mi rãspunzi?).

Îºi vorbeau doar dimineaþa, în timpul micului
sãu ritual, apoi ea gãtea, el pleca în sat, în cãutare
de noi poveºti. În fiecare zi, gãsea câte ceva nou

ÎNTELEPTUL BAIAT
SI ÎNSINGURATA

FATA
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de împãrþit cu prietenii lui, despre oameni care, cel
mai probabil, nici mãcar nu existau. Aºa se explicã
de ce, dupã ce a notat în caiet exact câtã apã ºi
cât curent se consumase înainte cu o zi, a ajuns
sã vorbeascã despre o vecinã care obiºnuia sã
avorteze ºi care, pare-se, ar fi trebuit sã aibã sute
de copii, dar nu s-a ales decât cu unul. Femeii,
despre care nu ºtia sã spunã exact unde stãtea, a
cui era sau alte astfel de lucruri, trebuie sã-i fi pãrut
foarte rãu cã a nãscut unul, dacã, deja când doctorii
nu mai acceptau sã intervinã, intervenea ea. Se
pare, tot aºa, cã ultimele nu-ºtiu-câte chiuretaje ºi
le-a fãcut singurã.

Însã, dincolo de poveºti, bãrbatul s-a comportat
întotdeauna bine cu fata. A trimis-o la ºcoalã, unde,
în secret, ea a descoperit cã nu e uneori nevoie sã
te uiþi la soare, pentru a te apuca plânsul, e suficient
sã te uiþi la el. A scris despre el de foarte multe ori
în caietul pe care îl þine pe post de jurnal, unde nota
tot ce se întâmpla în casã, în curte, la ºcoalã, caietul
ei, aºa cum ºi unchiul avea unul.

***
Înþeleptul bãiat, care visa la clipa asta de o

veºnicie, care ºi-a petrecut atât de multe minute-
ore-zile-sãptãmâni, imaginându-ºi cum va fi, ce va
face, începea sã tremure uºor. Însingurata fatã,
care nu avea habar de nimic din ceea ce viaþa îi
punea la cale, care pregãtea micul dejun pentru
unchiul ei, aºtepta sã ajungã la ºcoalã. Bãiatul îºi
aminti de bunicã ºi de cum ea obiºnuia sã-i citeascã
pisicile aristocrate înainte sã doarmã ºi cum lui
niciodatã nu-i plãcuse povestea asta. Fata îºi
aminti de momentele în care unchiul îi spunea
poveºti ºi când pãrea mai împãcat. Bãiatul se gândi
la toate momentele în care a supãrat-o pe bunicã,
la plãcile pe care le-a zgâriat, aºa cum obiºnuia, în
primele luni dupã ce a rãmas singur, sã facã ºi cu
placa ei funerarã. Fata se gândi, pentru a suta oarã,
la cât de multã iubire trebuie sã-i fi purtat femeia
care i-a dat viaþã, dacã a ales-o pe ea în schimbul
vieþii, la cum ºi-ar dori sã fi avut de la ea mãcar o
fotografie, pe care sã o poatã ridica la soare ºi la
care sã plângã. Bãiatul se gândi la cum nu vizitase
aproape deloc mormântul mamei, la cum arãta
absolut ca oricare altul, la cum îi era dor sã se
supere pe lunã, sau s-o supere, ºi tot aºa cu
animalele vecinilor, pentru a uita de supãrarea pe
care singur ºi-o purta.

S-au regãsit în curtea ºcolii, acolo unde
directoarea îi aduna în fiecare dimineaþã, pentru a
le verifica unghiile ºi carnetele de elev. A început
sã se întunece, din cauza norilor, spre dezamãgirea
tuturor. Directoarea a rãmas, însã, pe poziþii,
spunând cã regulile trebuie respectate. În tot acest
timp, fata însinguratã abia a respirat, iar directoarea,
vãzând asta, a început subit sã zâmbeascã,
imaginându-ºi cã mãrimea ei o lãsa pe fatã fãrã
aer. În fapt, era ceva cu mult mai mic. Bãiatul.

Când mai erau doar câteva minute pânã sã
iasã, învãþãtoarele ºi profesorii i-au lãsat pe copii
afarã, însã fata îºi uitase ochelarii ºi, întorcându-

se dupã ei, l-a gãsit pe bãiat, separat de grup,
legându-ºi ºireturile. Copiii stãteau cu ochii în cer,
sperând ca vântul sã scuture norii, ºi ei sã poatã
vedea totul.

Fata ºi bãiatul se priveau acum de la depãrtare,
bãiatul rãmânând în uºã, fata intrând sã-ºi caute
ochelarii. Afarã, copiii oftau deja, iar bãiatul o privea
pe fatã ºi descoperea cã, deºi n-o observase
niciodatã, îi plãcea c-o observase acum, aºa cã a
fãcut, timid, câþiva paºi spre ea. Fata a rãmas
nemiºcatã, cu inima bãtându-i sã-i iasã din piept ºi
cu ochelarii puºi. Afarã, directoarea ordonã sã se
facã liniºte, acoperind cu glasul ei toatã zarva. Pe
când bãiatul deja ajunsese lângã fatã, afarã se
întunecase ºi mai puternic, iar glasurile copiilor se
auzeau din nou.

Când i-a pus mâna pe rochie ºi i-a dat-o jos,
era deja întuneric bine. A tras-o uºor lângã el, cât
sã-i poatã simþi sânii mici, în timp ce adrenalina îi
cuprindea tot corpul. Ea a rãmas tãcutã, în timp
ce el o mângâia uºor, descoperind pielea ei finã
ºi, dupã câteva clipe, pãrul, la fel de fin. Copiii
priveau spre cer, unii, prin ochelarii lor speciali,
alþii, printr-o bucatã de staniol. Câþiva, refuzau sã
se uite, de fricã sã nu orbeascã. Bãiatul, însã, o
privea pe fatã. Când s-a apropiat puternic de ea
ºi când a început sã respire apãsat, afarã picura
mãrunt. Când colegii oftau, dezamãgiþi cã vântul
nu fãcea decât sã arunce picurii într-o parte ºi
alta, cei doi se priveau în lumina slabã, bucurându-
se de ceea ce ea înþelegea ca regãsire, iar el ca
surprizã.

Abraham alungându-i pe Hagar ºi Ismail
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Eram în anul V de facultate
cînd începusem colaborarea la
revista Tribuna, unde Constantin
Cubleºan, terminînd facultatea cu
cîþiva ani înainte, era redactor.
Nouã, începãtorilor, ne impunea
respect ºi consideraþie prin însuºi
acest fapt, plus cã dãdea dovadã
de o hãrnicie de adevãrat ardelean,
publicînd texte aproape în fiecare
numãr. El era un om de care te
puteai apropia, fãrã riscul de a
cãdea în ridicol: era prietenos,
familiar, totdeauna dispus sã te
ajute, sã te citeascã. Îi lipsea cu
desãvîrºire morga funcþiei, vizibilã
la alþii mai ales faþã de debutanþi.
Din contrã, el se purta cu toþii într-
un fel politicos ºi atractiv: zîmbea
tot timpul, intra în vorbã cu toatã
lumea, participa mereu la hazul
celorlalþi, nu excludea pe nimeni din
preajma sa. Avea vioiciunea
relaþiilor, nu l-am vãzut niciodatã
obosit de alteritate, nici excedat de
pretendenþii la gloria literarã.

Cînd, dupã 90, reveneam din
Germania la Cluj, era primul pe
care-l cãutam, de la el puteam afla
noutãþile obºtii, miºcarea literarã a
zilei în concretul desfãºurãrii ei.
Zîmbetul lui de la prima întîlnire mã
însoþea apoi tot timpul petrecut în
oraºul studenþiei, în care, din
pãcate, gãseam tot mai puþine
cunoºtinþe ºi tot mai multe feþe
necunoscute.

Este adevãrat, abnegaþia lui
ardeleneascã pentru scris mã
influenþa, fãrã ca el sã depunã
vreun efort în acest sens. Îmi fãcea
bine fiindcã venea în atingere cu
deprinderi care se sedimentaserã
în Germania, unde asimilasem
lecþia cã punctualitatea este
politeþea regilor (fãrã a fi regalist,
pentru aceasta) ºi cã hãrnicia în
ale scrisului se va întoarce, peste
timp, ca o rãsplatã pentru fãptuitorul
ei. În schimb, aici, în România –
cum îmi scrisese odatã – poþi sã
dai ºi cu tunul cã nimeni nu-þi
rãspunde la o scrisoare. Aveam sã

primesc ºi o confirmare, imediat
dupã restabilirea mea la Cluj:

Cornel Nistea, de la revista
Discobolul, mi-a spus cã singurii
care sunt prompþi la a rãspunde
solicitãrilor revistei suntem doi,
ambii trecuþi prin experienþa din
Germania.

Acum, la împlinirea vîrstei de 75
de ani ai lui Constantin Cubleºan,
este momentul unui bilanþ parþial.
Din lista cãrþilor publicate de el de-
a lungul timpului, vedem abordate
o mulþime de tehnici literare ºi de
subiecte. El a scris prozã ºi poezii,
piese de teatru ºi reportaje,
monografii ºi cãrþi de criticã literarã,
studii ºi eseuri, a îngrijit culegeri de
studii ale studenþilor ºi doctoranþilor
sãi, cãci este ºi profesor
universitar. Mai rar o asemenea
cuprinzãtoare prestaþie! I se
potriveºte lui însuºi ceea ce
scrisese, nu demult, în revista
Nord literar (nr.3/2014): editorul lui
Liviu Rebreanu, Niculae Gheran,
„se dovedeºte a fi, pe lîngã un

arheolog literar de cea mai bunã
condiþie profesionalã, ºi un prozator
în toatã puterea cuvîntului, un om
cu vocaþie de memorialist ºi un
evocator de fapte esenþiale de viaþã
în comportamentul eroului sãu”,
care impusese un act de istorie
literarã autentic.

Bonomia lui orneazã profilul
Clujului de care este indisolubil
legat ºi al cãrui cetãþean de onoare
este, ne toarnã în suflete optimism
ºi încredere, aici ºi-a construit viaþa
trecînd din succes în succes, la
conducerea mai multor instituþii de
culturã (sau, cum se exprimã
Caragiale în schiþa Om cu noroc:
„succesul este robul amicului
nostru: norocul umblã dupã omul
acesta ca un cîine ascultãtor ºi
credincios”).

Acum, de cînd m-am restabilit
la Cluj, ne întîlnim mai rar, ne
vedem cu oarecere parcimonie.
Dar lucrurile nu s-au schimbat în
fond, poate vîrsta amîndurora ne
dã o anume aºezare, o comoditate
dispusã a amîna întîlnirile. Pentru
mine este suficient sã ºtiu cã
acolo, în Mãnãºtur, la liziera
pãdurii, Titi existã, dar nu oricum,
ci cu pixul în mînã ºi cu zîmbetul
pe buze. Cred cã nimeni dintre
cunoscuþii lui nu îl poate gîndi
altfel!

La împlinirea a 75 de ani, îi urãm
colegului nostru sã ne lumineze la
fel de intens traseele pe care ne
întîlnim, sã ne dea în continuare
exemplul lui redutabil de muncã
neîntreruptã jalonatã de bucuria
împlinirilor, în acest Cluj care a fost
al nostru. Amintirea lui o poartã în
suflet alãturi de multele sale cãrþi,
care îi vor asigura perpetuitatea,
ieºirea din timpul biologic ºi intrarea
în timpul onorant.

Titu Popescu

Cerºetor
sprijinindu-se

într-un toiag
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Iolanda Malamen:Ai debutat în prozã în forþã, ai
luat premii literare, criticii te-au elogiat. Cum arãta
proza anilor ºaptezeci?

Mihai Sin: E frumos ceea ce spui, dar puþin idilic.
Adevãrul e cã mi-am fãcut un loc al meu cu greu, n-
am fost niciodatã un scriitor acceptat „oficial”, ºi cu
fiecare carte am avut probleme, unele destul de grave,
cum s-a întâmplat cu „Schimbarea la faþã”. Cred cã
în anii ºaptezeci începuse sã se scrie o prozã ºi o
poezie normale, în general lipsite de complexe, mai
ales faþã de strãlucita perioadã interbelicã. Dar tot
atunci au apãrut tendinþe mimetice supãrãtoare, care,

în timp, au cãutat sã-ºi construiascã ºi o „armãturã”
teoreticã, fãrã sã mai aibã mãcar o vagã legãturã cu
vechiul „sincronism”.

Iolanda Malamen: Dar cum aratã proza de dupã ’90?

Mihai Sin:Recunosc cã nu sunt un cititor fervent
al prozei din aceastã perioadã. Doar din când în când,
neprogramatic, mai iau „pulsul”, sã vãd ce se mai
întâmplã. Cred cã între timp, „imitaþia” a început sã fie
consideratã o virtute, o dovadã de „mãiestrie” tehnicã,
ceea ce, în opinia mea e similar cu o catastrofã într-o
culturã ºi literaturã care-ºi respectã numele ºi
renumele. Au apãrut ºi „proza porno” ºi „poezia
porno”, mã rog, ca sã fim „în pas cu lumea”... Acum
câteva luni, într-un cotidian „central” am citit un interviu
lãbãrþat pe vreo douã pagini, luat unui tânãr prozator
al cãrui nume îmi era complet necunoscut ºi pe care
l-am ºi uitat între timp. Nu sunt pudibond, am vãzut ºi

Mihai Sin, in memoriam

Un studiu de caz despre
perioada comunistã ºi imaginea
Poliþiei Politice în ultima ei etapã
(Securitatea) îl poate oferi romanul
Quo Vadis, Domine? de Mihai Sin.
Personajul Dominic Vanga,
cercetãtor în fizicã atomicã ºi
jurnalist ocazional, este anchetat,
testat ºi racolat de Securitatea
anului 1988, care pregãteºte
momentul decembrie 1989.
”Antrenorii” lui Vanga sînt
securiºti de diverse tipuri. Cel
dintîi este maiorul Murza, care
alterneazã între duritate fizicã faþã
de victimã ºi bonomie simulatã.
Murza este nici rudimentar, nici
rafinat, muncind la întreþinerea
mitului Securitãþii, care se sprijinã
pe o piramidã de informatori al
cãror numãr nici chiar temuta
instituþie nu îl cunoaºte. El îi
declarã victimei sale ºi, se
presupune, viitorului homunculus
politic care va fi obþinut în

eprubeta aºa-zisei revoluþii din
1989, cã Securitatea îl poate
manipula ºi controla inclusiv pe
Ceauºescu (prin informaþii
confecþionate ºi adevãruri
cosmetizate), aripa reformatoare
a aparatului de represiune optînd
pentru un traseu distinct de acela
al dictaturii clasice ºi rigide. Lecþia
lui Murza se doreºte a fi uºor de
învãþat: existã securiºti zeloºi,
profund ceauºiºti, ºi securiºti în
expectativã (precum Murza); dar
cu toþii sînt niºte actori ºi histrioni.
Instituþia nu mai practicã tortura,
ci doar bãtaia, iar aceasta este
variatã: existã brute (”boxerii”),
existã precauþi ºi rafinaþi. Unii sînt
decenþi, alþii sînt aroganþi ºi fãrã
limite în aplicarea discreþionarã a
puterii. Securitatea este, de fapt,
o sectã deasupra puterii
dictatorului, dat fiind faptul cã are
specialiºti în diferite domenii
(“parohii”). Tehnica aparatului de

Mihai Sin în dialog cu Iolanda
Malamen
(fragmente dintr-un interviu din 2008)

Ruxandra  Cesereanu

Mihai Sin  (1942-2014). În 1965 a
absolvit Facultatea de filologie a
Universitãii Babeº-Bolyai din Cluj, iar
mai târziu a predat ca profesor de lim-
ba românã la Târgu-Mureº (1985-
1971). A fost redactor la revista Vatra
(1971-1990), director al Editurii Al-
batros (1990-1991) ºi ataºat cultural
la Ambasada României în Israel
(aprilie-decembrie 1992). Membru al
Uniunii Scriitorilor din România din
1974, al P.E.N. Club, din 1991.

A debutat în 1966, în revista
Steaua, cu o schiþã. A mai colaborat

la: Tribuna, România literarã, Viaþa
Româneascã, Transilvania, Lucea-
fãrul, Revista 22.

Cele mai cunoscute cãrþi de prozã
ale sale sunt: Aºteptând în liniºte,
Editura Dacia, 1973; Viaþa la o margine
de ºosea, Editura Cartea româneascã,

1975; Bate ºi þi se va deschide, Editura
Cartea româneascã, 1978, Editura
Dacia XXI, 2010; Terasa, povestiri,
Editura Eminescu, 1979; Schimbarea
la faþã, roman, 1985; Quo Vadis,
Domine?, 2 vol.,1993-1996; Editura
Nemira, 2007. (Redacþia)
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am citit destule la viaþa mea, dar ceea ce afirma acolo
junele respectiv a reuºit sã mã îngrozeascã ºi sã-mi
producã o greaþã deloc sartreianã, ci cât se poate de
româneascã. El milita pentru libertatea scriitorului de
a folosi cuvinte deobicei interzise în presã, iar
argumentul de bazã era cã astfel de cuvinte le auzim
frecvent pe stradã, în localuri, în tren º.a.m.d. Culmea
argumentaþiei: un vârstnic domn intelectual, ce trãise
decenii prin Franþa ºi alte locuri cu totul exotice,
revenit de câþiva ani în þarã, fusese oripilat când
auzise astfel de cuvinte rostite neaoº ºi în gura mare
într-un compartiment de tren. Deci dacã ele sunt rostite
în realitate- e musai sã fie scrise aidoma.Întâmplãtor
sau nu, am scris despre degradarea limbii ºi a
limbajului încã din „epoca” comunistã. „Fenomenul”
nu e nou, dar astãzi pare cu totul scãpat de sub control,
ca atâtea altele. Junele tratat cu toatã seriozitatea ca
scriitor, se pare cã n-a aflat pânã acum cã societatea,

(fragment din Gulagul în con-
ºtiinþa româneascã. Memorialisti-
ca ºi literatura închisorilor ºi
lagãrelor comuniste, Iaºi, Polirom,
2005)

represiune este compromiterea
tuturor românilor prin ramificarea
delaþiunii; dar este folositã ºi
tehnica ºantajului patriotic, în
virtutea cãreia o dictaturã pur
româneascã este preferabilã unei
noi invazii sovietice. Alãturi de
anchetatorii rafinaþi ºi de creierele
represiunii, existã roboþii obedienþi
ºi roboþii pãtimaºi (care îºi urãsc
animalic victimele). În gene-
ral,”bãieþii” (securiºtii preferã
aceastã poreclã juvenilã, care ar
sugera perenitatea, veºnica
tinereþe a aparatului de represiune)
se doresc a fi membrii unei secte
de atleþi ai supravegherii ºi
rãspîndirii suspiciunii. Aºa cum îi
analizeazã însã sub lupã Dominic
Vanga, securiºtii nu par sã
aparþinã vreunei naþii, fiind niºte
apatrizi care recunosc o singurã
autoritate, anume instituþia
supremã de represiune.

Al doilea “antrenor” al lui
Dominic Vanga este colonelul
Coldea, un securist manierat, ca-
re admite el însuºi cã este
cameleonic, adaptîndu-se situaþiei
în funcþie de victimele sale. Coldea
susþine cã Securitatea este o
instituþie secretoasã, care îºi
reînnoieºte continuu tainele, astfel
încît mãrturisirile demistificatoare
ale unui Pacepa sînt depãºite, dat
fiind cã fiecare membru cunoaºte
doar departamentul de care
aparþine ºi pionul urmãtor în ierarhia
represivã, fiind o simplã verigã în
lanþ. Coldea îi mãrturiseºte lui
Vanga cã diferitele acte de curaj
disident faþã de dictaturã au fost

îngãduite pentru a fi scrutate în mod
adecvat ºi profesionist nemul-
þumirile ºi tipul de gîndire al celor
recalcitranþi. Tot colonelul explicã
necesitatea pactului între agresori
ºi victimã: Vanga nu va fi torturat
ºi nu va cunoaºte detenþia
îndelungatã, întrucît este ºantajabil
ºi deci remodelabil; prin pact,
Vanga va deveni omul Securitãþii
nu în sensul de delator, ci de lider
confecþionat, antrenat în even-
tualitatea unei schimbãri de
generaþie în structura dictaturii.
Personajului i se atrage atenþia cã
Securitatea pedepseºte douã
lucruri: trãdarea ºi iresponsa-
bilitatea. Principala tehnicã de
control a aparatului de represiune
este sistemul piramidal al delaþiunii,
care a devenit metodã de existenþã
(inclusiv cîrciuma a devenit o
instituþie înregimentatã pentru
supravegherea ºi controlul
populaþiei).

Treptat, Dominic Vanga este
studiat ca un cobai de diferite
eºaloane ale Securitãþii; el este
travestit ºi purtat incognito la un loc
conspirativ al aripii reformatoare
care vrea sã rãstoarne regimul
Ceauºescu. Complotiºtii sînt în
aparenþã securiºti fideli dictatorului.
Clãdirea lor are o arhitecturã
mistificatoare, cu încãperi triplate,
ascunzãtori secrete ºi un tunel de
evacuare. Aici, lui Vanga i se
destãinuie soluþia puciului
anticeauºist, reþeaua de con-
spiratori (aceºtia îºi spun membrii
ai grupului de rezistenþã -imitînd,
la nivel terminologic, rezistenþa

antico-munistã din munþii
României- ºi nu se cunosc între
ei decît parþial), fiind condusã de
un General. Faþã de Securitatea
tradiþionalã, conspi-ratorii
militeazã pentru o moder-nizare a
instituþiei care ar putea fi
reformatã, dar care nu va
dispãrea niciodatã, fiind necesarã
oricînd. De aceea, în complot sînt
angrenaþi ºi indivizi imaculaþi, din
afara Securitãþii, care ar putea
deveni liderii României viitoare,
susþinute de aripa progresistã a
aparatului de represiune. În
vederea puciului, securiºtii nu
racoleazã ºi nu antreneazã
anticomuniºti notorii (aceºtia nu ar
fi acceptat nici un fel de
colaborare cu Securitatea ºi nici
o eventualã împãrþire a securiºtilor
în “buni” ºi ”rãi”), ci doar de rangul
doi sau trei, precum Dominic
Vanga. Pînã la urmã Vanga
acceptã pactul cu Diavolul, ca
pion pãstrat în rezervã ºi pro-
pulsat mai tîrziu la putere, dupã
cãderea lui Ceauºescu. Împre-
unã cu alþi anticeauºiºti, el va trãi
într-o casã conspirativã, în care
fiecare cobai-uman reprezintã un
individ dintr-o anumitã sferã
sociopoliticã ºi culturalã. Dupã
modelarea lor în laborator, cobaii
îºi vor juca, fiecare, rolul politic în
cacealmaua de dupã instaurarea
noului regim.

printre altele, de-aia se cheamã cã încã existã, cu
chiu cu vai, sãraca, pentru a-i apãra pe membrii ei de
cãderea în Barbarie, în pofida atâtor homunculi ºi
mutanþi, care aºteaptã parcã cu sufletul la gurã sosirea
acestei mult adorate zeiþe. Mã rog, fiecare cu ce-l doare
ºi cu „idealul” lui...Pentru mine, proza adevãratã a
acestei perioade, în unele cazuri cu accente de mare
literaturã, o reprezintã în primul rând memorialistica
publicatã de foºti deþinuþi politici, câþiva dintre ei fiind ºi
scriitori cu un talent puternic. Îmi vin acum în minte
numele lui Ion Gavrilã Ogoranu ºi al lui Victor Ioan Pica.
Am scris despre cãrþile lor cã ar trebui sã reprezinte
adevãrate „manuale” ale demnitãþii naþionale. Din
pãcate, printr-o complicitate ale cãrei surse nu sunt
dificil de descifrat, stratul gros de derizoriu, miºtocãreala
ºi un jegos defetism „românesc” a maculat aproape
tot, a sufocat ºi sufocã energii naþionale, coboarã tot
ceea ce ar fi trebuit sã înalþe..
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Mai puþin cunoscutã în ipostaza
ei de cercetãtoare, Liliana Corobca
revine în atenþia publicului cu un
nou roman care, chiar dacã n-ar fi
câºtigat deja un premiu (Premiul
pentru Prozã Radio România
Cultural, 2014), n-ar fi fost aruncat
prea curând într-un con de umbrã,
odatã pentru cã apariþia ultimului
volum (Controlul cãrþii. Cenzura
literaturii în regimul comunist din
România, Cartea Româneascã,
2014) al cercetãtoarei ar putea
determina supraevaluarea retro-
spectivã a acestuia, iar, în al doilea
rând, pentru cã a fost Bestseller la
bookfest 2013.

Dupã primele sale douã
romane, unul premiat, celãlalt
tradus, autoarea ne oferã acum un
volum ce vine, tematic vorbind, în
prelungirea celorlalte. Dacã s-a tot
vorbit, în ultimii ani, de aºa-zisa
poetica basa, nominalizat ºi la
Premiul Naþional de Prozã, „Ziarul
de Iaºi”, Kinderland (Ed. Cartea
Româneascã, Bucureºti, 2013 ne
obligã sã aducem, în sfera
discursului critic, noþiunea de
realitatea basa, un concept cu atât
mai relevant cu cât el nu se reduce
la o singurã realitate, cea din
Republica Moldova, ci se extinde
la întreaga scenã est-europeanã.
Dacã o parte din tinerii noºtri poeþi
au adoptat ºi adaptat, la rândul lor,
poetica-basa, cum a fãcut-o, de
pildã, Dmitri Miticov (Robert
Mîndroiu), realitatea-basa e una
care transgreseazã diferite medii
sociale. E vorba, la modul concret,
de fenomenul migraþionist ºi
efectele sale alienante. Chiar dacã
poate fi catalogat ca roman rural
(deci social), acesta vorbeºte nu
despre un caz aparte, fiindcã
spune, în fapt, una din poveºtile
cele mai des întâlnite azi în þãrile
din fostul bloc comunist – un
adevãrat mit. Sã precizez cã, dacã
romanele anilor 90 (când nu erau
de-a dreptul memorii ori jurnale)
erau niºte poveºti despre realitatea
comunistã vãzutã prin ochii unor
copii, romanele scrise dupã 2000
încep sã spunã povestea evoluþiei

societãþii româneºti - aºa cum
aratã ea dupã revoluþie, folosind,
pe post de disclaimer, vocile altor
copii.

Stilistic vorbind, pretextul formal
(structura epistolarã, elementele
de basm, cliºeele, proverbele,
„zicãtorile”) serveºte conþinutului
confesiv ºi analitic ce descrie, în
mod paradoxal, structura ºi
caracteristicile unor noi categorii
sociale – toate constituind ingre-
dientele unei tragi-comedii ce
mizeazã pe aºa-zisa „poeticã a
aºteptãrii”. Absenþa pãrinþilor e
pusã în contrast cu prezenþa unor
gesturi ale violenþei (bãtãi, beþii,
moarte, din final, a bunicii etc.),
printre care e strecurat episodul,
nu foarte inspirat, al unei pseudo-
idile. Compensativ, viaþa copiilor se
defineºte printr-o nesfârºitã
enumeraþie (liste, planuri,
programãri, etape – mâncare,
activitãþi, plânsul ritualic, lectura de
searã, pregãtirea unor reþete
culinare, treburile pãmântului,
haine, provizii, medicamente,
jucãrii, paºii ritualului magic),
ei putând fi, la o lecturã anti-
metaforicã, diagnosticaþi cu acel
hoarding disorder (o condiþie, ne
spun specialiºtii, ce se manifestã
la copii atunci când membrii familiei
– adicã cei care ar putea controla
procesul – sunt decedaþi sau, pur
ºi simplu, plecaþi undeva departe).
Aºadar, un roman ce mimeazã
sau forþeazã autenticitatea
(oscilând între naivitate ºi sapien-
þa senectuþii, umor ºi autoironie,
pesimism ºi optimism, respon-
sabilitate ºi frivolitate, inocenþã ºi
experienþã), dar care nu e, din
acest motiv, mai puþin veridic; un
roman ce coaguleazã o poveste
cu diverse tematici – psihologice,
morale ºi sociale – e unul care,
dincolo de actualitatea sa uºor
transferabilã în mediul cinema-
tografic (vezi filmul 360), face parte
din categoria ultimului (noului?)
bastion al antropo-centrismului
flancat îndeaproape de o nouã
hermeneuticã.

Paradoxal, dacã puella aeterna

preferã tinereþea fãrã bãtrâneþe,
construcþia personajului principal
din Kinderland vine sã rãstoarne
acest arhetip, fiindcã, sub presiu-
nea unei responsabilitãþi (asumate),
Cristina þine cu dinþii de naivitatea
ei, dar, chiar ºi aºa, conceptul
descrie cu acurateþe profilul ei: fiicã
veºnicã, adepta fanteziei eva-
zioniste, supusã unei serii întregi
(a se citi infinite) de ritualuri de
iniþiere în lumea adulþilor, Cristina
reprezintã, în gramaticã jungianã,
simbolul nevoii de a depãºi
dependenþa faþã de celãlalt, de
unde ºi înscrierea ei în cogito-ul
unui mit al abandonului ce descrie,
iatã, condiþia umanã.

De la Dickens la Twain, litera-
tura orfanilor a avut un succes
monstruos, cel mai probabil,
datoritã faptului cã impune, în
subsidiar, o satirã voalatã, extrem
de rafinatã, adresatã, aici, asi-
metriilor ºi anomaliilor generate de
logica capitalismului sãlbatic
injectat, volens-nolens, în fostele
þãri socialiste. De altfel, pãstrând
proporþiile, lumea nobilã a
animalelor reflectã ori contribuie la
configurarea ºi transmiterea
aceluiaºi mesaj, desigur, într-o
formã alegoricã. De parcã n-ar fi
fost suficient, înscrierea unui
pretext biblic (fetiþa are vârsta
intrãrii în Templu – 12 ani – ºi prac-
ticã, în fond, tot soiul de „minuni”
mai mici), în figura Crist(tinei),
duce la construcþia unui câmp de
tensiune valoric ce înscrie Kinder-
landul (ceva între joc, simulacru ºi
iluzie) într-o cursã canonicã de
lungã duratã, fãrã a-l descalifica
însã din sfera minimalismului (poin-
tilismului aº adãuga) dedicat
biograficului pur ºi dur. Dincolo de
radiografierea sentimentului de
dor, Liliana Corobca ne oferã
varianta gravã (era sã scriu
metafizicã) a celebrei serii Home
alone, refuzând, aproape pro-
gramatic, sã scrie un alt roman al
exilului. Autoarea se/ne pune în
pielea celor care privesc cu
nostalgie distanþarea ºi care
habitueazã, cu nepricepere ºi
nerãbdare (amintind de Împãratul
muºtelor), singurãtatea unui spaþiu
altcândva locuit, livrând, cu inge-
nuitate, o naraþiune cutremurãtoare
despre singurãtate, putere ºi
sacrificiu.

Alex  Ciorogar
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O nouã carte despre Cioran
cade în acest moment pe un teren
destul de aglomerat. Bibliografia
consacratã ilustrului nostru
compatriot, gînditor ºi scriitor
româno-francez, a devenit deja de
pe acum copleºitoare ºi aproape
inhibitorie pentru oricine doreºte sã
se documenteze exhaustiv ºi
onest. S-a instalat cu timpul, în
imaginea publicului larg, dar ºi a
specialiºtilor, un Cioran promovînd
scepticismul radical, blazarea
totalã ca mod existenþial, atot-
puternicia morþii ºi a decadenþei
universale, paradoxalitatea
condiþiei umane, zãdãrnicia ºi
deºertãciunea oricãrei iniþiative
creatoare, într-un cuvînt un pe-
simism absolut, în siajul cam
nivela tor al concepþiei lu i
Schopenhauer, Kierkegaard ºi
Nietzsche. Autorul Tratatului de
descompunere este însã ºi un
ironist amar, dizolvant, ori mai
întotdeauna un blasfemator. Efec-
tul cel mai caracteristic al lecþiei
sale filosofice rãmîne inevitabil
provocarea. Cioran îºi incitã mai
presus de orice cititorul, îi impune
o atitudine ºi o deliberare, prin
însãºi formula discursului sãu
intelectual. El nu e totuºi omul unui
tratat ºi nici al unui opus magnum,
ca referinþe fundamentale ale unei
vieþi de gîndire sistematicã ºi
constructivã. Scrierile sale sînt
alcãtuite, cu puþine excepþii, ca
niºte colecþii de pseudoaforisme
sau eseuri ºi mai ales de observaþii
ºi confesiuni ostentativ originale,
din care se desprinde o viziune
fragmentatã ºi deseori contra-
dictorie a lumii, care nu e a noastrã
ci numai a lui. Dacã unii se re-
gãsesc în ea este pentru cã o
interpreteazã adoptînd-o ºi adap-
tînd-o la propriile lor aºteptãri,
cãrora gînditorul le rãspunde printr-
o admirabilã exacerbare stilisticã
ºi, numai în al doilea rînd, cog-
itativã. Ceea ce ne oferã în sensul
cel mai specific Cioran nu este într-
adevãr atît produsul unei meditaþii,
cît al unei speculaþii generalizate,

juisînd de toate libertãþile posibile
ºi imposibile, inclusiv de cele mai
puþin îngãduite. Cãci el este prin
naturã ºi un rãzvrãtit, un spirit
pentru care negaþia se dovedeºte
substanþa oricãrui pesimism cu atît
mai mult a celui foarte modern.
Speculaþia îi permite Iui Cioran sã-
ºi valorifice întreaga lui identitate
interioarã, întregul lui subiectivism
congenital, care face ca opera sã-i
strãluceascã printr-o diversitate de
poziþionãri, de aspecte care de
care mai stranii, de remarci rela-
tiviste ºi mai ales de nuanþe, fri-
zînd subtilitatea unei inteligenþe
dezabuzate ºi compromise printr-
un exces de rafinament. Aºa se ºi
explicã faptul cã volumele cio-
raniene se preteazã nu numai la
abordãri integraliste, oricum
superioare, dar ºi la altele, sã le
zicem detailiste, în fond tot aºa de
legitime ca ºi primele. Enorma,
luxurianta bogãþie ºi caracterul
obstinamente inedit al speculaþiilor
autorului nostru faciliteazã o
multitudine de comentarii ºi
construcþii critice, mai cu seamã
în variantã detailistã.

O asemenea tentativã între-
prinde ºi Ilina Gregori în ultima sa
carte, intitulatã cam pretenþios
Cioran. Sugestii pentru o biografie
imposibilã (Editura Humanitas,
2012). Datã fiind aversiunea (ºi
agresiunea) gînditorului nostru faþã
de reconstituirea de tip pozitivist a
oricãror avataruri exterioare, ca ºi
faþã de orice evocãri memoria-
listice, din convingerea cã singura
cu adevãrat autenticã este
existenþa interioarã, autoarea ne
propune, în schimbul unei istorii
evenimenþiale, o imagine intros-
pectivã, configuratã din sugestii
parþiale ºi uneori chiar unilaterale,
a miºcãrilor ºi ipostazelor sufleteºti
ale inconfundabilului ºi incompa-
rabilului eseist, mãrturisitor, sau
chiar mai curînd inventator al
propriilor sale stãri de spirit,
observator sau poate creator al
celor mai infinitezimale implicaþii
ale acestora. Cum, pe bunã

dreptate repetã Ilina Gregori,
Cioran se manifestã chiar cu o
veritabilã ostilitate la adresa
indiscreþiilor ºi în fond a vacuitãþii
sau irelevanþei biografismului
impenitent, nu fãrã a avea ºi
motivele lui foarte personale (v.
p.100). El ºi- ar disimula însã
inclusiv lumea interioarã, cãci
„singura istorie adevãratã” este
„viaþa sufletului veºnic urmãrit de
teroarea unui neajuns funda-
mental, de nedefinit ºi fatal”
(p. 33).

Însã Cioran nu se poate feri de
a se dezvãlui ºi de a-ºi pune în
luminã, fie ºi numai prin strã-
fulgerãri intuitive, adîncimile unui
univers interior, zdruncinat de
obsesii chinuitoare ºi de anxietãþi
structurale. Opera lui e o mare
carte deschisã a identitãþii sale
spirituale, vorbindu-ne despre
sinele sãu, chiar ºi cînd se referã
la alþii. Portretistica l-a pasionat pe
Cioran, încît Exerciþii de admiraþie
din 1986 a înregistrat, dupã cît se
pare, cel mai mare succes al lui.
Asupra ei se opreºte pe larg
autoarea noastrã, în cea dintîi
secþiune a eseului sãu, pentru a
ilustra cum portretele lui sînt
implicit ºi propriul sãu autoportret:
„Captivat de ‘misterul’ Celuilalt,
încercînd sã ‘fixeze’ personajul,
portretistul sondeazã, fãrã sã
vrea, ºi în sine însuºi, foreazã în
propriul sãu ‘mister’, dupã cum
privirea pe care o îndreaptã asupra
‘strãinului’ din faþa sa este deja
grea de mirarea acumulatã prin
introspecþie” (p.60). În treacãt fie
spus, tema identitãþii citim aici cã
„nu ocupã un loc proeminent în
discursul filosofic cioranian”,
pentru ca patru pagini mai departe
ea sã devinã „o premisã funda-
mentalã a portretisticii sale” (p. 64),
ceea ce ºi este în realitate. Dar
profilul sufletesc al gînditorului,
rezultînd din portretistica lui, ca de
altminteri din orice pagini ciora-
niene, ar fi produsul unei biografii
imposibile, pentru cã ascunsã,
incidentalã, fulgurantã ºi aproxi-
mativã, bazatã mai mult pe sugestii
decît pe certitudini. Conceptul de
„biografie interioarã” existã de mai
multã vreme ºi Cãlinescu i-a
conferit autoritate. Însã Cioran
legitimeazã o altã varietate de
portretisticã interioarã, în linia lui

Florin  Mihãilescu

,
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Pascal, o portretisticã transcen-
dentalistã (p. 66), cãreia i se aso-
ciazã el însuºi. Concluzia Ilinei
Gregori este admirabilã ºi foarte
exactã, încît meritã citatã aproape
în întregime: „Dacã adevãrul unei
vieþi este de gãsit în ‘omul interior’,
nu în biografia insului condiþionat
de împrejurãri, portretul i s-a în-
fãþiºat lui Cioran ca o modalitate
de a fixa esenþa unei subiectivi-
tãþi, ‘misterul’ pe eare-l vizeazã
întrebarea ‘Cine eºti tu?’ Deºi nu
ajunge în prim-planul operei
cioraniene decît tîrziu ºi fãrã a se
afiºa cu orgoliu în continuitatea
acesteia, portretistica, dincolo de
calitãþile ei literare, imediat
sesizabile, marcheazã o zonã de
intensã preocupare filosoficã,
centratã pe problema individului, a
persoanei ºi identitãþii. Plasat în
descendenþa lui Pascal, Cioran
conferã o dimensiune metafizi-
cã portretului, reînnoind în mod
fundamental tradiþia genului –
funcþia acestuia, înainte de toate.”
(pp.133-134) etc. etc.

A doua parte a eseului de care
vorbim este analiza unui text din
volumul Demiurgul cel rãu din
1969, text intitulat „Paleontologie”,
o lungã meditaþie, sau mai bine zis
speculaþie pe tema morþii ºi a
deºertãciunii existenþiale, unde
problematica portretului se
regãseºte în alte conjuncturi, nu
mai puþin revelatoare. Demersul
autoarei denotã fineþe ºi capaci-
tate asociativã. Conexiunile pe
care ea ni le propune integreazã
implicit textul în ansamblul operei
cioraniene, reconfirmîndu-i liniile
esenþiale, deºi modul de operare
rãmîne principalmente detailist,
invocarea întregului (= adevãrul,
dupã Hegel) fiind în minoritate faþã
de examinarea microscopicã.
Focalizatã pe cele mai variate
detalii, analista identificã în textul
cioranian o provocare la care
rãspunde – o declarã singurã – prin
„cutezanþe exegetice” (p. 227).
Mirobolantul spectru al ipostazelor
speculative conduce la o
adevãratã crizã a comentariului:
„Extremismul tezelor, absurditãþile,
ferocitatea viziunilor, verva toxicã
ºi sarcasmul, exaltarea, umorul
negru, conotaþiile livreºti, fobiile,
fantasmele, concentrate în douã
pagini, ne constrîng sã depunem

armele raþiunii analitice: sîntem
confruntaþi în aceastã primã
secvenþã a eseului cu o crizã.
Cioran atinge aici din nou un
apogeu: este ‘mare’ prin singu-
laritatea sa indiscutabilã, dar
mobilizîndu-ºi toþi demonii. Nu
se af lã oare vîrful at ins în
infern?” (p. 228)

Cu atît mai dificilã pare cã
devine încercarea de sintezã,
mai ales în absenþa unei idei coa-
gulante, care sã domine în
ierarhia descifrãrilor semantice
ºi a retoricii discursului. Ceea
ce lipseºte atît de abundentei
palete de observaþii ale eseistei
noastre, cãreia nu-i scapã totuºi
preeminenþa speculaþiei asupra
pozitivitãþii ºi pertinenþei logice,
este nota de gratuitate esenþialã
a tuturor paginilor cioraniene. E

o gratuitate asemenea aceleia a
poeziei, ca de altfel a oricãrei
arte în genere, lucru deloc
uimitor sau incompatibil, dacã
sîntem de acord cã întreaga
operã a gînditorului nostru este,
în ultimã instanþã ºi mai presus
de toate, creaþia unui mare ºi
neasemuit poet al inteligenþei
omeneºti. O dovedeºte, chiar
fãrã a o spune în mod explicit, ºi
aceastã ultimã carte a Ilinei
Gregori, pe care am parcurs-o
cu realã plãcere ºi evident profit
intelectual, mai ales cã este
remarcabilã ºi din multe alte
puncte de vedere, aºa cum
cititorii o vor putea cu siguranþã
constata, cu aceeaºi satisfacþie
ºi cu aceleaºi beneficii ce se
cuvin unor destinatari prin forþa
lucrurilor privilegiaþi.

Autoportret cu mantie ºi pãlãrie cu boruri largi
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În noua carte a lui
Gabriel Chifu, Punct ºi de la
capãt (Polirom, 2014, 361
pag.), avem de-a face cu o
remarcabilã construcþie
modularã, adicã pe cât de
pedantã în compoziþiile ei
succesive, pe atât de liberã
ºi de tulburãtor flexibilã. E,
în totul, o metaforã finã ºi
cuprinzãtoare a vieþii
omeneºti deopotrivã sub
vremi ºi sub umori („vremea

se stricase. De fapt, nu se stricase, ci doar anotimpul
se întorsese la rânduiala ºi la înfãþiºarea sa fireascã”).
Sunt valabile comentariile deja lansate în marginea
cãrþii, dar mai ales este vorba aici despre o privire
aþintitã, scrutãtoare asupra adevãrurilor aparent izolate
ºi autonome, dar imbricate strâns în subterane nouã
inaccesibile. Fiecare secvenþã se poate citi separat,
e rotundã ºi are toate datele unei poveºti-despre-om.
Pusã în vecinãtatea pe care doar scrisul o poate
mijloci cu alte poveºti din imediata apropriere
temporalã ori din epoci revolute, ea îºi schimbã
sensurile ºi culoarea, ba chiar valoarea de
întrebuinþare. Firele din culise pot fi jucate de o
persoanã sau de mai multe, o anume întâmplare
suportã mereu alte lecturi. Se simte în toatã cartea
aceastã febrilitate a decojirii cepei existenþiale (îmi vine
în minte Günter Grass). Modulele epice sunt într-o
continuã rearanjare ºi remaniere, aºa încât romanul
are o subtil-incitantã osaturã de policier. Personajul
în cãutarea adevãrului recurge la serviciile unui
intermediar. Acesta tulburã oglinda descoperirilor cu
propria sa poveste, nicidecum secundarã. G.C. o
spune el însuºi într-o confesiune de autor: aceastã
„micã epopee a secolului XX românesc” poate fi „o
nouã poveste a lumii, depãnatã altfel… ºi e, totodatã,
o poveste a poveºtii, a acelei poveºti care trece de la
unii la alþii, schimbându-ne vieþile ºi dând timpului alt
înþeles, altã curgere”. Nicolae Manolescu vorbeºte ºi
el despre „o compoziþie neaºteptatã, a (d)racului (care
sugereazã ºi ea, în felul ei, mersul de-a-ndãrãtelea al
istoriei)”. Poveºtile prezentului sunt inevitabil
incomplete, susceptibile oricând de schimbãri de sens
ºi de semnificaþie prin adausuri pãrãsite ori ignorate
dintr-un trecut uitat, ocultat. Dez-vãluirile sunt reþeta
mersului înainte-înapoi al vieþii/istoriei omeneºti. Tot
astfel, în-vãluirile manipulatoare ale oricãrei istorii.
Netitatea nu e punctul forte al omului. O cheie se aflã
ºi în încheierea auto-escortei: „ca autor, aº þine sã
mãrturisesc aici o anumitã nãzuinþã, care, împlinitã,
mãsoarã precis reuºita în prozã: sã descrii verosimil
situaþii pe care nu le-ai trãit ºi personaje în pielea
cãrora n-ai fost niciodatã”. Romanul sugereazã ºi mai

mult. Viaþa pe care n-ai trãit-o ºi pielea în care n-ai
fost ar putea fi chiar viaþa ºi pielea ta. Adevãrurile
tale ºi adevãrurile celorlalþi sunt interºanjabile,
tocmai, paradoxal, fiindcã orice coexistenþã este
impenetrabilã, cum ar zice Camil Petrescu. Fãcutã
din atingeri ºi înmuguriri, viaþa cu tine ºi cu ceilalþi,
cu ºtiinþa ta ºi cu memoria, cu gândul activ al
evaluãrilor cere o poveste pe mãsurã. „Ins de
încercare”, G.C. se pãstreazã deschis remanierilor
de atitudine ºi expresie în toate cãrþile sale, relaþia
cu propriul scris e un spectacol viu, fremãtând, in
progress, cu „întâmplãri dintr-un þinut misterios”.
Nu aº descrie cartea ca roman mistic. Fervoarea
explorãrilor ºi nesiguranþa plinã de neastâmpãr a
modulelor epice sunt, mai degrabã, poematice.
Fiindcã metafora e cea care subîntinde momentele
grave traversate de personaje, conferindu-le aura
de „învãþãturi”, de embleme, de înlocuitori de rost.
De altminteri, Dan Cristea citeºte ºi el: „pagini de
adevãrat poem, în consonanþã cu versurile mai
recente ale autorului, dar ºi cu pagini autobiografice
din Fragmente din nãstruºnica istorie a lumii…”
Metafore ale cunoaºterii sunt ºi transferurile de
sarcinã memorativã dintre personaje. Bãtrânul
profesor deþine o Poveste de care se elibereazã/
se goleºte, dupã legea succesiunii generaþiilor,
încãrcându-l cu ºtiinþa lui despre om pe mai tânãrul
lui ascultãtor. Nu fantastic avem aici, ci apel
inteligent la mijloacele de transport ale poemului. A
înþelege e verbul-obsesie nu doar al poemelor lui
G.C. Dacã invizibilul nu e vizibil pentru ochi, el e
vizibil pentru poezie („prin alchimia literaturii,
ireversibilul devine reversibil”, observã Mircea
Mihãieº). Cu acest ochi liric, utilizat cu o dexteritate
arhitecturalã care nu subþiazã filonul romanesc, îºi
lucreazã cartea G.C. De aceea, personajele nu-
mi par lucrate în alb-negru, imbricatura Rãului cu
Binele e de o extraordinarã profunzime, pânã la
confuzia omeneascã a rãdãcinilor angelic-
demonice. Cãci binele se iveºte, în cazul omului,
cel mai adesea din suferinþã. N. Manolescu îl
pomeneºte, exact, pe Dostoievski, dar ºi umbra
lui Bulgakov stã prin preajmã, cãci tragismul acestui
excelent roman e valorat de o finã undã de
derâdere.

Irina  Petraº

Polirom, 2014

PUNCT ªI
DE LA CAPÃT

GABRIEL CHIFU

Ovidiu  Pecican
Uneori, atunci când ne pasionãm de ele,

studiile lasã urme în viaþa noastrã. Este ºi cazul lui
Adrian G. Romilã care a urmat Liceul Militar de
Marinã, din Constanþa. Chiar dacã nu a rãmas sã
profeseze marinãria, preferând o carierã literarã,
care, în studenþia ieºeanã, a trecut printr-un cenaclu
literar ºi pe la cursuri împãrtãºite cu Florin
Lãzãrescu, Lucian Dan Teodorovici, ªerban Axinte,
Bogdan Creþu, Doris Mironescu, în cele din urmã
fascinaþia mãrii a devenit pentru tânãrul autor una
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tând, dupã propria-i
mãrturisire, ºi cenaclurile
ieºene de la Casa Pogor,
la Casa Dosoftei, junele
aspirant la statutul de
scriitor a participat ºi la
întemeierea grupului
Outopos, dotat cu revistã
ºi cenaclu propriu. Erau
vremuri mitice oarecum,
dintr-o mitoigie personalã,
dar ºi dintr-o istorie
contemporanã a culturii

care începe sã conteze...
În câþiva ani, autorul nemþean a dezvoltat o

vocaþie preponderent teoreticã, trecând dezinvolt
de la eseu la cronica literarã (deci la criticã). Mai
multe reviste din cele douã capitale ale principatelor
de odinioarã – printre ele Convorbiri literare ºi
Luceafãrul – se numãrã printre publicaþiile unde
colaboreazã cu ritmicitate, în timp ce la mai de
curând înfiinþata revistã nemþeanã Conta este
redactor cu drepturi depline.

Prodigioasa lui activitate de cernere a valorilor
literare a pãrut sã punã în penumbrã mai vechea
pasiune maritimã, dar romanul de debut al lui Adrian
G. Romilã, intitulat În drum spre sud (Timiºoara,
Ed. Brumar, 2013, 364 p.), reconfirmã literar o
vocaþie sublimatã la nivelul biografiei ºi comunã cu
atâþia scriitori români ºi de valoare universalã.
Cartea, aºezatã sub semnul unui gen cu reguli ºi
cu tradiþii proprii – „roman de aventurã” se aflã
inscripþionat sub titlul amplei naraþiuni – respirã prin
doi plãmâni tematici: primul dintre ei se raporteazã,
autoreferenþial, la drumul pe care îl face alter ego-
ul auctorial de la condiþia de cititor pasionat cãtre
cea de scrii tor asumat. Sunt pagini de
bildungsroman ambientat în România
contemporanã, vorbind despre „zilele ºi nopþile unui
student întârziat”, vorba lui Gib. I. Mihãescu (ºi el,
un alt fost elev de liceu militar, moldovean ºi talentat
scriitor). Prin celãlalt „plãmân” se exprimã un ofiþer
naval din secolul al XVIII-lea, aflat în slujba marinei
britanice pe faimoasa corabie Bounty, de la
rãzvrãtirea cãreia a pornit, practic, episodul
civilizaþional modern, de tip occidental, din istoria
unor tãrâmuri exotice ºi îndepãrtate.

Suntem, deci, în faþa unei construcþii narative
pornind de la realitatea juxtapunerii a douã planuri:
unul românesc ºi actual, celãlalt istoric ºi maritim,
britanic. Astfel de tentative s-au mai fãcut ºi au
ajuns chiar la o anume vogã, în zilele noastre. Cele
mai recente, probabil, sunt romanele lui Michael
Cunningham, Orele, ºi, respectiv, al lui David
Mitchell, Atlasul norilor. Aici, alernarea planurilor
narative, pendularea între trecuturi ºi prezenturi –
ba chiar incluzând ºi viitoruri posibile – este
motivatã intern de pledoaria pentru anumite
conexiuni etice, oferind modele similare de
construcþie epicã. În fapt, în cazurile de acest gen,
modelul îndepãrtat rãmâne cel dat de vieþile paralele

ale lui Plutarh, un protot ip sui generis al
comparatismului modern. La Adrian G. Romilã însã,
raþiunea acestei opþiuni pare sã f ie
complementaritatea celor douã planuri. Ele sunt
implicate prin pasiunea tânãrului protagonist român
pentru istoria maritimã ºi navalã care se regãseºte
în destinul aventuros al celor de pe Bounty. Vocaþia
navigãrii este, în cazul scriitorului, numitorul comun
care face din narator un personaj, punându-l pe
acelaºi plan ºi conferindu-i acelaºi statut ca ºi
ofiþerului odinioarã real, devenit personaj non-fictiv,
de la bordul navei care spinteca odinioarã mãrile
lumii, pregãtind viitorul unei pãrþi semnificative a
acesteia. Real-fictiv, fictiv-real, iatã adevãrata
aventurã din care îºi hrãneºte cartea sevele. Iar
cãlãtoria livrescã a unuia îºi are corespondentul în
expediþia celuilalt. Situaþia este bine surprinsã în
succinta prezentare a romanului publicatã în Ziarul
de Duminicã. „Cartea combinã douã serii diferite:
o istorie propriu-zisã, cãlãtoria vasului „Bounty”,în
1787-1788, cãtre Tahiti, când are loc revolta
echipajului împotriva cãpitanului Bligh – poveste
care ajunge sã se transforme într-un simbol al
aventurii; iar pe de altã parte, istoria formãrii ca
scriitor a autorului cãrþii. Prima parte este
reconstituitã prin scrisorile unui fost locotenent.
Însoþindu-l pe acesta în aventura sa pe corabie,
printre trãdãri ºi patimi, autorul îºi defineºte literatura
ca pe o formã de evadare. Orice fel de cãlãtorie
este cãtre cea mai bunã lume posibilã”.

Desigur, nu despre o evadare mi se pare mie
cã se vorbeºte în aventua din În drum spre sud.
Mai degrabã despre traseul iniþiatic al oricãrui
periplu interior de felul celui presupus de lecturã
ºi de scris. Cu alte cuvinte, vãd în aventura
propusã pe douã planuri de Adrian G. Romilã
asumarea unei atitudini ahileic-odiseice faþã de
viaþã, chiar ºi atunci când ea beneficiazã de
aparenþa anodinã ºi oarecum austerã a traiului
terestru ºi mai degrabã studios. Ceea ce spune
scriitorul aflat la debut este cã a citi ºi a scrie
echivaleazã oricând cu o odisee pe mare cu final
imprevizibil, încãrcatã de umiditatea sãratã ºi
aducãtoare de imprevizibil a oceanelor lumii.
Trecând de superficia narativã, regãsesc în
progresia spre sud a romanului o profesiune de
credinþã, o ars poetica, un manifest consonant cu
cartea aproape omonimã a lui Fridtjof Nansen
(Spre pol). Dar, paradoxal, acest titlu beneficiazã
de o ereditate mai amplu documentabilã, trimiþând
ºi la excelentul volum de prozã scurtã semnat
odinioarã de tânãrul, pe atunci, Alexandru Vlad:
Drumul spre Polul Sud (1985).

Poate cã romanul lui Adrian G. Romilã se
adreseazã unui club al cititorilor pasionaþi de
literatura lui Hermann Melville, a lui Jules Verne,
Joseph Conrad, Radu Tudoran, Jean Bart ºi a altora
ca ei. Poate cã aceºti cititori se deosebesc de
marea masã a celorlalþi prin predilecþia pentru
aventuri maritime, pentru eroism ºi pentru cultul
aventurii, pe care s-au gãsit ºi filosofi care sã o
teoretizeze. Cu siguranþã însã cã printre aceºtia
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mulþi sunt tineri, nu neapãrat ca vârstã. Cultivarea
tinereþii care nu este neapãrat juvenilã ºi poartã un
elan revigorant. Manifestul implicat de romanul
autorului discutat aici rãmâne astfel demn de interes
nu doar pentru cã restaureazã naraþiunea în
drepturile ei – dupã vremuri ale dezintegrãrii ei
pretenþioase, de la noul roman francez pânã la mai
recente elaborate postmoderne –, ci ºi fiindcã
readuce la suprafaþã un filon de tradiþie în cultura
universalã ºi româneascã, propunând
reîmprospãtarea elanurilor aventuroase în plinã
lume a previzibilului de circumstanþã.

Sunt de aºteptat cãrþile de ficþiune urmãtoare
ale lui Adrian C. Romilã pentru a vedea în ce fel îºi
continuã calea anunþatã prozatorul de vocaþie
ascuns mult timp îndãrãtul comentatorului de
literaturã.

Marius  Conkan
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ªerban Foarþã este –
nu încape îndoialã – cel mai
iscusit virtuoz al limbii
române pe care-l avem. În
aºa mãsurã încât poemele
lui lasã impresia cã nici
mãcar nu sunt scrise în
aceastã limbã, ci, eventual,
într-o variantã intimã ºi
ultra-personalizatã a ei. De
aceea, limbajul poetic al lui
ªerban Foarþã surprinde
funcþii ºi potenþialitãþi ale
limbii române pe care,

probabil, nici chiar lingviºtii experþi n-ar fi capabili sã
le intuiascã ori sã le descifreze. Pe de o parte, acest
limbaj poetic resusciteazã ºi scoate din monotonie
sistemul obiºnuit de relaþii între cuvinte ºi lucruri, aºa
încât ceea ce poate defini un asemenea sistem în
poezia lui ªerban Foarþã sunt imprevizibilul,
stranietatea ºi jocul perfect orchestrat. În ciuda
constrângerilor metrice (privind ritmul aproape
„cardiac” al poemelor ºi rimele insolite), limbajul lui
ªerban Foarþã este incandescent, ca un fluid de foc
care arde ºi transformã instant, printr-o matriþã
alternativã, normele ºi utilitatea limbii române. Pe de
altã parte, poezia lui ªerban Foarþã contopeºte
inteligenþa cu imaginaþia, luciditatea cu febrilitatea
imaginilor, artificiul stilistic cu natura vie a
imaginarului – prin urmare, tehnica demnã de un
matematician cu pasiunea ºi melancolia care aparþin
poetului.

Toate acestea se regãsesc ºi în volumul cu titlul
interminabil (sau, mai în joacã spus, alungit cât un
ºarpe, ca sã fie în acord cu povestea/tematica
volumului), Inverosimilele aventuri adevãrate ale
locatarului din Loch Ness ºi rolul sãu în scufundarea

vasului Titanic în urmã cu fix un secol, apãrut la
Editura Brumar, în 2013. Iniþial, am avut reþineri cu
privire la aceastã carte, mai ales din cauza
intenþionalitãþii ludice, specificate oarecum tezist
încã din titlu. Mã aºteptam sã gãsesc mai multã
fantezie decât poezie, mai mult artificiu decât
consistenþã, mai multã gratuitate în detrimentul unei
minime seriozitãþi a jocului – adicã, aveam
suspiciunea cã matematicianul buf va înãbuºi poetul
din ªerban Foarþã. Aºteptãrile mele, însã, au fost
infirmate tocmai de aceastã sintezã exemplarã –
între inteligenþã ºi imaginaþie poeticã, între
gesticulaþia lucidã ºi cea profund iraþionalã – care
face deliciul Inverosimilelor aventuri, dar mai ales
care produce un discurs alternativ poeziei grave ºi
un stil înregistrat ca brand în literatura românã.
Funcþia acestui discurs nu e doar ludic-umoristicã,
de a provoca amuzamentul prin ironie finã ºi tumbe
lingvistice, ci tocmai aceea de a reda istorii posibile
ale realitãþii, care devin lumi compacte mai debrabã
în interiorul limbajului, decât dincolo de el. Fãrã sã
fie dimensiuni imaginare generate de limbã, dar
autonome în raport cu aceasta, istoriile posibile pe
care Foarþã le construieºte sunt conþinute în tãietura
versului, în aliteraþii, omografii ºi polisemii, în rimele
care epuizeazã dicþionarul de resurse, în gramatica
stoarsã de semnificaþii, deci în sonoritatea limbajului
de tip ouroboros, care îºi înghite structurile fonice
ca sã producã altele noi. De altfel, Radu Vancu, în
eseul „Doi saturnieni”, puncteazã cu o precizie
chirurgicalã caracterul acestui gen de discurs, care
genereazã sonor lumea poeticã ºi se regenereazã
constant: „ca la Mallarmé, poemele lui par traduceri
într-o limbã absentã din toate dicþionarele”. De aceea,
limba lui Foarþã are textura manuscriselor ermetice,
redactate într-un cod imposibil de transcris în ecuaþii
matematice, dar care, în pofida acestui fapt, le face
mistice ºi irezistibile. Cãci jocul de-a/cu limbajul, pe
care Foarþã îl regizeazã, este în primul rând unul
mistic (fireºte, într-un sens metaforic), iar gândirea
vrãjitã a acestui poet nu opereazã cu registre
metafizice, ci tocmai cu fizica ºi chimia cuvintelor.
Misticismul lui Foarþã se consumã, astfel, în interiorul
limbajului, în timp ce istoriile posibile ale realitãþii sunt
create alchimic prin topirea în creuzet a metricii,
rimelor ºi fluiditãþii semantice. Iatã câteva mostre
care ilustreazã fuziunea dintre limbaj, rigoarea
formalã ºi gramatica lumii astfel construite: „Cum
ºerpuie o cobrã/ voi ºerpui ºi eu/ în povestirea-mi
sobrã,/ altminteri, – dar, mereu,// ca limba unei viperi/
peltice, bi- sau tri-/ furcându-se – cãci liberi/ ne place
a trãi” (p. 19); „Ospicii, temniþi, ocne-s/ pentru-ãi de
crime fac,/ ci monstrul de la Loch Ness/ are drept
þarc un lac”(p. 9); „Ca sã ajungem, însã,/ la ceasul
cel nefast/ al navei, – ni-i constrânsã/ a povesti cu
fast// de amãnunte, pana/ ce se-ntâmplase pân’/ s-
a fost trezit cu rana/ din pântec, ce-un pãgân// de
iceberg i-o va face” (p. 49). Cu siguranþã, aceasta
nu este limba obiºnuitã ºi cunoscutã a poeziei, ci
materia ei infraroºie, pe care Foarþã o modeleazã
cu virtuozitate, ca sã punã în luminã zonele pe care
folosirea clasicã a cuvintelor ºi sintaxei le face
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invizibile. Altfel spus, Foarþã ne aratã cã limbajul
poetic nu e doar un vehicul pentru construcþia de
semnificaþii ºi lumi, ci un organism viu pe care, dacã-
l mânuieºti cu pricepere, devine el însuºi o lume
potenþialã, unde fiecare fonem, morfem ºi lexem se
transformã în obiect imaginar. Ca sã izbuteascã
acest lucru, ªerban Foarþã istoriseºte, în Invero-
similele aventuri, povestea monstrului din Loch Ness
îndrãgostit de ºerpoaica din La Tour du Pin, care
este împãtimitã dupã diamantul lui Kate Winslet. Ca
sã poatã obþine acest diamant, monstrul din Loch
Ness strãbate oceanul ºi, deghizat într-un gheþar,
provoacã naufragiul Titanicului. Fireºte, povestea

în sine, cu structurã de basm, este spumoasã,
acest prim nivel al textului putând satisface
nãzuinþele evazioniste ale oricãrui cititor. Dincolo,
însã, de mitologia postmodernã pe care Foarþã o
creeazã (reciclând imaginarul epopeic, cel istoric
ºi cinematografic), mai relevantã este poetica prin
care aceastã mitologie este asamblatã ºi care
constituie dimensiunea din adâncurile apei (ca
metaforã a suprafeþei textuale), fiind paralelã
poveºtii despre monstrul din Loch Ness. Maestru-
dirijor al limbajului, ªerban Foarþã ne învaþã cã
fiecare silabã are rostul ei în lumea aceasta, dar
ºi în lumile celelalte.
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În prima zi a lunii iunie 2012 M.
Houellebecq era în Bucureºti.
Autorul francez de notorietate
mondialã venise ca client al lui
Cezar Petry, sau ca invitat al
Bookfest-ului, dupã unii. Rãspun-
zând la întrebãri nereuºite cu o
lentoare alcoolicã, contactul
scriitorului cu publicul român a
lãsat impresia cã, pentru creierele
noastre blocate, MH este genul de
autor la analiza cãruia te tot
eschivezi pânã aluneci în canoane.

În Inamici Publici (Polirom,
2009), scriitorul francez îºi face
precis urmãtorul autoportret într-o
scrisoare adresatã lui Bernard-
Henri Lévy: “Nihilist, reacþionar,
cinic, rasist ºi misogin stânjenit: m-
aþi onora prea mult dacã m-aþi
încadra în familia prea puþin
ispititoare a anarhiºtilor de dreapta;
în mod fundamental nu sunt decât
un necioplit. Autor plat, lipsit de stil,
n-am cãpãtat notorietate literarã
decât ca urmare a unei incredibile
greºeli de gust comise, cu ani în
urmã, de niºte critici dezolaþi. Din
fericire, provocãrile mele chinuite
au ajuns, între timp, sã plic-
tiseascã.” (p.5) Fiindcã, mai ales
în literaturã, omul este privit drept
un animal foarte plãpând dacã nu-
i faci o filiaþie, lui MH îi plac romul
cu ghimbir, þigãrile ºi lanþul de
magazine Monoprix. Printre influ-
enþe îi recunoaºte pe Baudelaire,
Minunata lume nouã ºi Insula de
Aldous Huxley, American Psycho
de Bret Easton Ellis, Kant,
Auguste Comte, Muntele vrãjit de
Thomas Mann, The Book of Kells
ºi Pif le Chien. În faþa publicului
român a recunoscut cã ºi-a pierdut
inocenþa intelectualã cu Cioran
care l-a luminat în privinþa vanitãþii
poporului francez, l-a frapat
Schopenhauer cu brutalitatea
nemþeascã a frazei, iar în privinþa
erotismului îl preferã pe Pierre
Louÿs, scena sexualã favoritã se
gãseºte în Manuel de civilité pour

Bogdan  Bãrbieru

les petites filles à l’usage des
maisons d’éducation. În prezent
este dublu divorþat, locuieºte în
Spania ºi îi face plãcere dacã pe
adresa houelle@magic.fr îi scrieþi
“Je vous aime”. Ne-a spus cã o
capodoperã cititã de un cretin nu
dã mare rezultat.

Relaxant pentru depresie

Primul roman al lui MH se
intituleazã Extinderea domeniului
luptei (1994) ºi cineva l-a numit
Strãinul generaþiei info, traducerea
în englezã – Whatever – e un fel
de comprimat succedaneu pentru
toatã cartea, iar cei care nu pot fi
mulþumiþi de un dozaj atât de redus
trebuie doar sã citeascã al treilea
capitol din prima parte, însetaþii de
speculaþii interpretative se vor
îndestula. Scheletul ideatic al
romanului este, în mãrturia
autorului, urmãtorul: “I hadn’t seen
any novel make the statement that
entering the workforce was like
entering the grave. That from then
on, nothing happens and you have
to pretend to be interested in your
work. And, furthermore, that some
people have a sex life and others
don’t just because some are more
attractive than others. I wanted to
acknowledge that if people don’t
have a sex life, it’s not for some
moral reason, it’s just because
they’re ugly. Once you’ve said it, it
sounds obvious, but I wanted to
say it.”(The Paris Review, 194/
2010). Personajele principale,
naratorul ºi colegul sãu Raphaël
Tisserand, sunt cadre medii într-o
companie de programatori.
Contextul este unul împãrþit de
sistemul sexual ºi cel economic,
relaþia dintre cele douã
necunoscând niciun fel de
proporþionalitate, totul este produs
cu un limbaj de precizie, o
exprimare paradoxalã când o
foloseºti referitor la literaturã, dar

alternativa categorialã – stil clar – e
de o lejeritate iresponsabilã. Lumea
romanului nu este platã aºa cum
s-au grãbit sã remarce criticii, mai
degrabã acþiunile zilnice imprimã o
apatie oricãrui gest fãcut de o
generaþie cu o spiritualitate înãlbitã.

 Viaþa naratorului este moleºitã.
Inactiv sexual de când a fost
pãrãsit de una dintre puþinele iubite
în urmã cu doi ani, se aflã în
disjuncþie cu colegii de muncã, are
un singur prieten – un preot catolic
pe care se strãduieºte sã-l
pãstreze chiar dacã este nevoit sã
aprobe teorii sociale dubioase ºi
faptul cã “soluþia este Iisus” –, se
mulþumeºte cu masturbarea ºi cu
scrierea ocazionalã de ficþiuni
animaliere, un gen literar cu o
consistenþã teoreticã superioarã.
Pe Raphaël Tisserand îl întâlneºte
cu ocazia unui stagiu de
implementare a unui software
agricol în diferite regiuni ale Franþei,
pe care îl vor face împreunã.
Acesta este un virgin de 28 de ani
obsedat de sex, pe care nu-l poate
obþine din cauza urâþeniei fizice
(corpolenþã + faþã batracianã) dar
ºi a lipsei oricãrei forme de farmec
personal, cicã femeile ar fi dispuse
sã cedeze în faþa unei astfel de
trãsãturi. Cartea se desfãºoarã
prin diversele drumuri pe care cei
doi le întreprind în localitãþi
exterioare Parisului, protagonistul,
printre meditaþiile sale sociologice
ºi o viaþã derulatã impersonal, este
asistat de un Tisserand care agaþã
perpetuu femeile care-i ies în cale,
nereuºit. Relaþia celor doi nu se
numeºte prietenie, este doar
alãturare de corpuri. De altfel,
plecând de la locul unui asasinat
neînfãptuit, Tisserand moare într-
un accident rutier. Conducea un
Peugeot 205 GTI. Personajul
principal suferã o depresie (fãrã
legãturã cu moartea lui Tisserand),
este internat, externat, întreprinde
o cãlãtorie cu un scop imprecis ºi
concluzioneazã, la ora douã dupã-
amaizã, cã þelul vieþii a fost ratat.

Cel de-al doilea roman,
Particulele elementare (1998),
devenit celebru între timp fiindcã
nu i-a adus autorului Premiul
Goncourt, a fost inspirat de
experimentele lui Alain Aspect din
1982 care au demonstrat
Paradoxul EPR (Einstein-
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Podolski-Rosen): când particulele
interacþioneazã, destinele le rãmân
legate. Romanul, etichetat de
Vargas Llosa drept “insolent” (în
sensul benign), a primit Prix
Novembre, din al cãrui juriu fãcea
parte peruvianul, cu o margine de
un vot, dar ºi premiul irlandez
IMPAC, €100.000. Cartea se
obstineazã într-o viaþã modernã
(1998-2008) oribilã ºi golitã care se
desfãºoarã în jurul a doi fraþi vitregi:
Michel Djerzinski, un biolog autist,
ºi Bruno Clément, profesor de
liceu cu fixaþia sexului, un
“Tisserand extins”(MH). Cei doi
sunt victime ale unor pãrinþi expo-
nenþiali pentru valul de liberalizare
sexualã din anii ’60, tatãl (cel
cunoscut) lansându-se în industria
în plinã tumefiere a augmentãrilor
falice iar mama celor doi bifeazã
pentru întreaga viaþã rubrica
“libertinã”. Comentariile venite din
partea autorului în interiorul roma-
nului relativ la generaþia ’68 au în
mod evident o alurã criticã,
condamnarea liberalizãrii sexuale
a acelor ani ºi cultura care i-a urmat
nãscând ecouri puternice de
nemulþumire din partea repre-
zentanþilor acelor ani despre care
MH a crezut cu toatã onestitatea
cã sunt toþi morþi. Bruno ºi Michel
nu sunt reprezentativi pentru
societatea pe care romancierul o
atacã, deºi ambii sunt consecinþe
extreme ale acesteia. Michel, dupã
o copilãrie care a însemnat
începutul adâncirii într-un spaþiu de
miºcare pur intelectual ºi care a
fost punctat decisiv de o idilã ra-
tatã (din partea lui, majoritar) cu
Annabelle, trãieºte o viaþã mi-
nimalistã exceptând cercetãrile
sale ºtiinþifice. Bruno, crescând
într-un mediu vitregit de colegi de
internat care-l supun în lanþ
umilinþelor sexuale, adâncite într-
o adolescenþa stânjenitoare alãturi
de mamã ºi inepuizabilii ei amanþi,
maturitatea este sinonimã cu un
mariaj eºuat, un copil inabordabil
ºi accese de clubbing. Mai târziu,
lângã patul de moarte al mamei,
Bruno îi aruncã acesteia insulte
repetate. Câþiva ani mai târziu,
mama autorului, nemulþumitã de
portretizarea proastã care i se
fãcuse în Particulele elementare
prin intermediul personajului
Janine, a publicat niºte memorii de

400 de pagini care au fãcut ca
presa din Franþa sã simpatizeze
cu MH pentru o primã ºi ultimã
oarã.

În ciuda senzaþiei pregnante de
inutilitate a lumii, uneori apãsãtoa-
re, alteori seninã, Houellebecq a
insistat cã scopul sãu favorit în
roman a fost crearea de scene
heartbreaking, catalogându-ºi
creaþia drept o posibilã melodramã,
fãrã a uita sã adauge însã cã în
propriul caz fiecare încercare de
a construi o scenã sentimentalã,
tendinþa este ca turnura acesteia
sã fie una ironicã. În jurul acestei
cãrþi însã, cordonul criticilor format
pentru a întâmpina ideile autorului
a gãsit potrivit sã denunþe
pornografia, eugenia ºi reac-
þionarismul, ºi, cu un soi de inte-

lectualism etic devansat, tot ei au
privit neputincioºi cum publicul a
continuat sã cumpere romanul,
demonstrându-se încã o datã cã
impactul media este neglijabil.

Poticneala apatiei rodeºte

Rumoarea trezitã de figura lui
MH s-a multiplicat exponenþial în
urma celui de-al treilea roman
publicat, Platforma (2001). Având
în memorie romanele precedente
puternic sexualizate, de îndatã ce
s-a aflat cã subiectul central este
turismul sexual, lumea s-a aºteptat
ca dintre filele cãrþii sã iasã un
penis sãlbatic ca din fermoarul
unui beþiv neglijent. Dacã în
sistemul social al oamenilor
romanul a avut influenþe seismice,

în sistemul literar Platforma a
eºuat comparativ cu antecedenþii
ºi oricum, retrospectiv, este
considerat cel mai puþin reuºit
roman al lui MH. Insuccesul a fost
recunoscut ºi de autor care ºi-a
imputat incapabilitatea de realiza
bine o temã de altfel perfectã ca
punct de plecare. În plus, scrierea
romanului s-a desfãºurat într-un
ritm mult prea facil pentru a-ºi
asigura substanþialitate, totul fiind
finalizat în ºapte luni. Dar poate cã
verdictul nereuºitei este un semn
de intoleranþã. În fond romanul îºi
pãstreazã destul de des inocenþa
stilului houellebecqian, ironia ºi
cinismul aplicate subiectului
sexului, care recent a fost
superficializat în percepþiile noastre
culturale, rãmân simptome atavice
ale unei identitãþi scriitoriceºti bine
definite.

În ciuda rezonanþelor din cutia
cranianã a unui occidental
manipulat de egalitarism,
descrierea fenomenului de
prostituþie se face în roman doar
în optica pozitivã a plãcerii am-
bivalente. Clienþii ºi prostituatele
deopotrivã interacþioneazã complet
conºtienþi de rezultatele pe care
vor sã le obþinã ºi care nu deza-
mãgesc niciodatã. Houellebecq
oferã în Platforma imaginea unei
sexualitãþi împlinite în toate
variaþiunile ei pervertite dar ºi o
apologie pentru femeia thailandezã
care, spre deosebire de occiden-
tale, are o deschidere mai largã
cãtre o situaþie maritalã în care
mulþumirea unui soþ care o între-
þine financiar este acceptabilã.
Comentariul plãcerii o fi astfel com-
plet, însã firele narative promiþã-
toare ale romanului sfârºec drastic
ca-n moartea unui copil precoce:
instaurarea lucrativã de circuite
sexuale sfârºeºte în eºecul adus
de atentat ºi media, Jean-Yves
(partenerul în afaceri al Valériei) îºi
rateazã cariera, singurul lucru
care-l centra, Michel se va sinu-
cide dupã dispariþia singurei lui
posibilitãþi de mântuire în iubire.

Carla Bruni a gãsit de cuviinþã
sã definitiveze calitatea incon-
testabilã a lui MH când a folosit
pentru propriul album un extras
din Posibilitatea unei insule (2005).
Iggy Pop a lansat în 2009 un
album inspirat de “singura carte
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care i-a plãcut în ultimii zece ani”.
Houellebecq a regizat cu propria
mânã filmul cu acelaºi nume, dar
i-a avertizat pe oameni în stânga
ºi în dreapta sã nu-l vizioneze
fiindcã este o experienþã oribilã ºi
toatã lumea este de acord cu el.
Lãsând trivialitãþile deoparte, al
patrulea roman a scos din instalaþia
criticã acelaºi gen de terminologie:
eugenie, tendinþa personajelor de
a þine discursuri ºi nu dialoguri,
determinism darwinist, sex decor-
ticat de sentiment, alienarea faþã de
naturã ºi fiinþã. Rãdãcina ideaticã a
romanului s-a aflat în realizarea cã
egalitatea între sexe nu este punctul
de focalizare al corectitudinii politice,
ci ura faþã de oamenii în vârstã. MH
percepe lumea contemporanã
drept o societate de copii, copii
bãtrâni, unde “dispariþia transferului
patriarhal înseamnã cã astãzi un tip
bãtrân e doar o ruinã inutilã.” De aici
tendinþa evoluþionistã a gândirii
rasei umane îndreptatã cãtre un
viitor al manipulãrii genetice pentru
obþinerea unei vârste etern
favorabile.

Sursa poeticã a romanului,
însã, a fost extrasã din întâlnirea
pe care MH a avut-o cu o
jurnalistã într-o cafenea lacustrã
din Berlin. Aºteptând-o la ora zece
dimineaþa fãrã ca altã existenþã
umanã sã-i fie împrejur, scriitorul a
fost intrigat de apariþia evident
rãvãºitã a unei ziariste care nu
pãrea sã înregistreze în vreun fel
informaþiile care îi erau transmise.
Motivul era urmãtorul vis: “...you
[MH, np] were in a phone booth
after the end of the world and you
were speaking to all of humanity
but without knowing whether
anyone was listening” (The Paris
Review, 194/2010). Senzaþie
zomboidã a unui episod care
marcheazã începutul romanului
unde avem trei instanþe ale
aceleiaºi voci narative: Daniel 1,
Daniel 24 ºi Daniel 25, ultimii doi
fiind clone din viitor ale originalului,
într-o depãrtare de douã milenii.
Acest Daniel 1, contemporanul nos-
tru de nãdejde, este un comedian
de succes, milionar dezinteresat
de relaþia cu propria soþie (Isabelle)
pe care o pãrãseºte pentru al-
ternativa îmbunãtãþitã Esther,
care-l pãrãseºte. Fiul i se sinucide.
Motive îndestulãtoare sã te

abandonezi proiecþiilor de artã
modernã în care cu cât insulta
asupra consumatorului creºte, cu
atât eºti receptat mai bine de
acesta. ªi de asemenea sã te
alãturi sectei Raelite. Scriitorul a
mãrturisit cã a luat parte la o
sesiune de orientare pentru non-
Raeliþi dupã ce a citit câteva cãrþi
de ocultism. Profetul elohimilor a
oferit cu aceastã ocazie mesaje
optimiste despre o rasã extra-
terestrã care ne va aduce reþete
tehnice ale fericirii. Atraºi de
aceastã perspectivã dar ºi de
abordarea amoralã a sexualitãþii,
realitatea face din sectã una
atractivã ºi cu mulþi adepþi; în
roman, Daniel i se alãturã dintr-o
inerþie apaticã dar ºi dintr-un
dispreþ faþã de oameni, care nu are
nevoie de termenul mizantropie.

Felul detaºat ºi etichetant care
este inerent criticii literare nu-i face
însã dreptate romanului. Tonurile
sale sunt multiple: oferã discurs
ºtiinþific, erotism, emoþie, tensiune

de anchetã criminalisticã, umor,
deflagraþie socialã. De asemenea,
romanul conþine fragmentul favorit
al autorului ºi anume epilogul în
care Daniel 25, îngrijorat de lipsa
de contact venitã din partea Mariei
23, decide sã-ºi pãrãseascã
locaþia utopicã ºi sã parcurgã un
spaþiu dezolant presãrat de
reprezentanþi ai rasei umane vechi,
grosiere. Daniel 25  navigheazã un
decor tranchilizat de urâþenie alã-
turi de singura fiinþã faþã de care
manifestã sentimente: câinele Fox.
Explorarea lui se încheie în corpul
romanului printr-o baie fãcutã în
bãlþile care au fost odatã un ocean,
resimþind o senzaþie nutritivã.

În septembrie 2010 a apãrut
ultimul roman al lui Michel
Houellebecq, Harta ºi teritoriul. A
primit premiul Goncourt. Într-o
pozã în care presa încearcã sã-i
ia declaraþii se pare cã a devenit
finalmente fericit în momentul în
care lumea îl iubea în ciuda
neajunsurilor sale.
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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.

Poate dacã o urmãresc, dacã mã iau dupã ea,
ar avea sã-mi arate ceva
odatã ajunsã la destinaþie.
Poate la capãtul minuscului fulger
sã mã aºtepte o imensã furtunã
sã explodeze ceva, pentru ca sã se schimbe ceva.

În timpul nopþii, crãpãtura ºi eu rãmânem treji.
Ne mãsurãm puterile de stãpânitori ai lumii:
eu, ferm, mã þin tare.
Ea, evazivã, preferã sã o ia din aproape-n aproape.

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
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.

Agence générale du suicide (73 Boulevard
Montparnasse, Paris)

Încercaþi, dacã puteþi, sã-l opriþi pe omul
care cãlãtoreºte cu sinuciderea la rever

Jacques Rigaut

Cautã la ora somnului de dupã amiazã copacul cel
                                                                   mai robust.
Adânceºte-te-n mare precum în sala de operaþii
                                                         sau într-o sectã.
Taie-þi frânghii la încheieturi, înalþã-te în derivã.
Vei sesiza cã harpa amuþeºte în scenã, pe fundal
vei simþi rãzvrãtire de trandafiri pânã la sosirea
                                                                   ambulanþei.
Viaþa e doar o greºealã de calcul pe linia de montaj,
o eratã în poemul lui Dumnezeu care rosteºte
                                               pentru tine dar fãrã tine:
abiseazã-te-n Paris dar numai cu stricninul necesar.

Ca sã cobori, orice peron e bun. Viaþa e un vagon
                                                           de clasa a treia.
Þine minte: nu în fiecare zi te înscrii într-un club atât
                                                                     de notoriu
Îmbracã-te zilnic elegant, uitã pijamaua ºi eliminã
                                                                       treningul:
eternitatea nu este un sport, deºi e la fel de
                                                                     obositoare.
Moartea este pentru totdeauna, e bine sã ne dãm
                                                                            silinþa.
Deschide larg florile de gaz: a venit primãvara  invernalã.
Urcã-n copaci ºi pe acoperiºuri în nopþile furtunoase
ºi poartã cu tine, ca pe o cruce, ancora celui care
                                                         a dat de fund.
Lasã-n pãstrare cel mai cuceritor zâmbet al tãu de
           fotografie la minut în faþa ochiului revolverului
ºi-o despãrþire în orice loc cu excepþia frigiderului:
este de prost gust, ne spune protocolul, sã  amesteci
poftele corpului cu anorexiile sufletului.

Traduceri de Cãtãlina Iliescu

Jesús  Jiménez  Dominguez
(Spania)
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De o vreme încoace, mai exact
de prin 2006, de la apariþia
romanului Ecluza, ne-am obiºnuit
sã vedem în Radu Mareº un autor
de o mare seriozitate, dedicat în
exclusivitate romanului (a ºi
debutat cu unul premiat de USR
în 1972), creatorul care nu se
risipeºte într-o puzderie de forme
literare ºi care, din când în când,
iese cu câte un roman remarcabil,
cum au fost Când ne vom întoarce
(2010) ºi Deplasarea spre roºu
(2012). Elogiile ºi premiile nu au
întârziat sã aparã, pe bunã
dreptate, încât se pãrea cã proza
scurtã – cât de scurtã? – este un
moment depãºit, dacã nu chiar
abandonat. Fireºte, asta dacã ne
fãceam cã nu vedem cum în presa
literarã publica din vreme în vreme
ceea ce el numeºte proze, iar noi
le-am putea spune ºi nuvele. Apoi,
în acest an a scos la Editura
Polirom un volum de asemenea
proze (Sindromul Robinson, 2014).
Pe de o parte, aceastã întâmplare
aratã cã autorul dã o importanþã
mai mare decât am bãnuit genului
scurt (în cazul lui Radu Mareº ar fi
mai nimerit sã spunem genul mai
scurt), ceea ce ne obligã ºi pe noi
sã îl reconsiderãm, în raport cu
opera sa romanescã.

Volumul conþine patru titluri: O
bãtaie în uºã, Sindromul Robinson,
care dã ºi titlul cãrþii, Antimetafizica
ºi Linii ºi cercuri. Ele sunt de naturã
sã radiografieze existenþa fiinþei în
raporturile ei cu lumea din patru
perspective diferite. Modalitãþile
scriitorului rãmân aceleaºi cu care
ne-a obiºnuit ºi în romane. Radu
Mareº þine mult sã ofere cititorului
cazuri autentice prin introducerea
de mãrturii, relatãri ale unor
persoane/ personaje, jurnale,
analize. Prin asta nu suntem într-
un spaþiu strãin de cel al romanelor
sale. Apoi, trebuie sã luãm în
seamã faptul cã prozele lui Radu
Mareº se structureazã ase-

mãnãtor cu felul în care se
realizeazã arhitectura romanelor,
chiar dacã trebuie sã admitem cã
nu poate fi vorba doar de un model
sau, mai ales, chiar dacã autorul
nu pare cã ar vrea sã diferenþieze
speciile aceleiaºi familii printr-un
mod de tratare diferenþiatã, impus
de dimensiunile fiecãreia.

Începutul prozelor – în cazul
romanelor nu este altfel! –
porneºte de la oglindirea unei
realitãþi comune, fãrã ca nimic sã îi
tulbure aparenta banalitate. Apoi,
la un moment dat, cadrul începe
încet sã miºte, sã îºi asume o
identitate proprie, sã se
redimensioneze, sã impunã reguli.
Naratorul, dupã propriile-i legi,
organizeazã propriu-i univers, îl
populeazã. Munca lui seamãnã cu
aceea a regizorului care îºi
organizeazã scena. Asta
înseamnã cã dacã acolo s-a plasat
un cuþit, putem fi siguri cã el o sã
taie la un moment dat. Astfel de
detalii genereazã premoniþie ºi
întreþin o stare de emoþie, deºi ele
nu evolueazã dupã un curs
convenþional ºi de cele mai multe
ori dobândesc alte semnificaþii
decât cele aºteptate.

În Antimetafizica, bãtrânul
invalid Al, în compania cãruia
naratorul ia din când în când câte
un ceai, neapãrat de mentã, este
de un pitoresc aparte, nu doar prin
culturã ºi rafinament, ci ºi prin
tabieturile ciudate, conturate în
singurãtatea sa, din ce în ce mai
ferm decupatã, prin înstrãinarea
treptatã, dar sigurã, a fiicei sale,
trãitoare peste hotare. Cu toate
astea, în ciuda unei dezvoltãri a
povestirii spre Al, drama profundã
este a naratorului, scriitorul ºi
prietenul lui, în compania cãruia îºi
bea din vreme în vreme ceaiul.
Conversaþia lor are capacitatea de
a remodela spaþiul. Naratorul
cuibãreºte o teamã, cã discuþia lor
ar putea lua o direcþie precisã,

cunoscutã lui, direcþie ce ar vrea
sã o evite, dar nu o va face, fie din
politeþe, fie cã nu vrea sã-ºi tulbure
prietenul. Aºa se face cã
dialogurile lor alunecã aproape
inevitabil spre problema sinuciderii,
a execuþiilor, chiar dacã
perspectiva este una ºtiinþificã, a
încercãrilor de clarificare. Vorbind
mereu despre alþii, uneori chiar
despre personaje literare, cum ar
fi Kirilov din Demonii lui
Dostoievski, freamãtul ascuns
constã în temerea cã vorbesc sau
cã ar putea vorbi despre propria-
le fiinþã. De aici ºi pornirea
nemãrturisitã de a-ºi apãra fiecare
singurãtatea ameninþatã, pentru cã
se alunecã într-o conversaþie de
tip cozerie, adicã facilã, dar având
o curgere imprevizibilã, gata
oricând sã alunece într-o direcþie
nedoritã. Este ºi un prilej pentru
autor sã schiþeze opinii despre
realitãþi ale actualitãþii culturale
româneºti, cum ar fi cea despre
arta postmodernã.

Prin tot ce face, Al pare sã
asedieze singurãtatea ºi intimi-
tatea prietenului sãu, scriitorul,
chiar dacã etaleazã mereu o
politeþe conformã cu rafinamentul
cultural al personalitãþii sale. În
schimb, ca din întâmplare – toate
se petrec ca din întâmplare! – , þine
sã precizeze, dupã ce comen-
teazã în termeni lipsiþi de
menajamente deosebirea dintre
execuþiile meticuloase la ameri-
cani ºi cele sumare în cazul
europenilor: „ – Mã gândesc cã
orice romancier viseazã în  secret
la toate astea.” (p. 127) Iar la
plecare nu uitã sã-i dea o broºurã,
o carte tehnicã pentru execuþiile
dintr-o seamã de penitenciare din
Statele Unite, „pentru unul din
romanele tale viitoare”. Teama
scriitorului-personaj este cã Al
pãtrunde prea adânc în intimitatea
fiinþei sale, cã  tulburã un bun pe
care îl ºtia ºi îl dorea numai al lui:
singurãtatea. Aºa se contureazã
o dramã lãuntricã, una care se
cronicizeazã în adâncul fiinþei, fãrã
sã se consume în manifestãri
exterioare. Orizontul rãmâne
acelaºi, întors spre om, iar nu
deschis cãtre vreo speranþã de
dincolo de el.

În acelaºi timp, prozele din
volumul de faþã sunt explorãri noi

Andrei  Moldovan
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ale universului fiinþei, fãrã îndoialã.
Normalitatea existenþelor comune,
punct de pornire preferat al
prozatorului, trece pe nesimþite ºi
la fel de firesc dincolo de limitele
convenþionalului, într-o curgere ce
nu se deosebeºte cu mult de cea
a poemelor. Aºa este ºi povestea
Irinei (Linii ºi cercuri), patroanã a
unui local din Roma ºi care a fost
cândva arhitect în România.
Autorul o redã ca pe o mãrturisire,
o experienþã de viaþã, eliminând în
acest mod, cel puþin formal,
posibilitatea ficþiunii. Viaþa Irinei nu
este una comunã, tocmai pentru
cã neglijeazã o ºablonizare a ei,
ceea ce îi dã dreptul sã fie ºi un
spectator de luat în seamã, nu
doar actor. Un cuplu fals, dar bine
sudat, este rezultatul unei
înþelegeri generoase a lumii, a
fiinþelor din jurul sãu, fãrã a se lãsa
pradã unui procustianism comun.
Impulsurile de moment cãrora le dã
curs, judecându-le ulterior, dacã
este cazul, dau un anumit farmec
ºi o undã de romantism nuvelei,
dar fãrã sã cadã în manierism.
Dimpotrivã, nu de puþine ori
personajul lasã impresia cã este o
fiinþã pregãtitã ºi pentru
neprevãzutul vremurilor ce vor
veni. Asta se vede ºi prin iniþiativele
prin care îºi rezolvã capcanele
bovarice.

Nu de puþine ori, autorul
deschide uºa spre laboratorul
propriei creaþi, lucru de naturã sã
consolideze o perspectivã a
autenticului, nu fãrã complicitate
între prozator ºi cititor, atâta vreme
cât în povestirea Irinei, întâlnitã de
scriitor întâmplãtor, se plimbã  ºi
personaje din creaþiile anterioare
ale lui Radu Mareº (Iulian Oncicã),
într-o bunã tradiþie balzacianã.

Aparte oarecum în volum, dar
nu în opera lui Radu Mareº, este
structura prozei O bãtaie în uºã,
camusianã într-o bunã mãsurã,
dacã nu ar fi finalul. Popasul de
câteva zile a naratorului într-o
insulã greceascã, gãzduit într-o
casã izolatã pe malul mãrii de
rezervata ºi austera doamnã
Eleni, trãind o trecãtoare poveste
de iubire cu mai tânãra Eleni,
prezenþã tainicã, dar seninã într-o
astfel de izolare, toate astea fac sã
se accentueze un interes pentru
comportamentul strãinului gãzduit.

Numai cã, în final, la revenirea
naratorului în insulã, aflã cã
locuinþa a fost victima unei mari
explozii, cã s-a spulberat precum
un vis, cu tot cu stânca pe care
era construitã. Din frânturile de
informaþii pe care le aflã de la un
barman plictisit, se întrezãreºte o
dramã profundã a doamnei Eleni,
consumatã în singurãtatea casei
de pe stâncã. Schimbarea bruscã
a perspectivei narative fac din
Eleni un personaj central, tragic,
naratorul mulþumindu-se cu rolul de
martor, astfel cã cititorul este tentat
sã reia lectura, pentru o înþelegere
diferitã a lucrurilor. Autorul nu
comite pentru întâia datã o
asemenea schimbare neaºteptatã
a perspectivei narative, de naturã
sã aprofundeze înþelegerea dramei
umane. Dimpotrivã, se pare cã are
o anumitã preferinþã pentru asta,
atâta vreme cât o întâlnim ºi în
romanele sale, mai cu seamã în
finalul a ceea ce credem cã
reprezintã punctul de vârf al creaþiei
sale romaneºti, Când ne vom
întoarce.

La fel, putem afirma cã se
resimte un interes ºi o plãcere ale
autorului în diversificarea
modalitãþilor literare de investigare
a celor mai profunde ºi mai puþin
bãnuite realitãþi ale fiinþei. Nuvela
ce dã titlul volumului este pre-
zentatã, în aceeaºi intenþie de a
oferi o „felie” de existenþã autenticã.
Nu aº vrea ca „felia” sã trimitã
spre o înþelegere naturalistã,
pentru cã nu este cazul. Sindromul
Robinson se înfãþiºeazã ca un
jurnal ºi caiet de creaþie în acelaºi
timp. Notaþia zilnicã îi permite
autorului sã porneascã de la
observaþii aparent comune, într-o
curgere cãutatã, puþin neliniºtitã
prin freamãtul lãuntric al celui pe
care îl vom numi din nou narator,
pentru cã devine ºi personajul de
prim-plan al propriului jurnal. Izolat
de bunãvoie într-un bordei din
sãlbãticia unei pãduri ce stã mereu
sub ameninþarea viforului înlocuind
cu succes ritualul ceaiului sau al
cafelei din alte proze, precum
Robinson Crusoe în îndepãrtata sa
insulã, îºi cultivã singurãtatea ca
pe o valoare purã, generatoare a
regãsirii de sine prin actul creativ.
Legãturile cu lumea sunt aproape
inexistente. Ele se rezumã la un

pãdurar amabil, care îi aduce din
când în când mere ºi pâine ºi cu
care schimbã câteva cuvinte,
având grijã sã nu fie prea multe.
Tabieturile impuse de noua situaþie,
admiþând-o ca privilegiatã, cât ºi
notaþiile din jurnal, în care uneori
se intersecteazã realitatea ºi
icþiunea, îi ascut simþurile, îi
rafineazã observaþia.

Notaþiile în jurnal se terminã
uneori abrupt, reconstituirile sunt
susþinute ºi de fantezie, faptul
divers se transformã în literaturã,
dar fenomenul este ºi reversibil, o
seamã de detalii conduc spre
presimþiri, se invocã întâmplãri
ciudate, dar nu se duc pânã la
capãt, cum ar fi înmormântarea lui
Mãierean, lãsând atmosfera sã se
încarce de aºteptãri, ceea ce
tensioneazã, neliniºteºte. În
puþinele vorbe ale pãdurarului se
strecoarã premoniþii. Totul curge
inevitabil spre tulburarea brutalã a
intimitãþii naratorului, prin aducerea
în bordei a „fetei fãrã nume”,
salvatã de la îngheþ, ºi prin nãvala
zgomotoasã a þiganilor. Nu faptul
în sine este dramatic, cât gestul
þiganului care, la ieºire, se întoarce,
ia de pe masã foile cu pumnul,
scoate o filã scrisã din Jurnal, apoi
citeºte  „fãrã intonaþie, dar ºi fãrã
sã se poticneascã. Fãrã voce a mai
citit, doar miºcându-ºi buzele,
încruntat, o frazã sau douã.
Momentul urmãtor e la fel de precis
desenat: a strâns foaia în pumn ºi
a aruncat-o. A ieºit imediat, fãrã sã
mai scoatã un sunet, nelãsându-
mi nici rãgazul sã strig dupã el.”
(p. 116) Dintr-o datã, tot efortul de
pãstrare a intimitãþii, a nucleului pur
ºi intact al fiinþei, se prãbuºeºte
aici. Singurãtatea ca mod benefic
de apãrare a sinelui se spulberã.

Revenind la nedumeririle noas-
tre de la începutul comentariului,
cred cã suntem îndreptãþiþi sã
presupunem cã pentru Radu Mareº
nu existã o delimitare netã, din
punct de vedere al creatorului, între
roman ºi aºa-numita prozã scurtã,
atâta vreme cât explorãrile în
problemele fundamentale ale
relaþiei omului cu lumea se fac prin
redimensionãri interioare similare
ºi cu mijloace nediferenþiate.
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Edificiul lumii literare este
susþinut de câteva “bârne”
motivaþionale specifice. Dacã
trecem de eufemisme precum
magie, explorare, experiment,
genialitate, fascinaþie sau vrajã -
vom descoperi adesea ances-
tralele narcisisme, autocentrãri ºi
viclenii prin care omul a cãutat o
formã de supravieþuire ºi de
afirmare de sine între semeni.
Dezvrãjirea probabil cã este unul
dintre evenimentele cele mai
neplãcute prin care cineva ajunge
la cunoaºterea unei realitãþi fruste
ºi neiertãtoare. Totodatã ea este
vitalã pentru asigurarea unei
minime igiene a actului intelectual.
Dezvrãjirea tendinþei inerente
comportamentului literat de
autoiluzionare ºi automistificare de
sine nu trebuie sã lipseascã într-
un mediu mental ce se vrea
sãnãtos. Automistificarea în care
literaþii nu pregetã sã se scalde
este o combinaþie ciudatã a
convingerii unicitãþii, a singularitãþii,
a providenþialitãþii subiectului cu o
cvasireligioasã, transcendentalã
investiþie în creativitatea aceluiaºi.
Am minþi dacã nu am recunoaºte
cu toþii, cei care funcþionãm în
habitatul humanioarelor, cã nu am
avut niciodatã sentimentul cã
suntem cei aleºi, cã suntem
speciali, cã nu ne comparãm cu
ceilalþi sau cã pur ºi simplu mai
avem încã ºi încã un atu în
mâneca noastrã de scriitori.
Credinþa în originalitatea proprie,
alaiul de superbii disimulate, falsele
modestii - toate acestea ºi încã
câte altele sunt reacþiile chimice
ascunse ce energizeazã ºi
motiveazã activitatea literaþilor.
Întreaga dantelãrie þesutã în jurul
aurei stilului unic, a scriiturii
originale, a ficþiunii supreme, a
salvãrii prin imaginaþie, a eliberãrii
prin fantastic se dovedeºte
adesea a fi doar o suitã de idealuri
jolly joker pe care maimuþele
mimetice învaþã sã le manipuleze
în scopul autoafirmãrii ºi impunerii
de sine în grupul din care fac parte.

Norocul literaþilor este cã, prin
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inerþia activitãþilor specifice, mai dau
nas în nas, din când în când, cu cãrþi
care le scuturã trena de automis-
tificãri: lucrãri ”extraterestre” care
dezvrãjesc ºi emit un suflu îngheþat
peste apele cãlduþe ale oceanuui de
mini-mesii literate. O astfel de carte
este ºi Cucerirea socialã a
Pãmântului (ed. Humanitas, 2013,
trad. Dan Crãciun) scrisã de
entomologul, biologul ºi mai recent
antropologul Edward O. Wilson.

Wilson este cunoscut în
lumea ºtiinþificã occidentalã.
Naturalistul, câºtigãtor de douã ori
a premiului Pulizer pentru cãrþile
sale, este de decenii autoritatea
numãrul unu în studiul furnicilor ºi
a termitelor. Atenþia, pasiunea ºi
tandreþea lui Wilson pentru acest
organism eusocial care este
furnica rezultã ºi din capitolele
mediane ale bestsellerului New
York Times numit mai sus. În
secþiunile Cum au cucerit insectele
sociale lumea nevertebratelor ºi
Forþele evoluþiei sociale,Wilson ne
oferã, prin descrierea sinergiilor
specifice acestui organism
multiplu al coloniilor de furnici, cheia
de acces la principiile, dinamicile
ºi resorturile ascunse ale
sociabilitãþii complexe. Fãrã
îndoialã avem de-a face cu o
insectã totem, insectã care i-a
deschis orizontul spre ceea ce în
ultimele decenii se configureazã a
fi sociobiologia sau studiul
sistematic al bazei biologice a
tuturor formelor de comportament
social. Ca pãrinte fondator al
sociobiologiei, Wilson a cãutat sã
integreze cunoºtinþe dintr-o arie
largã a ºtiinþelor - pornind de la
etologie, ecologie, geneticã,
matematici superioare, geofizicã ºi
altele. Concomitent Wilson
pledeazã ºi pentru o sintezã
hermeneuticã (adicã cãutãtoare de
sens) ce doreºte sã integreze
ºtiinþele, artele ºi disciplinele
umaniste. Termenul de consilianþã
(consilience în englezã) propus de
biologul american cautã sã
dezvolte o imagine ºtiinþificã de
ansamblu prin care epica evoluþiei

omului vine reconstruitã pe baza
analizelor tuturor domeniilor, fie ele
strict ºtinþifice sau umaniste.
Wilson este cu siguranþã un
iluminsit de secol XXI, care cautã
o îmbinare fericitã între ºtiinþele
exacte ºi disciplinele spiritului. Un
punct forte al cãrþii constã tocmai
în arta lui Wilson de a corela ºi
dezvolta o perspectivã unitarã
despre istoria ºi condiþia umanitãþii
pornind de la ultimele teorii ºi
dezbateri ale antropologiei ºi
evoluþionismului ºtiinþific. Plãcerea
lecturii apare ºi datoritã capacitãþii
cãrþii de a propune un spaþiu
deschis ºi pigmentat cu forme/
evenimente/comportamente ºi
observaþii cât mai disparate prin
care Homo Sapiens îºi realizeazã
traiectoria autoconstituantã. Însã
dincolo de rigurozitatea biologului
sau de proporþionarea înþeleaptã a
savantului, cartea este un rãspuns
dat de un om de ºtiinþã aflat la
vârsta bilanþului final - problemelor
eterne cu care filozofia se
confruntã de milenii: întreaga carte
este configuratã în jururl celor trei
mari întrebãri pe care Wilson le
preia de la cunoscuta pânzã a lui
Paul Gauguin - De unde venim?
Ce suntem? Încotro ne îndreptãm?

Din acest punct de vedere
naraþiunea devenirii naturii umane
se dovedeºte atât o epopee
adesea crudã, bazatã pe
supravieþuire ºi exterminare cât ºi
o poveste de succes a inteligenþei
ºi cooperãrii speciei noastre.
Oricum am lua-o avem de-a face
cu o carte care zguduie din temelii
tendinþele intelectualilor de a
suspenda în cercurile idealizante
sau estetizante discursul despre
om: ”Omenirea este o specie
biologicã într-o lume biologicã. În
fiecare funcþie a corpului nostru ºi
a minþii noastre, la fiecare nivel,
suntem excelent adaptaþi sã trãim
pe aceastã planetã. Aparþinem
biosferei în care ne-am nãscut.
Deºi ne-am ridicat la un nivel
superior în multe privinþe,
rãmânem o specie animalã din
fauna globalã. Vieþile noastre sunt
supuse celor douã legi ale
biologiei: toate entitãþile vii ºi toate
procesele vitale ascultã de legile
fizicii ºi ale chimiei; respectiv, toate
entitãþile vii ºi toate procesele vitale
au apãrut prin evoluþie, guvernatã
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Omul devine sub privirea na-
turalistului doar un caz de sinergie
socialã. Desigur, e vorba despre
animalul care reprezintã gradul de
complexitate maximal ºi tocmai de
aceea abordarea se cere voalatã,
aplicaþiile ºi explicaþiile demersului
sociobiologic trebuie sã fie profund
nuanþate. Totuºi tendinþa de
integrare a omului într-un pattern
biologic-evolutiv  nu poate fi ig-
noratã la biologul american.
Holismul grupal al speciilor de
insecte eusociale descrie in nuce
modurile de coagulare ale
organismului social - iar acesta
aduce noi modalitãþi de înþelegere
ale condiþiei umane. Pentru Wilson
comportamentul animal social,
deci ºi cel uman, e guvernat de re-
guli epigenetice elaborate de legile
evoluþiei. Prinurmare cunoaºterea
istoriei maimuþei antropoide
echivaleazã cu elaborarea unei
mature ºi ºtiinþifice cunoaºteri de
sine a umanitãþii: ”Pe scurt, condiþia
umanã este o amestecãturã ende-
micã, înrãdãcinatã în procesul evo-
lutiv care ne-a creat pe noi.”(p.74)
”Amestecãtura” sau labirintul
evoluþiei antropoidelor devine temã
centralã în cartea lui Wilson.

Dar cum rãspunde omul de
ºtiinþã celor trei întrebãri filozofice
formulate mai sus? Ne vom ocupa
în cele ce urmeazã doar de prima.
În secþiunea a II-a, cea care
acoperã aria provenienþei ºi
constituirii lui Homo Sapiens - ne
sunt prezentate principalele etape
ale antropogenezei preistorice. Aici
Wilson este cu adevãrat maestru.
Capacitatea sa de transpunere în
habitatul ºi peregrinãrile strã-
moºilor noºtrii ne poate conduce
înspre focalizarea unicitãþii ºi
contrastului pe care specia umanã
le reprezintã. Apariþia, pericolele,
explozia creatoare, rãspândirea ºi
dominarea sferei biologiei terestre
face din om cel puþin un animal
bizar: “Vieþuitoarele din unica
specie Homo Sapiens au apãrut
în ultimele sute de mii de ani ºi s-
au rãspândit în toatã lumea doar
în ultimele ºaizeci de mii de ani.
Alte specii nu erau pregãtite pentru
un asemenea asalt. Acest deficit
a avut în scurt timp consecinþe
cumplite pentru restul lumii
vii...”(p.27)

De la primii paºi ai austra-
lopitecilor, prima colonizare a
pãmântului de Homo Erectus pânã
la celelalte specii de hominizi cum
sunt omul de Neanderthal, hobitul
de pe insula Flores sau omul
denisovan - Wilson nu ignorã nici
un element al biodiversitãþii din care
se trage omul modern. Atuul central
al speciei noastre reprezintã pentru
Wilson dezvoltarea unei dinamici
evolutive în care socialitatea deþine
un rol central. În fapt  descrierea
întregii epopei de dominare a
pãmântului de cãtre om devine în
cartea lui Wilson un pretext pentru
introducerea ºi forjarea unei noi ºi

originale teorii a selecþiei multietajate
specifice lui Homo Sapiens: ”Calea
spre eusocialitate a fost trasatã în
urma unei competiþii între selecþia
bazatã pe succesul relativ al
indivizilor în cadrul grupurilor ºi
selecþia bazatã pe succesul relativ
al grupurilor.” (p.28) Atât altruismul
ºi cooperarea cât ºi competiþia ºi
dominaþia devin prin noua teorie
trãsãturi specifice hominizilor.
Pentru Wilson doar o explicaþie
inerent dualã care menþine o
tensiune oscilantã între primatul
genetic al individului ºi primatul
genetic al grupului acestuia - poate
da seama de complexitãþile ºi
pluridimensionalitatea condiþiei
umane.

Dimensiunile mari, specia-
lizarea corporalã pentru viaþa la
liziera pãdurilor tropicale, apariþia
degetelor opozabile, poziþia bipedã,

alimentaþia bazatã pe carne,
utilizarea controlatã a focului ºi
menþinerea de tabere stabile
(cuibul) în care sã se producã o
diviziune a muncii sunt pentru
antropolog preadaptãrile esenþiale
care au avantajat specia noastrã.
Totuºi evoluþia în interiorul
grupurilor ºi dezvoltarea unei
metastabilitãþi sociale sunt factorii
privilegiaþi pentru dezvoltarea
inteligenþei ºi a aptitudinilor
altruist-competitive specifice
omului: “Egoismul, laºitatea ºi
competiþia noneticã promoveazã
interesul alelelor selectate
individual, în vreme ce diminueazã
proporþia alelelor altruiste,
selectate la nivel de grup. Acestor
înclinaþii distructive li se opun
alelele care îi predispun pe indivizi
spre un comportament eroic ºi
altruist în folosul membrilor
aceluiaºi grup.” (p.72)

Dupã întreaga saga a
descrierii cuceririi plantei de cãtre
Homo Sapiens, pornind de la noua
sa teorie a selecþiei, dupã ce aflãm
legãtura intimã dintre tribalism,
rãzboi ºi comportamentul uman,
dupã o aprofundare a vectorilor
eusocialitãþii prin insectele sociale
- Wilson ne oferã în finalul cãrþii
o veritabilã derivare a compor-
tamentelor culturale ale speciei de
pe poziþiile biosociologiei. Spaþiul
nu ne permite sã ne oprim asupra
tuturor punctelor scandaloase pe
care ºtiinþa are sã le devoaleze în
legãturã cu natura umanã. Evoluþia
culturii, originile limbajului, ale
moralitãþii, ale religiei ºi chiar ale
creaþiei artistice vor fi explorate din
unghiul eusocialitãþii animale -
ceea ce reprezintã o incisivã dez-
vrãjire a sferei adesea idealizante
în care intelectualul umanist
respirã: ”Fiinþele umane sunt
personaje într-o poveste. Suntem
vlãstarele unei epopei neterminate.
Rãspunsul la întrebãrile exis-
tenþiale trebuie sã se afle în istorie
ºi aceasta este, desigur, abor-
darea specificã disciplinelor
umaniste. Dar istoria conven-
þionalã, consideratã independent,
este trunchiatã, atât în ordinea ei
cronologicã, cât ºi în felul sãu de
a percepe organismul uman.
Istoria nu are sens fãrã
preistorie, iar preistoria nu are
sens fãrã biologie.” (p.341)
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Pentru Andrei Bodiu, in memoriam

I

În octombrie 2013 am avut
ocazia sã particip ca moderator la
Maratonul de poezie femininã
organizat de Andrei Bodiu la
Universitatea Transilvania din
Braºov. O însoþeam aici, la invitaþia
dumnealui, pe tânara poetã
catalanã Sònia Moll. Îl cunoscusem
la Universitatea din Granada, cu
ocazia unui Congres organizat de
Oana Ursache, profesoarã de
românã la Granada, cu bucuria de
a descoperi un om cald, cordial,
visãtor ºi, în acelaºi timp, dinamic,
întreprinzãtor.

Aº vrea ca prin rândurile de
faþã, scrise la invitaþia poetei
Ruxandra Cesereanu, pe care am
avut plãcerea de a o cunoaºte cu
ocazia Maratonului, sã aduc un
omagiu, al meu ºi al Sòniei Moll,
distinsului poet, dascãl, ºi, în
acelaºi timp, generos prieten,
Andrei Bodiu. În amintirea lui, l-am
conceput ca pe un mic maraton,
care prezintã trei mari autoare din
literatura catalanã a secolului XX.
O literaturã care a devenit tot mai
cunoscutã ºi recunoscutã, dupã ce
nu o þarã, ci o culturã, cea catalanã,
a fost invitatã de onoare la Târgul
de Carte din Frankfurt în 2007.

“Participante” la acest simbolic
maraton sunt Mercè Rodoreda
(Barcelona, 1908-1983), Maria-
Mercè Marçal (Ivars d’Urgell,
1952-1998), Montserrat Abelló
(Tarragona, 1918) ºi, în plus, Sònia
Moll (Barcelona, 1974).

II

Parcursul ascendent al
literaturii catalane de la începutul
secolului XX, prin valurile
avangardiste numite în Catalonia
Modernisme (cel mai mare
exponent în arhitecturã este Antoni
Gaudí) ºi Noucentisme (nume dat
de Eugeni d’Ors, reprezentant de

frunte, spre a sublinia idealul de
împlinire a unei culturi de naþionale
de facturã europeanã, întemeiatã
pe canoane literare ºi artistice
clasice ºi mediteraneene), a fost
brusc întrerupt de rãzboiul civil
spaniol (1936-1939), generat de
agresiunea franchistã împotriva
Republicii democratic alese.

Mercè Rodoreda, care la
vremea respectivã lucra la
Institutul de Litere Catalane al
guvernului catalan ºi fusese deja
premiatã ca tânara romancierã, a
trebuit, asemenea multor
intelectuali, artiºti, scriitori, oameni
de ºtiinþã, culturã, din sfera politicã
etc., sã ia drumul exilului.  Cel mai
cunoscut roman al ei, Piaþa
Diamantului1, scris în exil, la
Geneva, a fost calificat în 1983 de
cãtre Gabriel García Márquez,
drept “cel mai frumos roman
publicat dupã rãzboiul civil spaniol.
Mercè Rodoreda – spunea marele
scriitor – a scris într-o catalanã
splendidã romane frumoase ºi
dure, cum nu se întâlnesc multe în

literatura contemporanã. Unul
dintre ele este La plaça del
Diamant”.

Publicat în 1962 de cãtre
editorul Joan Sales (autorul al
romanului Incerta glòria, care

roman reprezintã, împreunã cu
Piaþa Diamantului, un diptic de
romane esenþiale având ca
scenariu rãzboiul civil spaniol), ºi
tradus ulterior în peste 30 de limbi,
romanul lui Mercè Rodoreda este
o cronicã extrem de fidelã a
Barcelonei pre ºi postbelice.
Începând cu momentul febril al
republicii, cu:

„acel aer proaspãt, un aer, de
cîte ori mi-amintesc îmi dau seama,
nu l-am mai simþit niciodatã de-
atunci. Niciodatã. Amestecat cu
mireasmã de frunzã ºi cu
mireasmã de floare, încã-n boboc,
un aer care s-a dus ºi nimic din
ce-a venit dupã aia n-a mai fost ca
aerul din ziua aia care mi-a fãcut o
tãieturã în viaþã, fiindc-a fost c-un
aprilie ºi flori încã-n boboc, când
micile mele dureri de cap au
început sã se facã dureri imense
de cap”,

pânã la pierderea libertãþii ºi
speranþelor:

„ªi-am simþit într-un chip
copleºitor trecerea timpului. Nu
timpul norilor ºi-al soarelui ºi-al ploii
ºi-al mersului stelelor podoabã a
nopþii, nu timpul primãverilor în
primãvara ºi timpul toamnelor
toamna, nu cel ce pune frunze pe
ramuri sau care le smulge, nu cel
ce danteleazã ºi desdanteleazã ºi
vopseºte florile, ci timpul dinãuntru,
timpul ce nu se vede si ne
plãmãdeºte. Cel ce se
rostogoleºte ºi se rostogoleºte în
inimã ºi-o face sã se
rostogoleascã cu el ºi ne schimbã
pe dinãuntru ºi pe dinafarã ºi cu
rãbdare ne face sã fim cum o sã
fim în ultima zi”.

„Tema romanului Piaþa
Diamantului – scria Mihai Zamfir2

– este ... Rãzboiul civil spaniol,
privit de o tînãrã femeie cu aparenþe
obiºnuite, însã privit de fapt de un
înger rãtãcit pe pãmînt. În roman,
masacrul de proporþii nu mai are
nimic politic: e o pulsiune colectivã
de urã, de frustrare ºi nebunie, o
suitã de catastrofe aproape
naturale, care îl lovesc fãrã sens
pe bietul om obiºnuit. În ochii
acestui înger modest, conflictul ce
a însîngerat cîþiva ani Spania,
fãcînd sã curgã ºi fluvii de cernealã
în sensuri opuse, îºi pierde
semnificaþia originarã. Oamenii
sînt aici asasinaþi, mutilaþi, mor de

Xavier Montoliu Pauli

Mercè Rodoreda (Paris, în jur de
1957). © Arxiu Fundació Mercè

Rodoreda. IEC
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Maria-Mercè Marçal (Sardinia, 1978).
© Fina Llorca

foame, dar raþiunea tuturor
suferinþelor rãmîne undeva
departe, obscurã. Paradoxal,
Mercè Rodoreda ne aratã cît de
puþin conteazã de fapt politica în
istoria modernã - ºi asta într-una
dintre cele mai “politizate” epoci ºi
þãri, în Spania anilor 1936-1939!”

Cât despre valoarea literarã a
cãrþii, acelaºi autor continua:
„Piaþa Diamantului mi se pare o
perfecþiune stilisticã, scris într-un
ritm de mare ingeniozitate,
capodoperã de compoziþie unde,
în doar douã sute de pagini,
sînt figurate, cu senzaþia cã le
cunoºti dintotdeauna, variate
destine individuale, ca ºi des-
tinul Barcelonei, ca ºi destinul
Spaniei”.

Aceeaºi senzaþie va avea,
peste ani, poeta Ileana Mãlãncioiu,
care mãrturiseºte cã l-a citit „pe
nerãsuflate, pentru cã autoarea
are un simþ al concretului ieºit din
comun ºi m-a fãcut sã revãd
aievea piaþa în care l-a cunoscut
eroina sa pe bãrbatul ei – dispãrut
în timpul rãzboiului civil – ºi pe
care avea s-o strãbatã ulterior,
pentru a lua, pe datorie, niºte
otravã pentru ea ºi pentru cei doi
copii ai lor, din prãvãlia de unde
cumpãra altãdatã seminþe pentru
porumbei”.3

III

„Hazardului trei daruri îi datorez:
                 m-am nãscut femeie,
din clasã joasã ºi neam oprimat.
Tulbure azur de-a fi întreit
                                       rebelã”.

Aceasta era deviza scriitoarei
Maria-Mercè Marçal, exprimatã în
primul ei volum de poezie Cuib de
luni (premiul Carles Riba decernat
pentru cea mai bunã carte de
poezie) apãrutã în 1976, un an
dupã moartea lui Franco. Era o
primã revendicare poeticã a
feminismului catalan, o miºcare
puternicã în Europa occidentalã,
care în România acelor ani nu
putea avea ecou.

Pasionatã de viaþã, Maria-
Mercè Marçal s-a recunoscut în
Adrienne Rich ºi Sylvia Plath sau
în rusoaicele Anna Ahmatova,
Marina Tsvetaeva, la a cãror
traducere în catalanã a colaborat,

dar a ºtiut sã-ºi creeze propriul stil,
scriind spre a transmite cititorului
experienþa propriei sale trãiri in-
tense, în cele mai diferite formule
ºi despre cele mai diferite teme,
prin care ºi-a devansat timpul.
Cum afirmã profesoara Fina
Llorca4, Maria-Mercè Marçal „a re-

vendicat ºi afirmat maternitatea
fãrã tatã, a purtat stindardul dra-
gostei dintre douã femei, a explorat
rolul Tatãlui ºi, în compensaþie,
complicitatea Fiicei în societatea
patriarhalã. În cele din urmã, poeta
va ajunge sã indice divinitatea
femininã înlãturatã ºi dimensiunea
divinã uzurpatã, teme, reflecþii ºi
practici care, la câþiva ani dupã
moartea ei, au pãtruns lent în
cultura noastrã ºi în realitatea
noastrã cotidianã ºi care vor
continua sã le vorbeascã cititoarelor
ºi cititorilor secolului XXI ºi ale
secolelor ce vor veni”. Iatã o
afirmare puternicã a trãirii ºi a simþirii:

„Te iubesc, da. Fiindcã trupul
                                  mi-o cere.
Fiindc-ai venit din valul ce-n
                        clocot se pierde.
Fiindcã foºnet de codru casa,
                            fãrã stinghere
lacãte, chei, þi-o îmbracã-n delir
                                   de verde.

Fiindcã vrea. Fiindcã mã
           soarbe-a smintelii boare.
Fiindcã, seceratã, iubirea-n patul
                          meu spic a dat.
Fiindcã port în mine de scorpion
                                    rãsuflare
ce sarea din mare scoate ºi
                  golful îl lasã brãzdat.

Fiindcã sunt prea fragilã sã înalþ

                                          stãvilar
mareei vii ce-mi refuzã al
                           prevestirii tain.
Fiindcã sunt prea tare sã mã
                      îndoaie-un destin
dat mie, ne’ntrebatã, de
                       neizbândã-n dar.

Fiindcã apa adâncã nu vrea
                       mers cuminte, lin
ºi-afirmã cu tãrie cã sunt din
                           0 neam

pelerin”.

Maria Mercè- Marçal a murit la
45 de ani ºi a scris despre boalã
ºi moarte:

„A muri: poate doar
a pierde formã, contururi,
a te desface, a fi
adânc sorbitã
în uterul viu,
matrice de zeu
mamã: a te deznaºte”.

Sunt versuri din cartea
Raþiunea trupului, apãrutã postum
ºi recent publicatã în limba englezã
în traducerea poetei ºi
traducãtoarei Montserrat Abelló.

IV

Obligatã sã aleagã exilul,
petrecându-ºi 20 de ani, în Franþa,
Anglia ºi Chile, Montserrat Abelló
se întoarce la Barcelona în 1960.
Începe sã publice ºi sã traducã, în
special poete anglosaxone, pe
care le va aduna întâi în volumul
antologic Cares a la finestra. 20
dones poetes de parla anglesa del
segle XX (Chipuri la fereastrã. 20
de femei poete de limbã englezã
din secolul XX) publicat în 1993,
pentru care a primit cea mai mare
distincþie a guvernului catalan. Un
volum, considerã Abelló, în care
poetele se simþeau reprezentate,
dar care a fost considerat canon
poetic ºi de cãtre poeþi.

Prietene foarte apropiate, Abelló
si Marçal au colaborat în multe
proiecte pentru a face cunoscutã
literatura catalanã, mai ales aceea
scrisã de femei; de pildã, au creat
împreunã comitetul de scriitoare al
PEN Club-ului catalan în 1995.

Poetã, traducãtoare din
catalanã în englezã (Rodoreda,
Salvador Espriu – tradus în
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Montserrat Abelló (Barcelona, 2008).
© Institució de les Lletres Catalanes

românã de Marian Papahagi sau
de Victor Ivanovici) ºi din englezã
în catalanã (A. Rich, S. Plath, A.
Sexton) Montserrat Abelló

lucreazã ºi astãzi, la 96 de ani, pe
laptop-ul ei la mai multe proiecte: o
nouã carte i-a fost recent publicatã,
pregãteºte o nouã traducere a
poetei Margaret Atwood ºi o carte
despre propria viaþã.

Decanei literelor catalane, cum
este numitã Montserrat Abelló,
profesoara Laura Borràs,
directoara Institutului de Litere
Catalane, i-a solicitat în acest an
sã scrie poemul, tradus în limbile
diferitelor naþionalitãþi care trãiesc
la Barcelona, pentru a celebra Ziua
Mondialã a Poeziei, instituitã de
UNESCU pentru 21 martie:

„Cuvântul, doar el, nud,
al tãu, al altuia niciodatã
cel ce reflectã o viaþã
într-o singurãtate
doldora de fãgãduieli,
unde totu-i posibil.

Se risipesc îndoielile
obscurul luminã devine
ºi sori feluriþi, multipli
cad peste orice cuvânt,
îl acoperã ºi-i dau forþã.

Dincolo de acest fiind
atât de precis, încât
se lãrgeºte-n cuprinsul
fiecãrui  cuvânt clar.

Cum este poezia”.

Cuvintele sunt pentru Abelló nu
doar materie primã pentru poezie,
ci depozitul însuºi al vieþii, pe care
nu o concepe decât trãitã în
adevãr:

„Pãstrez în ele cãldurã
de mâini,
de trupuri, tremur

de buze întredeschise,
mângâieri pe pielea
densã de dorinþã,
suavitate
de gene plecate
clipind
peste ochi pe care îi bãnuiesc
plini de scântei.

Prin pielea
acestui trup iubit
sunt cu voi.
Sunt fiica timpului meu,
neputincios în miracole”.

V

Neputincios în miracole timpul
în care le-a fost dat sã trãiascã
celor trei scriitoare catalane despre

care am vrut sã vorbesc aici. Dar,
aº spune, neputincios ºi în a
îngropa cel mai mare miracol

înfãptuit de om însuºi: limba ºi, prin
ea, literatura, spaþiu al trãirii visului
dinspre realitate ºi al realitãþii
dinspre vis, spaþiu al libertãþii ºi
autenticitãþii umane.

„Scriu... din experienþa mea ca
femeie în lume, ca trup de femeie
ºi ca tot ce îl strãbate: emoþii, vise,
coºmare, oameni pe care i-am iubit
ºi iubesc, modul meu de a vedea
lumea din perspectiva unicei
realitãþi pe care o cunosc, aceea
a sexului meu ºi care se exprimã
din acest loc, fiindcã este singurul
în care îºi aflã autenticitate”
spunea Sònia Moll într-un interviu
acordat „Ziarului de duminicã”,
dupã participarea la Maratonul de
poezie de la Braºov, în toamna lui
2013.

gãuri

„Mi-am cercetat pânza sufletului
ºi-am gãsit-o înþesatã de gãuri.
Fiecare gaurã,

o absenþã.
Mamã,
ai putea azi veni dupã mine?”5

NOTE

1 Editura Univers, 1993, în tra-
ducerea Janei Balacciu Matei ºi a lui
Xavier Montoliu; ediþia a II-a, în colecþia
„Biblioteca de Culturã Catalanã” a
Editurii Meronia, 200.

2 Legendarul rãzboi, România
literarã, nr. 51-52, 2003

3 Apostrof, nr. 11 (282), 2013.
4 Cuvânt-înainte la Antologie

poeticã, traducere de Jana Balacciu
Matei, Editura Meronia, 2012.

5 Sònia Moll, poem inedit citit la
Braºov.

Sònia Moll (Barcelona, 2014).
© Marta Huertas

Isus copil între cãrturari
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Prin anul 2000, în raionul de
librãrie al unui supermagazin din
Praga, atenþia mi-a fost atrasã de
un roman apãrut în „Livre de poche
policier”, cu titlul Le tableau du
maître flamand, de un autor evident
spaniol: Arturo Pérez-Reverte.
Dupã multe ezitãri – banii erau
numãraþi ºi cãrþile aveau o prioritate
scãzutã – mi l-am fãcut cadou.
Lectura lui m-a încântat. Era un
roman-enigmã de modã veche, a
cãrui intrigã se învârtea în jurul unui
tablou de un maestru flamand
necunoscut ºi în jurul unei inscripþii
aflate pe dosul pânzei. Un roman
palpitant, în care intriga poliþistã se
combina ingenios cu un puzzle
ºahist. Soluþionarea ºaradei se
realiza prin interpretãrile feluritelor
detalii ºi amãnunte ale picturii, dar
gândirea ºahistã avea ºi ea o
contribuþie serioasã. Nu peste mult
timp a apãrut ºi în româneºte, la
editura „Polirom”, care a fãcut din
Pérez-Reverte unul dintre autorii
sãi, publicându-i, în tãlmãciri
semnate de Ileana Scipione,
Tudora ªandru-Mehedinþi ºi Mihai
Cantuniari, o serie de opere
reprezentative. Din ele mi s-a
conturat imaginea unui scriitor
inegal, maestru al scenelor de
acþiune, bun cunoscãtor de istorie,
iscusit la încâlceala iþelor intrigii, dar
uneori tentat de divagaþii
intelectuale ºi mare iubitor de
recuzitã operetisticã. Un autor la
care paradigmele literaturii
populare se amestecã savant cu
erudiþia.

Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez
(n. 1951 la Cartagena, în Spania),
membru al Academiei Spaniole (din
2003) este cunoscut acasã ºi în
strãinãtate în special pentru
romanele avându-l drept erou pe
Cãpitanul Alatriste, un mercenar
din secolul XVII care trãieºte (ºi
face) istorie pe viu. Spadasinul
Alatriste este protagonistul a ºapte

romane, dintre care ultimul, El
puente de los asesinos (2011)
relateazã încercarea sa de a-l
asasina pe Dogele Veneþiei. Istoria
joacã un rol important nu doar în
romanele acestui ciclu, ci ºi în cele
neînseriate, multe dintre acestea
fiind plasate în epoca rãzboaielor
napoleoniene (Cabo Trafalgar, La
sombra del águila), sau în diferite
momente ale clãdirii imperiului
spaniol (Ojos azules) ºi recurgând
fãrã reþinere la cele mai populare
motive ale romanelor de aventuri:
goana dupã comori (La carta
esférica), societãþi secrete (El
Club Dumas), traficul de droguri
(La Reina del Sur) etc. Acþiunea
are de obicei loc în Spania sau în
bazinul mediteraneean, iar
romanele abundã de informaþii
privind istoria Spaniei, trecutul ei
colonial, arta ºi cultura ei, fascinaþia
ºi legendele mãrilor.

Romanul Tangoul Vechii Gãrzi
este povestea unei iubiri pasionale,
întinsã pe o jumãtate de veac ºi
care supravieþuieºte învolburãrilor
de care a avut parte Europa din
anii douãzeci pânã la sfârºitul anilor
ºaizeci ai secolului trecut. Motto-
ul din Joseph Conrad este grãitor
în aceastã privinþã: „ªi, cu toate
acestea, pe acest pãmânt o femeie
ca dumneata ºi un bãrbat ca mine
nu ajung foarte des sã fie împreunã
...” Suntem la Sorrento, în anii
1960. Max Costa – fost ostaº în
Legiunea Strãinã, fost dansator
profesionist (este numit, adesea,
„dansatorul monden”), actualmen-
te ºoferul doctorului Hugentobler –
observã o femeie în vârstã care i
se pare cunoscutã. Dupã câteva
investigaþii nu tocmai ortodoxe, el
aflã cã doamna este Mecha
Inzunza, cândva soþia compo-
zitorului De Troeye, cu care, pe
post de ghid, a colindat în anii 1920
mahalalele din Buenos Aires, în
cãutarea tangoului autentic (cel
vulgar, apaº, nu  cel de salon).
Acum, Mecha se aflã la Hotel
Vittoria din Sorrento, unde are loc
un turneu de ºah, între sovieticul
Sokolov ºi marele maestru chilian

Jorge Keller (de fapt fiul Mechei din
a doua cãsãtorie, compozitorul De
Troeye murind asasinat de fasciºtii
spanioli, precum Garcia Lorca).
Max o cunoscuse pe Mecha în
tinereþe, în timp ce lucra ca
dansator profesionist pe trans-
atlanticul „Cap Polonio” când a
acceptat sã le serevascã drept
ghid soþilor De Troeye în capitala
Argentinei ºi sã-i ducã prin
cartierele rãu-famate (unde, de
fapt, a crescut) ºi unde com-
pozitorul poate asculta asprele ºi
vulgarele tangouri originale, care-l
vor insipra în compunerea
Tangoului Vechii Gãrzi, tema
muzicalã a romanului: „Ce altceva
însemna tangoul dansat astfel de
cât supunerea femeii... [ ... ] Ce
altceva este el, când e dansat în
stilul dintotdeauna, departe de
saloane ºi de etichetã, decât o
dãruire absolutã ºi complice?
Stârnirea unor instincte vechi,
rituale dorinþe arzãtoare, pro-
misiuni devenite piele ºi carne timp
de câteva clipe fugare de muzicã
ºi seducþie. Tangoul Vechii Gãrzi.”
(p. 119). Bineînþeles, în timpul
zilelor toride din Sud, Max are o
aventurã cu Mecha ºi irezistibila
forþã de atracþie dintre cei doi va
rãmâne puternicã pe parcursul
deceniilor. Dupã câþiva ani, ei se
vor reîntâlni la Nisa, în timpul
Rãzboiului Civil spaniol, unde Max
devine principalul actor al unui joc
dublu, dejucând planurile unei
echipe de spioni ai statului italian,
dar ºi ale unuia care spioneazã
pentru Republica spaniolã.
Secvenþele de acþiune, tensionate
ºi pline de întorsãturi neaºteptate,
dovedesc încã o datã iscusinþa cu
care Pérez-Reverte gândeºte ºi
pune în paginã literatura de
aventuri. Dupã alþi ani, de data asta
în Italia, Mecha îi cere lui Max sã-
l demaºte pe cel din anturajul fiului
ei, campionul de ºah chilian, care
deconspirã maestrului sovietic
viitoarele mutãri gândite de Keller.
Din nou Max se vede obligat sã-ºi
foloseascã îndemânãrile de
„gentleman  cambrioleur”, iar citi-
torul palpitã, urmãrind o nouã
secvenþã de aventurã.

În pofida caracterului antrenant
al acþiunii, Tangoul Vechii Gãrzi
este ºi un roman al memoriei,
întrucât, ajuns la bãtrâneþe, pro-

Virgil  Stanciu

1 Arturo Pérez-Reverte, Tan-goul
Vechii Gãrzi, traducere din limba
spaniolã ºi note de Dan Munteanu
Colán, Editura “Polirom”, 2014.
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tagonistul reconstituie mental
etapele iubirii dintre el ºi Mecha,
ajutat ºi de „memento”-urile pe
care le-a pãstrat de la ea, mãnuºa
albã ºi colierul de perle: „Încremenit
în faþa mãnuºii ºi a colierului,
bãtrânul care acum o clipã se
privea în oglindã simte cum îi rãsar
amintiri, imagini ºi existenþe
anterioare, pe care memoria lui le
ordoneazã uluitor de precis. Vieþi
proprii ºi vieþi strãine îºi dau
întâlnire dintr-o datã într-un zâm-
bet care e, totodatã, ºi o grimasã
de durere – deºi, poate, cea care
provoacã acest zâmbet

melancolic este durerea pentru
lucrurile pierdute sau imposibile.”
(p. 442). Meditaþiile asupra scur-
gerii implacabile a timpului ºi
mutaþiilor suferite de iubire
însoþesc pe tot parcursul peripeþiile
protagoniºtilor.

Pérez-Reverte scrie o prozã
imbibatã de erotism, carnalã, am
spune, extrem de sugestivã ºi de
coloratã, când nu e de-a dreptul
sulfuroasã. Fundalul istoric este
mai mult sugerat decât descris –
eroii trãiesc, totuºi, vieþi privilegiate,
chiar dacã, ocazional, sunt obligaþi
sã facã sacrificii sau sã-ºi riºte

vieþile de dragul continuitãþii. Chiar
dacã-l admirã pe Max Costa,
cititorul va gãsi cã-i e greu sã
simtã vreo empatie (vãzut din alt
unghi decât cel impus de autor,
personajul e, totuºi, imoral). Mecha
Inunza e distantã, ea apare ca un
fel de cliºeu al femeii rasate, puþin
perversã, fãrã griji materiale,
decisã sã-ºi satisfacã în orice
clipã capriciile.

ªi totuºi, cât de meºteºugit se
pricepe Arturo Pérez-Reverte sã
toarcã o poveste captivantã din
fuiorul nemãrginit al poveºtilor lumii
acesteia!
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Anna Ahmatova (Gorenko)
s-a nãscut în preajma Odesei, în
localitatea Bolºoi Fontan. Tatãl sãu
fusese inginer-mecanic de marinã.
Curând, familia se stabileºte în
nordicul ºi imperialul Þarskoe Selo,
unde Anna avea sã se afle pânã
la 16 ani. Învaþã a citi dupã
abecedarul lui Lev Tolstoi.
Studiazã la gimnaziul de fete.
Primele versuri le scrie pe când
avea 11 ani. În 1905, pãrinþii
divorþeazã ºi mama cu copiii reiau
calea sudului, stabilindu-se în
oraºul Eupatoria din Crimeea.

Din poezia lumii Ultima clasã de gimnaziu o face la
Kiev, dupã care e admisã la
Facultatea de Drept a ªcolii
Superioare din acest oraº. În 1910
se cãsãtoreºte cu poetul Nikolai
Gumiliov, dar dupã trei ani
divorþeazã. La Petersburg
frecventeazã Cursurile Superioare
de Istorie ºi Literaturã. Scrie
versurile ce aveau sã intre în prima
sa carte, „Searã” (1912), pe care
deja o semneazã cu pseudonimul
Ahmatova (dupã numele unei
strãbunici ce se considera
descendentã din Hoarda de Aur).
În ce priveºte orientarea poeto-
canonicã, Ahmatova scria: „În
1910 se acutizase criza simbo-
lismului ºi poeþii începãtori nu mai
aderau la acest curent. Unii din ei
înclinau spre futurism, alþii – spre
akmeism. Împreunã cu colegii mei
din primul „Atelier al poeþilor” –
Mandelºtam, Zenkevici ºi Narbut
– ne-am fãcut akmeiºti”. Un timp
este secretarul asociaþiei „Atelierul
poeþilor”, care edita revistele
„Apollon” (1909-1917) ºi „Hiper-
boreanul” (1912-1913). Unul din
capii de ºcoalã era Nikolai Gumiliov,
ce menþiona: „În schimbul
simbolismului vine o nouã orientare
care, oricum s-ar numi, akmeism
(de la grecescul akme – nivel
superior, perioadã a înfloririi) ori
adamism (o clarã ºi sigurã privire
bãrbãteascã asupra vieþii), necesitã
un mai pregnant echilibru de forþe
ºi o mai exactã cunoaºtere a
relaþiilor dintre subiect ºi obiect,
decât le avea simbolismul”.

Transgresând experienþele
ºi achiziþiile estetico-particula-

rizatoare ale simbolismului,
akmeismul a constituit primele
trepte spre ºi în avangardã,
introducând în prozodia rusã (ºi)
versul liber. Discursul se apropie
de oralitate ºi e subordonat, în
principiu, sensului mai direct, mai
deschis. În aceastã linie a
„prozaizãrii” poemului, temperãrii
intonaþiilor exaltate ale sim-
bolismului, Anna  Ahmatova este
cu adevãrat protagonistul, corifeul
akmeismului. În notele auto-
biografice poeta scria: „Revolta
noastrã contra simbolismului a
fost absolut îndreptãþitã, deoa-
rece noi ne simþeam deja oameni
ai secolului 20 ºi nu doream sã
rãmânem în secolul precedent”.

În 1914, editeazã cea de-a
doua carte, „Mãtãnii”. Peste trei ani
îi apare volumul „Stolul alb”. Dupã
revoluþie lucreazã la biblioteca
Institutului de Agronomie. În 1921
publicã volumul „Pãtlaginã”
(Podorojnik), iar în anul urmãtor –
„Anno Domini MCMXXI”. Scrie
studii despre creaþia lui Puºkin. De
pe la începutul anilor ’20, versurile
nu-i mai sunt solicitate pentru
publicare sau re-publicare. În
toamna anului 1925 este exclusã
din Uniunea Scriitorilor din Rusia
drept „poet neproletar”. Dupã
rãzboi, scrie eseuri, prozã. În 1962
încheie „Poemul fãrã erou” la care
a lucrat circa douã decenii. Alte
cãrþi: „Goana timpului” (1965),
„Tainele meseriei” (1936 -1960),
„Elegii nordice” (1940-1945).
Memorii despre A. Blok ºi A.
Modigliani. Traduceri, inclusiv din
poezia românã.

VERSURI BIBLICE

1. Rahila

 ªi a slujit Iacov pentru Rahila ºapte ani
 ºi i s-a pãrut numai câteva zile,
 pentru cã o iubea.
                                     Facerea 29/20

Iar în vale Iacov o întâlni pe Rahila,
Închinându-i-se ca un drumeþ fãrã cãpãtâi.
Cirezile ridicau praf fierbinte, iar piatra
Acoperea gura fântânii. Mai întâi
El piatra cea mare o dã la o parte
ªi cu apã limpede adapã oile însetate.

Însã-n piept inima-i este tot mai mâhnitã,
Ca o ranã deschisã ce doare avan,

ªi el se-nvoieºte pentru tânãra întâlnitã
Sã-i slujeascã ºapte ani tatãlui ei, Laban.
Rahila! Pentru cel ce cade sub puterea ta
ªapte ani ca ºapte zile orbitoare s-ar perinda.

Dar e viclean avarul de arginþi, Laban, se ºtie,
ªi nicicând nu cunoscu îndurare,
Gândindu-se cã iertatã va fi orice-nºelãtorie
În numele gloriei gospodãriei sale.
ªi pe Lia cea nevãzãtoare, fiicã mai mare,
Lui Iacov i-o aduce în patul nopþii nunþiale.

Întunericul curge peste pustiul fãrã hotar,
Scãpãtând stropi de rouã rãcoritoare,
ªi fiica mai micã a lui Laban suspinã amar,
Frãmântându-ºi în mâini gâþele unduitoare.
Îºi blestemã sora, huleºte pe Domnul
ªi cheamã îngerul morþii, cheamã demonul.
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Iar Iacov viseazã la orã alinãtoare:
Limpede ºi rãcoros izvor din vâlcea,
Ai Rahilei ochi cu privirea-mbietoare
ªi gurluitorul ei glas de porumbea:
Iacove, nu mã sãrutai ºi pe mine cândva,
Numindu-mã neagra hulubiþã a ta?

1921

2. Soþia lui Lot

Femeia lui Lot însã s-a uitat înapoi
 ºi s-a prefãcut în stâlp de sare.
                   Facerea, 19/26

Iar cel evlavios dupã solul ceresc mergea,
Uriaº ºi luminos pe negrul munte, pe stei.
Dar cu glas tare femeii sale neliniºtea îi spunea:
Încã nu e târziu, ai putea sã-þi întorci privirea
ªi sã vezi roºiile turnuri ale Sodomei,
Piaþa, unde cântai, curtea unde munci ai fãcut,
Unde dragului bãrbat copii i-ai nãscut.

ªi dânsa privi – dar, în mortalã-ncleºtare,
Ochii ei nu mai puteau vedea nimic mai mult:
ªi trupul i s-a prefãcut în strãvezie sare,
ªi picioarele-i cu pãmântul au concrescut.

Numele acestei femei cine-l va rosti în jelire?
Dintre pierderi n-ar fi ea cea mai ne-nsemnatã?
Numai inima mea nu o va uita niciodatã
Pe cea de-ºi dãdu viaþa pentru o singurã privire.

1922-1924

3. Micol

Pe David însã îl iubea altã fatã a lui Saul, Micol...
Saul cugeta: „Am s-o dau dupã el ºi ea are
sã-i fie cursã”...
                                         1 Regi, 18/20-21

Iar tânãrul îi cântã regelui dement
ªi nãruieºte noaptea necruþãtoare,
ªi, biruitor, cheamã zorii pe firmament,
ªi sufocã nãlucile spãimântãtoare.
ªi regele cu bunãvoinþã îi spune:
„În tine, tinere, focul cel sacru arde
ªi eu, pentru astfel de leac anume,
Îþi voi da fiica, împãrãþia, bogãþiile toate”.
Iar fiica regelui priveºte spre cântãtor
ªi ea nu vrea cântec, nici cununie,
În inima ei e tristeþe ºi necaz rãvãºitor,
Cãci Micol – David ar vrea soþ sã-i fie”.
Mai palidã-i ca moartã; gura i-i încleºtatã;
În ochii verzi frenezia e-nvãluitoare;
Strãlucesc veºmintele, ºi zângãnesc laolaltã
Cataramele la fiece miºcare.
Ca taina, ca visul, ca protomama Lilit...
Nu din voinþa sa proprie spune:
„Vede-se cu ceva m-au otrãvit

ªi duhul meu se tulburã, apune.
Neruºinarea mea! Umilinþa mea!
Haimana! Ticãlos! Oarece pãstor!
De ce n-ar fi dintre curteni cineva
Cu el anume asemãnãtor?
Iar razele soarelui... iar stelele-n noapte...
ªi acest tremur friguros peste poate...”

1922-1961

*    *    *

Iatã ºi þãrmul mãrii de nord, hotar
Al nenorocirii noastre ºi al gloriei fugare, –
Nu înþeleg, de fericire sau de amar,
Plângi tu, cãzându-mi la picioare.
Nu mai suport neputincioºi lângã mine
Prizonier, ostatic, sclav, derutat,
Voi împãrþi ºi acoperiº, ºi pâine
Doar cu cel drag ºi neînduplecat.

1922

*    *    *

                                           Nataliei Rîkova

Totu-a fost furat, trãdat, vândut cu gând mânios,
Aripa neagrã a morþii  fatal se aratã,
De o tristeþe flãmândã totu-i ros ca un os, –
Dar de ce ni se fãcu luminos, dintr-odatã?

Ziua adie cu respiraþie de viºini în floare
Din pãdurea de lângã oraºul indolent,
Noaptea licãreºte cu noi stele-arzãtoare
În cerul de iulie mai cã transparent, –

ªi minunãþia vine atât de aproape
De ruinatele case murdare, în loc delãsat...
Nimãnui, nimãnui a ºti nu i se cade,
Ceea ce nouã în veac ne e predestinat.

1921

                
 Traducere ºi prezentare de Leo Butnaru

Fuga în Egipt
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Gérard Bayo, poet francez
cunoscut deja iubitorilor de poezie
graþie mai multor  traduceri din opera
sa dar ºi ca laureat al Festivalului
Internaþional «Lucian Blaga», a
publicat recent o nouã carte*. În fapt
o antologie care preia titlul unuia
dintre primele sale volume, «O
primãvarã dificilã», apãrut în 1975
ºi încununat cu Premiul Antonin
Artaud. Este a doua tentativã de
acest gen, cãci Bayo publica în
2001, aproape sub acelaºi titlu «O
primãvarã dificilã ºi alte poeme», o
masivã selecþie, 350 de pagini, fãrã
însã a specifica faptul cã e vorba
despre o antologie. O face însã
acum, în aceastã culegere, care ne
intereseazã nu doar pentru viziunea
de ansamblu pe care o dã asupra
operei unui important poet euro-
pean, ci ºi pentru numãrul impre-
sionat de poeme selectate în acest
corpus care dau seamã despre
profunda sa legãturã cu spaþiul ºi
spiritualitatea româneascã.

Este bine ºtiut cã primele volume
ale unui poet poartã în ele temele
majore, obsesiile, motivele creaþiei
acestuia, tot ceea ce constituie ceea
ce am putea denumi ADN-ul poetic.
Ele vor fi prezente într-un fel sau
altul, perfect decelabile în toate
volumele urmãtoare, însãmânþând
viziunea poeticã, mereu aceeaºi în
esenþa ei. Gérard Bayo nu face
excepþie de la aceastã «regulã».
Toate volumele sale, ºi ele sunt
numeroase cãci opera e consistentã,
reiau motivele ºi uneori atmosfera din
«O primãvarã dificilã» .

Poetul însuºi e conºtient de acest
lucru ºi-l asumã. Cele douã antologii
amintite o dovedesc pe deplin. Nu
numai prin reluarea titlului, ci ºi prin
selecþia însãºi, care nu face decât
sã probeze o indubitabilã coerenþã
de viziune, de atitudine, de discurs.

Într-o sintezã  publicatã nu demult
în antologia criticã «Gérard Bayo,
un poet pentru mâine» (1) afirmam :
«Omul, viaþa ºi moartea lui, fericirea
ºi suferinþa, bucuria ºi deznãdej-
dea, tot ceea ce dã valoare ºi

constituie umanitatea sa, pe scurt
conºtiinþa condiþiei sale se regãseºte
în poezia lui. Asupra tuturor aces/
tora, asupra vieþii ºi a morþii se
întreabã Gérard Bayo ºi încearcã
rãspunsuri care fac apel, deopotrivã,
la memorie ºi uitare. Uitarea, cãreia
trebuie sã-i refuzãm dreptul la
existenþã dacã vrem sã aflãm, cu
adevãrat, cine este omul, sã aflãm
care au fost ºi sunt faptele sale ºi,
mai ales, dacã mai are o ºansã
pentru viitor. Memoria, care are
supune judecãþii conºtiinþei existenþa
noastrã. Ea este paºaportul nostru
pentru mâine».

Ei bine, toate acestea rãmân
valabile ºi pentru universul actualei
antologii, mult mai puþin amplã decât
precedenta, doar douã sute de
pagini, dar mult mai riguroasã în
efortul de a contura prezenþa
permanentã a acestui anotimp,
acestei primãveri dificile, vizibilã în
filigran în întreaga sa operã. Ceea
ce oferã o unitatea exemplarã de
viziune ºi sens. Pânã acolo încât
ultima «Primãvarã dificilã» este, mai
degrabã, o carte nouã decât o
antologie. ªi când spun aceasta mã
gândesc nu doar la modul de
alegere a poemelor, ci ºi la atâtea
dintre acestea care au fost rescrise,
uneori metisate sau care ºi-au
schimbat titlul.

Rezultatul: un ansamblu în care
regãsim aceeaºi poezie puternicã,
ataºantã, dar de o discreþie
exemplarã. O poezia care se scrie
între «suspinele unui cântec de
dragoste» ºi durerea celuilalt, între
strigãtul exasperat în faþa inca-
pacitãþii omului de a învãþa ºi a
înþelege lecþiile dure ale istoriei :
«Atâtea primãveri/ înfloresc în lume/
strãine una de alta./ În sunetul
trompetelor, ah, Doamne/ cât de
lungã e preistoria…» ºi pacea trãitã
pe prispa unei case româneºti din
Apuseni sau de lângã Sighet, între
promisiunile ºi incertitudinile pri-
mãverii. Primãvarã care aduce,
totuºi, de fiecare datã veºti ºi care
«rãneºte încã», anotimp al învierii
sufletului, în ciuda oricãrei poveri ce
trebuie purtatã: «Ce importanþã are
care dintre poveri/ e mai greu de

purtat/ ori braþul pe care va recãdea
capul/ prieteni/  noi vã dãm/ veºtile
primãverii».

Primãvara anotimpul miracu-
loasei renaºteri a lumii. Lume în care
poetul îºi asumã condiþia veºnicului
rãtãcitor pe urmele omului, pentru
a încerca sã-l smulgã amintirii
infernalelor anotimpuri de care
istoria lui n-a fost lipsitã  - «de infern
nu ne separã/ decât o bucatã de
timp» - pentru a-l conduce cãtre
unul mult mai senin, primãvara; ori-
cât de dificilã ar fi ea. Fãrã ca acest
demers sã excludã întrebãrile
grave, neliniºtitoare. «La ce bun
frumuseþea, la ce bun memoria?»
se întreabã Bayo într-un poem de
maturitate. Întrebare cãreia, însã,
întreagã lui opera îi este rãspuns:
salvarea omului. Cãci « Frumuseþea
fãrã om poate cã n-ar exista».

Întrega lui poezie mãrturiseºte
solidaritate încrâncenatã cu celãlalt,
împãrtãºirea trudei ºi suferinþei
acestuia, nu-ul spus decãderii
omului, veghea, refuzul uitãrii:
«Încercând sã vorbeºti pentru ei, cu
ei», cu «aceste cuvinte care nu sunt
ale nimãnui», «aceste câteva semne
în jurul cãrora/ mai târziu/ ca ºi
cum s-ar isca/ din nimic»… «se-
mbrãþiºeazã tãcerile noastre».
Aceste semne, aceste cuvinte
«care-ar putea fi citite/ chiar atunci
când întoarsã e  pagina/ în durerea
care dãinuie încã». Fiindcã «nimic
n-a fost aici revelat ºi uitat deîndatã.»

Dacã am încerca experienþa de
a însuma într-un întreg versuri
provenind din primele cinci poeme
ale antologiei, am putea obþine în
efigie arta poeticã a lui Bayo: În
mijlocul tãcerii «cântecul unui plop,
care curge ºi nu spune nimic care
sã nu fi fost revelat»

Tãcerea vastã, tãcerea vorbi-
toare care însoþeºte ºi sporeºte
vocea omeneascã, acea tãcere care
înglobeazã, în centrul volumului, atât
de perfect, nucleul baroc al
«Didascaliilor» (tentativã de a
experimenta tipologia jung-ianã ºi
de a mobiliza, simultan, în scrierea
poemului, senzaþia, gândirea, intuiþia
ºi sentimentul) pentru a þine drept
drumul ales de Gérard Bayo,
drumul umanismului militant. Ceea
ce poemul, oglindã a universului ºi
a omului, face de-asemenea.

Horia  Bãdescu

*Editions l’Herbe qui tremble,
2014 



81

Þinteºte sã lase urme. Sã
amintesc din nou cã, în arabã,
kalim înseamnã interlocutor ºi
rãnit, deopotrivã. Dialogul este ºi
rãnire reciprocã. Însemnare. Sã
intri în dialog înseamnã sã-l
impregnezi pe celãlalt cu
perspectiva ta asupra lumii.
Limbajul, dupã Paul Zumthor, e „nu
atât sortit comunicãrii, cât violãrii
celuilalt”. Andrei Pleºu atrãgea
altãdatã atenþia asupra înrudirii
dintre numele dialogului ºi al
interlocutorului, Cratylos ºi
Socrate conþinând kras, krateo,
kratos, kratis etc., toþi termeni
desemnând puterea: „Nu cu
etimologii ne întâlnim aici, ci cu
încercarea lui Platon de a
contempla limba ca pe o
kratofanie.” Revenind, politicianul
este ºi el, pânã la un punct, un
nãscocitor de poveºti.

Cu o asemenea zestre, nimic
mai firesc decât micile eseuri
despre oameni, viaþã ºi moarte pe
care Vasile Sebastian Dâncu le
publicã în presã ºi le adunã apoi
în volume. Este ºi cazul cãrþilor
sale O Românie interioarã (Editura
Eikon, 446 pagini) ºi Poveºtile,
viaþa ºi moartea (Editura Eikon,
260 de pagini). Autorul lãmureºte
lucrurile de la bun început. În
argumentul celei dintâi, vorbeºte
despre spunerea de sine necesarã
unui popor pentru a nu-ºi rata
ºansele în durata lungã a Istoriei:
„Vrem sã vorbim (ºi) noi despre
noi, sã ne spunem poveºtile
noastre, sã nu mai aºteptãm sã ne
spunã alþii cine suntem ºi cum ar
trebui sã ne gândim identitatea sau
alegerile de viaþã. Existã o cale de
a exista, o fiinþare specificã fiecãrei
comunitãþi care îmbogãþeºte
cultura ºi istoria naþionalã doar cu
condiþia s-o laºi sã se exprime, sã
nu o sufoci sub ºabloane sau
directive ideologice sau
patriotarde. Pentru asta trebuie sã
accepþi diferenþa, acea diferenþã ca
spectacol miraculos, inedit, ca
explozie de nou”. Cea de-a doua
carte se deschide cu o pledoarie

Sociolog reputat, dar ºi om
politic vizibil, Vasile Sebastian
Dâncu este ºi un scriitor cu acces
la cuvintele potrivite. Cele douã
valenþe ale staturii sale îi
influenþeazã ºi îi condiþioneazã
inevitabil scrisul. Sociologul vine cu
nuanþãrile la care e obligatã orice
privire asupra forfotei oamenilor
prinºi în relaþii de societate ºi de
comunicare asupra cãrora au o
influenþã minimã, dar ale cãror
consecinþe le suportã, cãci le
modificã permanent traseul
existenþial. Numãrând cu statistici,
tabele ºi grafice ce s-a întâmplat
ieri, ce se întâmplã azi ºi ce s-ar
putea întâmpla mâine, sociologul
ºtie cã nimic nu e definitiv, cã cifrele
ºi vorbele schemelor sale îºi
pãstreazã ambiguitatea ºi
relativismul, cã sunt oricând
remaniabile. Chiar dacã nimic nu
e nou sub soare, în orice clipã noul
se poate ivi sub forme invizibile
ochiului comun, dar pline de sens
pentru cel specializat în tot ceea
ce-i apropie ori îi desparte pe
oameni ca fiinþe sociale. În plus,
sociologul are libertatea de artist a
abordãrilor pe care chiar
„imaginaþia sociologicã” (C.Wright
Mills) i-o cere. ªtiinþa sociologiei
este una de vocaþie ºi de har.
Desenul din covor nu se reveleazã
decât unei minþi în stare sã
discearnã nuanþe infinitezimale, sã
construiascã în seama lor
arhitecturi valabile, sã revinã,
visând, asupra lor cu viziuni ºi
constructe. Sã spunã poveºti
valabile despre oameni.

Pe de altã parte, politicianul are
acces la cuvintele puterii. El
cunoaºte cantitatea de adevãr ºi
de minciunã pe care trebuie sã o
punã în joc pentru a manipula, în
sens pozitiv, adicã pentru a
convinge cât mai mulþi inºi sã-l
urmeze. Viaþa însãºi e înºiruire de
manipulãri, de oferte de
interpretare. Vorbitorii nu sunt
niciodatã inocenþi. Cuvântul
adresat celuilalt aºteaptã rãspuns,
adicã transformare, modificare.

pentru poveºtile cu oameni:
„Scriind într-o searã despre trei
poveºti pe care le lãsa în urmã
Steve Jobs, mi-am dat seama cã
viaþa noastrã se compune din
poveºti. Poveºtile noastre,
poveºtile altora, poveºtile
comunitãþii noastre, ale profesiei,
ale patriei. Sunt poveºti
exemplare, poveºti paradoxale sau
poveºti care ne ajutã sã
comunicãm cu alþii. […] Dar
oamenii nu pot fi învinºi definitiv,
pentru cã lasã în urmã poveºti ale
vieþii lor. Viaþa tuturor este o sumã
de poveºti, diferenþa dintre noi este
cã unii îºi pot aminti ºi pot
împãrtãºi poveºtile lor, iar alþii nu.
Nu, nu am greºit: a citi povestea
vieþii tale este un lucru complicat,
înseamnã sã poþi uni puncte din
trecut cu prezentul, cu viitorul.
Înseamnã sã ai viziune, iar
viziunea se întinde în viitor ca ºi
în trecut, sau cel puþin aºa am
înþeles eu dintr-o poveste a lui
Steve Jobs. Cele mai importante
lucruri pe care le-am învãþat în
viaþa mea au venit prin intermediul
poveºtilor pe care le-am trãit sau
pe care le-am ascultat
dintotdeauna ºi le caut ºi acum cu
disperare. […] Nu oamenii
seamãnã între ei, ci poveºtile lor
îi apropie mai mult. Cei mai mulþi
oameni pe care i-am îndrãgit, mai
pe urmã devenind prietenii mei,
i-am îndrãgit pentru cã m-au
cucerit poveºtile lor. Unora le-am
uitat chipul, dar nu am uitat niciun
cuvânt din povestea care m-a
ajutat sã-i cunosc. Am observat
cã în jurul poveºtilor ne adunãm
aºa cum se adunã fluturii la
lampã. Povestea este
cunoaºtere vie, este conþinut
esenþial, este piatra peste care
au trecut anii ca râurile, iar ea a
rãmas. […] Ne clãdim pe noi
înºine prin modul în care ne
cãutãm seminþele umanitãþii din
noi cu ajutorul poveºtilor”.

În Poveºti…, scriitorul V.S.D. e
mai prezent ca oricând. Micile
eseuri sunt grupate în cicluri cu
titluri laconice ºi vag poetizante:
Primãverile, Frici ºi speranþe,
Suferinþe, Tristeþile, Iubirile, Clujul,
Transilvania, România, Patria mea
ºi câteva Exerciþii de admiraþie.
Cele mai multe respectã
ceremonialul povestirii cu auditoriu.

Irina  Petraº
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Cititorul nu e uitat, textele i se
adreseazã, este somat sã se
implice. Un pretext la zi este
dezvoltat în meditaþii ºi divagãri,
eventual sprijinit cu trimiteri la
exemple celebre, pentru ca finalul
sã se rosteascã precum o
moralã. Dimensiunea eticã nu
lipseºte niciodatã din cãrþile lui
Vasile Sebastian Dâncu. Inte-
lectualul ardelean pãstreazã fine
nuanþe iluministe în gesticulaþia
sa. El împlineºte nu doar o datorie
personalã când îºi rotunjeºte
poveºtile, ci ºi una de neam.
Subiectele pot fi punctuale ºi

aparent minore, dar ele sunt cel
mai adesea teme grave, cu
prelungi reverberaþii. Iatã câteva
titluri: File din rãzboiul nostru de o
mie de ani cu ungurii, Scrisul ca o
armã, Moartea ca spectacol,
Politica noastrã ucide speranþa,
Fericirea într-o lume simplã,
România oamenilor invizibili,
Lungul drum spre Celãlalt,
Singurãtatea noastrã istoricã,
Transilvania, patria mea de hârtie
ºi celuloid. ªi aºa mai departe.
Cartea se sprijinã ºi pe evocarea
unor scriitori cu care autorul se
simte afin sau a cãror operã i-a

slujit de model. Sunt prezenþi
astfel Valeriu Anania, Mircea
Ivãnescu, Nicolae Breban, Ana
Blandiana, Mircea Dinescu, Ioan
Es. Pop, Ion Mureºan, Ioan Pintea
ºi alþii.

Cu o undã vagã de patetism,
cât sã dea cãldurã textelor, cu mici
trucuri de orator deprins sã
vorbeascã celorlalþi pentru a-i
atrage, cu puneri în scenã menite
sã punã în luminã sensuri adânci
sau ascunse, Vasile Sebastian
Dâncu e un scriitor cu care meritã
sã stai la taclale preþ de-o carte sau
de mai multe.

A
v
ra

a
m

 a
v
e
rt

iz
â
n
d
u
-l
 p

e
 Is

a
a
c



83

Adrian Oproiu

pentru Cosmin Perþa

la marginea oraºului

la marginea oraºului, provincie de tablã,
în brazde cârtiþe oarbe, am smuls pe gard lopeþi de tãcere,
muºcase din vânt spaima de muzicã, de trâmbiþe goale, buruieni ºi
norii atârnau pe umerii morþii.

stâlpii domnului  încovoiaþi de ploaie,
cu braþe arcuite înfipte în umeri, sunt un câine lovit,
cu blanã de aur.

***

Hamiyan Demetrius rãsfoieºte noaptea cãrþi groase despre istoria Bizanþului ºi câteva tomuri filosofice. îºi
spune: vreau sã fiu o bufniþã albã.
de pe rafturi cãrþile se înalþã ritualic ca unele chipuri de piatrã pe Insula Paºtelui. trufaºe ca niºte zei morþi. v-
aº sãruta ochii, îºi spune, dacã buzele mi-ar fi mai albe.

tata

s-a lovit cu capul de stele într-o sãptãmânã ploioasã
ºi s-a stins precum ochiul unui marfar din îndepãrtata Siberie.

nu ºtiu ce sã pun în locul acestei cutii muzicale
în locul acestui sicriu zburãtor.

***

ochii muºcaþi de zãpadã vãd oameni cu fulare la gât (la gâtul lor prelung ºi rãsucit) cum se învârt în jurul
stâlpilor ca niºte derviºi cu picamere în mânã. la ºapte dimineaþa palmele tale sculpteazã în mine ziduri
prãbuºindu-se.

***

eram atunci bãtrân ca iarna.  – îi spune Hamiyan poetului Tagore. pe solzii ferestrei aº fi lins mustãþile timpului,
m-aº fi hrãnit cu lãcuste, fluturi sau ierburi,  numele lucrurilor  le-aº fi schimbat în mirosuri, trecutul în panã de
lebãdã, ºi nu, nu, nu te-aº fi numit  pe tine doamne,  nici podul meu în flãcãri peste oraºul dãrâmat.  – Dragã
Tagore (avea ochii albaºtri, poetul), nu te mira: domnul meu e sãlbatic ca o salbã de crini.

peisaj urban

printre blocuri se aprind deznãdejdiile oamenilor ca niºte becuri într-o baie murdarã.
niciun animal sacru care sã lipãie prin bãlþi, coarnele cerbului nu arã
                                                                                cu dinþii cartierul,
de sete, de foame de oameni, hristoforus se stinge
          cu stâlpii electrici pe care-i poartã-n spinare.

pe stradã trece un câine pribeag. te priveºte. tace. ºi pleacã.

lampã

reîntoarsã sub coaja albã de ou, o pasãre
adoarme strivindu-mi oasele-n braþe. coajã de mesteacãn, luminã amarã.

            iartã-mã, iartã-mã tu,
sub lampã se strâng pãienjeni în gurã, searã de searã.
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Ancuþa Bora

ca douã insomnii

dorm înspre mâinile  tale
care îmi apropie oraºul
la schimb cu dragostea .
sunt liniºtitã - pot sã o refuz,
dar nu o fac .

tuºesc peste chipul acesta
care se reneagã.
ºi ca sã triºãm , altfel
jocul ãsta nu se mai terminã,
tragem cu ochiul peste trupurile noastre.

sunt uºi pe care singurã nu le pot deschide în vis.
iau 3 guri de cafea  în care nu adaug zahãr
zahãrul si liniºtea îmi amintesc de tine.
naufragiaþi la marginea pãmântului
ne privim urmele de copite dintre valuri

vine frigul de vest, iar eu bufnesc

acasã gâtul îþi stã imobilizat între cei dragi
în jos, spre toamna trecutã
eºti abandonat în braþele tatãlui.
toatã dragostea lumii între umerii tatãlui.
vã rog sã mã credeþi
 aici mã simt în siguranþã.
dacã mã credeþi e bine,
dacã nu, la fel.
eu nu inventez nimic
etc.
eu alerg. eu stau. eu bufnesc.
tata lipit de spatele meu
îmi þine de frig.
când stãm câteodatã  faþã în faþã
el îmi zâmbeºte înfiorãtor de blând
ºi uit sã îl mai cert cã nu mi-a dat banii de chirie.
pentru o clipã mã simt singurã, nenorocitã, nedemnã.
apoi îmi aduc iar aminte
cã a uitat sã îmi cumpere cola,
cã nu ma dus la bistriþa de crãciun.
el mã priveºte mândru
ºi are urechile cusute
ca dumnezeu.

Marina  Dumitrescu

Cariatide în fum

Dincolo de iederã
Se aflã grãdina mea netulburatã

Frunzele dese ºi groase opresc praful
ºi zgomotele

pe iarbã am pus o masã rotundã
cu scaune rustice

flori peste tot
la fereastrã doarme pisica

pe care nu am avut-o nicicînd
e varã, cred,

sau  alt anotimp
care înghite pe nemestecate

 vîrstele.

Glasul ca o licoare
picurã la uºa nopþii,
nedefinit  rãmas bun

vã spun
pînã voi strãbate

 galaxia despre care
 la întoarcere,

nu ºtiu dacã voi mai povesti.
Cãci visele sînt hieroglife.

Cel mai frumos mort
din lume, în toate timpurile,
a fost Iisus Nazarineanul,

petalã de viaþã cãzînd
de pe tulpina rãstignirii
în poala Maicii Sale.

Lalea întinsã
pe piatra mirungerii

obosit trupul de raze
împrãºtie încã

mireasma cea bunã
sufletelor noastre

mucegãite în eresuri
ºi   uitare.
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Tema operei lui Imre Kertész
nu este doar încercarea de a
releva fiecãruia dintre noi
Auschwitzul, cât mai ales amara
constatare a lipsei valorilor
umane, contemporaneitatea
înþeleasã ca un ºir neîntrerupt de
evenimente adunate ºi definite de
Auschwitz. „Auschwitzul a avut
loc în cultura creºtinã ºi
constituie astfel, pentru un spirit
metafizic, o ranã deschisã”,
declarã Imre Kertész la
ceremonia de acordare a
Premiului Nobel. Ca formã de
degradare a f iinþei umane,
Auschwitzul e mereu adus în
prezent.

Supravieþuitor al Holocau-
stului, deportat la paisprezece
ani, Kertész trece prin Auschwitz,
Buchenwald ºi Zeitz. Dupã
eliberare alege sã rãmânã în
Ungaria. Lucreazã la prima carte,
În afara destinului, începând cu
anii ‘60. Publicarea va întârzia
pânã în 1975, cartea fiind
respinsã sub regimul Kádár,
aspect ce atrage douã con-
secinþe asupra textului: devine
probã a funcþionãrii sistemului
totalitar ºi cod de interpretare
pentru carte. Mult mai târziu
decât momentul anilor ‘60, Imre
Kertész binecuvânteazã re-
presiunea comunistã, întrucât
l-a protejat de expunerea la
compromisuri. Comunismul a
permis o clarã percepþie a na-
zismului, personajul lui Kertész,
unul ºi acelaºi la vârste diferite,
e mereu plasat în acelaºi sistem
totalitar. Legãtura dintre fascism
ºi comunism nu este inclusã ca
punct de problematizare în prima
carte, apare abia în cãrþ ile
urmãtoare. Fãrã sã aibã o viziune
unitarã ºi programatã, urmã-
toarele douã cãrþi se aflã în
legãturã cu prima, constituind o
trilogie: Eºecul (1988) ºi Kadiº
pentru copil nenãscut (1990).

Studiile despre receptarea lui
Imre Kertész, realizate dupã
primirea premiului Nobel, indicã
slaba influenþã în spaþiul maghiar.
Motivele marginalizãri sunt
multiple: decizia personalã de a
nu se implica într-o literaturã ce
în spaþiul Ungariei a avut mereu
o componentã politicã ºi socialã,
ancorarea în propriul spaþiu
creativ pentru a scãpa de marea

piaþã a întrebuinþãrii generale;
inconfortul populaþiei maghiare
cu privire la subiectul tratat,
valorizarea unui alt tip de discurs
despre Holocaust, fapt care
atrage respingerea scriiturii lui,
inclusiv de cãtre evrei. Nici în
plan internaþional receptarea nu
cunoaºte un succes spectaculos
pânã la primirea premiului Nobel.

Imre Kertész refuzã atribuirea
termenului de „autobiografie”
textelor sale. Cãrþile lui sunt mai
mult decât propria devenire ºi de
aceea îi pare foarte importantã
distincþia dintre autobiografie ºi
roman, pe care a problematizat-o
ori de câte ori a avut ocazia.

Fãcând referire la prima carte, el
subliniazã cã a scris un roman
ce foloseºte material autobio-
grafic ºi puncteazã diferenþele:
„Uite, problema este destul de
simplã. Douãzeci de ani mai
târziu, când am decis cã voi scrie
un roman, am fost obligat, pentru
uzul meu personal, sã stabilesc
diferenþa dintre roman ºi
autobiografie, memorii, ºi asta
pentru a mã împiedica sã adaug
o altã carte la ceea ce deja
invadase librãriile în anii ‘60, sau
cum sã spun…” (Kertész: 2013)
Neagã existenþa noului gen
literar: al mãrturiei ºi al hibridului
roman autobiografic. Autorul nu
se pune pe sine în centrul
scri ituri i ºi nici nu include
necesitatea de a depune
depoziþie, regãsitã în romanele
autobiografice. Kertész se
raporteazã diferit la o posibilã
relaþ ie cu datoria supravie-
þuitorului de a mãrturisi: nu sunt
precizate nici valenþele tera-
peutice ale scriiturii, cu toate
cã recunoaºte dorinþa de a
transmite un mesaj. Naraþiu-
nea din În afara destinului
construieºte Auschwitzul prin
artificiul compoziþ ional. Nu
adaugã o explicaþie suplimentarã
din perspectiva martorului, nu
recreeazã traseul parcurs, se
limiteazã sã construiascã doar
povestea tânãrului György
Köves. Reuºita þine de pro-
funzimea pe care textul o
dezvãluie ºi de modul cum scapã
de cliºeele discursive asupra
subiectului.

Distanþarea
de autobiografic

Întâmplãrile sunt descrise
firesc, ele urmeazã un curs pe
care personajul nu-l vede ca
excepþional ºi nu dramatizeazã;
mereu acþiunile ºi gândurile se
concretizeazã direct în faþa
cititorului, fãrã anticipare sau
suspiciune. Arestarea nu e
însoþitã de fricã sau spaimã.
Fiind arestaþi cu precãdere
adolescenþii ce lucrau la uzina
din Csepel, mai toþi se cunoºteau
ºi se amuzã de situaþia stranie
trãitã: fiecare nou grup stã
ascuns vederii celor care

Maria  Murãrescu
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urmeazã sã coboare din
autobuzul ce-i duce spre muncã.
Pentru câteva ore sunt
concentraþi în spaþiul unei foste
vãmi, timp suficient naratorului
sã îi observe pe cei de lângã el
în încercarea de a-i defini, mai
întâi pe bãieþi: Marochinerul,
Tabacu, Gigolo ºi Rozi; apoi pe
puþinii adulþi: Preocupatul,
Expertul, Ghinionistul, Mituitorul;
totul e punctat cu obiectivitate
constantã: „Nu trece mult pânã
când m-am surprins mãrºãluind
în centrul unui rând considerabil,
iar pe cele douã laturi, la intervale
destul de rare, marºul nostru era
strãjuit de poliþiºti.” (Kertész
2003) Nici o presupoziþie, nicio
interpretare, nicio completarea a
evenimentelor. Kertész a lãsat
multe evenimente în afara aces-
tui text, din cauza conþinutului lor
excepþional: sunt scenele-simbol
ale „Infernului Auschwitz”, de
care a ales programatic sã se
distanþeze. „Mã uit la viaþa mea
ca material prim pentru romanele
mele: ãsta e modul în care sunt
ºi mã elibereazã de inhibiþii.”
(Kertész 2013) Materialul acesta
nu ia forma mãrturiei, iar
anecdoticul, scenele ºocante
(recuperate în Eºecul ºi Kadiº)
sunt puse de-o parte, nu-ºi au
locul aici, unde autorul alege
perspectiva de scrutare a lumii
concentraþionare prin ochii unui
tânãr, cãruia i se descoperã zilnic
aceastã lume. Imre Kertész
creeazã un personaj aflat la
debutul adolescenþei, marcat de
o copilãrie spulberatã de
neînþelegerile familiale, mani-
festate apoi ca explozii asupra
tutelei, înconjurat de o dragoste
paternã punitivã ºi de o identitate
evreiascã moºtenitã, toate
concretizate în destinul lui. Cu
acest bagaj schiþat în primele
pagini ale cãrþii, tânãrul priveºte
cu ochii mari evenimentele ºi le
judecã cu obiectivitate. Cititorul
cunoaºte curgerea întâmplãrilor,
istoria, pe când personajul o
descoperã treptat, pe mãsurã ce
evenimentele se desfãºoarã în
faþa lui. Experienþa autorului
devine pentru cititor un garant al
autenticitãþii ºi îi permite validarea
celor narate. Construcþia per-
sonajului principal reclamã ironia

stilului, o oglindã în care nu foar-
te mulþi îndrãznesc sã (se)
priveascã. Kertész adunã
progresiv datele ce-l definesc:
mai întâi imposibilitatea de a
rãspunde afecþiunii tatãlui, cãruia
îi priveºte gesturile de la o
anumitã distanþã ºi cu o
particularã obiectivitate.
Gesturile vin ca o falsificare a
relaþ ii lor, percepute fãrã
profunzime. Mama e absentã, în
seama tatãlui cade sarcina de a
defini identitatea evreiascã a
bãiatului; György este trans-
miþãtorul unei moºteniri simþitã
ca apãsare ºi pe care nu ºi-o
doreºte. Identitatea va fi pentru
toate textele lui Kertész o
constantã nedefinitã. Ascultã,
se roagã la îndemnul celorlalþi,
mereu având conºtiinþa falsi-
ficãrii sinelui. În tot maldãrul
de aspecte ce nu-l privesc
descoperã ºi actul pur, nãscut
inconºtient ºi plin de semni-
ficaþie, fãrã falsitatea acuzatã la
ceilalþi: este cazul bunicului ºi al
felului în care el se desparte de
fiu: „ªi ca, poate cea mai ciudatã
impresie, din toatã aceastã searã
mi-a rãmas singura faptã prin
care bunicul s-a fãcut observat:
clipa în care ºi-a lipit capul ascuþit
ºi mic, de pasãre, de pieptul
hainei lui tata, pentru o clipã doar,
însã într-un mod cu totul sãlbatic,
nesãbuit aproape. Tot trupul,
crispat într-un spasm, i s-a
zguduit convulsiv.” (Kertész
2003) Mai târziu, scriitorul B. din
Kadiº aratã cã nu asupra
înþelegerii rãului trebuie sã ne
oprim, ci asupra binelui. Binele
devine elementul straniu.
Capacitatea de a surprinde
formele de gând pur trãdat prin
acte este marca personajelor
create de Imre Kertész.

Lagãrul ca spaþiu iniþiatic

Fiind un drum în ºi dinspre
Auschwitz, personajul lui Kertész
cunoaºte aceleaºi etape precum
toþi ceilalþi martori: arestarea,
aºteptarea pânã la deportare,
trenul,  lagãrul,  eliberarea.
Diferenþa stã în cuvinte, în
alegerea perspectivei de
prezentare. Am vãzut cã autorul
îºi propune sã iasã din spaþiul

comun al discursului, sã treacã
dincolo de vulgaritatea „bana-
lizãrii rãului”, sã scape de cliºeu
ºi sã arate cã tot ceea ce s-a
întâmplat a fost un proces în care
fiecare ºi-a jucat partea sa,
inclusiv victima, iar pentru a
putea reda cit itorului toate
acestea, fãrã sã le teoretizeze ca
voce exterioarã textului, în
calitate de martor, Kertész alege
obiectivitatea pe care o atribuie
personajului. Astfel, este vãzutã
deportarea: „A doua zi, ne-au
expediat încã dis-de-dimineaþã. În
plinã varã strãlucitoare, trenul a
pornit din faþa porþii, de pe linia
cãii ferate locale – un fel de
garniturã de marfã, cu vagoanele
pline de praf cãrãmiziu, acoperite
ºi cu uºile încuiate.” (Kertész
2003) Fãrã nicio judecatã. Fãrã
nicio intervenþie din partea
martorului. György Köves nu
cunoaºte idiºul, dezavantaj ce
îngreuneazã comunicarea,
identificã deþinuþii ca reþinuþi de
drept penal, nu-i recunoaºte ca
evrei, nu recunoaºte cã vina lor
stã în evreitate. Un kapo îl
avertizeazã asupra vârstei, nu i
se pare straniu, cât mai degrabã
legitim ca autoritãþile sã-l creadã
mai mare, confirmându-i-se prin
vârstã puterea de muncã.
Interpreteazã ceea ce vede dupã
legile lumii în care a trãi ºi a fost
educat. Selecþia este privitã cu
uimire ºi nu fãrã oarecare
amuzament: „Între timp, am tot
auzit, dar abia de le bãgam în
seamã, niºte apeluri, când, la un
moment dat –  îmi amintesc –
s-a cerut sã iasã din rând cei
pricepuþi în lãcãtuºãrie me-
canicã, alteori sã iasã fraþii,
gemenii, handicapaþii, ba chiar –
într-un oarecare amuzament
general, eventualii pitici care s-ar
afla printre noi, apoi se cãutau
copiii, deoarece se zvonea – pe
aceºtia îi aºteaptã un tratament
preferenþial, studiu, un loc de
muncã ºi tot felul de alte privilegii.
Câþiva adulþi din rând ne
îndemnau ºi pe noi, sã nu
scãpãm ocazia. Dar îmi stãruia
în minte avertismentul deþinuþilor
din tren ºi oricum aveam chef sã
lucrez, nu sã trãiesc ca un copil,
bineînþeles.” (Kertész 2003)
Crede cã este într-un lagãr de
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muncã, aºa cum i s-a spus,
trecerea de selecþ ie este
perceputã ca o victorie câºtigatã
nu în faþa asupritorului, cât în faþa
propriei persoane: pentru prima
datã s-a descurcat, a obþinut un
statut similar adultului: „Bãieþii mã
aºteptau deja triumfãtori, râzând
de bucurie.” (Kertész 2003)
Naturaleþea, bucuria de a trãi
sunt aspecte justificate ca
implicite vârstei ºi grupului de
prieteni: „ªtii, nu este uºor sã
domoleºti bucuria de trãi a unui
bãiat de paisprezece ani, în
special dacã este înconjurat de
prieteni de aceeaºi vârstã ºi care
împãrtãºesc acelaºi destin.
Existã […] o inocenþã nealteratã
care-l protejeazã ca sã nu fie
total fãrã de apãrare, lipsit de
speranþã. În acest sens, un adult
se pierde mult mai repede.”
(Kertész: 2013) Observã cum
încet se transformã în prizonieri,
duºul, dezinfecþia, pierderea
pãrului, revelaþia cã ei sunt
„deþinuþi” nu vine cu dramatismul
întâlnit la alþi supravieþuitori: „ªi
bãieþii erau gata de-acum cu toþii:
stãteam ºi doar ne uitam unii la
alþii, neºtiind dacã sã râdem sau
mai bine sã ne mirãm.” (Kertész
2003) Pe mãsurã ce descoperã
lagãrul ºi mecanismele lui de
funcþionare se petrece ºi
maturizarea. Existã o inserþie de
tip „mise en abyme”, György îºi
aminteºte lectura unei cãrþi
despre universul concentra-
þionar: „Din toatã cartea am
reþinut doar cã deþinutul cu
pricina, autorul acestei cãrþi,
afirma cã-ºi aminteºte mai bine
de prima parte a detenþiei, deci
de cea mai îndepãrtatã de el
decât perioada mai târzie, adicã
de zilele mai apropiate mo-
mentului când scria. Pe atunci
lucrul asta mi se pãrea destul de
îndoielnic ºi-l consideram,
oarecum, un soi de exagerare.
Cred însã cã, totuºi, o fi scris
adevãrul: întrucât ºi eu însumi îmi
amintesc cel mai exact de prima
zi, într-adevãr, mai exact decât
de urmãtoarele, dacã stau sã mã
gândesc mai bine.” (Kertész
2003) E un fragment care
seamãnã izbitor de mult cu
depoziþiile martorilor, însã Imre
Kertész nu poate atribui cuvintele

adolescentului ºi nici nu se poate
plasa pe sine într-o instanþã
exterioarã textului, el nu intervine
în calitate de martor în discurs,
de aceea recurge la un artificiu.

Detenþia nu este intruzivã,
György sperã cã este doar o
etapã, cã vor intra în normalitate,
cã vor munci.  Reuºitã este
gradarea, pãtrunderea lentã în
atmosferã, când nãrile întâmpinã
mirosul dulceag, explicaþia vine
degrabã: „Era coºul unei fabrici,
se vedea imediat ºi aºa le-a spus
oamenilor ºi superiorul, ºi, pe
deasupra, al unei fabrici de piele,
dupã cum s-a aflat mai curând.”
(Kertész 2003) Necunoscutul
este adaptat cunoºtinþelor
deþinute. Informaþia se com-
pleteazã când aflã cã mirosul vine
de la coºul crematoriului: „deci e
atât de mare epidemia, de sunt
atâþia morþi?” Dacã pânã în acest
punct a reuºit sã creeze punþi
între universul detenþiei ºi lumea
liberã, ºocul (moment întâlnit în
fiecare naraþiune despre
universul concentraþionar) are
loc în momentul zãririi deþinutelor:
„În aceeaºi zi le-am vãzut pentru
prima datã pe femei. Mi le-au
arãtat oamenii adunaþi în grupuri
agitate lângã gardul de sârmã
ghimpatã… Mi-a ajuns la urechi,
din apropiere o remarcã
înfundatã, uºor tremuratã: - Sunt
chele. – ªi atunci, în aceastã
liniºte adâncã, am desluºit pentru
întâia datã, adus de câte o boare
a vântului uºor al serii de varã,
sunetul – deºi subþiratic,
scârþâind abia auzit, dar de
necontestat – al unei muzici
vesele, aducãtoare de pace,
care – aºa, împreunã cu
priveliºtea – , ne-a uimit foarte
tare pe toþi, ºi pe mine.” (Kertész
2003) Femeile deposedate de
podoaba capilarã nu mai au
reprezentarea în lumea liberã;
totul ia forma bâlciului; muzica
însoþind convoaiele de nou sosiþi,
deºteptarea ºi ritualurile lagãrului
rãmân fãrã explicaþie. Din punctul
acesta, tânãrul nu mai poate gãsi
explicaþii pentru ce vede ºi ce se
întâmplã. Este uimit de puterea
de previziune a nemþilor, de modul
în care au organizat totul pentru
a fi credibil victimelor. György
realizeazã cã a trecut prin toate

fãrã mãcar sã intuiascã realitatea
din spatele aparenþelor: „modul
isteþ în care mi-au schimbat ºi mie
hainele, doar cu ideea cuierului
ºi a numãrului cu pricina…[…] ªi
atunci unul din ei inventeazã
chestia cu gazul: un altul imediat
baia, un al treilea sãpunul, al
patrulea adaugã florile, ºi aºa mai
departe.”

Interogarea asupra evreitãþii

Scriitura lui Kertész se
caracterizeazã prin austeritatea
stilului pusã în valoare de ironie.
Este ironia celui implicat.
Elementul de stranietate este
râsul: „zgomote vesele”, „a fost
o clipã seninã lipsitã de griji”, ºi
aici „se mai auzea câte o glumã”.
Tinerii privesc întâmplãrile cu
ochiul neiniþiatului ºi al celui care
crede în adaptare ºi într-o
posibilã salvare. Cartea a fost
comparatã cu filmul lui Roberto
Benigni, La vita è bella. Com-
paraþie nu fãrã susþinere textu-
alã ºi aprobatã de Kertész în
eseul „Cine deþine Auschwitz?”
(Kertész, 2001) – în care
demonstreazã cã Holocaustul
s-a împotmolit în discursivitate,
în multe cazuri nescutitã de
kitsch, fiind uitatã întrebarea
esenþialã: „Cum ar trebui lumea
sã se elibereze de Auschwitz, de
povara Holocaustului?” Primul
efort este doliul ca formã de
vizitare a memoriei, act lucid
întreprins de supravieþuitor din
necesitatea de a reface drumul
spre moarte, de a-l transpune în
scris ºi a-l face cunoscut
celorlalþi, de a arãta paradoxul:
cã moartea se poate trãi, iar prin
aceastã revenire subiectul sã se
elibereze, sã aibã loc efectul
terapeutic sau de catharsis.
Problema e cã nu multora le
izbuteºte aceastã întreprindere,
cei care scriu despre Auschwitz
o fac mereu într-o limbã strãinã,
cãci limba lagãrului nu este
înþeleasã de omul liber. Imre
Kertész sesizeazã un eveniment
cunoscut deja: Holocaustul a fost
furat de la gardienii sãi ºi
transformat în bun de consum
sau a fost instituþionalizat, în jurul
lui fiind construit un ritual moral-
politic cu un limbaj, adesea, nou
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ºi complet fals. O constatare ºi
mai amarã vizeazã rolul
martorului, care în opinia lui
Kertész va fi perceput ca un
obstacol ºi dat la o parte. Prea
multele forme discursive în
eterogenitatea lor au dus la
ºtergerea esenþialului. Con-
formismul Holocaustului, sen-
timentalismul Holocaustului,
canonul Holocaustului, sistemul
de tabuuri al Holocaustului,
instrumentalizarea Holocaustu-
lui, discursul ceremonial al Ho-
locaustului – fac azi parte din
recuzita discursivã, fãrã
posibilitatea de a rãspunde la
întrebarea „Ce ne facem cu
moºtenirea Auschwitz?” Unde o
plasãm? Rãspunsul pe care
Imre Kertész îl dã prin opera sa
constã într-o permanentã
interogare asupra evreitãþii ºi a
antisemitismului de-a lungul mai
multor regimuri politice ºi mutaþii
sociale ºi de aceea el îºi
construieºte personajul fãrã
digresiuni, fãrã comentarii.

György Köves mãsoarã în
lagãr distanþele pe care
subiectivitatea umanã le poate
lua vizavi de aspecte ce par
derizorii în lumea liberã: somnul
bun, îmbrãcãmintea, o masã nu
foarte reuºitã, dar existentã.
Violenþa lagãrului ascunde o mare
enigmã pentru deþinut: cum poþi
lovi pe cineva pe care nu-l urãºti,
care este mecanismul ce
acþioneazã în aceste fiinþe. Pri-
ma palmã intrã în memoria
deþinutului. Cel mai greu de
suportat detenþie îi par zilele
cenuºii ºi monotone prin repetiþia
lor; se iniþiazã treptat în lumea
concentraþionarã: spãlatul,
drãmuirea pâinii, planificarea
pentru a primi supã din fundul
cazanului. Mereu existã un
iniþiator, un deþinut mai vechi
ce-l preia pe neiniþiat sau cei care
nu au parte de o astfel de
persoanã îºi gãsesc sfârºitul mai
repede. Tânãrul Köves nu poate
sã nu identifice câºtigul pe care
îl aduce lagãrul, frazã care atrage
protestele supravieþuitorilor.
Trebuie judecatã perspectiva
individualã a victimei: în cazul
unui tânãr în formare, ce înainte
de lagãr se zbãtea pentru a se
defini pe sine, toatã conflictele cu

sine, familia, moºtenirea iudaicã
îºi gãsesc rezolvare în lagãr.
ªi în plus, îl  scapã de su-
perf icialitatea ce-i stârnea
repulsie în lumea liberã: „Pot sã
susþin cã unele concepte pot fi
înþelese pe deplin doar în lagãre
de concentrare.” (Kertész 2003)
Lagãrul impune matu-rizarea.
György Köves nu are trãsãturile
necesare pentru a lupta, pentru
a deveni „des-curcãreþul”
lagãrului. Nimic particular nu-l
propune pentru a câºtiga lupta,
în curând foamea, diareea, râia,
bãtaia, neputinþa, oboseala pun
stãpânire pe el ºi încet coboarã
pe panta neputinþei devenind
musulman. Va fi dus la infirmerie,
când moare un tânãr lângã el, nu-
i declarã moartea ºi îi preia raþia
de hranã încã o vreme, acþiunea
nu este însoþitã de nici un
comentariu (cum bunãoarã se
întâmplã la Primo Levi).
Supravieþuirea tânãrului þine de
ºansa sau neºansa de a se
îmbolnãvi, de a gãsi pe cineva sã
aibã grijã de el, de a se afla la
adãpost de munca grea ºi mai
ales de a se afla la distanþã de
crematorii. Eliberarea nu poate fi
întâmpinatã cu bucurie, cãci
foamea îl stãpâneºte. Dupã
eliberare urmeazã confruntarea
cu lumea – aceeaºi lume care ºi-
a jucat partea de vinã. Nu acuzã,
nu învinovãþeºte, doreºte sã fie
lãsat în pace, fiindcã înþelege cã
nimeni nu poate pricepe
experienþa prin care a trecut,
cãci nu a fost acolo. Îl surprinde
intruziunea unui reporter dornic
sã afle mai multe despre iadul
lagãrului: „- Oare nu aºa trebuie
sã ne imaginãm un lagãr de
concentrare, ca un iad? – ºi i-am
rãspuns, desenând cu cãlcâiul,
între timp, câteva cercuri în praful
de sub picioare, cã fiecare îºi
poate imagina asta în felul propriu
ºi dupã cheful propriu ºi cã, în
ceea ce mã priveºte însã, pot sã-
mi imaginez numai lagãrul de
concentrare, deoarece pe asta îl
cunosc întrucâtva, pe când iadul,
nu.” (Kertész 2003) Personajul
refuzã stabilirea comparaþiilor,
cãci orice paralelã ar fi  o
vãduvire de sens, cât ºi o
falsificare. Comparaþia îi este
necesarã celui ce nu a fost acolo,

celui care cautã apropierea de
subiect, dar cel implicat ºtie cã
se opereazã distanþarea de
eveniment. Analogia dintre iad ºi
lagãr este viciatã de întreaga
simbolisticã creatã de mitologie
ºi literaturã prin care iadul este
redus la imaginea suferinþei, o
suferinþã estetizatã ºi mereu
legitimatã de pãcat. Deþinuþii nu
pot fi asimilaþi sufletelor pierdute
în mrejele pãcatului. Vizitând
imobilul în care a locuit înainte de
deportare, aflã de moartea tatãlui,
de recãsãtorirea mamei vitrege
cu domnul încredinþat a se ocupa
de averea tatãlui, dar mai ales
aflã cã nici vecinilor „nu le-a fost
uºor”. Îl surprinde utilizarea unor
construcþii pasive: „a venit casa
cu stea”, „a venit 15 octombrie”
ºi realizeazã cã se petrece o
sustragere colectivã, cã oamenii
îºi refuzã participarea le ceea ce
tocmai a avut loc: „- De altfel, n-am
observat cã ar fi fost grozãvii –
am adãugat eu, – ºi atunci, am
vãzut, au fost foarte surprinºi.
Cum sã înþeleagã chestia asta cu
«n-am observat?»” (Kertész
2003) Fiecare a luat parte
conºtient sau inconºtient la cea
mai periculoasã acþiune de
pierdere a valorilor umane.
Auschwitzul nu trece dincolo de
uman ºi posibilitãþile fiinþei; el e
cu atât mai plin de tragism,
pentru cã se înscrie în
degradarea fi inþei umane.
Procesul de decãdere curge
firesc, prin paºi mãrunþi, prin
implicare individualã: „Despre
paºi. Toþi au fãcut paºi, atâþia câþi
au putut: am fãcut ºi eu paºii mei
ºi nu numai în coloana de la
Birkenau, ci încã de acasã. […]
Am trãit ºi eu pânã la capãt un
destin dat. Nu era destinul meu,
dar eu l-am trãit – ºi nu puteam
pricepe cum de nu le intrã în cap
cã de acum chiar trebuie sã fac
ceva cu el, sã-l aºez la ceva,
undeva, în definitiv, acum nu mã
mai pot mulþumi cu faptul cã a fost
o eroare, o întâmplare a
hazardului, un fel de deraiere sau
cã, te pomeneºti, nici nu s-a
întâmplat. Cu toate astea le-am
dat aºa de înþeles: niciodatã nu
putem începe o viaþã nouã,
întotdeauna o putem continua pe
cea veche. Eu am pãºit, ºi nu
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altcineva ºi am declarat cã
destinul ce mi-a fost dat, am fost
pânã la capãt cinstit. Singura
patã (de frumuseþe aº putea
zice), singura cauzalitate care mi
s-ar putea reproºa e cã acum
stãm aici, de vorbã – dar nu sunt
eu vinovat de asta. […] dacã
existã destin atunci nu e cu
putinþã libertatea […] dacã existã
libertate, atunci nu existã destin
…atunci noi înºine suntem
destinul – mi-am dat seama
brusc, dar cu asemenea claritate,
în clipa de faþã, ca niciodatã pânã
acum.” (Kertész 2003) Kertész
surprinde vina colectivã, fiecare

martor, prin pasivitatea lui, prin
asumarea unui gest aparent
nesemnificativ a întregit un
mecanism. Vina colectivã
presupune acceptarea cã poate
direct nu ai participat, dar ai fãcut
un pas alãturi de cei care nu s-
au sfiit sã participe. În sensul
acestei interpretãri se poate da
sens afirmaþiei: „Da, într-un
anumit sens, acolo viaþa era mai
purã ºi mai simplã.” (Kertész
2003) – acolo, în lagãr, rolurile
erau cunoscute ºi jucate în
consecinþã. Tânãrul se întoarce
acasã ºi vede cã falsitatea e
trãsãtura lumii libere.
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Romanul Dansând pe Gange e
cartea Laviniei, o europeancã
avidã de cunoaºterea de sine,
ajunsã pe pãmântul mirobolant al
Indiei contemporane. Ea îºi
împleteºte impresiile din aceastã
cãlãtorie mult visatã þesând în jurul
lor fantasma unei predictibile iubiri,
proiectatã în ficþiune galopantã.
Aºa apare sau aºa ar trebui vãzut
ºi citit romanul amintit, semnat de
Hanna Bota ºi tipãrit de eLiteratura
în 2013, dacã am lãsa deoparte
strãdaniile autoarei de obiectivare
a epicului, sustras în bunã parte,
dar nu total, notelor eseistice de
jurnal precum ºi linearitãþii
cronologice prin subtile alternãri ale
planurilor narative. Dar Hanna
Bota, cu voluntarismul specific firii
sale energice, îndreaptã fantezia ºi
experienþa sa indianã spre o
factologie romanescã densã ºi
diversificatã tematic, dezinhibatã
ca structurã narativã ºi asamblatã
auctorial în zona unui feminism
structural devoalat mai mult
conceptual.

Înaintând în spaþialitatea indianã
ºi în spiritualitatea acestui spaþiu
considerat reverenþial sacrosant
(Sub arborii lui Tagore), dar ºi
obiectiv-concret repulsiv (mirosul
de masala – „un amestec de
condimente specifice þãrii”),
autoarea nu pregetã sã punã în
ecuaþie, pretutindeni prin
peregrinãrile sale, „tandemul
grandoarea – mizeria vieþii”. Ba
mai mult, comparaþiile între
Occident ºi Orient îngroaºã
substanþa eseisticã a cãrþii cu
remarcabile observaþii ºi analize,
dovadã cã de la Eliade încoace
sâmburele indianisticii rodeºte
continuu ºi pe tãrâmul prozei. Ca
eroina Omei Stãnescu din Arºiþa
Karmei, (prozatoare care a trãit o
experienþã asemãnãtoare; iatã,
experienþele despre India se

înmulþesc progresiv), Lavinia
aterizeazã într-o lume a bãrbaþilor,
pregãtitã sã-ºi trãiascã „ora
astralã” cu toatã intensitatea sub
oblãduirea miturilor strãvechi, a
zeilor autohtoni ºi a destinului
karmic.

Firul narativ face legãtura cu
trecutul eroinei într-un sugestiv
balans al simbolurilor iniþiatice,
raport focalizat pe forþa rege-
nerativã a apei, reprezentare
devenitã motiv central al cãrþii.
Drumul iniþiatic al Laviniei seamãnã
mai mult cu o rãtãcire pe apele
cunoaºterii, culminând cu
metafora „dansului pe apã” ºi
apropierea de legenda zeiþei
Ganga ºi a regelui Santanu, un fel
de izbândã a iluminãrii interioare ºi
a contopirii cu legãmântul iubirii.
Eroinei i se compune o biografie
simbolicã în strânsã interde-
pendenþã de factorul catalizator
omniprezent apa. Lavinia porneºte
dintr-un sat de pe malul românesc
al Dunãrii, sat inundat de douã ori,
unde mama ei moare. Apoi satul
rãmâne fãrã apã ºi Mihail, fratele
Laviniei, aduce apa din satul vecin
în mod miraculos. Mihail e linºat de
sãtenii din satul vecin ºi moare „în
chip de sacrificiu neînþeles”.
Pãrãsind acest tãrâm al morþii,
Lavinia ajunge sã studieze canto
la Pisa ºi rãmâne în Italia, alãturi
de Massimo, pânã i se iveºte
ocazia sã plece în India, „cea mai
fierbinte ºi senzualã þarã de pe
glob”. Aici îl întâlneºte pe Rahul
Chandhurani, profesor rãmas
vãduv la nici 25 de ani, care se
îndrãgosteºte nebuneºte de ea.
Nebuneºte e un fel de a spune,
întrucât Rahul renunþã la cãsãtoria
programatã de familia lui cu o
indiancã pentru a se cãsãtori cu
Lavinia, femeia venitã ca ºi Ganga
dintr-o altã þarã (în legendã e vorba
de Himalaia, casa zãpezii). E

atâta liniºte în trãirea sentimentului
de iubire dintre cei doi, încât relaþia
pare neverosimilã, claustratã în
regulile drastice ale castei din care
face parte Rahul. Erotismul e tratat
conceptual, igienic, învelit în
tandreþe cu reverberãri romantice.
Nicio apropiere fierbinte între
parteneri ca, de pildã, atingerea
genunchilor dintre Allan ºi Maitreyi.
În a treia parte a romanului –
Secetã ºi izvoare – apare din nou
motivul apei ca o continuare a
dinamicii vieþii în episodul cãutãrii
unui izvor într-o zonã secetoasã.
E aici ºi cãutarea unor legãturi
semantice ºi existenþiale între
douã realitãþi: a lumii exterioare ºi
a cãutãrii de sine.

Hanna Bota nu abuzeazã de
exotismul la îndemânã, cât de
informaþia filtratã prin subiectivism
rafinat privind viaþa strãzii, edificiile
vizitate ca Taj Mahal, Memorialul
Mahatma Gandhi sau Templul
Lotus (bahai) la care se adaugã
impresii despre ceremonialul de
nuntã luate la cald, ceea ce dã
impresia de jurnal auto-
dezmierdãtor, hrãnit cu imagini
nostalgice. Ingenioasã este
structura romanului cu alternarea
povestirii de la persoana întâi la
persoana a treia, punctul de
observaþie schimbându-se de la
un capitol la altul. Vocea naratorului
e preluatã de diferite personaje
care astfel se pot privi în oglindã,
analizându-se reciproc. Hanna
Bota manevreazã naraþiunea cu
dezinvolturã ºi pasiune. În romanul
Dansând pe Gange se simte, mai
mult decât în alte cãrþi ale sale,
devoþiunea pentru propriul univers
fictiv, creat în urma unei experienþe
unice.
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Aurel  Codoban
Am citit romanele Stelei Maria

Ivaneº - Caii destinului ºi Clipa de
catifea, ambele apãute la Editura
Eikon (care devine tot mai mult
cea mai importantã editurã transil-
vanã) în 2013 - cu interesul celui
care a inventat formula her-
meneuticii iubirii, dar ºi cu un mai
vechi ºi pronunþat interes, chiar
dacã secundar, pentru tehnicile
construcþiei romaneºti. Caii desti-
nului poate fi foarte bine înþeles ca
un Bildungsroman, dar un
Bildungsroman întru totul feminin,
adicã centrat pe ceea ce are
importanþa primã în viaþa unei
femei moderne, iubirea. Dar ºi
Clipa de catifea e un roman de
iubire, chiar în mai mare mãsurã:
ceea ce le difereþiazã sunt
procedeele inver-se de
construcþie a conþinutului epic.
Astfel, dacã Bildungsroman-ul
feminin dilueazã iubirea în viaþa ºi
cariera eroinei, cel de al doilea, ca
un roman mai accentuat al iubirii,
dilueazã viaþa în substanþa epicã
a iubirii.

Învocând stagiile formãrii unei
femei doctor ºi evoluþia ei în
schimbãtoarea lume de astãzi,
Caii destinului folosesc o metaforã
vãdit platonicianã. Metaforã utilã
apoi pentru a înþelege cã
reactivitatea eroinei la celelalte
personaje ºi situaþii nu este atât
moralã - ºi nicidecum mora-
lizatoare -, ci general axiologicã.
Ceea ce caracterizeazã eroina,
este o asumare a valorilor umane
la persoana întâi. Aceastã
asumare la persoana întâi a
valorilor general umane merge
foarte bine cu foarte buna artã de
a dialoga cu cititorul, a lui Stela
Maria Ivaneº. E de parcã
romanciera vorbeºte cu cititorul
peste umãrul personajelor sale,
dar o face cu atâta firesc încât
cele care vorbesc par chiar
personajele. Aceastã interoga-
tivitate narativã prin care autoarea
dialogheazã cu cititorul dã – prin
directeþe, francheþe ºi claritate -
un aer stilistic uºor americãnesc
celor douã romane ºi o

deinvolturã în a diagnostica tarele
lumii de azi.

De ce un bãrbat te iubeºte
tocmai când placi ºi altuia, se
întreabã altundeva romanciera?
Aici intervine dorinþa mimeticã,
incapacitatea omului obiºnuit de
a dori altfel decît prin imitaþie, adicã
de a dori spontant. Omul obiºnuit
nu este capabil sã îºi aleagã
obiectul dorinþei ºi ajunge sã
dorescã adesea sub imboldul
dorinþei altcuiva. Consecinþa este
un paralelism al dorinþelor care se
multiplicã prin imitaþie ºi ajung sã
se exacerbeze prin concurenþã!

De ce sunt intoleranþi bãrbaþii
faþã de dorinþele plurale ale
femeilor? Putem înþelege mai bine
aceastã nedumerire femininã
dacã ne amintim cã Noica spunea
cã “iubirea se distribuie fãrã sã se
împartã”.  Or, dupã neuroºtiinþe,
aceastã atitudine ºi aceastã
formulã este consecinþa unei
anumite particularitãþi a creierului
feminin, care are corpul calos ce
uneºte cele douã emisfere
cerebrale, cu aproximativ 30%
mai mare decît creierul masculin.
Urmarea este aceea cã femeile
au de la început o mai bunã
legãturã între cele douã emisfere,
cã pot corela mai lucid ºi mai
echilibrat relaþiile ºi mizele.
Creierul masculin însã predispune
la o focalizare de tipul on/off, adicã
dacã un bãrbat este cuprins de
sentimente este doar sentimental,
daca este într-o altã stare, nu
poate deveni sentimental, iar
starile lui de spirit sunt
incomparabil mai discontinue ºi
mai compartimentate decât cele
ale femeilor.

Dar întrebarea decisivã pentru
definirea iubirii din zilele noastre
este dacã trebuie sã fie iubirea
mare o iubirea nefericitã? E o
întrebare decisivã pentru cã
modelul iubirii pasiune, inventat la
curþile princiare occitane ºi reluat
de istoria romanului occidental de
dragoste este “iubirea reciprocã
nefericitã”. Or, tocmai aici se
opereazã cea mai evidentã

schimbare, mijlocitã de marea
trecere operatã de epoca noastrã,
de la valorizarea sufletului la
valorizarea corpului. Schimbare
care înseamna trecerea de la
trãirea sentimentalã sufleteascã
la plãcerea corporalã. Noua iubire
înseamnã trãire senzualã intensã
ºi mai puþin trãire sentimentalã
intensã. Nu vreau sã spun cã
noua iubire nu este una
sentimentalã, ci observ doar cã
sentimentele nu pornesc astãzi de
la trãirea sufletesascã ci de la
plãcerea corporalã, cã oamenii
înclinã sã caute astãzi în relaþiile
lor sentimental-erotic-apetitive
mai degrabã corpul-pereche,
decât sufletul-pereche

Implicita teorie a echilibrului pe
care ne-o propun romanele Stelei
Maria Ivaneº etaleazã o astfel de
sentimentalitate rafinatã ºi
presupun pluralitatea postmo-
dernã. De aceea Clipa de catifea
s-ar putea numi la fel de bine la
plural: Clipe de catifea. Pentru cã
aratã ca o piesã muzicalã ce repe-
tã o scenã unicã de iubire,
completând-o ºi orchestrând-o cu
variaþiunile concrete ale vieþii
cotidiene. E, de fapt ºi în acord cu
trãsãturile postmoderne ale iubirii,
romanul unui ritual. Pentru cã
ritualul este forma religioasã de
suspendare a timpului (cazul
clasic al ritualului erotic din La
þigãnci a lui Eliade), suspendare
care, desacralizatã, revine ca o
modalitate postmodernã a
împlinirii ºi eternizãrii. Ritualul
romanþios al iubirii repetã clipa
unicã a iubirii pentru a o împlini
neschimbatã în variaþiunile sale
concrete. Urmând romanele Stelei
Maria Ivaneº putem descoperi
secretul diferenþei dintre bãrbaþi ºi
femei în ceea ce priveºte dorinþa,
respectiv putem gãsi rãspunsul la
teribil de dificila întrebare: ce-ºi
doresc femeile? În vreme ce
bãrbatul, faustic, îºi va dori sã se
opreasca clipa minunatã, femeia
îºi va dori o indefinit-eternã
repetare a acelei clipe în sublimul
cotidianului ºi în modulaþiile lui
concrete.
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Într-o   zi   seninã  ºi  caldã  din
luna mai, a anului  1967  am  fost
solicitat  de poetul  Aurel  Rãu  sã
facem  o  cãlãtorie   pe  Valea
Someºului  pentru  a  vedea  ºi
identifica  posibile piese de artã
care mai împodobeau  sau se mai
pãstrau  în casele oamenilor din
acele sate nãsãudene, sã mai
revedem o datã casa lui Coºbuc
ºi deci sã ne încãrcãm bateriile
sufletului cu un dram din energia
rusticã.

Anii ’60 erau ani de rascruce
pentru conservarea pe mai
departe a bogatului tezaur de artã
popularã întrucât politica de
industrializare a statului comunist
a afectat profund structura
socialã a satelor noastre cu
implicãri directe ºi în supra-
structura culturalã.

Ajunºi in satul Nimigea, am
vizitat câteva sate unde înca se
mai puteau vedea arhitectura
tradiþionalã a caselor de lemn, cu
interioare frumos împodobite, cu
piese de mobilier ºi þesãturi de
lânã ºi bumbac cu alesãturi
policrome specifice locului.

La un moment dat, pe când
eram gata de plecare, s-a
apropiat de noi un bãtrân care,
cu modestia þãranului nostru, ne-
a întrebat dacã putem sã-l ducem
cu maºina pînã în satul vecin.
Raspunsul a fost, desigur,
afirmativ ºi, dupã ce ne-am
ocupat fiecare locurile în maºinã,
l-am auzit pe badea Ion (aºa îl
chema) spunând ca pentru sine:
“Voila!”

Ne-am uitat miraþi unul la altul
ºi nu ne venea sã credem dacã
am auzit bine sau nu exclamaþia
bãtrânului. Aºa cã, fãrã ezitare,
l-am întrebat dacã ºtie limba
francezã, iar el mi-a raspuns:
“Bien sur, monsieur!”

Aºa am aflat cã badea Ion
luptase în primul rãzboi mondial
în armata austro-ungarã ºi
fusese luat prizionier de francezi
ºi a stat într-un lagãr doi ani de
zile iar, la terminarea conflictului

mondial, s-a reîntors acasã la
cei dragi.

ªi uite aºa au trecut patruzeci
de ani ºi limba lui Voltaire pe care
a învãþat-o în lagãr n-a uitat-o ºi
era foarte mândru de acest lucru.
A mai citit cãrþi, reviste ºi ce a
mai gãsit.

Dar iatã cã într-o zi din vara
anului 1966, pe când stãtea în faþa
casei, s-a oprit nu departe de el o
maºinã cu numãr de Franþa.
Maºina se defectase ºi pasagerii
coborârã ºi dialogau despre ce
puteau face.

Badea Ion s-a apropiat ºi i-a

Viorel  Cioti

salutat pe francezi dar aceºtia,
agitaþi ºi preocupaþi, nu ºi-au dat
seama imediat cã nu sunt în
Franþa. ªi deodatã, brusc, unul
dintre ei s-a întors spre badea Ion
ºi a strigat: “Ce n’est pas
possible!”

Aºa a început dialogul insolit
între un þãran român cu iþari ºi
opinci ºi un mic grup de francezi
care avea sã dureze o sãptãmânã
(atîta au rãmas la el). ªi acum,
dupã un an, era mulþumit cã primea
reviste ºi putea citi în liniºte în
limba insuºitã cu peste patru
decenii în urmã.

Am povestit un caz singular al
unui om simplu nãsãudean care a
trãit în anonimat ºi a plecat tot în
anonimat. Poate cã în “noul
anonimat” nu mai luptã pe front,
dar cine ºtie, poate cã învaþã o
noua limbã!

A
u

to
p
o

rt
re

t -
 c

e
rº

e
to

r 
ºe

z
â
n

d
 p

e
 o

 m
o

vi
llã



93

Un teatru încadrabil în categoria
postdramaticului, o filosofie a
participãrii ce mutã accentul
dinspre scriiturã spre arta de a
face spectacol ºi o mutaþie a
conceptului de receptare, realizatã
prin înºelarea aºteptãrilor pu-
blicului. Cele trei direcþii de studiu
dirijeazã structura pe care Daria
Ioan o conferã analizei multifaþetate
a dramaturgiei lui Jon Fosse, autor
norvegian cunoscut ºi contro-
versat. Teatrul lui Jon Fosse
(Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj, 2013)
reprezintã rezultatul cercetãrilor
doctorale ale autoarei, dar are, du-
pã cum abordarea sa o dove-
deºte, un parcurs mai lung ºi mai
complex. Absolventã a secþiei de
norvegianã, specializatã mai apoi
în fotografie ºi deþinând titlul de
doctor în teatru, Daria Ioan trateazã
aici întreaga creaþie dramaticã a lui
Fosse îmbinând tehnici de analizã
a imaginii, o explorare riguroasã a
funcþiilor limbajului, dar ºi poziþia
pieselor în contextul istoriei lite-
raturii ºi teatrului.

Structuratã în cinci capitole
teoretice, o introducere, încheiere
ºi o serie de anexe reprezentative
ce faciliteazã înþelegerea pieselor
ºi le încadreazã într-un context
mai larg, cartea are la bazã un
proiect ambiþios ºi aparent
exhaustiv. Punctul final, un ter-
minus spre care doreºte sã
conveargã multiplele chei inter-
pretative, traverseazã palierele
teoretice pentru a demonstra
caracterul de înaltã performa-
tivitate inerent pieselor. Autoa-
rea începe prin a susþine existenþa
în cadrul scriiturii a unui proiect
regizoral pus sub semnul inten-
þ ionalitãþi i auctoriale. Scris
pentru a fi pus în scenã, teatrul
lui Fosse conþine elemente co-
mune atât precursorilor (Ibsen,
Strindberg, Cehov, Beckett), cât
ºi contemporanilor sãi. Aspectul
deosebit ºi frapant este dat de
structura pe scheletul cãreia
norvegianul îºi construieºte opera:
derutantã, inteligent ºi minuþios
þesutã, cu caracter cerebral, însã

Teatrul revizitãrii ºi arta de
a rãmâne pe loc

Simina Rãchiþeanu

totodatã poeticã ºi muzicalã.
La Fosse, situaþia dramaticã

iniþalã anunþã ºi conþine deja o
consumare a conflictului, ante-
rioarã ridicãrii cortinei: „tot ceea ce
se întâmplã s-a întâmplat deja”.
Prin urmare, acþiunile personajelor
devin redundante ºi aproape
imposibile. În termenii lui Gilles
Deleuze, cititorul descoperã cum
imaginea-miºcare este înlocuitã
cu imaginea-timp; mai exact,
acþiunea (miºcare) este în mare
parte evacuatã din sfera
posibilului, fiind înlocuitã de o
privire retrospectivã de facturã
obiectivã, aproape impersonalã,
o vizionare, sã spunem, a eve-
nimentelor ce deja au avut loc
(t imp). Rememorarea sau
incursiunea în trecut, derularea
continuã, aberantã, a timpului
scurs ºi invocarea repetitivã a
unui eveniment tragic ireparabil
sunt cheia distinctivã a teatrului
semnat de Fosse. Personajele
sale nu doresc sau nu pot sã se
desprindã, nici sã se îndepãrteze
de întâmplarea dramaticã ce le-a
modificat viaþa ºi le-a aruncat într-
o crizã existenþialã ambiguã ºi
totodatã acutã, fapt pe care au-
toarea îl înscrie în arta de a rãmâ-
ne pe loc. „A rãmâne” ºi nu „a sta”
e termenul cel mai re-zonabil, cãci
nu este vorba de împietrirea ca
formã a neclintirii. Dezideratul de
imobilitate al acestora explicã
stagnarea absurdã într-o ciclicã
revizitare, dar ascunde ºi o
dinamicã a reconfigurãrii perpetue,
fiindcã evenimentele se repetã –
ele sunt aceleaºi, ºi totuºi ele sunt
mereu altfel. Cititorului i se relevã
astfel caracterul paradoxal al
scriiturii, pe care Daria Ioan îl
identificã pe mai multe niveluri, de
la cel lingvistic (limbaj verbal, non-
verbal sau dincolo de limbaj), la cel
al imaginii ºi percepþiei ºi chiar
pânã la cel tematic. Cartea reu-
ºeºte o interpretare complexã a
alternãrii de perechi oximoronice
precum viaþã-moarte, mobilitate/di-
namism-inerþie/statism, vorbire-
tãcere (la care se adaugã ideea de
liniºte), jocul luminã-întuneric,
avansare-retractilitate, pendu-
larea între materialitate-imate-
rialitate.

Miza enunþatã iniþial, ºi anume
demonstrarea caracterului per-

formativ al dramelor, ocupã, totuºi,
un loc mai puþin privilegiat în text,
ea fiind mai degrabã enunþatã ca
un fel de concluzie la sfârºitul
fiecãrui capitol. Din acest punct de
vedere, accentul cade mai mult pe
multitudinea de interpretãri valide
(a cãror elemente se reiau, se
completeazã ºi se nuanþeazã
concis pe parcursul capitolelor).
Ponderea crescutã a termenilor de
specialitate (caracteristice
tendinþei academice în care se
înscrie) reduce semnificativ cercul
posibililor cititori, la cum ºi
înlãnþuirea de lungi fraze
enunþiative ºi limbaj descriptiv,
uneori cu insuficienþi conectori
logici, duce la îngreunarea lecturii.
Cu toate acestea, coerenþa textului
nu poate fi contestatã, nici bogãþia
ºi însemnãtatea ideilor expuse. În
plus, subiectul ales este de mare
interes ºi actualitate în zona
cercetãrii. Demersul Dariei Ioan
dovedeºte o foarte bunã analizã a
conceptelor ºi tehnicilor folosite de
Jon Fosse, face uz de cunoºtinte
teoretice ºi surse bine docu-
mentate, pe care le dezvoltã în
propria abordare, atât teoreticã,
cât ºi prin studii de caz.
Cunoaºterea limbii norvegiene i-
a permis chiar o traducere
corespunzãtoare a pieselor,
sarcinã dificilã din cauza
caracterului poetic ºi melodic al
variantei nynorsk  în care
acestea sunt scrise. Prin
urmare, cartea de faþã constituie
o bazã solidã în cercetarea ºi
interpretarea dramaturgiei lui Jon
Fosse prin numeroasele piste
lansate ºi prin caracterul unitar,
dar e de apreciat ºi explorarea
tendinþelor actuale în materie de
teatru.
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Casete martor sau Viaþa
prin ochiul unui muribund

În noul roman al scriitorului
timiºorean Tudor Creþu, Casete
Martor (Editura „Tracus Arte”,
Bucureºti, 2013), Edi Cristea, un
profesoraº de englezã, un loser,
cum se autodefineºte, care
cocheteazã cu Televiziunea, se
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chinuieºte sã supravieþuiascã cu
un salariu de 600 de lei într-o
Românie douãmiistã pe care
„trebuie s-o creãm lãuntric spre a
putea renaºte în ea”. O idee fixã
bântuie personajul încã din prime-
le rânduri ale romanului, aceea cã
este urmãrit necontenit de moarte,
iar durerile fizice mai mult sau mai
puþin închipuite vin sã amplifice ºi
mai mult aceastã senzaþie. Dar
stãrile de angoasã, de neputinþã
sunt concentrate mai mult îm-
potriva vieþii decât a morþii. Moar-
tea ar putea deveni chiar un soi de
eliberare din aceastã condiþie
derizorie, dintr-o lume în care nu-
ºi gãseºte locul ºi rostul, în care
se simte strãin ºi singur printre
ceilalþi. „Singurãtatea e când nu
ºtii decât tu prin ce treci, oricâþi inºi
ai avea în preajmã”, afirmã pro-
tagonistul la un moment dat.
Eliberarea / evadarea nu survine
însã prin moarte, cel puþin nu printr-
o moarte fizicã, ci printr-o devenire
a sa întru ºi prin scriiturã. De pe
aceastã poziþie de „demiurg”, el
are posibilitatea sã transforme ºi
sã se transforme, sã ia lumea în
posesie. Doar atunci când scrie
începe sã se iubeascã, devine
erou, iar greutãþile prin care trece
capãtã sens, cãci ele „pot hrãni
cartea”. Romanul, „martorul ca-
muflat” al vieþii, este universul
paralel care ajunge sã între-
pãtrundã realitatea, sã se
suprapunã uneori cu aceasta,
devenind singura raþiune de a trãi
a naratorului: „Trãiesc, de fapt, în
ºi prin roman. E singura mea dem-
nitate”. Aºadar, lumea romanului
intitulat Viaþa, pe care Edi Cristea
îl scrie dar îl ºi trãieºte zilnic, este
mai adevãratã decât aceea în care
personajul se învârteºte bezmetic
ºi confuz, incapabil sã se con-
formeze regulilor aproape absurde
ale „sistemului” de învãþãmânt ac-
tual. Este iritat ºi intrigat de super-
ficialitatea colegilor de breaslã,
care nu mai citesc, dar care
participã la tot felul de cenacluri ºi
lansãri de carte ale unor autori
obscuri ºi mediocri, de la care ar
putea obþine însã eventuale
beneficii profesionale. De altfel, în
viaþa de toate zilele, Edi Cristea nu
are o persona a sa, neidentifi-
cându-se nici cu statutul de pro-
fesor, nici cu un alt fel de statut,

ezitând între televiziune, în-
vãþãmânt ºi bibliotecã. Din
învãþãmânt ºtie cã va pleca cu
siguranþã, cã nu vrea sã rãmânã
definitiv un captiv al „sistemului”,
cã nu vrea sã se piardã. Dar nici
refugiul în bibliotecã, respectiv
într-o nouã profesie, nu îi va aduce
prea mari satisfacþii, nu îl vor
scoate din mizeriile cotidiene.
Scrisul ºi numai scrisul rãmâne
singurul act autentic ºi purificator
fãrã de care moartea este mai de
dorit existenþei pãmânteºti. Prin
scris personajul – narator renaºte
ºi se remodeleazã dupã propria-i
voinþã.

În ceea ce priveºte construcþia
romanului, stilul este lapidar,
frazele sunt scurte ºi nu de puþine
ori eliptice, ideile curgând sec-
venþial, dându-ne impresia cã am
fi în faþa unui talk – show de
televiziune. Accentul cade pe
oralitate, limbajul fiind unul
colocvial, cu puternice tente de
vulgaritate.  Scris sub forma unui
jurnal (mai ales în prima parte),
romanul are un final deschis. Viaþa
îºi continuã cursul cu banalitãþile
ºi abjecþiile zilnice, romanul din
roman rãmîne neterminat, mereu în
lucru, cãci dacã s-ar sfârºi, s-ar
sfârºi probabil ºi Viaþa.

În ultimul sãu roman, Crimã la
Torino (Ed. Crime Scene Press,
Bucureºti, 2014), Stelian Þurlea ne
propune o lecturã de roman poli-
þist, garnisit cu misterul detectivist
specific unui thriller. Gazetar, om
de televiziune ºi editor, Þurlea ºi-a
pus semnãtura ºi pe un impre-
sionant numãr de romane, cãrþi de
publicisticã ºi cãrþi pentru copii,
cãrora li se adaugã ºi douã tra-
duceri ºi îngrijirea a ºase albume.
Interesat de probleme sociale
actuale, urlea acordã o atenþie
deosebitã ºi conturãrii unui tablou
realist al societãþii contemporane,
„post-comuniste, acum capi-
taliste”, cum e cea denumitã de
cãtre unul dintre naratorii care se
succed în roman.

Când presa devine
literaturã

Luminiþa Popa

Inspiratã dintr-un caz adevãrat,
povestea romanului propune de
fapt scrierea, comandatã de cãtre
un anume Nabab, a unui roman
poliþist pornind de la povestea realã
a unei dispariþii, cu scopul ca o
asemenea carte sã conducã la o
eventualã rezolvare a cazului.
Crimã la Torino înainteazã astfel ºi
o teorie privitoare la literaturã.
Aceea cã scrierea unui roman,
deci a unei ficþiuni, ar putea sã
soluþioneze cazul misterios, rãmas
neelucidat, al dispariþiei unei
românce.

Ingredientele romanului poli-þist
sunt clare ºi simple, fãcând trimitere,
intenþionat sau nu parodic, la în-
trecerile din Antichitate la care se
înghesuiau toþi literaþii cetãþii.
Astfel, aflãm cã cei trei mari autori
trebuie sã conceapã un roman
poliþist, cu o temã prestabilitã, în
absolutã izolare la o vilã som-
ptuoasã din Torino. La Þurlea însã,
literaþii nu se mai înghesuie, ci
renunþã, invocã exploatarea, ºi se
eschiveazã pe cât posibil. Primele
pagini stabilesc cuminte ºi ordonat
premisele tematicii romanului, dar
devin ºi cadru pentru indicaþii meta-
textuale, despre scriitor, despre
condiþia lui în societate, chiar ºi
despre îndatoririle criticului literar.
Acestea sunt transpuse într-un soi
de monolog-confesiune al primului
personaj, George, care deschide
ºirul mãrturiilor din roman. Spun
„mãrturii” pentru cã toate perso-
najele, care pe rând devin naratori
în cartea lui Stelian Þurlea, dau
cititorului impresia cã nu sunt alt-
ceva decât niºte martori chemaþi
în forum pentru a-ºi rosti propria
declaraþie. Relatãrile din fiecare
capitol contribuie de fapt, aseme-
nea unor piese dintr-un puzzle, la
construirea variantei finale a po-
veºtii romanului. Pluriperspecti-
vismul romanului lui Þurlea are
meritul de a oferi densitate con-
þinutului cãrþii, un roman care nu
depãºeºte cu mult 100 de pagini.
Eºecul vine însã când conºtien-
tizãm cã ne-au fost oferite multe
direcþii subsidiare temei principa-
le, precum scurtele pledoarii
feministe ºi preceptele antife-
ministe sau misogine, începute dar
abandonate sau slab susþinute ori
combãtute în roman.

Din pãcate, stilul romanului este
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mai puþin literar ºi mai mult
jurnalistic, dând impresia de
reportaj, construit simplu ºi riguros;
se face abuz de un limbaj
colocvial, cu prea puþine salturi pe
domeniul esteticului sau inserþii
stilistice. Cartea se concretizeazã
cel mai bine în literaturã în mo-
mentul când scriitorii constrânºi sã
scrie un roman poliþist devin ei
înºiºi personaje într-o realitate care
seamãnã cu un veritabil thriller
poliþist. Simplitatea cãrþii, subiec-
tul de interes pentru societatea
contemporanã care la final duce
chiar ºi la demascarea unui grup
mafiot românesc din Italia, mo-
mentele de suspans caracteris-
tice genului, fac din romanul lui
Þurlea o carte delectabilã. O
poveste care satisface dorinþa
înfãptuirii dreptãþii, pentru cã
misterul dispariþiei se elucideazã,
iar Epilogul îl face pe cititor sã
rãsufle uºurat.

Filiip Odangiu ºi noul
catehism al pedagogiei
actorului

Claudia Ilovan

Cele douã volume semnate de
Filip Odangiu, Corpul inteligent.
Strategii Metacognitive în
antrenamentul actorului ºi Praxis.
Exerciþiul Strategic (ambele
apãrute la ed. Casa Cãrþii de
ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2013), au ca
punct de pornire câteva situaþii de
crizã identificate în pedagogia
teatralã de actualitate.

Cele douã volume formeazã
un corp bine închegat, care con-
cretizeazã un îndreptar atent
documentat pentru cine doreºte sã
se iniþieze în pedagogia teatralã.
Punând în balanþã nume consa-
crate ale teatrologiei mondiale
ºi autohtone, autorul îºi argu-
menteazã iniþiativa ca fiind o
necesitate. Vorbind despre re-
venirea în þarã a unor specialiºti cu
greutate, precum Andrei ªerban,
Radu Penciulescu sau David
Esrig, Odangiu îºi exprimã regretul
faþã de lipsa unei materializãri
teoretice a exerciþiilor propuse de

cei amintiþi: „Reformulãrile de
paradigmã au fost întotdeauna
susþinute de articulãri teoretice, de
manifeste, etc. […] Nici unul din cei
trei regizori ºi profesori români nu
ºi-a formulat în scris o metodã, nici
unul dintre ei nu a beneficiat încã
de iniþiativa vreunui discipol zelos
care sã le consemneze/siste-
matizeze conþinutul mesajului”.
Fãrã a-i leza în vreun fel pe cei
amintiþi mai sus, autorul susþine
necesitatea apariþiei unui corpus
teoretic care sã susþinã ºi sã
faciliteze activitatea pedagogului
de teatru.

Cele douã volume ale lui Filip
Odangiu formuleazã, în acest
context, o teorie atent articulatã,
care are în centru conceptul meta-
cogniþiei. Aceasta presupune
câteva elemente-cheie folosite
în pedagogie, care urmãresc
formarea unui sistem de gândire
capabil sã depãºeascã anumite
prejudecãþi ºi forme învechite de
a evalua reuºitele elevului, precum
sunt dihotomiile bun/slab sau
succes/insucces. Dacã „toate
celelalte arte se exercitã asupra
unui material obiectiv, numai teatrul
foloseºte prezenþa vie a fiinþei
umane”, putem spune cã utilizarea
unui concept împrumutat din sfera
psihologiei poate avea succes. Nu
este un fenomen fãrã precedent,
iar Odangiu îºi fundamenteazã
teoria pe ani întregi de studiu ºi de
experimente pedagogice
efectuate cu ajutorul a câteva
generaþii de studenþi ai Facultãþii de
Teatru ºi Televiziune din cadrul
UBB. Prin urmare, metodele
propuse de cãtre autor sunt
dublate de o practicã susþinutã.

Corpul Inteligent. Strategii
metacognitive în antrenamentul
actorului, primul volum din dipticul
semnat de Filip Odangiu, are un
puternic caracter teoretic. El
inventariazã tehnici ºi strategii
pedagogice utilizate care au
abordat teoria actorului în
contemporaneitate ºi nu numai. În
schimb, Praxis. Exerciþiul Stra-
tegic, al doilea volum, este cu atât
mai spectaculos cu cât expune o
serie de exerciþii concrete,
utilizabile la clasa de teatru.
Exerciþiile sunt atent alese ºi
detaliate, formularea acestora
nelãsând loc de interpretãri false.

Prin urmare, cartea poate fi utilizatã
drept practic pentru profesorul de
teatru, conþinând inclusiv fotografii
explicative. Cele mai bine de o
sutã de exerciþii de teatru sunt
structurate pe capitole, în funcþie
de finalitatea lor. Prin urmare vom
avea un capitol destinat exerciþiilor
care sã familiarizeze actorul cu
spaþiul pe care îl ocupã în timpul
repetiþiilor sau al spectacolului, o
serie de exerciþii dedicate
capacitãrii imaginaþiei actorului etc.

Dincolo de valoarea tea-
trologicã a studiului întreprins de
Filip Odangiu, exerciþiile expuse
în volumul Praxis. Exerciþiul
Strategic au utilitate ºi în alte
contexte decât cel teatral, multe
dintre ele putând fi adaptate în
situaþii de team-building sau în
care, efectiv, un grup de oameni
simt nevoia sã îºi consolideze
încrederea în sine ºi în ceilalþi,
precum ºi eficacitatea în lucrul cu
cei din jur. Nu în ultimul rând,
experienþele propuse de autor au
ºi rolul de a familiariza neofitul cu
aventura din spatele culiselor,
oferindu-i posibilitatea de a
pãtrunde într-o lume stranie, dupã
cum Odangiu însuºi noteazã
într-o notã de subsol: „primele
ore de actorie au o atmosferã
misterioasã, o aurã ce le asigurã
farmecul, unicitatea ºi caracterul
memorabil”.

Andrei Dullo

Autoportret privind peste umãr
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I.
Problema sau, mai corect spus,

misterul feminitãþii nu poate fi
abordat fãrã referire la cuplul
feminin masculin ºi, deci, la
termenul sãu complementar care
este masculinul. Relaþia dintre
bãrbat ºi femeie primeºte în Biblie
o asemenea demnitate încât
devine un analogon al manifestãrii
lui Dumnezeu cãtre poporul ales,
întrun prim moment, iar apoi, prin
Întrupare, chiar al Sfintei Treimi.

Relaþia lui Dumnezeu cu
poporul sãu apare, în Vechiul
Testament, în imaginea relaþiei
conjugale. Partenerul divin cere
o necondiþionatã fidelitate, pe
care însã femeia Israel nu o
respectã întotdeauna (Is 1, 21 :
«Cum a ajuns ca o desfrânatã
cetatea cea credincioasã ºi plinã
de dreptate?»; Ez 16, 23: «te ai
încrezut în frumuseþea ºi,
folosindu-te de renumele tãu, ai
început sã te desfrânezi; þi-ai
cheltuit desfrânarea ta cu tot
trecãtorul, dându-te lui»; Oz 1 3:
«Ia-þi de nevastã o femeie des-
frânatã ºi sã ai copii de desfrânatã!
Cãci iatã a desfrânat pãmântul lui
Israel, abãtându-se de la Dom-
nul»). Dumnezeu aºteaptã întoar-
cerea poporului sãu pentru ca
relaþia de alianþã cu el sã fie
desãvârºitã în dragoste (Is 62, 5:
«ªi în ce chip se însoþeºte flãcãul
cu fecioara, Cel ce te a zidit se va
însoþi cu tine, ºi în ce chip mirele
se veseleºte de mireasã, aºa se
va veseli de tine Dumnezeul
tãu!»). Prin intermediul eros ului
transpare iubirea divinã, agape,
caritas, iar relaþia conjugalã se
înalþã prin aceasta.

O datã cu Noul Legãmânt,
Dumnezeu asumã umanitatea în
Isus Christos, întrupându se ca
bãrbat, însã – aºa cum afirmã
Pavel – naºterea sa, din punct de
vedere uman, se datoreazã ex-
clusiv unei femei, Fecioara Maria
(Gal 4, 4: «Dumnezeu a trimis pe

Alin  Tat
Fiul sãu, nãscut din femeie»; 1
Cor 11, 12: «precum femeia este
din bãrbat, aºa ºi bãrbatul este
prin femeie ºi toate sunt de la
Dumnezeu»). Feminitatea funda-
mentalã nu se epuizeazã în
naºterea unicã a lui Isus Christos
în Betleem, ci se rãsfrânge asu-
pra tuturor celor care, în chip
mistic, participã la generarea
Cuvântului dumnezeiesc, adicã
asupra Bisericii. Maria apare drept
chintesenþã ºi model al comunitãþii
creºtine. La picioarele Crucii, ea îl
primeºte ca fiu pe Ioan ºi, prin el,
pe toþi cei care vor urma acelaºi
parcurs de credinþã.

Cuplul masculin-feminin pri-
meºte în creºtinism o dimeniune
mai înaltã, simbolizatã de relaþia
dintre Isus ºi Maria. Sexualitatea
este sublimatã, iar, prin aceasta,
mas-culinitatea ºi feminitatea sunt
eliberate de tentaþia dominãrii
reciproce (Ef 5, 21 33: «Supuneþi-
vã unul altuia întru frica lui
Christos»). Actul sacrificial al lui
Isus, care înseamnã o totalã
dãruire inclusiv în relaþia masculin
feminin, nu presupune deloc infe-
rioritatea vreunei pãrþi, ci pune în
luminã taina supremã a relaþiei
sale cu Tatãl.

Povestirea biblicã a creãrii Evei
din coasta lui Adam îºi gãseºte
deplina explicitare în teologia cea
mai înaltã, ad intra. Ea devine
analogie a relaþiei veºnice dintre
Tatãl ºi Fiul, cel dintâi ca principiu
al oricãrei activitãþi, iar celãlalt, în
acelaºi timp activ ºi pasiv receptor
al iubirii Tatãlui. Origine nenãscutã
ºi veºnicã, Tatãl îl naºte pe Fiul,
care – dupã expresia Sf. Vasile cel
Mare – «are receptivitatea în
comun cu toatã creatura».

Hans Urs von Balthasar
respinge sugestia pãrintelui
Bulgakov de a considera pe
Spiritul Sfânt drept principiu
«feminin» în Sfânta Treime,
preferând sã accentueze rolul
Fiului – prototip, în egalã mãsurã,

al femininului, în deschiderea sa
faþã de iubirea generatoare a Ta-
tãlui ºi al masculinului, în raport cu
creaþia sa ultimã, Biserica.

În aceastã perspectivã, mis-
terul feminitãþii trimite la relaþia
dintre Creator ºi creaturã ºi, mai
mult, la misterul trinitar. Aparenta
«dominare» a bãrbatului  Christos
asupra femeii Biserica, dupã
imaginea paulinã a relaþiei dintre
cap ºi membrele aceluiaºi trup,
trebuie înþeleasã ca o slujire,
kenozã divinã reflectatã în cuplul
masculin-feminin.

Aºadar, trei sunt raporturile
puse în joc de elucidarea tainei
feminine: relaþia sa cu comple-
mentul masculin, ridicarea la ni-
velul teologic al relaþiei Creator
creaturã ºi, în sfârºit, sondarea
principiilor prime ale dogmei
trinitare. Polaritatea sexualã,
departe de a se epuiza în zona
biologicului, trimite astfel spre
întrebãrile cu adevãrat im-
portante.

II.

De ce îl numim pe Dumnezeu
Tatã (ºi nu Mamã), de ce Dumnezeu
se întrupeazã ca bãrbat ? Pentru a
încerca un rãspuns la aceste
întrebãri, se impun câteva distinc-
þii terminologice, cel puþin între
masculinitate, virilitate, paterni-
tate.

Relaþia dintre bãrbat ºi femeie
conþine un indiciu al imaginii des-
pre Dumnezeu: creaþia omului,
dupã chipul ºi asemãnarea lui
Dumnezeu, este una sexuatã
(Gen 1, 27: «ªi a fãcut Dumnezeu
pe om dupã chipul sãu; ºi a fãcut
bãrbat ºi femeie»). Mitologiile
antichitãþii au propus diferite
combinaþii ale celor douã teme :
uneori, zeii au o sexualitate
debordantã, cum se întâmplã în
cultele fertilitãþii, alteori sunt
androgini, deci bisexuaþi, cum este
cazul lui Hermafrodit, nume
propriu devenit adjectiv. Pentru
evrei, numele lui Dumnezeu
(Tetragrama) este de gen masculin
ºi doar excepþional primeºte
atribute feminine (Is 66, 13 îl
comparã cu o mamã care are grijã
de copiii ei sau ruah, Spiritul divin
este un nume feminin).

Faptul cã lui Dumnezeu, vãzut
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ca masculin, nu i se asociazã nici
o divinitate femininã, ca în cazul lui
Zeus ºi al Herei, ne permite sã
operãm distincþia între mascu-
linitate ºi virilitate. Masculinita-
tea Dumnezeului lui Israel nu se
manifestã ca virilitate, adicã
potenþã sexualã, întrucât nu se
orienteazã cãtre o figurã femininã.
Metafora relaþiei conjugale se
aplicã raportului dintre Dumnezeu
ºi poporul ales, conform Cântãrii
cântãrilor.

Imaginea relaþiei conjugale este
completatã de ideea teologicã a
creaþiei, de astã datã extinsã la

nivelul întregii existenþe. Astfel,
Dumnezeu apare în ipostaza
pãrintelui faþã de fiul sãu Israel
(Oz 11, 1: «Când Israel era tînãr,
Eu îl iubeam ºi din Egipt am
chemat pe fiul meu»). Conceptul
de creaþie aduce un corectiv
esenþial ideii de paternitate:
«paternitatea» divinã trebuie dis-
tinsã de virilitate. La limitã, putem
spune cã Dumnezeu este Tatã
tocmai pentru cã nu este masculin.
Se pune aici problema crucialã a
paternitãþii/maternitãþii divine. În
mod fundamental, paternitatea
presupune actul de recunoaºtere

reciprocã dintre tatã ºi fiu, în timp
ce maternitatea înseamnã o relaþie
de consubstanþialitate evidentã
între mamã ºi copil.

Fãrã a cãdea în excesele
antropomorfismului, ni se pare cã
imaginea Tatãlui este adecvatã
discursului teologic despre Dum-
nezeu într-o mai mare mãsurã
decât atributul maternitãþii. Ceea
ce nu semnificã o diminuare a sta-
tutului feminitãþii, ci – dimpotrivã –
o dublã eliberare, a femininului ºi a
masculinului, de statute care nu le
sunt proprii, de cliºeele filosofiilor
la modã.
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Uite tatal, nu e tatal! Exercitii de stil
Emma  Dima

) )

,
I - Naturalism

Jean – milionar excentric, 45 de ani; înalt,
bine fãcut; privirea lui pãtrunzãtoare ºi sigurã
contrasteazã cu tremurul nervos al mâinilor,
care trãdeazã, probabil, o tulburare ereditarã;
nãscut în Franþa, dar nevoit, la o vârstã
fragedã, sã emigreze cu pãrinþii lui în
România ºi sã se stabileascã în satul de
câmpie Calopãr, undeva în zona Olteniei; a
studiat medicina la Bucureºti, însã nu
profeseazã; dupã moartea pãrinþilor a
moºtenit o avere colosalã, dar nu ºi-a
schimbat reºedinþa; foarte respectat de þãranii
calopãreni; poartã un costum negru, elegant
ºi o cãmaºã roz deschis, descheiatã la gât,
fãrã cravatã;

Maria – soþia de origine românã a lui Jean, pe care
acesta se încãpãþâneazã sã o alinte Marie; are 45
de ani, forme planturoase ºi figura blajinã, tipicã
unei gospodine autohtone; e îmbrãcatã lejer, într-o
rochie tricotatã; poartã ciorapi groºi, de lânã;

Nea’ Gheorghe – þãran bãtrân, înstãrit; a terminat
liceul, deci este cel mai cultivat dintre sãteni; poartã
o pufoaicã bleumarin, pantaloni dintr-un fel de velur
ºi ghete groase;

Alþi sãteni: Nea’ Fiti, Nea’ Doru, Tanti Lenuþa ºi
Marius, cel mai tânãr dintre toþi;

Acþiunea se petrece la vila lui Jean, în decembrie
2012.Scena este în întregime ocupatã de o
sufragerie luxos mobilatã în stilul Art Nouveau.
Maria ºi sãtenii stau în jurul unei mese rotunde ºi
elegant decorate cu motive florale. În partea
dreaptã, o canapea cu picioarele sculptate ºi o
mãsuþã de cafea asortatã. În stânga, un ºemineu
pe care sunt aranjate mai multe vaze rozalii, cu
crenguþe de brad în ele. Lângã fereastrã, o bibliotecã
mare, ticsitã cu cãrþi. Prin geam se pot întrezãri
cerul negru, de searã, ºi o ninsoare abundentã.

Maria: Jean o sã coboare imediat. Îºi face toaleta.

Nea’ Fiti: Da’ ce? S-a stricat? Cã-l chemãm pe
Sãndel, bãrbatu’ lu’ fie-mea. Cã el e instalator de
meserie. ªi pentru domnu’ Jean nici nu cere mult,
cã doar suntem vecini ºi ne cunoaºtem.

Nea’ Gheorghe: Trebui tu sã vorbeºti, deºteptu’ lu’
peºte.

Nea’ Fiti: Ce-ai, mã? Cã nu zisei nimica rãu. Nici

pe gratis nu poate sã i-o facã. Doar nu ne-am
nãscut cu banii-n mânã.

Nea’ Gheorghe: Vezi, poate taci.

Maria (stânjenitã): Nu-i nimic, nu vã certaþi. Mai bine
explicaþi-mi ºi mie, sã nu mor proastã. Ce-i cu
primarul? De ce vreþi sã-l dãm jos?

Nea’ Gheorghe: Pãi uitaþi cam cum stau lucrurile.
Când am pus noi ºtampila pe japiþa aia, ne
promisese uliþe asfaltate pânã-n 2011, ºcoalã nouã,
mai aproape de Dealu’ Bisericii, sã nu mai meargã
copiii pânã-n fundu’ satului, ºi câte-un porc pe cap
de uliþã, ca sã aibã ºi-ãia mai sãrãcuþi de Crãciun.
ªi ce face domnu’ primar? Ha? Pleacã-n vacanþã
la munte pe banii noºtri. A stat degeaba doi ani de
zile ºi-acuma uite cã se duse la mama naibii-n
munþi, sã mai frece menta ºi pe-acolo.
Maria: Bun, dar ce propuneþi sã facem?

Tanti Lenuþa: Ce sa facem, doamna Maria? Pãi
strângem semnãturi de la mai mulþi ºi trimitem la
domnu’ ãla perfect...

Nea’ Gheorghe: Prefect, Leano! Dãdu boala-n tine?

Nea’ Doru: ªi dupã facem chestie de-aia unde se-
ntreabã lumea ce ºi cum.

Maria: M-aþi pierdut, trebuie sã recunosc…

Nea’ Gheorghe: Adicã referendum local. Cred c-
aºa îi zice. ªi vrem sã-l punem dup-aia pe domnu’
Jean la primãrie. Numa’ c-o sã mai candideze ºi
tembelu’ ãla de Costi, care-i bãiat de popã. Ne-a
zis Marius, c-au fost colegi la ºcoalã.

Marius: Aºa e, sã mor io. Agariciu’ de Costi se
viseazã primar.

Râd toþi în hohote.

Nea’ Gheorghe: ªi de-aia venirãm aicea sã avem
o discuþie cu domnu’ Jean, sã nu ne lase pe mâna
necoptului de Costi. E drept cã ãla-i copilu’ popii,
da’ domnu’ Jean e bãiatu’ lu domnu’ Michel, care
toþi ºtim cine-a fost ºi ce-a fãcut pentru sat.

Tanti Lenuþa: Aºa-i, Dumnezeu sã-l ierte. Mare om
a fost domnu’ socru’ dumneavoastrã. El ne-a
cumpãrat clopot nou la bisericã, numai ca sã nu
mai batã pãrintele-n toacã.

Nea’ Fiti: ªi când a venit el aicea-n sat, ne-a angajat
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pe toþi ca sã-i muncim la casa asta. Þigla io ºi cu
taicã-meu am pus-o pe casã.

Nea’ Doru: Da, ºi io ºi cu frate-meu, care eram de-
o ºchioapã, am vopsit gardu’ din spate. Ne-a dat
ciocolatã de-aia franþuzeascã. Mi-a fost nu ºtiu cum
s-o mãnânc. O am ºi-acuma pusã bine. Vã daþi
seama? Patruzeci de ani…

Maria face o grimasã cât se poate de sugestivã.
Intrã Jean sobru, puþin dispreþuitor, dar cu un
zâmbet afabil încremenit pe figurã.

Jean: Bonsoir, dragii mei. Marie, fii gentilã ºi fã-ne
câte-o cafeluþã.

Nea’ Gheorghe: Ba la mine-ar merge mai bine-o
þuiculiþã fiartã, dacã nu-i prea mare deranju’.

Toþi ceilalþi aprobã cu entuziasm. Maria iese. Jean
începe sã se plimbe prin camerã, în timp ce toþi
sãtenii îl urmãresc cu privirea.

Jean: ªtiu de ce vã aflaþi aici. Aþi venit pentru
chestiunea cu primarul. N-am, oare, dreptate?

Nea’ Gheorghe: Sigur, domnu’ Jean. Chiar acuma
vorbeam de tatãl dumneavoastrã ºi de câte-a fãcut
pentru Calopãru’ nostru. ªi-am vrea sã ne fiþi primar,
cã doar sunteþi domnu’ Michel întreg.

Jean: Ei, sã nu exagerãm. Eu n-am delapidat statul
francez ºi n-am fugit într-un sãtuc de la capãtul
lumii ca sã nu mi se confiºte toatã averea. Dar astea
sunt subtilitãþi. În rest, îndrãznesc sã spun cã
suntem foarte asemãnãtori. ªi Marie îmi tot repetã
lucrul ãsta. Ca pe-un reproº, din pãcate…

Nea’ Gheorghe: Io nu ºtiu cu ce s-a ocupat
rãposatu’ dumneavostrã tatã colo la franþuji, da’
aicea a fost un sfânt.

Jean: Cu ce sã se ocupe? Cu fraude… Mai mici,
mai mari. A trãit la vie en rose. Dupã care a fugit
ca un laº în þara asta de… Mã rog, ºtiþi
dumneavoastrã. Aºadar, mã vreþi primar?

Nea’ Gheorghe: Neapãrat!

Nea’ Doru: Toþi vã susþinem.

Tanti Lenuþa: Am dat ºi acatist pentru
dumneavostrã…

Marius: ªi nu vã faceþi griji, cã Costi e prost ca
noaptea. Nici mã-sa nu-l voteazã.

Nea’ Fiti: Doar cã taicã-sãu a fost popã chiar aicea-
n Calopãr. ªi lumea-l þine minte.

Nea’ Gheorghe: ªi pe domnu’ Michel îl þine minte
lumea.

Jean: Nu vreau sã vã întrerup, domnilor, dar mã
tem cã nu vã pot face pe plac. Tocmai din cauza
tatãlui meu.

Nea’ Gheorghe: Lãsaþi-l pe tatãl dumneavoastrã sã
se odihneascã-n pace, domnu’ Jean.

Jean: Oh, mon père! Mã tem cã nu se odihneºte
deloc. (Devine agitat). Domnilor, îmi face viaþa
imposibilã. Mã tortureazã zi ºi noapte. Acum…
acum a venit cu ideea asta ridicolã… N-o sã
credeþi, miºelul! Ha, Michel Miºelul! Domnii mei,
observaþi cum numele îi este predestinat? El, care
a trãit douã destine în douã þãri diferite… Prin fuga
lui, mã înþelegeþi, a devenit din Michel… Miºelul. E
un semn, domnii mei. Poate cã e timpul sã mã rup
de influenþa nefastã a acestui tiran.

Toþi îl privesc stupefiaþi. Tanti Lenuþa îºi face cruci.
Nea’ Gheorghe: Io cred c-ar fi mândru de bãiatu’
lui.

Jean: Nu, prieteni! Nu înþelegeþi. El nu vrea sã fiu
primar. Viseazã sã candideze el însuºi.

Maria intrã cu bãuturile.

Jean: Marie, adu hamsterul, te rog.

Maria iese pentru câteva momente.

Jean: Veþi înþelege despre ce vorbesc.

Maria intrã cu o cuºcã în care se aflã un hamster
viu. Jean scoate hamsterul din cuºcã, þinându-l de
codiþã.

Jean: Priviþi, domnii mei, doamnã scumpã! Prieteni
dragi! Priviþi-l pe tatãl meu, pe adoratul Michel! Se
zbate între degetele mele, neputincios. Aº putea
sã-l strivesc, dar respectul filial mã opreºte. La
noapte o sã mã chinuiascã iar. O sã se lamenteze
din nou cã din vina mea nu poate fi primar. Uitaþi-
vã mai de aproape. Recunoaºteþi privirea? Ochii
lui ficºi, pe care i-am moºtenit ºi eu.

Maria (panicatã): Jean, opreºte-te! Te rog eu. Ne
facem de râs, Jean.

Jean: Gata cu minciunile. Acesta este tatãl meu,
care a trãit regeºte ºi a murit nebun. Da, aþi auzit
bine! A murit nebun! Avea halucinaþii, devenise
ridicol. ªi iatã-l acum, redus la condiþia unui biet
ºoricel.

Maria: Jean, taci. Mã omori cu zile! (cãtre ceilalþi):
Plecaþi, vã implor! Plecaþi cât mai repede, în numele
lui Dumnezeu!

Toþi sunt în stare de ºoc. Se ridicã deodatã ºi se
înghesuie spre ieºirea din scenã.

Jean: Staþi! O sã fiu primar! El nu mã poate opri.
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Sunt propriul meu stãpân. Je suis le roi, papa!
Vreau sã candidez!

Începe sã râdã ca un nebun ºi sã sarã într-un picior.

Maria: Plecaþi acum! Vã rog, plecaþi!

Sãtenii ies, crucindu-se. Jean începe sã danseze
prin încãpere.

Jean: Eu nu sunt tatãl meu! Eu nu sunt tatãl meu!
Eu nu sunt Michel Miºelul! Eu nu sunt tatãl meu!

II Simbolism

O camerã aproape goalã, cu pereþii de un alb
murdar. În mijlocul ei se aflã un pat de fier. Pe o
fereastrã îngustã intrã o luminã sinistrã, care cade
exact pe pat. În rest, semiobscuritate. Apare Jean
într-un costum ponosit, peste care poartã un halat
de spital. Se aºazã pe pat.

Jean: Toþi ne naºtem regi. Toþi ne culcãm în pãtuþurile
noastre de puf ºi ne trezim apoi în latrinele
existenþei. Cine-ar fi zis cã tatãl meu, stãpânul lumii,
poate decãdea în asemenea hal? Cine-ar fi zis cã
soarta îi era pecetluitã încã de când ºi-a pus
coroana pe cap?

Intrã Maria cu o ceaºcã de cafea ºi cu o colivie
goalã. Pune obiectele deoparte. Se aºazã lângã
Jean, îl mângâie drãgãstos ºi începe sã-i cânte.

Maria: Canarul galben ca un gãlbenuº…

Jean: Nu-mi cânta tu. Vreau sã-l ascult pe el. Pe
tatãl meu.

Maria: Nu mai este, Jean. A murit astã-noapte. Nu
vrei niºte cafea?

Jean: Ce i-ai fãcut?

Maria: Nimic, dragul meu. I-am dat porþia obiºnuitã
de grãunþe ºi i-am acoperit colivia, ca sã poatã ºi
el sã doarmã. Nu vrei niºte cafea?

Jean: Nu, nu, nu! M-ai trãdat, femeie ingratã! Lui
nu-i plãcea întunericul. Þi-am zis de atâtea ori sã-i
laºi puþinã luminã. Chiar ºi în prima lui existenþã
obiºnuia sã doarmã cu veioza aprinsã.

Maria: Îmi pare atât de rãu! Cu siguranþã îl vom
regãsi în altã formã.

Jean: O sã ne ia o veºnicie. E din ce în ce mai mic.
ªtii asta doar. Aºa l-am pierdut ºi pe bunicul. Ah,
ce oameni erau la vremea lor! Cât de puternici ºi
de influenþi. Aveau drept de viaþã ºi de moarte
asupra a mii de subordonaþi. Toþi îi cinsteau ºi îi
iubeau. Iar acum…

Maria: O sã caut în bucãtãrie. Dacã s-a nãscut
vreun ºoricel în dimineaþa asta, sigur este el.

Jean: Ai fãcut ce te-am rugat?

Maria: Am scos mobila încã de data trecutã. Nu
are unde sã se ascundã, oricât ar fi de mic.

Jean: Mã întreb uneori dacã n-ar trebui sã-l strivim
pur ºi simplu. Chit cã e pasãre, gândac, sau orice
altceva. ªi sã fugim apoi, ca sã nu ne mai deranjeze
niciodatã.

Maria: Ar fi atât de frumos!

Jean: Dar e tatãl meu. Nimic nu poate schimba
asta. Ah, îmi plãcea când era canar. Cânta minunat!

Maria: A fost mereu foarte talentat.

Jean: E ciudat. Bogãþia, talentul, inteligenþa… Sunt
toate vorbe în vânt. Nimic nu-þi garanteazã o
reîncarnare fericitã.

Lumina care intrã pe fereastrã se intensificã brusc
ºi se coloreazã într-un galben spãlãcit. Se aude o
voce masculinã.

Vocea (cântând): Canarul galben ca un gãlbenuº/
Cu pene moi ºi ochii duºi…

Jean: Tatã! Tatã!

Lumina pãleºte din nou. Se face liniºte.

Jean: L-ai auzit, nu?

Maria: Da, e extraordinar! Cât talent!

Jean: A venit sã ne spunã ceva… Ceva important.
Dacã… dacã a plecat de tot? ªi ãsta a fost un
adio? Maria, cred cã ne-a lãsat în pace. Definitiv.

Maria: Jean, ce fericitã sunt! Nici nu ºtii cât e de
greu sã locuieºti cu socrii. Crezi cã ne-a spus adio,
Jean? Asta a fost? Nu vreo ameninþare de-ale lui?
Nu vreun avertisment?

Jean: Mã simt… mã simt eliberat. Ca ºi când aº fi
trãit pânã acum cu un bolovan în stomac. Iar azi a
dispãrut, Maria! Sunt uºor ca o panã. M-aº putea
lãsa purtat de vânt spre infinit! Spre veºnicie! El ºi-
a gãsit liniºtea ºi ne-a redat-o pe a noastrã.

Maria: Sunt atât de fericitã! ªi tocmai acum, Jean!
În cel mai potrivit moment.

Jean: Ce vrei sã spui, Maria?

Maria: Dragul, iubitul meu soþ! Nici nu-þi imaginezi
ce-am aflat ieri. O sã avem un copil!

Jean: Poftim? Tu nu-þi dai seama ce înseamnã
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asta?

Maria: Ba da! Înseamnã cã o sã fim o familie
adevãratã. Imagineazã-þi doar. Nu vom mai trãi în
singurãtatea asta oribilã.

Jean: Of, bolovanul a revenit. E iar acolo, blocat în
intestine. Femeie nebunã! Gândeºte-te puþin! Tata
s-a sinucis. S-a sinucis ieri ca sã poatã reveni…
ªtiam eu cã trebuie supravegheat cu mai multã
atenþie.

Maria: Doar nu crezi…

Jean: Sunt convins.

Lumina se intensificã din nou.

Vocea (cântând): Sã fim copii/ Pentru înc-o zi…
Jean: Nemernicule! Vei plãti! Îþi jur…

Maria: Jean…

Jean (având o revelaþie): Îi voi fi tatã tatãlui meu.
Se calmeazã ºi începe sã chicoteascã.

Jean: Îi voi fi tatã tatãlui meu! În sfârºit… În sfârºit!

III Avangardism

Scena este goalã. De tavan atârnã zeci, poate chiar
sute de sticle de plastic, cu pene înfipte în ele. Intrã
Jean, þopãind.

Jean:  Am venit aici cu treabã.

Se opreºte din þopãit.

Jean: Halal cimitir. Prea vesel pentru gusturile mele.
Ziceam… Ce ziceam? Maria, Maria, ce ziceam?

Vocea (Mariei) din off: Ai venit cu treabã.

Jean: Da, aºa este. Îmi cer scuze pentru digresiuni.
Sunt un tip împrãºtiat. ªi cam uituc pentru vârsta
mea. Da… ziceam… îmi cer scuze pentru pãrul
Mariei. Aratã groaznic astãzi. Îmi cer scuze ºi
pentru gura ei. E cam strâmbã în ultima vreme. Aº
vrea sã i se scurteze piciorul drept. E mult mai lung
ca stângul. Ziceam… ah… ziceam… scuze pentru
piciorul Mariei. Scuze ºi pentru cã e chealã. Nu în
mod normal. Doar astãzi. Groaznicã zi.

Vocea din off: Ai venit cu treabã.

Jean: Ah, da. Vizitez cimitire. Caut un loc de veci.
Nu pentru mine. Pentru tata. Mama a murit mai
demult. Înainte sã mã nasc eu. Complicaþii la…
hm… la bisericã, sau la primãrie… I-a cãzut ceva
în cap… o panã, sau un dinte…

Vocea: Ai venit…

Jean: Da, da. Cu treabã. Tata s-a stins ºi el. Acum
trei ani. A murit de inimã rea. L-am gãsit atârnând
de tavan. Mã rog… ziceam… cã vreau sã-l îngrop.
E cam vesel aici. El era un tip melancolic. Se hrãnea
doar cu seminþe de struguri roºii. Dar ziceam… E
timpul sã-l îngrop. Am terminat priveghiul. Gata!
Mergem înainte.

Intrã cinci gropari. Cu toþii þopãie. Se opresc în faþa
lui Jean.

G1: Un mormânt pune întotdeauna probleme
matematice. Trebuie sã aibã lungimea perfectã ºi
lãþimea imperfectã.

G2: Iar cele douã sã se afle într-un raport constant
ºi relativ.

G3: Dupã cum scrie în manual.

G4: Inevitabil.

G5: ªi, totuºi, poate fi evitat.

G3: Nu putem ignora ceea ce scrie în manual.
Jean: Vreau ceva… hmm… ar merge un… o…

G1: Operã de artã?

Jean: …Armonioasã în dizarmonia ei.

G5: Exact la asta mã gândeam ºi eu.

G3: Aºa scrie ºi în manual.

Jean: E pentru tatãl meu. Eu ºi soþia mea, Maria,
care azi nu aratã bine deloc…

Vocea: Ai venit cu treabã!

Jean: …Vrem sã-l îngropãm.

G4: Când ºi-a gãsit obºtescul sfârºit?

Jean: Nu ºtiu ce credeþi despre mine, domnilor! E
strigãtor la cer ceea ce încercaþi sã sugeraþi. Tatãl
meu nu este mort.

G3: Nici nu ne gândeam c-ar fi. Manualul îi
recomandã pe cei în viaþã.

G1: Desãvârºitã mintea care a compus manualul!

Jean: E cam vesel locul ãsta. Tatãl meu are o fire
melancolicã. E un filosof.

Intrã tatãl.

Tatãl: Concepþie mecanicã ºi spiritualã asupra
aspectelor tehnice ale sufletului. Model incoruptibil.
Sâmburi de struguri. Ptiu! Viaþa e jalnicã.

Jean: Tatã!
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Tatãl: Jean!

Jean: Tatã!

Tatãl: Jean, tatãl tãu a murit.

Jean: O, nu!

Tatãl: E mort!

Jean: De unde ºtii?

Tatãl: Eu sunt… mama ta!

Jean: Ce fericire! Ah, cât mã bucur cã te vãd! Îmi
cer scuze pentru pãrul Mariei. ªi pentru gura ei.

Tatãl: Are, ce-i drept, un picior prea lung.

Jean: Ar trebui sã-l scurteze.

Tatãl: De ce nu l-ar lungi pe celãlalt?

Jean: Se vede cã îmi eºti mamã.

Tatãl: Cu drag, puiule.

G1: Bine, bine, dar cu noi cum rãmâne?

G2: V-am conceput un mormânt superb. Intraþi în
el!

Jean: Nu acum. Am poftã de-o cafea.

Vocea: Ai venit cu treabã!

Jean: Ah, da! Am hotãrât sã-mi îngrop soþia.
Ies toþi, þopãind.
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Nu ºtiu dacã sunt omul în
mãsurã sã vorbeascã despre
condiþia de teatrolog, chiar dacã am
absolvit în anul 2000 o facultate de
profil - ºi anume Departamentul de
Teatru al Facultãþii de Litere din
cadrul Universitãþii „Babeº-Bolyai”,
devenit ulterior o entitate autonomã
(rãmasã însã sub tutela UBB), care
s-a tot dezvoltat pânã la configuraþia
actualã a Facultãþii de Teatru ºi
Televiziune clujene -, ºi chiar dacã
acum eu însãmi predau la aceastã
facultate, încercând sã mã
specializez în istoria teatrului
românesc.

Dar sã o iau cu începutul, pe
care l-aº plasa undeva la începutul
anilor ’90, mai precis în 1991 sau
1992, atunci când am fost duºi cu
ºcoala (generalã) la Iaºii în
carnaval, un spectacol dupã Vasile
Alecsandri în regia lui Victor Ioan
Frunzã. Era prima oarã când luam
contact - la modul conºtient, ca sã
zic aºa -, cu teatrul, începutul unei
revelaþii. Cãlin Nemeº, eroul-
emblemã al Revoluþiei din
decembrie 1989 clujene, fãcea
figuraþie în spectacolul lui Frunzã.
Aplecat peste marginea unei loji de
rangul II, unde se afla din anumite
raþiuni regizorale, contempla
neputincios rãzmeriþa colegilor mei
mai mici, plasaþi – ce greºealã! - în
primele rânduri, de unde se
apucaserã sã îi bombardeze cu
drajeuri pe actori... Nici mãcar
admonestãrile unuia dintre membrii
distribuþiei ºi ameninþarea cu oprirea
spectacolului nu au putut înãbuºi
complet „bomboniada” ce se
dezlãnþuise. A fost prima ºi singura
datã când l-am zãrit pe Cãlin în
carne ºi oase: peste vreun an ºi
câteva luni, se spânzura în podul
casei sale.

Declicul s-a produs însã cu
adevãrat un an mai târziu, când, în
prima clasã de liceu fiind, o colegã
de-a mea, mult mai precoce, m-a
luat la o reprezentaþie în care juca

ºi iubitul ei... Piesa - o comedie
romanticã despre relaþia ilicitã a unui
cuplu perpetuatã peste ani ºi
oficializatã la bãtrâneþe – era jucatã
cu o vervã debordantã, conta-
gioasã. La final, colega ºi, totodatã,
cãlãuza mea m-a tras dupã ea în
culise. Citindu-mi entuziasmul,
protagonista spectacolului s-a
încumetat sã mã invite la un
spectacol-examen al studenþilor
sãi. Aºa am aflat de existenþa
Departamentului de Teatru al
Facultãþii de Litere. M-am dus, am
vãzut ºi mi-a plãcut. ªi am continuat
sã mã tot duc, ºi într-o parte, ºi în
cealaltã, la teatru ºi la facultate, ca
sã asist la spectacole. Am devenit
nelipsitã de la reprezentaþii, vedeam
câte un spectacol de zeci de ori,
ba am început sã fiu admisã ºi la
repetiþii. Mã fascina în egalã mãsurã
viaþa actorilor de pe scenã ºi din
afara ei, dar ºi din spaþiul acela
intermediar al culiselor, izvorul atâtor
poveºti, pe care le absorbeam cu
patimã (poveºti despre trecerea
fabuloasei Gina Patrichi prin teatrul
„nostru”, pe vremea când o juca pe
Cleopatra, sau despre cum putea
Olga Tudorache sã prelungeascã
la nesfârºit într-un spectacol scena
unei partide de cãrþi, fãrã ca publicul
sã clipeascã, darmite sã se
plictiseascã - ºi câte ºi mai câte!);
mã fascinau, apoi, boemia actorilor,
cãutãrile lor, vulnerabilitatea, forþa,
cruzimea lor faþã de sine, exhi-
biþionismul trãirilor, sinceritatea,
falsul, haosul, disciplina, per-
manenta contradicþie interioarã,
nervozitatea...  – într-un cuvânt,
totul!

În clasa a 10-a de liceu am fãcut
figuraþie – am dus literalmente tava
într-un spectacol, înlocuind într-un
turneu la Alba-Iulia o studentã la
Actorie, recent operatã de deviaþie
de sept. Între noi exista o oarecare
asemãnare fizicã, aveam
aproximativ aceleaºi dimensiuni, iar
eu ºtiam (sau îmi imaginam cã ºtiu)

spectacolul ca pe apã. Nu m-am
autopropus – cineva din distribuþie
s-a hazardat sã sugereze soluþia
ºi toatã lumea a pãrut mulþumitã ºi
deplin convinsã cã eram alegerea
cea mai potrivitã. Nimeni n-a
considerat necesar sã-mi explice în
prealabil ce am de fãcut. În prima
searã de turneu, cu douã ore înainte
de ridicarea cortinei, probam pentru
întâia oarã costumul: hainele îmi
veneau turnate – pantofii însã nu
voiau sã-mi intre nicidecum în
picioare ºi pace! Nu s-au gãsit
înlocuitori. Am intrat în scenã doar
în ºosete (negre!). E drept cã rolul
era doar unul de figuraþie (mut, din
fericire!), de cameristã într-un hotel,
însã presupunea îndeplinirea unei
serii foarte precise de acþiuni fizice
ºi interacþiunea cu un partener, cu
care mãruntul meu personaj trãia
în paºi de dans o idilã nevinovatã,
cu aer adolescentin. Or, eu una nu
dãdusem niciodatã atenþie acestor
detalii: toatã atenþia mea se
concentra – cum altfel? – pe
protagoniºtii spectacolului. Pen-
tru ca dezastrul sã fie complet,
rãtãcisem ºi hârtiuþa cu intrãrile ºi
ieºirile ºi alte câteva indicaþii
minimale pe care titulara rolului mi
le trasase totuºi în scris, pe fugã!
Eram pierdutã! Salvarea a venit de
pe margini: de la sufleur pânã la
regizorul de culise ºi la alþi membrii
ai personalului tehnic, toþi s-au
mobilizat ºi îmi ºopteau dintre aripile
scenei încotro sã o apuc, ce sã fac,
pe unde sã ies... Nelãsându-se mai
prejos, partenerul meu de joc îmi
ºuiera în ureche, pe sub mustaþã,
vorbe pline de miez, schiþând
simultan un zâmbet larg ºi generos:
„nu acolo, drãguþã, la dreapta – mai
la dreapta! Acum te întorci, o iei la
stânga ºi... Lasã paharul ãla pe
masã!”. ªi tot aºa! Pesemne cã
aveam o mutrã atât de disperatã,
dezorientatã ºi nãucã, în timp ce
goneam bezmetic printre decoruri,
încât spectatorii simþeau nevoia
sã aplaude „la scenã deschisã”,
cum se spune, pentru încurajare...
– altfel nu-mi explic! Sigur, îmi
amintesc toate astea cu acuitate
pentru cã, retrospectiv, întâmplãrile
din cele douã seri în care am apãrut
pe scenã mi se par foarte comice
(prosopul aruncat din greºealã, în
spatele plantaþiei scenice, peste
cutia de pudrã a protagonistei, pe

Anca  Haþiegan
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care am reuºit sã o împrãºtiu în
cele patru zãri; geamantanul pe
care l-am pus aiurea în scenã,
pentru cã n-am înþeles dacã
indicaþia „la dreapta” se referea la
dreapta mea sau dreapta din
perspectiva spectatorilor – acum
vãd, desigur, cã era vorba
de...cealaltã dreaptã! -, motiv de
panicã pentru protagonistul care,
intrând în scenã ºi nezãrindu-ºi
bagajul la locul ºtiut, a nãvãlit înapoi
în culise, solicitând exasperat
ajutorul personalului... hotelului – ºi
altele, ºi altele!...). Dar raþiunea
pentru care invoc acest episod aici
e cu totul alta: în toatã acea nebunie,
a existat un singur moment în care
cred cã am avut parte de o
experienþã autenticã, în care în
mine s-a activat ceea ce aº numi
„gândirea scenicã”. Preþ de câteva
secunde, nu mai mult,  gesturile,
acþiunile ºi chiar grimasele pe care
le executasem pânã atunci
mecanic, imitând pur exterior ceea
ce puteam sã-mi amintesc din jocul
titularei roliºorului, au cãpãtat în
mintea mea sens ºi au alcãtuit o
poveste, în care totul se lega cu
totul. Rãsfoiam un ziar pe care
trebuia sã-l las la îndemâna
„ocupanþilor” camerei de hotel - în
lipsa acestora, desigur -, ascultând
în acelaºi timp ºtirile de la radio, ºi
tot ce ºtiam era cã trebuia sã
arborez o minã foarte tristã. Ziarul îl
frunzãream mecanic, ºtirile erau
pentru mine doar un gâjâit inin-
teligibil, sufocatã cum eram de trac
ºi spaima de a nu ºti pentru ce mã
aflu acolo, când, deodatã, urechea
mea a prins din aer cuvintele
„Vietnam”, „rãzboi”, ºi brusc am
înþeles de ce rãsfoiesc afurisitul
ãla de ziar, peste ce articole dau
în el, ce fel de discuþii poartã în
eter undele hertziene, iar în gât mi
s-a pus un nod de la plânsul care
sta sã izbucneascã... Cam asta
a fost.

La sfârºitul clasei a 11-a, atunci
când trebuia sã mã hotãrãsc la ce
voi da admitere, deºi era clar cã
teatrul devenise o adevãratã
pasiune, încã ezitam între Litere,
Istorie (!) ºi Teatrologie sau.... Regie
(!). Da, o vreme, sub influenþa unei
cãrþi despre lecþiile de regie ale lui
Stanislavski, citite pe nerãsuflate,
am cochetat cu ideea de a-mi
încerca norocul în domeniu. Din

fericire, am realizat la timp cã îmi
lipsesc autoritatea, firea
rãzbãtãtoare, abilitãþile manageriale,
precum ºi o anumitã imaginaþie
practicã, chiar tehnicã, calitãþi
necesare, cred eu, în aceastã
meserie. Mi-ar fi plãcut însã sã
întorc ºi rãsucesc pe toate feþele
un personaj împreunã cu actorul,
pentru cã, în ultimã insanþã, ceea
ce cred cã mã aducea mereu ºi
mereu în preajma scenei era faptul
cã acolo ficþiunea era luatã foarte în
serios: pentru actor (la fel ca pentru
scriitor...) personajul are aceeaºi
consistenþã ca o fiinþã în carne ºi
oase ºi ridicã aceleaºi semne de
întrebare pe care ni le pun semenii
noºtri în viaþa de toate zilele. ‘i iatã
cã, într-o parantezã, am mâzgãlit
ºi cuvântul magic: scriitor. În sinea
mea cred cã mereu am ºtiut, încã
de când eram micã ºi
confecþionam cãrticele din hârtiuþe
pe care le coseam laolaltã cu aþã ºi
pe care le umpleam cu povestioare
caraghioase, cã modul meu
predilect de expresie este ºi va fi
întotdeauna cuvântul scris, probabil
ºi ca o compensaþie pentru
cuvintele care mi se blocau mereu
în gâtlej din cauza emoþiei ºi
gândurile ce paralizau sau mi se
învârteau haotic în cap ori de câte
ori trebuia sã le exprim oral în public.
Asta nu înseamnã cã scrisul nu era
ºi el o permanentã luptã, cã nu mã
cãzneam sã înºir cuvintele pe hãrtie
– dimpotrivã! Însã, nu ºtiu de ce,
întotdeauna aceasta mi s-a pãrut
singura luptã demnã de purtat ºi
care mã cheamã, în ciuda naturii
mele altfel defetiste ºi înclinate spre
lene, contemplaþie, deziluzie ºi
scepticism (sper sã nu ajungã
rândurile astea pe mâna vreunui
actual sau eventual angajator!...).
Dar, ca sã revin: aºadar, înaintea
ultimei clase de liceu încã oscilam
între Teatru ºi Litere sau Istorie. Am
optat, într-un final, pentru
Teatrologie. Mai toate materiile îmi
erau pe plac ºi mi-am gãsit aici ºi
un mentor, în persoana profesorului
universitar ºi scriitorului Ion Vartic,
care mi-a coordonat lucrarea de
licenþã, iar, mai târziu, doctoratul. O
altã întâlnire importantã în acea
perioadã a fost cu scriitoarea
Ruxandra Cesereanu, care ne-a
predat cursul de istoria teatrului
modern ºi contemporan. Ei îi

datorez debutul în presa scrisã -
primele cronici de teatru ºi recenzii
de carte semnate în revista Steaua,
unde Ruxandra lucra de pe atunci
ca redactor – ºi apropierea de
gruparea din jurul revistei Echinox
a Facultãþii de Litere, al cãrei
redactor-ºef era soþul ei, Corin
Braga, actualul decan al Literelor
clujene. Ruxandra mi-a pus cãrþile
lui Paul Goma în mânã, solicitându-
mi un text despre ele pentru revista
Steaua. Începeam sã descopãr,
prin intermediul lor, „arhipelagul”
ororii. În 2002 m-am hotãrât sã mã
înscriu la doctorat. Teza s-a numit
Teatralitate ºi roman în regimul
comunist ºi a stat la baza primului
(ºi, pânã în momentul de faþã,
singurului) meu volum: Cãrþile
omului dublu (Ed. Limes, 2010).
Citez din prezentarea cãrþii de pe
site-ul editurii: „Premisa funda-
mentalã a cãrþii este aceea cã
într-un univers de tip orwellian, aflat
mereu sub observaþia ochiului
vigilent al lui Big Brother, existenþa
membrilor comunitãþii luate în vizor
este marcatã de un plus de
teatralitate. (…) Obligaþi sã pozeze
în eroi ai «lumii noi», locuitorii lagã-
rului socialist au învãþat sã ducã
limbajul duplicitãþii «pe noi culmi»
ale progresului, fapt ce nu a rãmas
fãrã repercusiuni asupra literaturii
vremii. Analizând o serie de romane
redactate sub regimul comunist în
spaþiul Europei rãsãritene, autoarea
a reuºit sã reconstituie, datã fiind
anvergura speciei literare amintite,
etapele consolidãrii (conþinând ºi
germenii destrãmãrii) „Imperiului
Falsului”, cu o expresie preluatã de
la Alain Besançon, desemnând
dictaturile de tip sovietic”. Cartea a
fost nominalizatã la câteva premii,
printre care ºi la Premiul Uniunii
Scriitorilor din România pentru
debut, dar l-a obþinut doar pe cel al
Uniunii Scriitorilor – filiala Cluj.
Oricum, reacþiile mi-au depãºit cu
mult aºteptãrile.

(Fragmente dintr-un text inclus
în volumul Ghid de supravieþuire
pentru teatrologi, coordonat de prof.
univ. dr. Miruna Runcan, în curs de
apariþie la Editura Eikon.)
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Pe 9 aprilie 2014 s-au împlinit
120 de ani de la naºterea lui Camil
Petrescu. Sãrbãtorirea scriitorului
a început la Cluj, în Sala „Tonitza”
a Muzeului de Artã. Moderatori ai
întîlnirii au fost Florica Ichim ºi Ion
Vartic – cel din urmã constatând un
fapt întristãtor: dacã ar fi fost fran-
cez, Camil Petrescu ar fi avut parte
de un întreg an aniversar, cu
monografii, colocvii internaþionale,
traduceri ºi ediþii de lux. ªi mai
spunea distinsul amfitrion cã, în
mod normal, iniþiativa acestei sãr-
bãtoriri ar fi trebuit sã aparþinã
Ministerului Culturii.

Au fost prezentate cele mai
recente titluri din seria de autor a
Fundaþiei Culturale „Camil
Petrescu”: colecþia completã în
ediþie anastaticã a publicaþiei
interbelice Cetatea literarã,
precum ºi un volum bipolar
conþinînd piesa Caragiale în
vremea lui de Camil Petrescu ºi
Procesul „tovarãºului Camil”, do-
cument de istorie literarã datorat
lui Ion Vartic.

Printre portretele ºi manuscri-
sele scriitorului, manifestarea a
fost onoratã de prezenþa Ansam-
blului „Ars Nova” condus de
compozitorul Cornel Þãranu, de
interpreþii Ramona Eremia ºi

Cristian Hodrea, precum ºi de
aceea a actorilor  Miriam Cuibus,
Kézdi Imola, Bogdán Zsólt  ºi Sorin
Leoveanu.

Intermezzo-urile muzicale au
fost secondate de citirea unor frag-

mente din opera scriitorului.
Astfel, Bogdán Zsólt (actor al
Teatrului Maghiar de Stat din Cluj)
a citit un fragment din Ultima noapte
de dragoste, întîia noapte de rãzboi,
Miriam Cuibus (Actriþã a Teatrului
Naþional din Cluj) ºi Kézdi Imola
(actriþã a Teatrului Maghiar de Stat

din Cluj) au citit din lirica scriitorului,
iar Sorin Leoveanu (actor al Teatrului
Naþional din Cluj) a citit un fragment
din Danton.

De asemenea, George Banu a
acceptat ca evocarea sa, pregãtitã
pentru colocviul din 23 aprilie de la
Bucureºti, sã fie proiectatã ºi la
Cluj.

*
Cu prilejul întâlnirii clujene, i-am

adresat cîteva întrebãri doamnei
Florica Ichim, preºedinte/director
al Editurii Fundaþiei Culturale

„Camil Petrescu” ºi redactor-ºef al
revistei „Teatrul azi” (continuatoa-
rea publicaþiei înfiinþatã de Camil
Petrescu în anul 1956).

Stimatã Doamnã Florica Ichim,
vã ocupaþi de peste 35 de ani de
opera lui  Camil Petrescu, în
special de apariþia  ineditelor sale.
Ce fire vã leagã de scriitor?

F. I. : În 1975, cînd fosta lui soþie,
în fapt veriºoara mea primarã, i-a
urmat pe copiii sãi în exil în Statele
Unite ale Americii, mi-a încredinþat
resturile arhivei camilpetresciene –
care înainte se rãspîndise în toate
zãrile – fiind convinsã cã mã voi
ocupa de editarea ineditelor. Dupã
revoluþie, copiii ei, întorºi în þarã,
adicã nepoþii mei, din aceeaºi
convingere mi-au încredinþat
dreptul de copyright.

Ce fire mã leagã? O recu-
noºtinþã imensã pentru cã, dupã
arestarea tatãlui meu ºi con-
damnarea lui politicã – în 1949,
1950 – Camil Petrescu a fost
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singura persoanã, care s-a
preocupat dacã învãþ, mãnînc,
dorm ºi nu umblu desculþã. El m-a
învãþat sã citesc, cum sã citesc,
mai exact, ºi mi-a dat în dar o
sumedenie de criterii ºi jaloane
culturale. ªi nu numai. M-a învãþat,
de pildã, „sã nu-þi laºi inteligenþa la
uºa bucãtãriei”. Nu eram singura.

Mai erau ºi alte persoane din
familiile deþinuþilor, pe care el le-a
ajutat. ªi nu numai. L-am însoþit de
douã ori la Mãrþiºor, ducîndu-i lui
Arghezi de-ale gurii, procurate de
la cooperativa  Academiei.

Urmãrind adnotãrile pe care
scriitorul le-a fãcut pe manuscrisul
cronicii lui Eugen Ionescu la
apariþia piesei Danton în volum, se
demonstreazã o colaborare
insolitã cu tînãrul aspirant la
instrumentele criticii. Era o
preocupare obiºnuitã a lui Camil
Petrescu?

F. I. : Mai mult decît obiºnuitã, o
preocupare constantã. În anii ’20
l-a îndrumat pe Mihail Sebastian ºi,
în scrisorile de la sfîrºitul anilor ’30,
îl vedem pe acelaºi, cerîndu-i
sfaturi. Deducem din cores-
pondenþa cu Cella Serghi, cu
Aniºoara Odeanu, cu Lucia
Demetrius, Ion Veliciu ºi mulþi alþii
interesul lui pentru formarea unor
generaþii de scriitori, cãrora le
furniza un ABC al meseriei. În
calitatea sa de redactor la Revista
Fundaþiilor Regale timp de mai bine
de un deceniu, a citit cu acribie ºi
cu creionul în mînã sumedenie de

manuscrise ale tinerilor, pe care i-
a promovat apoi în revistã.

Care este cea mai puternicã ºi
dragã imagine a scriitorului,
rãmasã în memoria tinerei de
optsprezece ani?

F. I. : Aº putea zice cã viaþa mea

e plinã de madeleine legate de anii
petrecuþi în preajma scriitorului.
Erau anii de formare ºi cînd, în
mod surprinzãtor, mi-am dat
seama cã e marea mea ºansã.
Oricum, erau ºi anii inconºtienþei,
pentru cã nu m-am gîndit nici o
clipã sã notez spusele lui sau ale
marilor noºtri scriitori, regizori,
actori, medici, matematicieni,
care-i frecventau casa. Mã simt
vinovatã! Este limpede cã mereu
mã ciocnesc de un gînd al lui ºi
mi-am impus totdeauna rigorile lui
morale.

Cum se vede, din punctul
dumneavoastrã de vedere, relaþia
lui cu puterea comunistã?

F. I. :  Vã voi spune cã nu a avut
nici o funcþie în regimul comunist,
cã am asistat chiar la discuþia
dintre el ºi Petru Groza, mandatat
de Gheorghiu-Dej, pentru a-l
coopta în partidul comunist.
Rãspunsul lui a fost simplu ºi
tranºant: „Sînt membrul unic al
unui partid, partidul noocrat”. Cînd
regimul se va numi nu „al
muncitorilor, þãranilor ºi inte-
lectualilor, ci al intelectualilor,
muncitorilor ºi þãranilor, atunci

putem relua discuþia”.

De ce aceastã sãrbãtorire a
scriitorului a început la Cluj ºi unde
va mai „cãlãtori”?

F. I.: A început la Cluj pentru cã
am întîlnit în compozitorul Cornel
Þãranu un intelectual care a înþeles
profund esenþa operei lui Camil
Petrescu ºi a scris o muzicã
fabuloasã pe textele sale. De la un
asemenea nucleu poþi începe o
sãrbãtorire în lumea noastrã,
dominatã de haosul acultural.
Sãrbãtorirea a continuat la
Timºoara (oraº drag inimii sale) ºi
Bucureºti.

Domnul Ion Vartic, în cuvîntul
sãu, v-a provocat la scrierea unei
cãrþi-interviu despre Camil
Petrescu. Cînd ar fi posibilã
apariþia ei?

F. I.: Nicicînd. Am, în primul rînd,
76 de ani ºi datoria de a publica
articolele lui Camil (cam opt-zece
volume) pentru ca urmaºii sã-l
înþeleagã pe deplin. Publicistica
sa este o oglindã a relaþiei sale cu
realitatea, a criteriilor morale
despre care vorbeam mai sus, a
sensibilitãþii sale (ura sentimen-
talismul), a ironiei nuanþate pînã la
sarcasm, a relaþiilor sale cu cei cu
care se simþea solidar etc., etc. În
ipoteza cã voi deveni centenarã,
cartea s-ar putea face, dacã
cineva, care-l preþuieºte la fel pe
Camil, ar avea dorinþa ºi curajul sã
porneascã la un asemenea drum
greu cu mine. Concluzia: nicicînd.

Ce mã tulburã pe mine cel mai
mult: încercînd sã organizez cu
colegele mele, Oana Borº ºi
Andreea Dumitru, aceste micro-
aniversãri este faptul cã mulþi
dintre cei cu care am luat contact
erau atît de preocupaþi la ridica-
rea propriilor monumente – aºa
aveau aerul –, încît i-am necãjit
în încercarea mea de a aduce
în faþã, fie doar pentru cîteva
zile, acest uriaº creator, din care
majoritatea concetãþenilor nu
ºtiu decît douã romane citite la
vremea ºcolii. Pentru ca acest
creator sã-ºi afle locul în cultura
noastrã, totul rãmîne de fãcut. Eu
vreau sã ofer doar materia pe
care sã se lucreze. S-au scris ºi
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luat sute de doctorate despre
Camil Petrescu înainte ca Doctrina
substanþei sã aparã. Or fãrã
studierea ei e imposibilã o analizã
serioasã a pieselor, romanelor,
publicisticii (ºi ea încã necu-
noscutã).

*

L-am intervievat concis ºi pe
compozitorul Cornel Þãranu sã ne
spunã cîteva gînduri despre opera
camilpetrescianã care a stat la
baza unora dintre lucrãrile sale
muzicale de ºi cu impact.

Stimate Domnule Cornel
Þãranu, muzica domniei voastre,
grefatã pe scriitura lui Camil
Petrescu, a fost interpretatã de
„Ars Nova”.  Cînd aþi înfiinþat-o ?

C.Þ.: Formaþia s-a înfiinþat în 1968.
Era o formaþie variabilã, din care
fãceau parte pînã la cincisprezece
muzicieni. Acum, la data la care am
cîntat, din formaþia veche nu a mai
rãmas decît clarinetistul Ioan Boilã,

membru fondator.

Camil Petrescu a fost un scriitor
complet. Cu care dintre genurile
operei sale simþiþi o rezonanþã mai
puternicã?

C.Þ.: Am fost pasionat, im-
presionat de tot ce a scris Camil
Petrescu încã din tinereþe. Am citit
aproape toate scrierile lui.  Citind
poezia lui, am încercat sã pun pe
muzicã versurile. Astfel s-a
nãscut Poarta cãlãtoare, apoi
partitura pe versurile lui Ladima
din Patul lui Procust, care s-a
cîntat ºi la un festival în Franþa, la
Festivalul de la Royan în anul
1972.  Partitura a fost interpretatã
atunci de Ansam-blul Gulbenkian
de la Lisabona.

Cînd aþi compus Patul lui Procust,
Poarta cãlãtoare ºi Ciorna?

C.Þ.: Patul lui Procust l-am
compus în 1971, cînd s-a cîntat în
primã audiþie cu baritonul Jean

Budoiu. Poarta cãlãtoare am scris-
o în 1959 ºi s-a cîntat în primã
audiþie absolutã acum, la aceastã
manifestare din Cluj. Ciorna am
compus-o în 1968. S-a cîntat în
primã audiþie în acelaºi an.

Ce anume din opera scriitorului
v-a impresionat cu precãdere?

C.Þ.: M-a impresionat  Patul lui
Procust. Multe din spectacolele pe
textele pieselor lui le-am vãzut la
Bucureºti. Îmi amintesc, de pildã,
de un Jocul ielelor, vãzut la Teatrul
Mic, cu George Constatin ºi Valeria
Seciu în regia lui Crin Teodorescu.
Am frecventat ºi teatrul lui Camil
Petrescu ºi ultimele lui piese.

Ultima lucrare pe care am scris-
o, inspiratã din opera lui Camil ºi
terminatã anul trecut, în 2013, este
Lãutarul, pentru libretul cãruia am
folosit un pasaj din Un om între
oameni.

A consemnat Eugenia Sarvari
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Puþinã lume ºtie cã Blaga a
terminat de scris piesa de teatru
Meºterul Manole la Varºovia, în
prejma sãrãbãtorilor  Crãciunului
din 1926. Ajunseserã aici la
începutul lui noiembrie în acel an,
dupã ce Legaþia Regatului Român
se plânsese, în primãvãrã, la
Ministerul Afacerilor Strãine, cã
prezenþa româneascã în presa
polonezã nu este pe mãsura
dezvoltãrii relaþiilor bilaterale
în plinã ascensiune dintre cele
douã þãri ºi popoare. Nu i-au trebuit
decât douã luni poetului ºi
publicistului transilvan ajuns în
capitala Poloniei pentru a se
convinge cã cele relatate în
rapoartele colegilor nu erau vorbe
aruncate în vânt. Iar pentru a
rãspunde la manifestãrilor
constatate s-a apucat cu mult sârg
sã le contracareze. (cf. Nicolae
Mareº, Lucian Blaga - diplomat la
Varºovia, Editura TipoMoldova,
Iaºi, 2012 ºi Lucian Blaga în limba
polonã, eLiteratura, Bucureºti
2014).

La 24 decembrie 1926 îi scria
lui Felix Aderca de la Varºovia cã:
“lucru am  destul dar îmi mai
rãmâne timp ºi pentru cizelarea
celor douã piese ce le am în
sertar”. Era vorba de Tulburarea
apelor ºi de Meºterul Manole,
piesã pe care tocmai o finalizase
ºi o ºi dactilografiase (probabil
Doamna Cornelia) la noua maºinã
de scris, achiziþionatã aici. În vara
lui 1927 a venit cu ea în
geamantan, în concediu, ºi a ºi
tipãrit-o, la Sibiu, pentru a putea
pune textul la dispoziþia teatrelor.
Remarcãm, ulterior,  cum în anii
1928-1929  a acþionat, insistent, de
la Berna, pe lângã directorul
Teatrului Naþional, Liviu Rebreanu,
pentru montarea ei,  ºi   pentru o
programare  mai susþinutã a
spectacolelor, nu în coadã de

80 DE ANI DE LA PREZENTAREA MEªTERULUI  MANOLE DE
LUCIAN BLAGA PE SCENA TEATRULUI DIN LWOW

Nicolae  Mareº

,

sezon; se  simþea bruiat de
papagalii care îl înconjurau pe
colegul ºi prietenul sãu. Din
corepondenþã rezultã clar cã de
reuºita spectacolului bucureºtean
depindea o montarea eleveþianã,
ceea ce s-a ºi petrecut. (cf.
Nicolae Mareº, Lucian Blaga,
epistolarul de la Academia
Românã, Editura Al Tip, Alba Iulia
2012).

Am mai scris cã atâta  timp cât
a funcþionat la Varºovia, ca ataºat
de presã, personal Lucian Blaga
nu a fãcut nici un demers pentru
a-ºi face cunoscute piesele sau
poeziile sale. Toate acestea au
venit, cumva, de la sine. El a
acþionat cu rãspundere pentru a
face cunoscutã literatura românã,
în ansamblu ei în Polonia, creaþia
colegilor sãi în paginile unor
publicaþii poloneze, îndeosebi ale
ziarului Glos Prawdy.

Cunoaºtem cã în 1933
traducãtoarea Czara Dusza Stec
ºi soþul ei plasticianul, Eugeniusz
Stec, realizase deja traducerea
Meºterului Manole. Cei doi au
acþionat pentru includerea dramei
în repertoriile teatrelor poloneze,
lucru care se va  petrece în martie
1934, la Teatrul din Lwow.

Mai înainte însã, întreprinzã-
toarea poetã a publicat în 1932 în
cotidianul de largã circulaþie din
Cracovia: ”Czas”  o seamã de
informaþii cu privire la dezvoltarea
dramaturgiei populare româneºti,
plecând de la  Irozi, Paparude,
Caloianul (colindele la români ºi
polonezi intrând în atenþia
cercetãtorului Ion Caraman, care
pregãtea o  tezã de doctorat la
Universitatea Jagillonã). Datoritã
celor doi, pentru prima datã publicul
polonez era informat cu privire la
opera dramaticã a lui V.Alecsandri,
B.P. Ha’deu, B. Stefãnescu
Delavrancea ºi Al. Davila, Lucian

Blaga, Victor Eftimiu, cât ºi despre
activitatea unor oameni de teatru
de talia lui Pompiliu Eliade sau
Victor Ion,  remarcându-i în arta
interpretativã pe actorii Teatrului
Naþional din Bucureºti - C. Nottara,
J. Brezeanu, Agepsina Macri ºi
Maria Filotti. Amintesc, în context,
cã poeta ºi publicista Czara Dusza
a avut acces la cele douã regine:
Elisabeta ºi Maria. Aceasta era în
temã cu manifestãrile teatrale, mai
ales din capitalã.

Va populariza teatrul românesc
ºi cercetãtoarea Maria Kasterska,
cãsãtoritã la Craiova cu un renumit
matematician român. Aceasta a
publicat, la rându-i, studiul intitulat:
Polacy w teatrze rumuñskim
(Polonezii în teatrul românesc),
contribuþie  înseratã tot în 1932 în
publicaþia: ”Przegląd Powszechny”.
românista urmãreºte cu acribia
omului de ºtiinþã prezenþa unor
motive ºi personaje poloneze în
dramaturgia istoricã a lui Vasile
Alecsandri ºi Bogdan Petriceicu
Haºdeu.

La rândul lui, cel mai de seamã
românist al vremurilor, Stanisław
Łukasik, care   se întorsese  de la
Bucureºti, unde avuseserã o
bursã de patru ani, a publicat, în
1933,  în Dziennik Polski un studiu
amãnuþit despre teatrul româ-
nesc, intitulat: Współczesny teatr
rumuński). El a sugerat nece-
sitatea de a se stabili contacte
directe teatrale româno-polone,
revelevând valoarea pieselor:
O scrisoare pierdutã de I.L.
Caragiale, Omul cu mîrþoaga de G.
Ciprian, Titanic vals de Tudor
Muºatescu).

Despre montarea Meºterului
Manole în limba polonã ºi despre
modul în care a fost receptat
spectacolul  susþinut de colectivul
Teatrului Naþional din Lwów în
martie 1934 ne stau mãrturie
ecourile publicate (cca 20 de
cronici în cotidine ºi în presa de
specialitate), spectacolul consti-
tuindu-se într-un eveniment cu
puternice apãrute rezonanþe în
întreaga þarã.  Printre materialele
mai ample înserate în ziare
amintim: Lucjan Blaga. Kilka slów
o najwybitniejszym poecie ru-
muński (Lucian Blaga. Câteva
cuvinte despre cel mai de seamã
poet român),  în “Gazeta Poranna”
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(Lwów) din  24 martie; Mistrz
Manole. Kilka slów o dramacie
Lucjana Blagi - Meºterul Manole
(Câteva cuvinte despre drama lui
Lucian Blaga),  în “Gazeta
Poranna” din 25 martie; Lucjan
Blaga, awangardzista teatru
rumuñskiego- Lucian Blaga,
avangardist al teatrului românesc,
în “Chwila” (Lwów) din 25 martie;
Lucjan Blaga i jego Mistrz Manole
(Lucian Blaga ºi Meºterul Manole
scris de el), apãrut  în “Wiek Nowy”
din 25 martie 1934. (ibidem Nicolae
Mareº, Încã Polonia...Blaga în
Polonia sau de la Meºterul Manole
la Mirabila sãmânþã, pp. 207-209).

Subliniez cã nu lipsitã de im-
portanþã a fost ºi tipãrirea Caietului
program, publicaþie care - potrivit
tradiþiei - se edita numai cu prilejul
unor premiere excepþionale. (cf.
“Scena Lwowska”. Stagiunea
1933-1934, caietul VI, ediþie care
se aflã ºi în Arhivele Naþionale
Centrale,  trimis fiind de Aron
Cotruº Ministerului Propagandei).
Caietul cuprinde articole semnate
de profesorul Emil Biedrzycki, de
poetul ºi traducãtorul Wlodzimierz
Lewik, precum ºi eseul semnat de
Alexandru Phillippide Lucian
Blaga, scriitor dramatic, apãrut ºi
în L/echo  de Varsovie în luna
aprilie a aceluiaºi an. De remarcat
în paginile Caietului, Cuvântul de
întâmpinare - semnat de Emil
Biedrzycki, în care se spune:

“Cu o profundã emoþie am
aºteptat momentul când vom
putea admira pe scenã piesa
Meºterul Manole. Astãzi, asistând
la aceastã înfãptuire, nu putem sã
nu ne exprimãm o adâncã
satisfacþie ºi bucurie. Cu toþii ne
dãm perfect de bine seama cã
împãrtãºindu-ne cu Tine, Scumpe
Maestre, la aceastã tainã, care
este arta Ta, urcându-ne cãlãuziþi
de Tine pe culmile simþirii ºi jertfirii
omeneºti ne apropiem tot mai mult
de sufletul poporului românesc al
cãrui fiu fericit eºti ºi din ale cãrui
adâncimi zvâcneºte izvorul artei.
Nu este o simplã întâmplare cã
oraºul nostru, vechiul Lemberg al
legãturilor seculare polono-
române, este acela cu care prin
muza Ta, Maestre, se realizeazã
astãzi o nouã etapã a nãzuinþelor
noastre spre o pãtrundere cât se
poate de adânc româneascã.

Suntem siguri cã tocmai în sufletul
ºi în cultura aceasta de aici,
sublima manifestare de prietenie
polono-românã va lãsa cele mai
trainice urme ºi va aduce cele mai
trainice roade. Cu aceastã convin-
gere aºteptãm ca reprezentaþia de
astãzi sã fie începutul unui schimb
continuu de artã scenicã polono-
românã, sã fie aceasta o verigã
puternicã de aur în lanþul care se
cheamã înfrãþirea polono-românã.
Îþi mulþumim, Scumpe Maestre,
pentru aceastã desfãtare artisticã,
îþi mulþumim pentru prezenþa Ta ºi-
þi adresãm din inimã un ”Bine ai
venit!”

Cum undele herþiene erau deja
la modã, probabil cã ºi cu sprijinul
consulului general  român din
localitate - Gallin,  postul de radio
local a difuzat, în chiar ajunul
premierei, un program dedicat
dramaturgiei blagiene.

Demne de subliniat  pentru
cunoaºterea receptãrii lui Blaga ca
dramaturg sunt unele din
aprecierile cronicarilor polonezi,
printre care cea publicatã la Lwow
de Kazimierz Bukowski, apãrutã
în ”Wiek Nowy”, în care spune:
”Prima dramã româneascã
reprezentatã pe o scenã polonezã
ne-a convins, pe deplin, de faptul
cã creaþia poeticã ºi dramaturgia
româneascã este adânc ancoratã
în tradiþia naþionalã romanticã
capabilã sã punã la dispoziþie teme
cu conflicte adânci ºi de mare
intensitate. Lucian Blaga, autorul
Meºterului Manole este un poet în
adevãratul sens al cuvântului, în
mãiestria cãruia se îmbinã
armonios capacitatea creãrii
viziunii poetice cu oglindirea
acesteia într-o originalã manierã
artisticã. [...] Dintr-o simplã legendã
popularã Blaga a reuºit sã creeze
o dramã de o înaltã simbolicã ºi o
puternicã expresie, rezolvând
poetic tragicul conflict pe care
soarta l-a pus pe umerii Meºterului
Manole”.

Tot la Lwów, în ziarul “Chwila”,
cronicarul   Henryk Haschles, con-
semna:  “Orientate spre repertoriul
marilor scene ale Apusului, rareori
teatrele poloneze ne creeazã
posibilitatea de a veni în contact
cu creaþia teatralã a unor popoare
cu o culturã relativ tânãrã, dar care
se remarcã, printr-un suflu înnoitor,

plin de prospeþime ºi vitalitate
artisticã.  Aceastã dramã dedicatã
unui Solness român s-a nãscut,
din miraculoasa legendã a
sacrificiului, în care artistul este
nevoit sã-ºi jertfeascã dragostea
supremã pentru reuºita operei
sale. Legenda româneascã se
deosebeºte radical, în conþinutul ei
de drama lui Hauptmann, legatã de
blestematul clopot scufundat.
Conflictul dramatic nu este motivat
pe plan etic. Nici un pãcat nu
planeazã asupra Meºterulul
Manole, care este nepãtat în
atitudinea sa faþã de soþie ’i opera
pe care încearcã s-o dureze [...].
Creaþia scriitorului român îmbinã
clasica simplitate a stilului cu
romantica înãlþare a construcþiei.
Demn de admiraþie este modul în
care au fost reliefate zguduitoarele
trãiri, pline de dramatism, fãrã a se
recurge la efecte teatrale”. (cf. ºi
lucrarea de doctorat  în manuscris
a lectorului universitar, Victor
Jeglinski, susþinutã  în 1977, în
pregãtire pentru tipar de prof. dr.
Constantin Geambaºu).

S-a mai scris cã “Piesa poate
ºi trebuie privitã sub unghiul marilor
adevãruri seculare, general umane
(...) Factura artisticã a dramei,
urzitã pe fundalul unor unei
strãvechi legende româneºti ºi
întreþãsutã prin  îndrãzneþe
elemente compoziþionale, se
întâlneºte cu drumul ibsenian spre
înãlþimi, spre cele mai înalte culmi
ale patosului dramatic. Partea
compoziþionalã cea mai de efect a
piesei cunoscutului scriitor român
este corul celor doispreze zidari,
care ridicã nivelul piesei la
diapazonul de neatins al tragediei
greceºti clasice... Toþi interpreþii au
intuit perfect tonul puternic al
piesei. Decorurile lui Z. Pronaszko
relevând în actul al patrulea esenþa
feericã a arhitecturii monumentale
româneºti pe fundalul unei ample
perspective scenice, ºi care au
fost integrate în compoziþie cu o
mare intuiþie ºi precizie”.

A fost unanimã aprecierea cã
spectacolul a fost un veritabil
“eveniment cultural artistic”
subliniindu-se cã “Lucian Blaga a
apãrut deodatã ca un poet cu totul
modern, sensibil nu numai la
ritmica necuprinsã de reguli a
verbului arzãtor, dar ºi
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înfrumuseþând ansamblul printr-o
expresie puternicã. El s-a sustras
convenþionalismului, s-a întors
spre viaþã... Doar ºase personaje
ºi un cor de zidari...Actul al treilea
se petrece cu participarea a numai
douã personaje ºi a corului...Grupul
de zidari este folosit de cãtre
Horzyc (regizorul spectacolui) în
postura unui cor, marcând rolurile
dupã modelele clasice”.

Important de subliniat cã  la
premierã a participat ºi drama-
turgul. Lucian Blaga a ajuns la
Lwów în mod special de la Viena,
unde deþinea postul de consilier cu
probleme de presã. Elocvente ni
se par rândurile scrise de autor
prietenului sãu de la Berna, Hugo
Marti, cu privire la spectacolul
realizat de polonezi. Aceastã
epistolã mi-a întãrit ºi mai mult
convingerea cã dacã poetul ºi dra-
maturgul ar fi acþionat personal,
încã din 1927, la Varºovia fiind, ar
fi  reuºit sã îºi impunã piesele sale
ca ºi lirica cu câþiva ani mai
devreme. Montarea Mesterului
Manole ar fi venit ca o mãnuºã
pentru Teatrul Polonez din
Varºovia, condus de impu-
nãtoarea personalitate a lui Arnold
Szyfman, care colabora cu
regizori, scenografi ºi interpreþi de
primã mânã. Dacã o asemenea
idee ar fi prins viaþã, poate
dramaturgul  n-ar fi acþionat cu
atâta înverºunare sã pãrãseascã
“scena diplomaticã” varºovianã.
Revin la rândurile scrise de Blaga
lui Hugo Marti.

...Zilele acestea am fost la
Lemberg, unde s-a prezentat în
condiþii cu totul superioare Meºterul
Manole în limba polonã. Mult
superioare reprezentaþiilor de la
Bucureºti ºi Berna. Decorurile au
fost fãcute de cel mai mare
decorator al Poloniei, Pronaszko.
(Andrzej Pronaszko (1888-1961-
pictor, scenograf, pedagog, re-
prezentant de seamã al avan-
gardei poloneze din anii 20 ºi 30
din secolul  trecut, membru al
grupãrii artistice: Formistii ºi
Praesens. În anii 1932-1937 renu-
mitul scenograf a colaborat cu
regizorul Wilam Horzyca, cel care
a montat piesa lui Blaga, având
peste 50 de proiecte realizate.
A pictat ºi pânze cu piesele cla-
sicilor dramaturgiei poloneze ºi

universale de la Mickiewicz ºi
Slowacki la Shakespeare. Nota
mea - N.M.)  O minune. (Epitet rar
întâlnit la Blaga, ca ºi cel care
urmeazã: triumf).

In spirit foarte nou, - continuã
autorul  - sintetic ºi dinamic a fost
jocul. Cei 12 zidari în cor ca în tra-
gediile antice, dar c o r  d i n a m i c.
Sala bunã, arhiplinã. Publicul
entuziasmat. Presa unanimã:
Blaga a scris o dramã puternicã în
linii clasice, de mare poezie ºi de
nobilã þinutã. Directorul teatrului
(Wilam Horzyca - 1889-1959-
N.M.) felicitat cã a reprezentat
aceastã piesã. A fost un triumf”.

Vom reveni - poate cu un alt
prilej - asupra modului în care presa
româneascã “Adevãrul”  ºi

”Dimineaþa” au relatat evenimentul
teatral din Lwów sub titlul:
Succesul Meºterului Manole în
Polonia.

Sugerez Muzeului de Artã din
Cluj ca - împreunã cu instituþii
culturale din Polonia - sã aducã în
Ardeal ºi la Bucureºti cartoanele
realizate de marele artist polonez,
Zbigniew Pronaszko, montare
despre care s-a scris cu atâta
entuziasm, ºi de ce nu, copii dupã
textul tuturor recenziilor scrise.
Timp de 80 de ani românii au fost
vitregiþi de a vedea scenografia
acestui spectacol eveniment cu
piesa unui dramaturg român,
cunoscându-se atât de puþin
despre acel triumf - în mod nedrept
uitat.

Abraham alungându-i pe Hagar ºi I  smail
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Arta lui Rembrandt se proiec-
teazã ca o parabolã umanã,
trãdând dramatismul existenþial al
întregii sale vieþi. Nimic nu anunþa,
la începutul secolului 17, apariþia
lui Rembrandt van Rijn (1606-
1669): fiul unui morar din Leyda,
Rembrandt este crescut în spiritul
protestant al epocii, însã alege sã
evadeaze din platitudinea mediului
ºi a canoanelor religioase dupã
care fusese educat, pentru a
cuceri înfloritorul Amsterdam ºi pe
potentaþii locuitori ai acestuia.

Stilul de viaþã din Þãrile de Jos
era unic în Europa: o toleranþã
religioasã neîntâlnitã în restul
continentului ºi o libertate politicã
pe care olandezii au câºtigat-o în
urma rãzboiului de optzeci de ani
cu Spania. Deºi natura nu i-a
înzestrat cu multe resurse, spiritul
comercial al olandezilor trans-
formã Amsterdamul într-un uluitor
centru comercial ºi financiar. În
portul din Amsterdam era o forofotã
continuã: mirodenii, fructe, mãtãsiri
fine erau descãrcate de pe vase
pentru a fi rãspândite pe continent;
flote încãrcate aºteptau sã îºi
ridice pânzele pentru a cuceri noi
colonii, care sã rivalizeze cu cele
ale spaniolilor ºi ale portughezilor.
Iar acestã dezvoltare a vieþii
creeazã contextul pentru o înflo-
ritoare viaþã culturalã a oraºului ºi
a cetãþenilor sãi.

Acesta este Amsterdamul în
care poposeºte Rembrandt, mai
întâi în 1624-1625, când îºi desã-
vârºeºte studiile alãturi de Pieter
Lastman, ºi apoi în 1631, când se
instaleazã în casa negustorului de
artã Hendrijk van Uylenburgh.
Pentru Rembrandt începe un dece-
niu prielnic, presãrat de mãreþe
succese. Primind din ce în ce mai
multe comenzi de portrete, îºi schim-
bã radical stilul de viaþã, colecþionând
obiecte de valoare, stofe, tablouri,
arme, ºi devenind el însuºi unul dintre
personajele pe care le reprezintã în
lucrãrile sale. Nu puteai sã te þii oricum
de braþ cu nobilii!

Iatã omul pe care îl întâlneºte
în 1631 Saskia van Uylenburgh,

tânãra cu bucle blonde ºi ochi
cuceritori care venise din
Friesland sã-ºi viziteze unchiul, pe
Hendrijk van Uylenburgh. Câteva
priviri aruncate pe furiº pe dupã
cortinele care formau atelierul,
hârjoneli nevinovate ºi idila se
înfiripã. Rembrandt se cãsãtoreºte
cu Saskia în 1634, dupã o logodnã
revoltãtor de scurtã. Faptul cã
Saskia, fiica unui patrician, se
îndrãgosteºte de un pictor ºi trece
peste covenienþele sociale ale
vremii denotã o naturã hotãrâtã ºi
independentã.

Rembrant este un pictor prosper.
Ce diferenþã între autoportretul
din 1628 (Pictorul în atelier, Museum
of Fine Arts, Boston), în care
Rembrandt se reprezintã într-un
atelier sãrãcãcios, cu pereþii
brãzdaþi de fisuri ºi podeaua
presãratã de crãpãturi, peste care
dominã „macaraua” ºevaletului din
faþa cãruia artistul s-a îndepãrtat cu
câþiva paºi, ºi Autoportretul cu Saskia
(cca. 1639, Gemäldegalerie, Dresda),
care ne prezintã un tânãr rubicond
ºi vesel, plin de speranþe ºi dorinþe,
nerãbdãtor sã împãrtãºeascã lumii
întregi fericirea sa – artistul ale cãrui
lucrãri dorea sã le deþinã orice
amsterdamez înstãrit!

Succesul rãsunãtor îl determinã
sã doreascã sã se ridice ºi el la
înãlþimea comanditarilor: în 1639
Rembrandt cumpãrã o casã impu-
nãtoare pe Amsterdamer Breestrat
(astãzi, casa Rembrandt), plãtind
un avans ºi intenþionând sã achite
ulterior imensa sumã pe care o
datoreazã. Relaþia cu familia
Saskiei din Friesland se deterio-
reazã, rudele acuzând-o pe aceas-
ta cã îºi risipeºte averea. Dramele
se succed în familia tânãrului
cuplu, primii trei copii murindu-le la
scurt timp dupã naºtere. Doar Titus
(n. 1641) supravieþuieºte, însã cu
preþul altei vieþi, a Saskiei, care se
stinge în 1642, anul finalizãrii lucrã-
rii Rondul de noapte (Rijkmuseum,
Amsterdam). Consideratã astãzi
capodopera creaþiei lui Rembrandt,
lucrarea avea sã stârneascã
numeroase controverse în rândul

comanditarilor: comandantul
Banning Cock ar fi dorit sã iasã
mai mult în evidenþã, alþii sunt
nemulþumiþi cã nu sunt reprezentaþi
din faþã, ºi mulþi se mirã ce cautã
în tablou fetiþa blondã cu o pasãre
atârnându-i la ºold, a cãrei rochie
de aur pune ºi mai bine în valoare
statura comandantului. Însã repre-
zentarea de grup este doar un
pretext pentru Rembrandt: ade-
vãratul personaj al acestei scene
este puternicul contrast de luminã
ºi culoare, jocul delicat al miºcãrii
trupurilor, legãtura care se creeazã
între acestea într-o compoziþie de
lumini ºi umbre. Este, de fapt, trium-
ful luminii ºi al puterii creatoare.

Rembrandt îºi petrece anii
scurºi dupã moartea Saskiei
realizând numeroase gravuri, în
special peisaje, remarcabilã în
acest sens este lucrarea Trei
copaci (1643). Un suflu de tinereþe
aduce în viaþa lui Hendrickje
Stoffels, aceastã „þãrãncuþã din
Ransdorp” (Houbraken) reprezen-
tatã adesea în lucrãrile lui
Rembrandt. Spre deosebire de
portretele regizate ale Saskiei, la
Hendrickje Rembrandt scoate în
evidenþã mai degrabã calitãþile
umane: bunãtatea, abnegaþia ºi
cãldura cu care îl împresoarã. De
altfel, Hendrickje este partenera
loialã care, dupã falimentul lui
Rembrandt din 1656, înfiinþeazã
împreunã cu Titus o firmã de
comerþ care îi permite artistului sã-
ºi continue munca. Rembrandt pierde
casa de pe Amsterdamer Breestrat
ºi se mutã la periferie, renunþând sã
mai realizeze gravuri.

În 1662 Rembrandt primeºte ulti-
ma comandã oficialã ºi realizeazã
„Conspiraþia lui Claudius Civilis”; lu-
crarea nu este pe gustul coman-
ditarilor ºi îi este restituitã artistului
care, decepþionat de refuz, o dis-
truge. Pictura lui Rembrandt nu mai
este pe gustul contemporanilor sãi.

Ultimii ani din viaþa lui Rembrandt
sunt marcaþi de pierderea celor
douã fiinþe dragi care i-au luminat
bãtrâneþea: Hendrickje moare la
mai puþin de 40 de ani, în 1663. În
1668, Titus se cãsãtoreºte cu
Magdalena van Loo, murind în
acelaºi an de tuberculozã, chiar
înainte de naºterea fiicei sale, Titia,
Rembrandt fiind naºul de botez al

Silvia  Suciu

(continuare în pag. 118)
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Volumul Cinematograful post-
filmic. Note ºi lecturi despre filmul
contemporan, apãrut la Editura
Brumar anul trecut, constituie o
binevenitã tentativã de actualizare
a discursului teoretic despre film
în spaþiul românesc. Alãturându-se
unor lucrãri similare, în care însã
analiza este personalizatã ºi mai
pronunþat eseisticã, selecþia de
studii scrise de Mircea Deaca este
„un bricolaj de lecturi din diverse
studii de cinema”, dupã cum
mãrturiseºte autorul însuºi. Deºi
aparent eterogenã, cu suprapuneri
uneori prea rapide de perspective
ºi observaþii, abordarea cinema-
tografiei, aºa cum o realizeazã M.
Deaca, este de fapt reprezentativã
pentru transformãrile accelerate
din cinematograful actual, dar ºi
pentru discursul teoretic despre
acesta din urmã. În opinia lui
M.Deaca, în România, cultura
cinematograficã se bazeazã pe
„prejudecãþi tabuizante arhaice”,
speriate de orientarea marxistã ºi
de conotaþiile acesteia. În plus, el
deplânge absenþa culturii cine-
matografice experimentale în
rândul publicului românesc,
precum ºi a colecþiilor de studii
privind genurile ºi ºcolile
cinematografice.

Experþii domeniului, teoreticieni
ºi practicieni, „se supravegheazã
reciproc pentru a propune noi
formulãri analitice, iar producãtorii
citesc lucrãrile primilor pentru a
propune noi formule audiovizuale.”
Alãturându-se acestui triunghi
strategic, devine evident conflictul
dintre clasic ºi contemporan  în
juxtapunerile schimbãrilor de
paradigmã/percepþie pe care le
presupun filmul realizat pe pelicula
de celuloid ºi cel realizat prin
tehnica digitalã. Suporturile media
diferite aduc dupã sine apariþia unor
noi ramuri industriale specializate,
a unor noi produse, noi forme de
consum, noi platforme de
receptare („Majoritatea mai citeºte

din când în când textele unei
minoritãþi care încã mai scrie, dar
majoritatea nu mai scrie. Ma-
joritatea însã fotografiazã ºi
filmeazã. Vede filme ºi e pe
YouTube ori Facebook.”). În
aceastã conjuncturã, punctul de
pornire al studiului de faþã îl
constituie dezbaterea ipotezei
conform cãreia cinematograful
este mort astãzi, artefactul lãsând
loc divertismentului. Însã unul din-
tre contra-argumentele forte ale lui
M.Deaca îl constituie eliminarea
ideii cã filmul ca produs este sau
nu este artã în sine: „Modul de lec-
turã al spectatorului construieºte
un text de tip artistic sau nu”. De la
aceastã aserþiune, M.Deaca
opteazã pentru conjugarea unor
abordãri care de care mai diverse
asupra unor filme de succes, fie
în ceea ce priveºte vânzãrile,
fie premiile în festivalurile
internaþionale. Standardele de
evaluare sunt într-o permanentã
transformare, însã persistã nevoia
unui context instituþional care sã
poatã contura o anume receptare
a filmului („cineclub, muzeu, arhivã,
galerie, academie”), prea puþin
dezvoltat sau mãcar încurajat în
spaþiul cultural românesc unde
exotismul anumitor producþii
conduce spre echivalarea
imediatã a acestora cu zona
filmului independent de artã, în
vreme ce filmele respective pot fi
divertisment ºi nimic mai mult în
spaþiul de provenienþã („Existã o
formã de nostalgie sau de complex
în frecventa acuzaþie de co-
mercialism a cinematografului
american clasic ºi în supra-
evaluarea cinematografului non-
comercial, de artã”).

Cãutând o serie de argu-
mente pentru includerea filmului
narativ american în categoria
filmelor de artã, M. Deaca ur-
mãreºte consecvent, cu instru-
mente teoretice diverse, mito-
logizãrile istoriei prin abstractizare,

teatralitatea, controlul retoric,
manipularea efectelor cinematice,
transformarea subtilã, însã extrem
de rapidã a canalelor de trans-
misie, home cinema-ul „cu un
ecran mai mult sau mai puþin intru-
ziv”, miniaturizarea telefonului-
computer, dar ºi felul în care
artefactul film este generat de
instituþiile de vizionare (de
exemplu, perspectiva asupra sãlii
de cinema de azi prin apropierea
de formula sa de la începuturi –
locul unde cumperi, te amuzi,
mãnânci, vezi un film). Incluzând
în volum ºi decupaje vizuale din
filme de referinþã, M. Deaca dis-
cutã relaþia dintre spectacularitatea
filmului ºi efectele energetice sau
dinamice create prin imagine,
muzicã, gest („obiectul film este
multiplu, nu existã un singur obiect
cinema, ci mai multe instanþe de
utilizare ºi mai multe filme-text”).
Remake-urile, sequel/prequel-urile
conduc spre crearea unei estetici
a repetiþiei ºi spre depistarea
unui soi de neo-baroc al cine-
matografului hollywoodian al
ultimelor douã decenii, curent care
predispune inclusiv critica la
intrarea în capcana labirintului de
semnificaþii în favoarea unei
artificialitãþi echivalate în ultima
vreme postumanismului.

Bazin, Kracauer, Rodowick
sunt nume de referinþã pe care M.
Deaca le citeazã pentru a-ºi
fundamenta ipotezele cu privire la
relaþia dintre explorarea personalã
a obiectelor de pe ecran ºi
învestirea lor cu forþa propriei
noastre amintiri. Suntem spec-
tatori filmaþi, dar ºi spectatori
supraveghetori (vezi filmele lui
Haneke sau Lynch): „A exista
înseamnã a fi pixeli pe imaginea
altcuiva. Orice prezenþã este o
stranie proiecþie pe un ecran ºi/sau
o captare sau captivitate ca
imagine.” Nici fenomenele de
hibridizare nu scapã analizei,
fiind exemplificate prin citarea
lui Hans-Thies Lehmann cu
privire la teatrul postdramatic
ºi suprapunerea schemelor
cinematografice în compoziþia
scenicã. Mecanismele de crea-
þie tehnicã modificã orizontul de
aºteptare al publicului, motiv
pentru care autorul afirmã fap-
tul cã digitalul poate fi observat

Elena  Butuºinã

Despre filmul contemporan
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ºi ca o stare cognitivã, filmul digital
contemporan nefiind „atât o
schimbare stilisticã, vizualã,
narativã pe ecran, cât o stare
mentalã tradusã ca o serie de
aºteptãri.” În jocul acestor
condiþionãri reciproce, YouTube ºi
Google Maps sunt simulacre ale
interactivitãþii, spaþii mentale,
echilibrul fiind mereu instabil între
control ºi libertate în privinþa
statutului subiectului implicat.

Volumul se încheie cu studii de
caz dedicate lui Steven Spielberg,
Bela Tarr, Cristi Puiu ºi Cristian
Mungiu, accentuând mecanismele
creative intertextuale. În legãturã
cu afectele vitale suscitate de
producþiile cinematografice
abordate, M. Deaca utilizeazã no-
þiuni de psihanalizã revizitate,
observaþiile sale evoluând apoi
spre o analizã structuralã a
cinemaului digital – cinema al
realitãþii sporite, intense datorate
morphing-ului (unitatea de expresie

a cadrului dotat cu mobilitate care
contureazã continuitatea fluxului
de gândire ºi semnificare).
Crearea spaþiilor mentale între
care se produc procese de
cartografiere conceptualã ºi
integrare, dublate de sunet ca
imersiune 3D în detrimentul
privirii  unidirecþionate sunt
elemente pe care autorul le
aduce în discuþie, pãstrând
dialogul deschis, liber, jonglând
cu perspective ºi idei. Pentru
aceastã aparent haoticã, dar
interesantã ºi actualã pânã la
capãt analizã cinematograficã,
pentru observaþia imersivã ºi
pertinentã, dar ºi pentru po-
pularizarea unor concepte
necesare în abordarea oricãrui
film azi, volumul lui M. Deaca
este util ºi consecvent opþiunii
iniþiale de a contura un univers
nebulos ºi oximoronic din multe
puncte de vedere – cel al
cinematografiei postfilmice.

Eugenio Barba ºi mãrul de aur
Volumul Dianei Cozma a apãrut

anul trecut la Editura Ideea
Europeanã, în colecþia de teatru.
Aflat la graniþa dintre eseu, jurnal
ºi cronicã, volumul încearcã sã
fixeze în cuvinte o experienþã
aflatã, prin propria naturã, sub
semnul efemerului. Bucurându-se
de privilegiul rezervat doar câtorva
iniþiaþi, acela de a asista la repetiþiile
uneia dintre cele mai vechi
companii de teatru de avangardã
din Europa (Odin Teatret), autoarea
(ea însãºi un om de teatru
multilateral pregãtit) creeazã, în
esenþã, jurnalul unei întâlniri
aºteptate cu înfrigurare ºi trãite cu
intensitate extremã. Aceasta este
întâlnirea dintre ea ºi echipa de
laborator dirijatã de maestrul
Eugenio Barba, un regizor
enigmatic ºi profetic, martor ºi
actant al câtorva decenii de
avangardã artisticã, alimentat în
cãutãrile lui de tradiþii milenare, dar
ºi de cea mai acutã receptivitate
faþã de clipa prezentã. Cu prilejul
unei ample documentãri
preliminare, a unei fascinaþii
constante pentru munca întregii
echipe de la Odin Teatret, apoi în
cadrul repetiþiilor pentru
spectacolul Viaþa cronicã ºi a

atelierelor teatrale de la Wrocław,
Diana Cozma a trãit alãturi de
compania lui Eugenio Barba
momentele care au generat
iniþiativa aceste cãrþi-mãrturii.

Urmând traseul acestei întâlniri
deloc întâmplãtoare, visatã ºi
aºteptatã cu energia unui ucenic
atent ºi curios, cartea care dã ºi
titlul acestui text cuprinde o
„biografie a unui bio-limbaj” (o
sumã de reflecþii fugare despre
arta poeticã a lui Barba, de
fragmente din biografia acestuia ºi
de întretãieri cu evoluþia artisticã a
italianului refugiat în Polonia, apoi
în Danemarca) ºi „dramaturgia unui
spectator” – capitol esenþial pentru
înþelegerea (dacã „înþelegere”
poate fi un cuvânt potrivit într-o
abordare care se revendicã subtil
de la suprarealism ºi din care
raþiunea este expulzatã ca un
cadavru greu ºi ameninþãtor)
reprezentaþiilor teatrale care nu au
încetat sã lase publicul larg fascinat
sau cãzut într-o stare de
perplexitate. Însã, aºa cum explicã
Diana Cozma, influenþatã de
reflecþiile lui Eugenio Barba, între
publicul generic ºi spectatorul
individual prãpastia e imensã
pentru cã un spectacol Odin

Teatret trezeºte, pentru
spectatorul sincer ºi deschis,
nivelul biologic al percepþiei,
degajând „un virus care se
înrãdãcineazã în carnea sa,
provocând o opticã singularã: cea
a privirii rãsturnate, adresate cãtre
interior”. Actorii unui astfel de teatru
reuºesc „sã stimuleze acea parte
a creierului reptilian în care îºi au
cuib pulsiunile elementare ale
foamei, fricii, sexualitãþii ºi
credinþei”.

Teatrul incomod propus de
Barba – regizorul care „nu solu-
þioneazã probleme, ci creeazã
probleme pentru sine însuºi, pentru
actori ºi pentru spectatori” – reface
in nuce nenumãrate istorii (ale
evenimentelor, ale senzaþiilor
personale, ale gesturilor, ale artei)
pe care le suprapune în ceea ce
devine o esenþializare spaþio-
temporalã imposibil de pus în
cuvinte, însã poetic sugeratã de
actori ca opera aperta cu prilejul
diferitelor ateliere teatrale.
Dramaturgia propusã de Odin
Teatret nu este una a textului –
trimis sã zboare departe ºi sã lase
în urmã doar dâre de sens la care
cei din scenã au acces –, ci o dra-
maturgie a acþiunilor cu propriile lor
poveºti personalizate, a luminii ºi
a sunetelor nebãnuite ascunse în
corpul vital al actorului. Organi-
citatea texturii teatrale care rezultã
din aceastã muncã de laborator
„genereazã un angajament chi-
nestezic în spectator” ºi „acþio-
neazã direct asupra sistemului
nervos al acestuia”. Astfel, martori
ai ritualurilor arhetipale desfãºurate
în scena organizatã din umbrã de
Eugenio Barba, spectatorii sunt
prinºi într-un dans al semnificaþiilor
„uneori explicit, alteori ascuns ºi
secret, deschis liberelor asociaþii
ale unor spectatori, ambiguu ºi de
nerecunoscut pentru alþii”. Tocmai
de aceea, Diana Cozma reia de
mai multe ori ideea conform cãreia
„dramaturgia scrisã la scenã poate
trãi doar în amintirile de foc ale
spectatorilor care au privilegiul de
a fi prezenþi la întâlnirea cu aceastã
dramaturgie prin intermediul
spectacolului”. Cartea de faþã
prezintã, alãturi de traducerile din
cãrþile de poeticã regizoralã ale lui
Eugenio Barba, unele dintre ele
aparþinând chiar Dianei Cozma, ºi
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instantanee din spectacolele de
referinþã Odin Teatret, alãturate
schimburilor de replici din repetiþii
sau din culise. Rând pe rând,
actorii veterani ai companiei, cei
care au rezistat de-a lungul a
aproape jumãtate de secol alãturi
de maestru, apar în spaþiul liminal
dintre performance-ul scenic
(pentru cã „rol” e un termen limitativ
în privinþa partiturilor îndelung
studiate ºi transformate pe care ei
le oferã spectatorului) ºi viaþa
cotidianã. Aceastã pendulare între
realitatea scenicã ºi cea cotidianã,
problematizatã deseori de autoare,
conduce spre reflecþii cu privire la
„mecanismul complex ºi nuanþat”

care devine vizibil atunci când
actorul „se dezveleºte de mantaua
cameleonicã”.

Poeticã, onestã, directã,
confesiunea Dianei Cozma cu
privire la ºansa întâlnirii cu Odin
Teatret este naratã cu un suflu
evident influenþat de energia
actorilor ºi a lui Barba. În urma
trecerii acestora rãmân „mici
unghere în vaste arhitecturi ºi
mici clipe într-o orã. Întuneric ce
era aºteptare ºi ameninþare a unei
neaºteptate explozii de luminã.
Tãcere ce era rezonanþã intimã.
Restul era artizanat. (…) Arti-
zanat înseamnã a compune
spectacole care ºtiu sã renunþe

Alegoria pãsãrii Phoenix

la obiºnuitul public teatral ºi
inventeazã propriii spectatori.”
Volumul Dianei Cozma cuprinde
confesiunea ºi introspecþia unui
astfel de spectator, reinventat
ºi regãsit în urma întâlnirii cu
istoria condensatã a spec-
tacolelor Odin Teatret. Depinde
deci de individualitatea fiecãrui
spectator în parte, ne transmite
Eugenio Barba printre rânduri,
felul în care teama de peri-
sabilitate sau mortificare poate
fi transformatã în revelaþ ia
instantanee a unei vitalitãþi
strãvechi aflate în fiecare din
noi ºi resuscitabile prin in-
termediul artei.
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Interviu cu regizorul Ioan Cãrmãzan

Ioan - Pavel  Azap
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– Domnule Ioan Cãrmãzan,
mama dumneavoastrã este
sârboaicã, tatãl este român, sunteþi
deci un “mix” balcanic. Cum priviþi
balcanismul: ca pe o tarã, ca pe
un avantaj?

– Din punctul meu de vedere
balcanismul, evident, existã, noi
suntem în el, sunt foarte multe
manifestãri ale vieþii noastre care
fac parte din el. Este vorba despre
acel spirit liber al nostru, de a putea
trece dintr-un loc într-altul, nu
întotdeauna sã progresãm, dar sã
putem sã schimbãm, sã putem sã
facem faþã unei situaþii, vieþii, asta
înseamnã balcanismul în esenþã.
Occidentalii sunt extrem de
conservatori. Te-ai dus ºi ai fãcut
politehnica, cu politehnica mori; te-
ai dus ºi ai fãcut matematicã, cu
matematica mori... Ori balcanismul
este un fel de miºcare care te
duce, te-ntoarce, te aduce ºi care
are manifestãrile lui specifice,
uneori spectaculoase, alteori
surprinzãtoare, alteori nebune...
Sigur cã, în cinema, Kusturica l-a
dus undeva sus, dar nu Kusturica
a inventat balcanismul, ci
balcanismul l-a inventat pe
Kusturica, pentru cã existã “valul
negru” iugoslav care l-a precedat:
Aleksandar Petrović (Am întâlnit
þigani fericiþi, 1967), Živojin
Pavlović (Când voi fi mort ºi livid,
1967), Dušan Makavejev (Omul
nu e pasãre, 1965)... Deci a avut
ºi el înaintaºi. Kusturica a ridicat
balcanismul undeva sus ºi tot el
l-a omorât. Pentru cã primele lui
filme – Ce mai ºtii de Dolly Bell?
(1981), Tata în cãlãtorie de afaceri
(1984), chiar ºi Vremea þiganilor
(1988) – sunt expresii genuine ale
balcanismului. Dar ducându-se cu
þiganii mai departe ºi exagerând,
singur cã s-a prãbuºit, s-a prãbuºit

toatã construcþia din pãcate. Dar
primele lui douã filme sunt
senzaþionale, oamenii le ºtiu însã
mai puþin, oamenii ºtiu filmele lui cu
þigani ºi nu-i în regulã. În aceste
douã prime filme se simte ºi
influenþa lui Jiři Menzel, adicã un
romantism mai special, o ironie
ciudatã, o ironie tragicã dacã vrei.
La ora asta balcanismul pluteºte
undeva printre noi, dar nu mai are
aºa o mare cãutare, probabil cã va
veni o vreme când va fi
redescoperit.

– Filmul a trecut, iatã, biniºor de
o sutã de ani. Au fost voci care au
clamat moartea cinematografului,
voci care deplâng starea lui
actualã. Cum vedeþi dum-
neavoastrã lucrurile? Care este
starea de fapt? Este filmul cu
adevãrat în impas?

– Cred cã cinematograful a
devenit liber, s-a eliberat, în sfârºit,
dupã ani ºi ani în care a avut o
copilãrie, o maturitate, o maturitate
întârziatã, cãutãri de tot felul... Marii
maeºtrii au murit, au dispãrut, noii
mari maeºtrii n-au apãrut încã,
poate Lars von Trier, deºi ºi el e
într-o derutã, cautã... Eu cred cã
în momentul de faþã cinematograful
e liber, umblã în fundul gol ºi trebuie
reinventat. Din aproape în aproape,
cinematograful a devenit liber;
împãrþit între cuvânt ºi imagine,
s-a transformat într-un mare
spectacol care le îmbinã.

– Cinematograful a murit,
trãiascã cinematograful!

– Da, cred cã da... Marii maeºtrii
au încununat cupola. Bergman,
Antonioni, Fellini au lãsat semne,
au lãsat algoritme, au lãsat urme
clare pe care putem sã le analizãm.
La un moment dat Buñuel a lãsat
urme foarte clare, urme a lãsat ºi
Hitchcock, Truffaut, ruºii, Lelouch,

care, cu Un bãrbat ºi o femeie, a
schimbat algoritmul “te iubesc” în
cinema... ªi la ora de faþã cine-ma-
tograful trebuie reinventat. Faza lui
de reinventare a trecut ºi prin
România de data asta, ºi nu e rãu.
Acest minimalism este o fazã de
cãutare, nu este un vârf, e doar
tangenþial o nouã interpretare a
poveºtii. Sigur cã în momentul în
care exagerezi te pãrãsesc
spectatorii, pentru cã din pãcate
spectatorii nu sunt pregãtiþi pentru
cinematograful care umblã gol, ei
sunt pregãtiþi pentru cinematograful
american, acesta încã dominã,
spectatorii se duc la cinema ca sã
se distreze, sã râdã.

– E adevãrat, minimalismul nu
e o invenþie româneascã, dar “Noul
val” a fãcut foarte mult pentru
cinematografia românã. E posibil
ca acum sã se supraliciteze, ºi eu
cred cã i-a trecut momentul de
vârf. Pânã în 1989 am avut nume,
am avut personalitãþi izolate, cu
excepþia tentativei de generaþie
’70, dar abia în ultimul deceniu un
grup de cineaºti din România a
reuºit sã atragã atenþia...

– Sigur cã-i foarte bine cã existã
un grup, ãsta-i un lucru pozitiv.
Problema este cã dacã grupul stã
pe principii estetice, atunci totul
este în regulã, dar dacã grupul
începe sã stea pe alte principii, se
bazeazã pe algoritme materiale
sau de altã naturã, el degenereazã.
Principiile estetice sunt destul de
subþiri dupã pãrerea mea, sau, mã
rog, unilaterale, pentru cã vorbesc
despre aceeaºi poveste: cuvântul
care dominã imaginea sau
imaginea care dominã cuvântul
(dar mai puþin) ºi acea relaþie
povestire-faptã-povestire care într-
un fel anuleazã ceva – dar e un
stil; ca modã, sigur, este OK.
Grupul în sine este semnificativ ºi
e de luat în seamã faptul cã au
apãrut foarte mulþi.

Ioan Cãrmãzan (n. 27 iunie
1948, Satchinez, jud. Timiº) este
reg izor  de f i lm º i  prozator.
Amintim aici din filmografia sa:
Þapinarii (1982), Liºca (1986),
Casa din vis (1993), Raport despre
starea naþ iuni i  (2002),  Lotus
(2003), Margo (2006). Fragmentul
de mai sus face parte din volumul
Oamenii de pãmânt ai lui Ioan
Cãrmãzan, în curs de apariþie la
editura clujeanã Ecou.
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În True Detective, serial marca
HBO, Matthew McConaughey
s-a fãcut, pe bunã dreptate, remar-
cat în rolul detectivului nihilist Rust
Cohle. E drept, nici în The Wolf of
Wall Street (r. Martin Scorsese,
SUA, 2013), în ciuda scurtei
apariþii, nu a trecut neobservat.
Ba chiar, ºi în mai puþin cunoscuta
peliculã Mud (r. Jeff Nichols, SUA,
2012), actorul american nu lasã de
dorit. Dupã ani buni de roluri în
filme comerciale, iatã, Matthew
McConaughey dovedeºte cã e
capabil de interpretãri memo-
rabile.

Nu dezamãgeºte, de aseme-
nea, nici în Dallas Buyers Club (r.
Jean-Marc Vallée, SUA, 2013),
fiind, de altfel, rãsplãtit cu un Oscar
pentru prestaþia din aceastã
peliculã. Subiectul filmului, deºi
problematic, nu este complicat.
Ron Woodroof, electrician ºi
amator de rodeo, aflã într-o bunã
zi cã este infectat cu SIDA. Vestea
îi dã viaþa peste cap, nu cã ar fi
fost ea prea grozavã înainte,
pigmentatã din plin cu orgii,
bãuturã ºi droguri. Anatemizat de
prieteni – Ron are boala „po-
ponarilor” –, personajul nostru
începe o cruciadã personalã în
numele celor infectaþi cu virusul
HIV. În anii 80 ai secolului trecut,
medicamentele pentru SIDA erau
încã în perioada de testãri. Ron se
hotãrãºte sã aducã din Mexic în
SUA anumite substane care ar
uºura suferinþa celor bolnavi. Are

de luptat, însã, cu birocraia
americanã, foarte complicatã ºi
tipicarã, cu industria medicamen-
telor – care, nepãsãtoare la sufe-
rinele bolnavilor, urmãreºte doar
profitul –, dar ºi cu mentalitãile unei
societãþi  inflexibile.

În ciuda subiectului ofertant,
Dallas Buyers Club cade în
capcana cliºeelor. Dupã vizionare,
filmul mi-a lãsat impresia cã refuzã
nuanþãrile, mizând pe contraste
puternice (între situaþii, personaje
etc.).Protagonistul îºi schimbã
total modul de gândire, obligat,
ce-i drept, de situaie. Un rol
important în aceastã schimbare
l-a avut un travestit, întâlnit în spi-

Raul  Popescu

tal, Rayon – un Jared Leto, de
asemenea, de zile mari. Dar
aceastã schimbare este una prea
foratã. Dintr-un homofob convins,
Ron devine, într-un timp foarte
scurt, cel mai bun prieten al unui
travestit cu toane. Pelicula lui Jean-
Marc Vallée intrã pe un teritoriu
delicat, cel al homosexualilor ºi al
celor infectaþi cu HIV, însã modul
de abordare al problemelor cu care
aceºtia se confruntã este unul
reductiv, simplist, în care cineva
este cel rãu, iar altcineva, cel bun.

Aceeaºi impresie am avut-o, de
exemplu, ºi în cazul peliculei The
Insider (r. Michael Mann, SUA,
1999), unde un chimist care lucra
pentru companiile de tutun
dezvãluie teribilul secret al acestei
industrii, ºi anume cã oamenii
plãtesc pentru a se îmbolnãvi,
ceea ce declanºeazã un rãzboi
între el ºi respectivele companii,
punându-l pe protagonist în pos-
tura unui cruciat fãrã prihanã.
Industria hollywoodianã a filmului
a dat undã verde, de ceva timp,
filmelor care criticã anumite
aspecte ale societãþii americane.
Asta e bine. Ce nu e ok aici este
faptul cã, la finalul acestor filme, te
simþi oarecum manipulat, cã i s-a
bãgat pe gât o altã serie de cliºee
teziste. Din pãcate, nici Dallas
Buyers Club, în ciuda prestaiei
reproºabile a lui Matthew
McConaughey,  nu reuºeºte sã
depãºeascã aceastã categorie
de filme.

 Îngerul pãrãsind familia lui Tobias
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Curt Meyer-Clason menþio-
neazã, în postfaþa Antologiei sale
de poesie brazilianã contem-
poranã, urmãtoarele etape de
evoluþie: Modernism (1922-1930);
Postmodernism (1930-1940);
Neomodernism (din 1945, an
marcat de moartea lui Mário de
Andrade, pânã în deceniul opt,
când fu editatã Antologia). Tot
acolo gãsim o clasificare sinteticã
a moderniºtilor brazilieni, conformã
standardelor criticii autohtone, ce
ne ajutã sã ne familiarizãm cu
numele câtorva protagoniºti: a)
Curentul primitivist: Mário de
Andrade, Oswald de Andrade,
Raul Bopp, Antônio Alcântara
Machado. Epicentru: São Paulo; b)
Curentul dinamist: Graça Aranha,
Ronaldo de Carvalho, Guilherme
de Almeida, Álvaro Moreyra,
Heitor Vila-Lôbos. Epicentru: Rio
de Janeiro; c) Curentul naþionalist:
Plínio Salgado, Cassiano Ricardo,
Raul Bopp, Menotti del Picchia,
Cândido Mota Filho. Epicentru:
São Paulo; Curentul spiritist: Tasso
da Silveira, Andrada Muricy,
Adelino Magalhães, Cecília
Meireles. Epicentru: Rio de
Janeiro; Curentul deraiant
(Corrente Desvairista): Mário de
Andrade ºi adepþii sãi. Epicentru:
São Paulo; Curentul independent:
Manuel Bandeira, Tristão de
Athayde, Sérgio Buarque de
Holanda, Rodrigo Melo Franco de
Andrade. Însã, asemenea
jazzmenilor mai târziu, poeþii
proveneau de fapt din diverse zone
ale imensei confederaþii, ceea ce
va contribui la permanenta
reîmprospãtare a inspiraþiei, la
policromia peisajului cultural
brazilian.

Un lucru rãmâne cert: marii
creatori se sustrag etichetãrilor.
Jorge de Lima, a cãrui
capodoperã, Invenção de Orfeu

(1952), cuprinde câteva mii de
versuri ºi a fost propusã de
Academia Brazilianã pentru
premiul Nobel, determina din
partea Lucianei Stegagno Picchio
comentarii precum acesta:
„Navigator în toate apele (catolic,
regionalist, cântãreþ al negritudinii,
modernist, poet ºi prozator, narator
ºi critic, pictor, medic ºi om politic),
Jorge de Lima (1895-1953) rãmâne
pentru noi în esenþã ca poet
spiritualist, dotat cu o enormã
încãrcãturã inventivã ºi mai ales
cu o capacitate de a transfigura
prin simbol materia (religioasã,
regionalã) de la care pleacã
discursul sãu.” Piesa de rezistenþã
cu care figureazã poetul în
majoritatea antologiilor europene
este balada Essa Negra Fulô
(Neagra asta de Fulô), scrisã în
1928 ºi pãstrându-ºi intactã, în
timp, sonoritatea reavãnã,
provocator-naivã, asemãnãtoare
primelor combo-uri ale muzicienilor
de culoare din deceniul Jazz Age.
Apariþia textului coincidea, totodatã,
cu afirmarea lui Pixinguinha –
(compozitor, aranjor, flautist,
saxofonist / 1897-1973). Pe
adevãratul sãu nume Alfredo da
Rocha Viana, el a devenit
purtãtorul de stindard al unor
dezvoltãri muzicale promovând
integrarea tradiþionalului choro
brazilian într-o nouã esteticã,
dominatã de armonii jazzistice,
ritmuri africane, aranjamente
sofisticate, ceea ce – peste trei
decenii – avea sã conducã la
definitiva emancipare a scenei
braziliene, prin stilul bossa nova.

La fel ca în noþiunea însãºi de
jazz, ºi în cunoscutul poem al lui
Jorge de Lima conotaþiile erotice
abundã. Persecutatã de soþia
stãpânului, datoritã supoziþiei cã i-
ar fi subtilizat felurite obiecte,
apetisanta sclavã neagrã Fulô

(cuvântul creolo-portughez pentru
floare) îl va seduce finalmente pe
suveranul Sinhô (deformare a
vocabulei Senhor), profitând de
faptul cã acesta din urmã se decide
sã o biciuiascã el însuºi, fãrã
intermediari: „Stãpânul o biciui
atunci / Singur pe neagra Fulô. /
Negresa îºi scoase fusta / Îºi
scoase ºi bluza, / Þâºnind
dinãuntru / Goluþã negresa Fulô /
Neagra asta de Fulô! / Neagra asta
de Fulô! / – O,  Fulô? / – O, Fulô? /
Unde-i, unde-i acuma stãpânul tãu
/ Pe care Domnul mi-l trimise? / Ah!
Tu mi-l furaºi / Fuseºi tu, neagrã
Fulô? /  Neagra asta de Fulô!”

Din vasta paletã tematicã a lui
Jorge de Lima, iatã încã un text,
semnificativ pentru recursul ironic
la terminologia marxistã, la un
cinism familiar publicului european
mai curând din colaborarea
muzical-poeticã a lui Bertolt Brecht
cu compozitorul Kurt Weill (a cãrui
arie Mack the Knife, din Opera de
trei parale, a devenit mondialmente
cunoscutã graþie inconfundabilei
combinaþii dintre trompeta ºi vocea
lui Louis Armstrong): „Muiere de
proletar – unicã fabricã / pe care o
posedã proletarul (o fabricã de
copii). / Tu / cu supraproducþia
fabricii tale umane / livrezi îngeri
pentru Domnul Iisus, / livrezi pumni
pentru Domnul Burghez./ Muiere
de proletar, / uvrierul, stãpânul tãu,
/ sã vegheze, sã vegheze / ca
producþia ta / în contrast cu
maºinile burgheze / sã-ºi salveze
proprietarul.”

În 1935 traiectoria poeticã a lui
de Lima se intersecteazã cu
aceea a lui Murilo Mendes; ei
publicã împreunã culegerea de
versuri cu tonalitãþi mesianice
Tempo e Eternidade (Timp ºi
eternitate). Mendes (1901-1975)
va deveni, la rândul sãu, un nume
de referinþã în poesia, nu doar
brazilianã, a secolului XX.
Raporturile sale cu modernismul
încep prin 1924-26, când
descoperã suprarealismul ºi se
alãturã stângii ca „poet
participativ”: exploziv, senzual,
„agonic” în sensul lui Unamuno.
Marian Papahagi era de pãrere cã
modul lui Mendes de a-ºi asuma
brazilianitatea, în pofida aban-
donãrii finale a patriei, nu e mai
puþin autentic decât al lui Oswald

Abolirea  constrângerilor

Virgil  Mihaiu
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de Andrade, chiar dacã de semn
opus. Astfel, Murilo devine unul
dintre oamenii-punte între cultura
brazilianã ºi cea mondialã. Acelaºi
traducãtor român al versurilor

mendesiene remarcã, în prefaþa
volumului Metamorfozele: „Existã
la Murilo Mendes un mod poetic al
familiaritãþii cu metafizicul care nu
scade niciodatã pânã la intimism;

ea trimite la o întreagã tradiþie, de
la misticii spanioli la viziunile
picturale ale lui Chagall, DeChirico
ºi Magritte <...> sau la enorma
proiecþie metaforicã barocã.”
Printre datoriile de recunoºtinþã
asumate de acest poet al
convergenþelor ºi sintezelor
culturale – vezi Microdefiniþia
autorului, prefaþã a ultimului sãu
volum antum, Poliedro (1972) –
sunt citaþi, printre alþii, Platon,
Heraclit, Dante, Pascal, Leopardi,
Kafka, Breton, Monteverdi, Mozart,
dar ºi inventatorii jazzului (s.n.).
Fãcând parte dintre reprezentanþii
celei de-a doua perioade a
modernismului, Murilo Mendes nu
mai este legat de miturile
ancestralitãþii braziliene, atât de
frecventate de cãtre iniþiatorii
miºcãrii. În acelaºi text confesiv,
Mendes îºi aratã scepticismul cu
privire la mitul indianului: „N’am
avut niciodatã ocazia sã vãd un
indian, un indian brazilian în carne
ºi oase. Pânã acum am cunoscut
doar câþiva indieni de hârtie ºi
cernealã, construiþi de José de
Alencar, Gonçalves Días, Mário de
Andrade ºi alþii. <...> N’am
acceptat niciodatã teoria existenþei
unor indieni antropofagi: ei nu erau
naziºti.”

copilei. Câteva luni mai târziu,
Rembrandt se stinge ºi el, fiind
înmormântat alãturi de Saskia,
Hendrickje ºi Titus, în biserica
Westerkerk din Amsterdam. Însã
drama familiei van Rijn se
prelungeºte ºi dincolo de moartea
lui Rembrandt: la câteva zile dupã
moartea lui se stinge ºi Magdalena
van Loo. Astfel, familia lui
Rembrandt este reprezentatã
acum doar de doua copile: Titia,
fiica lui Titus, ºi Cornelia, fiica lui
Rembrandt cu Hendrickje.
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(urmare din pag. 111)

Murilo Mendes
într-o fotografie din tinereþe

Iosif ºi soþia lui Putifar
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