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Poezia, un pas înapoi?
Adr ian Popescu

La un centru de librãrii din Transilvania, o
directoare,  îmi spunea un coleg de scris, editor, a
refuzat categoric, în ciudaprieteniei lor mai vechi,
cãrþile de versuri oferite. Nu e singura, nu e o
întâmplare, versurile au ajuns în România un
produs  artistic tratat cu mefienþã, dacã nu cu o
strâmbãturã de dispreþ comercial. Cum s-a ajuns
aici? Lipsind autoritatea criticilor autentici din
paginile revistelor din provincie, în special, versurile
mediocre sau submediocre au proliferat, sufocând
flora nobilã a poeziilor valoroase publicate, printr-o
minune, ai zice. Oricine poate, în zecile de reviste
ale primãriilor sau judeþelor, însãila o pseudo-
„cronicã literarã“ unui prieten. Iar de aici pânã la
confuzia  totalã a cititorilor e numai un pas. Nu ma
gândesc la revistele de þinutã, unele centenare,
precum excelentul mensual Familia, altele, tot
consistente, susþinute de consiliile judeþene sau de
primãrii (un exemplul Poesis, de la Satu Mare, aflatã
la douãzeci ºi cinci de ani de viaþã, sau Litere, de la
Târgoviºte, cincisprezece ani de existenþã). Mã
sperie publicaþiile centrate exclusiv pe forþele lo-
cale nutrind  orgoliul cã ºi ele pot ceea ce alþii pot.
Laudele ridicole în cerc nu contenesc, iar cu cât e
mai ex-centricã revista sau mai independentã de
un centru universitar, cu atât criteriul axiologic va
deveni mai vag, sau chiar inexistent. Înainte de
rãzboi apãreau reviste serioase la Brad, Mediaº,
Turda, nu locul unde se aflã echipa redacþionalã
este de fapt esenþial pentru  promovarea literaturii
de calitate, ci capacitatea omului care coordoneazã
publicaþia, nivelul intelectual atins de colaboratori,
etc.  Ca într-o întrecere socialistã, multe oraºe cu
oarecare faimã cultural interbelicã sau  orãºele cu
ambiþii de a organiza festivaluri poetice se luptã
pentru a avea cât mai mulþi scriitori cu carnet. Când
nu reuºesc, Uniunea Scriitorilor va fi ponegritã,
Comisia de primiri terfelitã, iar automulþumirea,
jignitã de exigenþele criticilor adevãraþi se va
autovictimiza, iar nemulþumirea va umple reþelele
de socializare. România literarã, publicaþie-fanion
a Uniunii Scriitorilor, dar ºi conducerea Uniunii
Scriitorilor, Comitetul director, mai precis, care,
bineînþeles, nu se amestecã în deciziile Comisiei
de primiri, vor fi atacate, acuzate  de cele mai
aberante lucruri, chematã la DNA sã rezolve
presupusele vinovãþii financiare. Mai multe audituri
le-au demonstra reclamanþilor cã nu existã nereguli
în breasla din care fac parte. Nu, dacã poeziile lor
destul de modeste nu sunt elogiate, aºa cum se
aºteptau, resentimentele lor se revarsã public, iar
revistele din provincie, despre care vorbeam, abia
aºteaptã sã le deschidã paginile pentru a critica tot
ºi pe toþi, în afara grupului lor. Poezia a ajuns sã fie
scrisã ºi publicatã cu prea mare uºurinþã, zeci de
volume care nu spun nimic, decât poate rudelor

autoruluiºi prietenilor, inundã piaþa de carte. Spaima
librãriilor cã rãmân cu marfa pe rafturi este motivatã,
în mare parte, dacã pseudo-poetul nu are bunul-
simþ  sã-ºi cumpere tirajul. Pe de altã parte, porþile
prea larg deschise, dupã 89, ale Uniuniii Scriitorilor
au permis accesul unor amatori care nu au nimic
de a face cu literatura, bieþi versificatori de secol
XIX, defazaþi, de tot hazul, dacã n-ar fi de plâns
lipsa lor de discernãmânt artistic minim, autoilu-
zionarea lor tenace.

Ce supãraþi am fost atunci când criticul Ion
Simuþ a prezis retragerea poeziei în firidele puþinilor
iubitori, tot mai puþini slujitori ai muzelor, fie ea
Polymnia, Euterpe sau Melpomene! Primitivii
cântãreþi din sistru au acoperit muzica  lirei sau a
plectrului. Degeaba îi descurajezi cu delicateþe,
fratern, nu te cred, au chemarea lor, stilul lor, grupul
lor, prin  care se susþin reciproc. Validarea valoricã
cine le-o acordã dintre marii critici, unanim
recunoscuþi? Nu au nevoie. Orbii, revistele proaste,
conduc alþi orbi, poeþii închipuiþi. Din faþa acestui
ºir breughelian e mai bine sã faci un pas înapoi.
Unde? Printre vocile  poeþilor lumii, sau ale celor
trei mari B, din literatura românã, a tuturor celor ale
cãror versuri  nu se sting odatã cu moartea lor.

FLORI USCATE



4

O vreme, anul 2015 a pãrut tãcut în ceea ce
priveºte centenarul naumian. Semnalele scrise sau
vorbite au fost puþine – câteva articole, câteva
selecþii din opere, ele se pot vedea în bibliografii.
„Naumianismul – formulã circumstanþialã, furnizatã
de sonoritatea poeticã rarã ºi inconfundabilã a
numelui Naum – se trãieºte individual” ar fi pãrut
cã spun apropiaþii sau, de ce nu, depãrtaþii . Ulterior,
evenimentele au venit unul dupã altul: fie întâlniri
inedite la Comana, unul dintre spaþiile-sursã
prezente ºi în textene naumiene, fie spectacolele
ludic-halucinante ale Adei Milea, poeteatrul N(AUM)
– în trioul fericit Cãmãrãºan-Pellea-Casian sau
expoziþii, simpozioane ºi spectacole la Bucureºti,
Chiºinãu, Iaºi, Londra, Stockholm, Viena; în fine,
articole ample în Viaþa Româneascã,
Caietele avangardei ºi mai toate publicaþiile
culturale, mai departe fragmente ºi panseuri
pe bloguri anonime sau pe site-uri de ºtiri,
un fel de remembers, vorba cuiva, „zãcând
fãrã mãrire ºi fãrã chip”. ªi multe altele. De
pildã, pe 14 august 2015, Radio România
Cultural anunþa simplu: „Pentru valoarea
scrierilor sale, pentru ceea ce a reprezentat
în literatura românã, Radio România
Cultural îl declarã pe scriitorul Gellu Naum
– OMUL ZILEI.” Dacã nu cumva lucrurile
au stat aºa de la bun început.

Cu alte cuvinte, toate s-au aºezat
dupã harta textualã din Zenobia unde, ne
amintim, straniile decupaje din ziare creau
o naraþiune aparent secundarã, de fapt
suprafaþa suportabilã a unui teritoriu
aspru, un fel de Waste Land (sau poate
un Whole Land) dincolo de care se întinde ceea ce
poetul numea „domeniul presimþirilor”, amplã ºi
inepuizabilã heterotopie. Mai simplu, jucându-ne,
am spune cã e locul în care bate inima lumii
naumiene. Locul de dinaintea apariþiei limbilor,
asemãnãtor poate cu cetatea reginei Zenobia,
Palmira (oraº, cum se ºtie, devastat astãzi).

Cine va deschide o carte de Gellu Naum, va
înþelege imediat cã nu citeºte, ci, instantaneu,
vorbeºte literalmente o altã limbã, cunoaºte un alt
tip de codificare a realitãþii. Pricepe cã nu pot exista
limbi moarte, ci doar limbi latente. Relecturile devin
mai mult decât interpretãri, iluminând structuri care
se repetã ºi menþin aceeaºi impresie cã poetul emite
pe o frecvenþã diferitã de ceea ce aºteptãm în mod
obiºnuit prin „literaturitate”. Ce cãutãm, de fapt, în
mod obiºnuit? Hãrþile propriei deveniri? O
coincidenþã fericitã cu propria interioritate? Sensuri?
Ar pãrea mai curând cã cititorul gãseºte în opera
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Florin Balotescu

lui Gellu Naum un nou limbaj care, prin zonele lui
debusolante ºi autonome, ca ºi printr-o foarte finã
întreþesere a formulelor textuale cu faptele poetice,
blocheazã în mod fericit orice tentativã de a construi
un mit – mult mai potrivit ar fi termenul de mitoid –
cultural, aºa cum s-a petrecut cu Bacovia,
Eminescu, Ginsberg, Pessoa sau Rimbaud.
Gãseºte în acelaºi timp un traseu plauzibil între
lumea cotidianã, în aceeaºi mãsurã miraculoasã ºi
dezolantã, ºi tiparele destructurante ale absurdului.

Ceea ce „atrage” ºi în aceeaºi mãsurã
„respinge” în opera naumianã este spiritul unui poet
care pare neatins de nimic, în ciuda episoadelor
existenþial-poetice atroce prin care trec personajele
în Zenobia; este, în aceeaºi mãsurã, seninãtatea

din Calea ªearpelui sau Malul albastru ºi,
poate mai important ca orice, un instinct
al revoltei, reactivat ori de câte ori poetul
pãºeºte pe unul dintre nenumãratele
culoare ostile ale lumii.

Încercãrile de a „tempera” entu-
ziasmul ghicit de multe ori în textele despre
Gellu Naum au apãrut ºi ele destul de
vehement în contextele citate; rostul ºi
l-au gãsit, însã, mai mult sau mai puþin.
S-a vorbit fãrã rezultat despre texte
angajate politic, fapt susþinut de cele mai
multe ori pe confuzii sau pe lipsa de
încredere „din interiorul” câmpului literar,
a literatului în substanþa profundã a
propriului obiect de „studiu”. S-a pomenit
despre texte mai reuºite sau mai puþin
reuºite. Despre reluãri inutile ale unor
poeme în diverse volume. Poetul e

descoperit ºi re-descoperit mai departe, uneori de
creatori sau artiºti de marcã. Dar ce e cu adevãrat
interesant, iar acest lucru nu se poate proba decât
„in vivo” (aºa cum doar „pe viu” se citeºte în limba
poetului), este cã textul naumian se sustrage
oricãrui discurs care nu îi este propriu ºi cã acesta
eºueazã în reiterarea unor formule, ce-i drept,
splendide pe alocuri: „ultimul mare suprarealist”,
„teribilul interzis”, „androginul”, „partea cealaltã”
sunt, de fapt, formulele de siguranþã. Pe de o parte,
am putea sã ne opunem cu totul unor asemenea
forme de discurs,  pledând în numele reinventãrii
lumii ca sumã de fapte poetice, al unui discurs creat
în prelungirea celui poetic, al unei hermeneutici cu
instrumente poetice. Dincolo de ele, însã, rãmâne
un fel de serenitate, de forþã a textului viu de la
primul la ultimul cuvânt. Textul naumian, s-a spus
ºi cu alte ocazii, este în sine un corp. Corp
transparent, poate, ca la Blecher. Un corp strãin ºi
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familiar, în acelaºi timp, aºa cum sunt corpurile
personajelor din teatrul naumian. Un corp imaginal,
ca al fãpturilor îndelung studiate de Henry Corbin.
Lizibilitatea lui þine de o sensibilitate aproape
epidermicã (aºa cum o spun pe întuneric degetele
mediumnice din prozele naumiene). Impactul
interpretãrilor creeazã reacþii organice, pentru cã
textul îºi conþine propriile mecanisme de anulare a
oricãrei platitudini, a oricãrui prefabricat cultural.

Poate în toate acestea constã, de fapt,
alchimia textelor naumiene, în aceastã
corporalitate pentru care nu se mai pune problema
de a decela componentele sau a stabili graniþele;
aici se întâlnesc ºi devin consubstanþiale
imperativele suprarealistului care depãºise de mult
teoretizãrile bretoniene, sensibilitatea, riguroasã

am spune, descinsã din destinul asumat ºi construit
ca o lume alternativã ºi un spirit de respect faþã
de cele mai neînsemnate dintre structurile
universului. Ne vin în minte simili-concepte stranii:
nefologia sau „citirea” norilor, mediumnitatea,
nisologia – strania ºtiinþã a insulelor, viractualitatea
ºi abilitãþile esemplastice ale lui Joseph Nechvatal,
fizica imposibilului ºi aºa mai departe. Inevitabil,
ele vor face parte din tot ceea ce înseamnã
posteritatea operei naumiene, operã care existã,
din fericire, ca una dintre puþinele substanþe „de
contrast” din lumea contemporanã. Aceeaºi lume
cãreia i se potriveºte finalul din Teribilul interzis:
„Atunci era un întuneric complet ºi eu am intrat
singur în camera mea, având grijã sã zãvoresc
uºa. Aºa ºi aºa.”

URCUª LA MUNTELE CEL DE SUS
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Domnule Rector, Domnule Preºedinte al
Senatului, Domnilor Prorectori ºi Decani, Domnilor
membri ai Colegiului Academic, Domnilor Profesori
ai istoricei (secularei, purtând diferite nume, însã con-
stant ºi unitar umanistã) Universitãþi Babeº-Bolyai, cea
mai înaltã instituþie academicã a unei þãri ce este
rãscruce de limbi ºi culturi, patrie, poate tocmai de
aceea, a unor scriitori ºi lingviºti de prim rang.

Precum este þara, aºa este ºi Universitatea
noastrã (ºi a mea, de acum), patrie academicã
multilingvã, casã pluralã a cuvântului, a cuvântului
ce stã în puterea exclusivã a fiinþelor umane.

Dacã am menþionat „cuvântul” ºi „lingvistica”,
cu o grabã pe care o consider
semnificativã, aº vrea sã-mi mani-
fest, aici ºi acum, admiraþia plinã de
respect pentru persoana ºi opera
lui Eugen Coºeriu, hotãrâtorul autor
al lucrãrii „Determinare ºi cadru”;
dar ºi pentru scriitori atât de veneraþi
precum Mihai Eminescu, care a
pecetluit în mod definitiv cifra
romanticã a lui Hyperion; ca ºi
pentru gânditori amari ºi luminoºi,
aºa cum a fost Emil Cioran.

Iar dacã l-am citat pe Cioran,
permiteþi-mi sã vã mãrturisesc cã
gãsesc în mine o anume apropiere
de el, nu din punctul de vedere al
talentului sãu enorm, ci din cel al
incertitudinilor creatoare, al felului
dureros de a contempla existenþa.

Acest mare ºi de temut filosof
afirmã cã viaþa e un accident; da,
un accident de neînþeles, aº adãuga
eu. Gândirea cioranianã are însã la
bazã contradicþia ºi perplexitatea,
recunoscute de el însuºi. Cu
siguranþã, viaþa este un accident de
neînþeles, dar se aflã în noi, ºi,
tocmai pentru cã se aflã în noi, ne
impune un comportament în
conºtiinþã ºi în practicã; iar acest comportament nu
poate fi altul decât cel care ne „conduce” la iubire,
la prietenie ºi la solidaritate. Aceastã conduitã este
necesara acoperire a faptului cã „viaþa nu are niciun
sens” ºi cã nu e altceva decât „iluzia (precara
realitate) a (propriei) noastre vieþi”, aºa cum spunea
Cioran.

Despre aceastã greºealã, prezentã totuºi,
despre suferinþa existenþialã ºi conduita de care
este nevoie pentru o asemenea greºealã, spune
câte ceva cartea mea Canción errónea (Cântec

Creaþie ºi revelaþie

Antonio Gamoneda

(Cuvântul scriitorului, cu ocazia acordãrii Titlului de Doctor Honoris Causa al Universitãþii
Babeº-Bolyai,  8 octombrie 2015)

greºit), fiind poate acest „cântec al meu”, conºtiinþa
mea greºitã, exprimatã în cartea citatã ºi în altele
precedente, ceea ce mã face sã mã aflu astãzi aici,
cu dumneavoastrã, într-o posturã de prietenie
solidarã ºi de gratitudine. Voi încerca sã mã explic.

Atunci când o fiinþã umanã trãieºte deja, ºi ºtie
acest lucru, declinul zilelor vieþii sale, zilele
învãþãturii celei de pe urmã, ce implicã o ultimã
ºtiinþã, aceea care e în armonie cu apropierea ºi
cu demna acceptare a morþii; când acest om, care
abia dacã mai aºteaptã ceva, primeºte o onoare ºi
o recunoaºtere ca cele pe care dumneavoastrã mi
le oferiþi ºi le primeºte înþelegând, aºa cum fac eu,

cã au valoarea unei generoase ºi
prietenoase solidaritãþi, atunci acel
om aflã cã a fost reaºezat existenþial,
iar acest fapt îi provoacã lumini
neaºteptate ºi perspective nebãnuite.

Fiindcã aceasta aþ i fãcut
dumneavoastrã cu mine: mi-aþi
dãruit o fericitã perplexitate; o
perplexitate care, în pofida lui Cioran
(ori poate dominat de ipoteza
contradicþiei, pe care ºi Cioran o
postula) îmi oferã hic et nunc o
împãcare cu viaþa.

Vã mulþumesc, aºadar. E o
gratitudine copleºitoare, din partea
acestui om, acestui umil scriitor
spaniol care, dupã cum se pare, sunt
eu. Iar dumneavoastrã sã nu uitaþi
cã, acordându-mi titlul de doctor,
fãcându-mã al dumneavoastrã, m-
aþi transformat (aº vrea sã spun cã
pentru totdeauna, dar o sã spun doar
cã atâta vreme cât voi trãi) într-un
fel frumos ºi pozitiv.

Vã mulþumesc, aºadar, încã ºi
încã o datã; mulþumiri nesfârºite.

Voi þine acum, succint,
tradiþionala lecþie; o voi þine cu
smerenie. Sã consideraþi, implicit, cã

vã povestesc viaþa mea; viaþa mea, în care poezia,
însoþitã de iubire, de prietenie ºi de speranþa
anevoioasã a unui timp ce meritã sã fie trãit ºi care,
în pofida lui Cioran sau, poate, în acord cu el, cine
ºtie, ar putea fi înþeles ca o raþiune de a fi.

POEZIA: FONAÞIUNE, RITM, CUVÂNT ªI
GÂNDIRE

De-a lungul procesului de hominizare, atunci
când Homo erectus ajunge la poziþia care îi dã ºi
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numele, i se dezvoltã capacitatea de a produce
sunete articulate. Din aceastã fonaþiune se va naºte
cuvântul care denumeºte pentru prima datã
vieþuitoare, obiecte, alimente, necesitãþi, dorinþe ºi
sentimente.

La acest umanoid superior, care încã nu este
un sapiens, cuvântul trebuie sã fi existat înaintea
gândirii sale elementare. Mai exact: cuvântul a
reprezentat facultatea generatoare a gândirii sale.

Înainte de cuvânt, umanoidul, vieþuitoarele ºi
lucrurile aveau, pesemne, o existenþã pur obiectivã.
Nu exista viaþã în subiectivitate; nu exista gândire
aºa cum noi o concepem.

Dupã un timp, la omul primitiv au apãrut, cu o
naturaleþe spontanã, impulsuri ºi obiceiuri care l-
au apropiat de cântec ºi dans. „Cântec” ºi „dans”
este mult spus, dar mã ajutã sã mã exprim mai
bine în legãturã cu ritmul; un ritm primitiv, deºi
esenþial în ceea ce priveºte sensibilitatea esteticã,
la rândul ei, primitivã.

Aduceþi-vã aminte cã, abia nãscuþi, copiii, fiinþe
pe care de asemenea le putem percepe ca primitive,
sunt receptivi la cântecele mamelor ºi la legãnatul
lor ritmic. Suntem în faþa a ceva care se referã,
într-un sens larg, la sensibilitatea ºi plãcerea
primare ºi, în cadrul acestora, la vocalizare ºi
ritmicitate. Acest „ceva” se pare cã existã în om în
mod natural din naºtere.

Ajunºi pe un teren ce presupune asocierea
primitivismului cu componentele estetice, poetice
deopotrivã, aº dori sã o evoc pe nepoþica mea,
Cecilia, care, la cei patru ani ai sãi, a spus la un
moment dat: „Luna sângereazã în râu”. Un octosilab
perfect, înzestrat, pe deasupra, cu o splendidã
metonimie. Mi-am spus: „Li se citeºte deja din Lorca
la grãdiniþã”. Nu, versul nu este din Lorca, nici din
vreun alt poet. În mod accidental, copila, încã o
„primitivã”, fãcuse poezie. Mai exact: eliberase o
tendinþã ritmicã înnãscutã în cuvinte a cãror
semnificaþie nu o cunoºtea în totalitate. Întâmplare,
da, însã ºi o foarte importantã experienþã poeticã,
tocmai pentru cã ilustreazã serioase analogii cu
primitivismul lingvistic ºi cu veritabila poezie din
prezent ºi dintotdeauna. Începe sã se manifeste
raþional, cred, ipoteza cã omul primitiv, creator al
primelor cuvinte, acþiona, într-o anumitã mãsurã,
ca un poet.

A numi pentru prima datã o realitate ºi a-i
determina prezenþa mentalã, prin numire, a
constituit ºi constituie, dupã pãrerea mea, un act
de creaþie ºi de revelaþie, adicã, o rostire cu valoare
poeticã. Fac aceastã presupunere din convingerea
cã poezia adevãratã – în Spania de mai bine de
cinci sute de ani –  nu este simplul cuvânt
înfrumuseþat, ci, aºa cum tocmai am afirmat,
referindu-mã la primul cuvânt preistoric, creaþie ºi
revelaþie. Aº adãuga doar cã nu se poate crea decât
ceea ce nu existã ºi cã nu se poate revela decât
ceea ce este necunoscut.

Îmi permit, în aceste momente, sã vorbesc
despre un mecanism cerebral într-un mod
iremediabil pseudoºtiinþific, având în vedere cã ºtiu

puþin sau aproape nimic despre neuroºtiinþã, dar
care, probabil foarte curând, va fi acreditat ºtiinþific.

În general, la fiinþa umanã, ºi, în particular, la
poet, existã pesemne o zonã în creier, un „poligon”
neuronal, ai cãrui neurotransmiþãtori sunt înzestraþi
special ca sã activeze un imaginar ce apare printr-
un enunþ lexical care, parþial sau în totalitate, nu
este deliberat. Acest imaginar corespunde cu ceea
eu numesc „gândire negânditã”, cu un limbaj interior
minimal sau deloc prevãzut, care iese la ivealã cu
ritmicitate, acest ultim aspect fiind fundamental.
Repet: care iese la ivealã cu ritmicitate. Iar într-un
mod mai îndrãzneþ ºi radical adaug: semnificaþiile
poetice sunt create de ritmicã. Încã ºi mai radical:
gândirea poeticã este o gândire ritmicã. Vã
recomand în acest sens sã vã opriþi la Poetica lui
Aristotel, care o exprimã desluºit ºi pentru
totdeauna.

De asemenea, trebuie sã existe la individul
poet un alt poligon cerebral care, spontan, fãrã
reflecþie nici premeditare, strãin logicii gândirii
discursive, vegheazã, cenzureazã sau admite
trãsãturile sensibile ºi semantica de neconceput a
fiecãruia dintre enunþurile lexicale create, ºi în
acelaºi fel procedeazã cu întregul unitar al acestora,
cu poemul deja închis.

Spunea filosoful José Luis Pardo: „Puterea
cuvântului de a desface semnificaþiile stabilite este
o putere subversivã ºi eliberatoare”. Pare evident
faptul cã filosoful anunþã cã semnificaþia stabilitã,
prin uzanþã sau prin puterea academicã, ºi,
respectiv, semnificaþia poeticã nu sunt, în mod
necesar, aceleaºi, mai mult, acestea se opun una
alteia.

Plecând de la propunerea lui Pardo, este
posibil sã afirmãm cã, în poezie, „se gândeºte ceea
ce se spune”, contrar, de altfel, comunicãrii
convenþionale în care „se spune ceea ce se
gândeºte”. În mod cert, ce spune poetul nu este
aleator, nici întâmplãtor, fiindcã în interiorul poetului
palpitã o conºtiinþã ºi poetul ºtie, chiar dacã nu ºtie
cã ºtie.

În Spania, în secolele XVIII ºi XIX, se remarcã
o lamentabilã pustiire poeticã. Existã o cauzã:
vocaþia realistã intempestivã care îi succede
Barocului, vocaþie care, într-o mãsurã deloc
nesemnificativã, apare ºi în a doua jumãtate a
secolului XX, precum ºi în cel de acum, XXI.

De la Garcilaso ºi Gutenberg pânã în zilele
noastre, o datã eliberatã poezia de funcþia
medievalã formativã sau informativã, pe care azi
am numi-o mediaticã, prea puþinã importanþã mai
are realismul în poezie, simpla verosimilitudine,
deoarece cuvântul poetic este, prin el însuºi, o
realitate; o realitate intelectualã creatã ºi revelatã
de poet. „Taurii celeºti” din marele poem lorquian
Plâns la moartea lui Ignacio Sánchez Mejías nu
existã în realitate ºi în mod obiectiv, dar existã în
dumneavoastrã, în spaþiul dumneavoastrã
intelectual, din punctul ºi din momentul în care Lorca
vi i-a revelat.

 Aº vrea sã mai adaug ceva: semnificaþiile
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stabilite, însoþite sau nu de eufonie, înfrumuseþate
sau nu, legate, inclusiv, de o cugetare relevantã,
sunt din punct de vedere poetic regresive ºi chiar
reacþionare. Totodatã, chiar dacã ar conferi o
aparentã depãºire a acestor „semnificaþii stabilite”,
uzanþa gratuitã a ermetismelor ºi iraþionalismelor,
instrumentate de-o trivialã dorinþã de originalitate,
este, din perspectivã poeticã, nulã, regresivã ºi
reacþionarã.

Dupã toate cele afirmate, poetul autentic nu
poate sã fie, cel puþin la început, pe deplin conºtient
de semnificaþiile pe care le-a generat, acestea fiind
afectate de o semanticã neprevãzutã, legatã de ritm
ºi nu de deliberare; însã va fi conºtient cã creeazã
realitãþi sensibile, intelectuale ºi poetice
instantanee, ce determinã, în cele din urmã, un
ansamblu care poartã sensul poemului total, sens
ce, mereu în cadrul autenticitãþii, indiferent de
temele ºi repertoriul lexical prezente în el, trebuie
sã fie în consonanþã cu sentimentalismul ºi
convingerile sale, cu conºtiinþa care subzistã în el,
în poet.

Aº dori sã vorbesc pe scurt despre acest „a
nu ºti” pe care îl menþionez atât. Dupã mine, nu
existã nici descoperire, nici noutate. Este vorba de
„a nu ºti ºtiind”, cum spunea Juan de Yepes sau,
dacã doriþi, Sfântul Ioan al Crucii, orfanul din
Fontiveros, tãmãduitorul de tumori, cãlugãraºul
bãtut ºi înfometat, cel mai mare poet al Spaniei. „A
nu ºti ºtiind”. O spune în trei simple, dar puternice
cuvinte, pe care mulþi nu le înþeleg ori nu vor sã le
înþeleagã. ªi nu le înþeleg ori nu vor sã le înþeleagã
fiindcã limbajul interior poetic, adicã gândirea

poeticã, induce o realitate, o alta, o realitate care,
deºi având o rãdãcinã existenþialã, nu este
asimilabilã, nici prin natura, nici prin semnificaþiile
sale, nici prin înfãþiºarea sa, realitãþii obiºnuite,
exterioare ºi obiective. „A nu ºti” poetul. E curios
cum un filosof ca Nietzsche, care poate nu ºtia nimic
despre Ioan al Crucii, ºi care, oricum, este complet
strãin gândirii acestuia, a afirmat acelaºi lucru.

Poate nu este uºor a admite aceastã altã
realitate, de vreme ce dominã vulgara convingere
cã realul este doar ceea ce este verificabil în
exterior. Astfel se întâmplã, de exemplu, cu visele,
care ºi ele se îndepãrteazã de logica socialã ºi
normalizatã cultural. ªi eu adaug: nu este oare real
ceva care tuturor, o datã, ne-a provocat fericire sau
nefericire? Nu funcþioneazã, oare, în mod
generalizat, o înþelegere restrictivã a conceptului
de realitate?

Sintetizez ºi închei. Cuvântul ºi gândirea
poetice sunt generate ritmic; poezia implicã atât
creaþie, cât ºi revelaþie; poezia este o realitate „alta”,
o realitate prin ea însãºi; poezia, caracterul ei
muzical, ritmic, este mai degrabã sensibil decât
inteligibil; acest fundament sensibil este determinant
al condiþiei sale estetice; poezia, cã o ºtim sau nu,
va duce cu sine conºtiinþa noastrã, în ceea ce
priveºte prietenia sau iubirea, fericirea ºi nefericirea,
istoria ºi faptele sociale, justiþia, ºi, chiar mai intens,
nedreptatea ºi suferinþa pe care le îndurãm planetar.

Vã mulþumesc pentru atenþie, vã mulþumesc!

Traducerea din limba spaniolã:
                    Olivia Petrescu ºi Diana Moþoc
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Nonpoezie, postpoezie,
subpoezie

Ruxandra Cesereanu

Când acum mai bine de un
deceniu i-am luat un interviu (pentru
revista Steaua) Angelei Marinescu,
am portretizat, printre altele, ºi ceea
ce numesc poezia “neagrã” a autoarei: o poezie
care exorcizeazã nevroze ºi traume ºi care exprimã
aproape perfect stãrile extreme de tensiune ºi
anxietate care existã în noi. Poeta nu a fost iritatã
de portretul meu, ci doar de formula “poezie neagrã”
pe care o resimþea ca pe un corset. Drept care a
replicat în urmãtorul fel:
“/.../ iubind prea mult
viaþa, nu mã satisface
viaþa, ci ceva dincolo sau
dincoace de viaþã. Ca un
sinucigaº ce se sinucide
din prea multã vitalitate.
Îþi execuþi vitalitatea (din
cap) cum poþi”.

Drogarea cu
poezie

În anul 2015, Angela
Marinescu are parte de o
ediþie specialã (blindatã,
aº spune) a Operelor sale
complete, pusã sub tutela
titlului Subpoezie. Editura
Charmides ºi-a asumat acest lucru, Al. Cistelecan
fiind prefaþatorul de sintezã al poeziei flagelante ºi
autoflagelante, made in A.M., pe care criticul o
încadreazã în categoría nihilistelor ºi autenticistelor.
Opere complete, volumul I, au parte, însã, ºi de o
confesiune explicativã a autoarei care afirmã cã a
refuzat întotdeauna, ca poetã, sã fie circumscrisã
culturii, poezia sa rebelã fiind una subsumatã exclusiv
anticulturii ori, mai exact, subculturii. De aici titlul-
umbrelã, al operelor complete, de Subpoezie.
Mãrturia de la începutul cãrþii, a autoarei, are ºi o
mizã creatoare intimã: poeta a fost ºi este dependentã
de propria-i poezie, a fost unitã ombilical (ºi
exorcizator aproape) cu/de poezia sa, de aici o
afirmaþie auctorialã tumultuoasã precum urmãtoarea:
“M-am drogat cu poezia mea ca ºi cum mi-aº fi
introdus în vene heroinã.”

Opere complete (I) conþine câteva poeme
inedite, plus unsprezece volume ale Angelei
Marinescu (în ordinea lor descrescãtoare – de la
Intimitate din 2013 la Parcul din 1991). Mã voi ocupa
acum (în ordinea crescãtoare, însã) doar de poezia
din ultimii ani a autoarei (respectiv de ultimele patru
volume pe care le-a publicat din 2006 pânã în 2013),

precum ºi de poemele noi inserate
în volumul I al Operelor complete.
Angela Marinescu a optat, la un mo-
ment dat, pentru o schimbare

simbolicã a numelui ei consacrat de poetã, trecând
de la Marinescu la Marcovici (care era ºi este
numele tatãlui ei) ºi de la poezie la post-poezie, iar
acum la subpoezie (revenind la numele auctorial
consacrat, Marinescu). Aceste treceri onomastice
simbolice au avut influenþã evidentã ºi asupra

textelor sale.
Angela Marinescu a

publicat, în 2006, douã
volume de poezie:
Întâmplãri derizorii de
sfârºit ºi Limbajul
dispariþiei. Cele douã cãrþi
nu puteau fi comasate
într-una singurã, pentru
cã nu se potriveau.
Poemele din Întâmplãri
derizorii de sfârºit sunt
fragmentare, intenþionat
parcã neterminate, pentru
a conserva dimensiunea
firescului; au o frazare
scurtã, sunt scrise dintr-
un jet cinic, dar care nu
are neapãrat o finalitate.

Este o poezie “je m’en fichistã”. Deºi diferenþa dintre
cele douã volume este vizibilã, cele douã titluri au
în comun o direcþie tematicã pe care poeta o
accentueazã leitmotivic: poezia aprofundeazã o
schismã între vârste, între maturitate ºi senectute,
vizând o indiferenþã relativ disperatã, propunând
ca singurã soluþie autoregenerarea în coconul
creaþiei (toate acestea prin intermediul
incompatibilitãþii cu ceilalþi ºi a incomunicabilitãþii).

Angela Marinescu nu îºi schimbã temele din
volumele anterioare care au consacrat-o vreme de
douã sau chiar trei decenii (din punctul acesta de
vedere, ea este omogenã ºi unitarã în viziune), dar
le rediscutã din perspectiva unei alte vârste. Aceastã
vârstã nu este neapãrat cea a senectuþii (ar fi
impropriu sã o numesc astfel), dar este o vârstã
care doar în aparenþã pare sã fie mai puþin
sãlbaticã, mai puþin durã; este, poate, mai
comprehensivã, dar la fel de neiertãtoare cu sine ºi
cu ceilalþi. Atú-ul poeziei Angelei Marinescu este,
însã, tocmai atemporalitatea, de aici prospeþimea
aceste poezii nedatate (ceea ce nu e puþin lucru).

Limbajul dispariþiei este un volum cu acelaºi
efect percutant de bisturiu, cu care poeta ºi-a învãþat



10

cititorii. Este, însã, ºi o carte foarte actualã, în
contextul a ceea ce se scrie astãzi:  o poezie care
ar fi putut fi semnatã de un tânãr poet de douãzeci
de ani, dacã acesta ar fi avut talentul matur ºi spe-
cific al Angelei Marinescu. Este un volum care ar
putea fi la modã, aceasta vreau sã spun, de fapt,
lãudând poezia Angelei Marinescu care ºtie sã nu
îmbãtrâneascã, sã nu se învecheascã ºi sã rãmânã
ultravie. Direcþia poeticã a Angelei Marinescu s-a
axat întotdeauna pe o autoviolenþã de profunzime,
care sã pareze grimasele de lamento ori
autocompãtimire; din punctul acesta de vedere,
poeta a fost întotdeauna o spadasinã cu sine însãºi.
Autoviolenþa (care nu trebuie confundatã cu
masochismul sau cu vreun narcisism de mucava,
patetic) este marcantã ºi în Limbajul dispariþiei, ca
singura soluþie agreatã. Ca spadasin performant,
Angela Marinescu are ceva atipic: ea nu poartã
masca de protecþie. A lua taurul de coarne în ce
priveºte poezia, moartea, dragostea este esenþial.
Este o poezie tragicã sau mai exact dramaticã, dar
al cãrei dramatism nu este nici tendenþios, nici oþios
ºi plicticos, ci profund ºi consistent, pentru cã
înãuntrul lui existã o duritate autenticã ºi o fibrilaþie
continuã. Iat-o vorbind simplu dar radical pe poetã
în textul care deschide cartea (despre cum apuc
taurul iubirii de coarne): “scriu mic. mic ºi negru.
abia m-am apucat de scris/ de câteva minute. la
bãtrâneþe explodeazã sensul./ am o suprafaþã din
ce în ce mai mare./ am o suprafaþã ciudatã. e
suprafaþa mea, negrul ia foc./

Ceea ce menþine proaspãt tonusul poeziei
“negre” a Angelei Marinescu este extremismul,
libertinismul liric, niciodatã inhibat, prizabil tocmai
pentru lipsa de tabu-uri ºi prejudecãþi, pentru
naturaleþea cu care înfruntã viaþa într-un mod viril,
dar care nu primejduieºte neapãrat feminitatea atât
de specialã a poetei. Din punctul acesta de vedere,
poezia Angelei Marinescu are multe calitãþi: este,
cum spuneam, ultravie, proaspãtã, autenticã,
tragicã (nu în sens desuet, ci percutant, tulburãtor).
Nu degeaba, în interviul de acum un deceniu, An-
gela Marinescu declara: “/.../ în poezie eºti perma-
nent avangardist, chiar atunci când te confesezi,
pentru cã eºti permanent în plinã acþiune asupra ta
însãþi, dar ºi asupra celorlalþi. Nu descrii, nu
informezi, nu faci stil, nu eºti calofil, faci limbaj aºa
cum respiri, lãrgind limitele confesiunii ºi, implicit,
ale limbajului. /.../ Textul scris sub imperiul activ al
lamentaþiei trebuie sã aibã nuclee inteligente pentru
a fi comprehensibil”.

“mie îmi trebuie/ bolta înstelatã a lui Kant/
fãrã nicio lege/ moralã”

Cu volumul Probleme personale (din 2009),
radicalismul ºi nonconformismul Angelei Marinescu
cunosc o simplificare demonstrativã, insidioasã,
care, pe de o parte, inculcã poemului o formã de
narativitate (fiecare text relateazã o poveste
interioarã acutã sau o tensiune constantã cu lumea
ºi în lume), iar pe de altã parte concentreazã o

violenþã schismaticã. Iatã un fragment dintr-un
poem considerat a fi un autoportret atroce, lucrat
cu bisturiul (titlul fiind intenþionat ironic ºi autoironic
– Nu putem judeca realitatea cu bun simþ): “când
arzi o floare roºie între picioare se apropie moartea
/ te sufoci ºi vomezi / peste grãdini degradate / frica
faþã de poezia bãtrâneþii,/ o reptilã ce-þi taie
rãsuflarea,/ o surprind cã mã epuizeazã cu o
grosolãnie de-o femininate masculinã / bãtrâneþea
e o cârpã pe care o foloseºti dupã consumarea/
unui act homosexual/ o cârpã contorsionatã ca o
rufã/ o cârpã pe care o arunci în anusul/ subminat
de sânge al lesbienelor /.../.” Este unul din motivele
pentru care Angela Marinescu a fost consideratã a
fi poet ºi nu neapãrat poetã; atipicitatea ºi
extravaganþa ei sunt asumate nu într-un sens
nelumesc, extraterestru, ci INTRATERESTRU,
dupã cum specificã autodefinitoriu autoarea într-
un alt poem.

Cartea ce mai discutatã (ºi recenzatã) dintre
cele ce poartã marca Angela Marinescu, devenitã,
la un moment dat, Marcovici (ca semnãturã) este,
însã, cea publicatã în 2013 ºi intitulatã demonstrativ
de simplu (plusând chiar) – Intimitate. Dacã în
volumele anterioare imagismul sumbru, virulent era
activ ºi transcris pe viu (ca o formã de jupuire
lingvisticã), autoarea rebotezatã creator Angela
Marcovici practicã în Int imitate o fi losofie
reducþionistã a depresiei ºi o algebrã a nevrozei,
vorbind, însã, nu despre poezie, ci despre
nonpoezie ºi post-poezie. Provocarea ei a ajuns la
o formã de paremiologie intenþionat seacã, de ver-
dict nihilist: “aici nu este poezie/ nu este agonie
sau moarte/ sau blasfemie/ nu este extaz nu este
murdãrie/ nu este nimic.” (Lumina dimineþii) Poezia
în sens canonic nu mai semnificã, Angela Marinescu
devenitã Marcovici (dupã cum am precizat deja,
acesta este numele tatãlui, ca ºi cum autoarea s-
ar întoarce la începuturile ei, dinainte de a fi
consacratã ºi mai ales dinainte de a scrie poezie,
de a fi poet/ poetã) a ajuns într-o etapã de dupã
poezie sau dincolo de poezie, în care limbajul a
devenit altceva, dincolo de vreo trãire ori
semnificaþie anume; a devenit limbaj sec fãrã
nevoia unui autor, obiectivat pânã la explozie, printr-
o frazare exclusivã ºi simplificatã care marcheazã
extincþia inclusiv a limbajului: “soare, tu te vei stinge/
eºti un sex/ ºi atâta tot./ mie îmi trebuie/ bolta
înstelatã a lui Kant/ fãrã nicio lege/ moralã/ sunt
praf ºi pulbere/ sunt vid/ sunt nimic/ cu majusculã/
dacã vreþi astfel/ ºi vã satisface/ mie îmi este/
indiferent.” (Soare)

Tadzio ºi Angela von Aschenbach

Dintre poemele inedite, un rol central îl are
poemul cel mai amplu, Tadzio, care deschide
volumul I al Operelor complete ºi conþine un mani-
fest intergeneraþionist cu o mizã anume a autoarei.
De la Angela Marinescu am fãcut un salt onomas-
tic la Angela Marcovici ºi ne-am întors la Angela
Marinescu; în Opere complete, volumul I, aceasta
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are o fotografie de autor care încalcã tabu-urile,
înfãþiºându-se în despuierea senectuþii sale ºi a
bolilor prin care a trecut ºi au marcat-o fizic. Este o
fotografie fascinantã, cu impact, în care un autor
vrea sã fie carne vie, fãrã camuflaj, dar ºi creier
despuiat prin intermediul corporalitãþii-cobai.

În prefaþã, Al. Cistelecan îi reproºase, la un
moment dat, poetei cã (în câteva din volumele sale
publicate în postcomunism) ar fi devenit mimeticã
faþã de poeþii douãmiiºti, deºi aceºtia erau de fapt,
copiii ei teribili, prin adopþie tematicã ºi, parþial, chiar
prin stil. Poemul Tadzio ar putea fi un rãspuns amplu
cãtre toþi cei care i-au reproºat un oarecare
mimetism faþã de douãmiiºti, dar textul vorbeºte,
mai degrabã de altceva, anume, de fascinaþia
demiurgicã a Angelei Marinescu faþã de poezia
douãmiistã pe care, însã, a înghiþit-o ºi devorat-o
în propria ei poezie din ultimii ani. Mai exact,
fascinaþia poetei a fost una simili-adictã faþã de
poezia douãmiistã în care ea a recunoscut o înnoire
a poeziei româneºti, dar ºi o rubedenie epigonicã.
Poemul Tadzio este micul omagiu al Angelei
Marinescu faþã de poeþii aflaþi acum la peste treizeci
de ani, dar ºi actul ei devorator faþã de aceastã
poezie douãmiistã care, pe alocuri, i-a fost un soi
de muzã de întreþinere. De ce s-a întâmplat un astfel
de act poetic de canibalism simbolic? Întrucât poezia
douãmiistã a conþinut, pe anumite partituri ale sale,
aceeaºi tendinþã de subculturã (sau anticulturã),
precum nuanþa pe care Angela Marinescu o
aminteºte în confesiunea ei de la începutul Operelor
complete. Reamintesc cã prin anticulturã ºi
subculturã, poeta defineºte o revoltã ºi opoziþie faþã
de cultura oficialã (în acest caz, faþã de poezia
oficialã), sensul nefiind unul condescendent, ci de
frondã. Tadzio este, de aceea, o fãpturã colectivã ºi
creatoare care poartã numele bãiatului afrodisiac ce
l-a sedus ºi iniþiat (voyeuristic, dar ºi ontic) în pasiune

pe Gustav von Aschenbach, din  celebra nuvelã
Moartea la Veneþia – de Thomas Mann. Asemenea
acestuia, Tadzio-colectiv a sedus-o poetic pe An-
gela Marinescu, deºi, se cuvine sã precizãm, aceasta
nu este o sedusã oarecare, ci o poetã vehementã,
inflamatorie, o mamã-cãpcãun care s-a lãsat
fermecatã ºi în acelaºi timp ºi-a fermecat la rândul
ei, din punct de vedere creator, fiii (risipitori). Fãptura
multicefalicã poetic care este Tadzio nu a fost doar
seducãtoare, ci ºi vrãjitã de mama-canibal, iar
schimbul energetic ºi imagistic ori chiar stilistic a fost
unul intergeneraþionist. Angela von Aschenbach a
construit o muzã poeticã din Tadzio, în care a intuit,
fascinatã ºi fascinând, la rândul sãu, o nouã poezie
ºi, în acelaºi timp, o veche poezie - chiar poezia ei.
Aºa se explicã de ce acest personaj colectiv cre-
ator, Tadzio, este simultan râvnit ºi repudiat, într-o
relaþie de iubire-urã ce consacrã un “complex Oedip”,
strict la nivel poetic, de ambele pãrþi. O las, însã,
acum pe “Ducesa-de-sânge” (cum am poreclit-o în
1991, la ceasul apariþiei volumului Parcul) sã
vorbeascã ºi închei cu câteva fragmente de tip
(auto)diagnostic din poemul invocat: “Tadzio atingere
fluidã frumuseþe mi-e sete direct din craniu/ fãrã sã
urmãresc precizia dorinþei/ de a fi absenþã în spaþiul
întunericului// sinucidere cu moarte indusã absolut
animalicã/ nu-mi lãsa oboseala fizicã/ în mâinile prea
singure/ nu mã abandona þie însuþi/ copil fãcut nu
nãscut//...// Tadzio eºti perfecþiunea imperfectã/ eºti
corpul fãrã organe al nopþii mele/ din care ai plonjat
ca o floare de diamant/ tu eºti repetiþia ºi diferenþa/
din spaþiul plin de pereþi ai singurei mele camere/ în
care tu mi-ai dat voie sã exist/ doar cã existenþa mea
este absenþa/ copil al serii ºi al nopþii/ ºi al unei
dimineþi ce miroase ca o piele de înger/...//”. Schimbul
energetic creator a fost, cum am spus deja,
intergeneraþionist ºi devorator-devorat de ambele
pãrþi.
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Nu întotdeauna privirea spre sine este una printr-
o oglindã fidelã, a cãrei fidelitate sã asigure – am
putea spune -  adevãrul celor vãzute. Asupra
adevãrului relatãrii autobiografice ne putem pune
întrebãri în privinþa mai multor episoade din viaþa lui
Eliade. Am ales aici trei dintre acestea.

Primul episod este cel legat de relaþia de iubire
cu Maitreyi. Ne este cunoscut deja cã existã douã
versiuni ale întâlnirii dintre ei, fiecare din perspectiva
unui protagonist. Eliade scrie un roman, pe care îl
declarã autobiografic (cu excepþia schimbãrii câtorva
detalii mai puþin semnificative) la câþiva ani dupã
întoarcerea din India, folosindu-se de jurnalul
perioadei. Peste mulþi ani (40!), Maitreyi însãºi citeºte
traducerea acestui roman ºi rãspunde cu o anumitã
indignare rãnitã scenelor din romanul lui Eliade ce
redau o împlinire fizicã a relaþiei lor de iubire. Fata
lui Dasgupta era nãscutã în casta brahmanilor, în
perioada unei Indii tradiþionale, iar o relaþie trupeascã
înainte de cãsãtorie era o dezonoare mare. Memoriile
ei, sub titlul It does not die. A romance, sunt scrise
sub imboldul unei puternice reveniri sub forma
memoriei proustiene a episodului care îi marcase
adolescenþa. Dacã scrierea ei nu confirmã erotismul
din romanul lui Eliade, în orice caz dubleazã mãrturia
acestuia despre autenticitatea iubirii dintre cei doi
care s-a desfãºurat conform unei logici arhetipale:
cu atât mai intensã cu cât mai interzisã sau imposibilã,
cãci diferenþa enormã de universuri ºi imposibilitatea
unui strãin sã se cãsãtoreascã într-o castã superioarã
în India au jucat rolul pe care ura dintre familiile
Capulet ºi Montague îl joacã în Romeo ºi Julieta.

Problema adevãrului cercetat în detaliu ºi în
mod comparativ asupra celor douã povestiri poate
constitui o aventurã intelectualã interesantã, ne
întrebãm însã dacã ea are un rost în acest caz.
Problema adevãrului perspectivelor este una decisivã
atunci când o consecinþã practicã sau legalã va
depinde de stabilirea lui. Sau drept o problemã
metafizicã. Ea a ajuns în cinematografie sã ne dea o
capodoperã precum filmul lui Akiro Kurosawa
Rashomon (1950). În cazul poveºtii de dragoste
despre care scriem, nu este vorba nici de una nici
de alta, ci de o reputaþie periclitatã, ceea ce pare a fi
o mizã ceva mai micã, în opinia noastrã.

Un al doilea episod asupra cãruia perspectivele
sunt diferite este cel legat de iniþierea lui Eliade în
India. În acest caz descrierea din proza autobiograficã
a lui Eliade este contestatã de cãtre un cercetãtor al
biografiei ºi operei istoricului religiilor, Liviu Bordaº,

Imagine de sine versus
imaginile celorlalþi asupra

biografiei lui Eliade
Valentin C ioveie

care a ajuns în India pe urmele acestuia. Ne vom opri
asupra acestui episod mai mult, atât pentru a încerca
sã schiþãm un rãspuns hermeneuticii suspicioase a
lui Liviu Bordaº, cât ºi pentru a atinge pe scurt tema
importantã a iniþierii într-o tradiþie. În final, ne vom
ocupa de al treilea episod contestat din viaþa lui Eliade,
cel legat de aderenþa la miºcarea legionarã.

În The Secret of Dr. Eliade, inclus în culegerea
de texte The International Eliade, editatã în 2007 de
Bryan Rennie, Liviu Bordaº, dupã ce demonteazã
afirmaþia potrivit cãreia Eliade ar fi vizitat ashram-ul
din Pondichery unde a locuit ºi învãþat Aurobindo
Ghose, menþioneazã încã trei episoade legate de
India care trebuiesc demontate: a) the ‘myth’ of the
Himalayan episode; b) the ‘myth’ of his forced de-
parture from India after only three years in order to
satisfy his service at Bucharest; c) the ‘myth’ of an
eventual return to a ‘cave in Himalaya’ (p. 112)
Cititorul capãtã impresia incorectã cã Eliade era într-
un proces perpetuu de confecþionare a unei biografii
artificiale. Ultimele douã puncte, de care Bordaº nu
se ocupã în articol, pot fi lãmurite pe scurt. Dorinþa
de a se întoarce într-o peºterã din Himalaya este
dorinþa recurentã la Eliade în perioadele grele de a
regãsi pacea. Ea nu are nimic de-a face cu o
povestire contrafãcutã. Plecarea din India nu a a fost
determinatã de un factor, serviciul militar, ci de mai
mulþi. Eliade nu a înþeles în Himalaya, dupã cãderea
din regimul ascetic, cã este posibilã revenirea prin
pocãinþã. Împreunã cu ruperea relaþiei cu Dasgupta,
cãderea din Himalaya a fost interpretatã ca un eºec
total. Apoi bursa i se termina, trebuia sã-ºi susþinã
doctoratul ºi sã îndeplineascã stadiul militar. Probabil
cã absorbise suficient dintr-o culturã exoticã pentru
a se putea întoarce în liniºte în Europa. Primul semn
în acest sens este faptul cã locul acþiunii din Lumina
ce se stinge, scris în ashram-ul din Himalaya este
tãrâmul european. Nu este vorba de nici un ‘mit’
(basm) aici, ci de o serie de constrângeri subiective
ºi obiective.

În ceea ce priveºte primul ‘mit’ pe care Bordaº
îl discutã în restul articolului, problema este
importantã ºi articulatã just. În formularea autorului
acestui articol ea sunã astfel:

The Himalayan ‘myth’ refers to his leading the
life of an ascetic for six months at Rishikesh in the
Himalayas where he supposedly was initiated into
yoga by Swami Shivananda, and ‘selfinitiated’ into
tantra together with Jenny. This myth has contrib-
uted gradually to the creation of his image as an
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initiate and wise man. In this way, his claim that the
phenomena described in the journal of Dr. Zerlendi
in the novella The secret of Dr. Honigberger come
from his ‘personal experiences’ in the Himalayas,
was simply assumed, and his death was considered
nothing less than a mahâparinirvâna. (p. 112)

Demonstraþia lui Bordaº este clarã ºi în
întregime acceptabilã: Eliade nu a stat decât 3 luni
în loc de 6 în Himalaya, Swami Shivananda nu a
fãcut decât sã-l introducã pe Eliade în partea
fundamentalã din yoga (hatha yoga), iar cu Jenny a
fost mai degrabã o aventurã. Oare putem trage
concluziile licite de aici cã Eliade nu a fost un iniþiat,
nici un om înþelept, cã experienþele din Secretul
doctorului Honigberger sunt preluate din texte citite,
iar opinia lui Culianu (textul scris cu ocazia morþii lui
Eliade la 34 de ani dupã episodul Indian) conform
cãreia prin stingerea sa Eliade a atins iluminarea
maximã, este o iluzie? Asupra stãrii lui Eliade dupã
moarte cred cã nu ne putem pronunþa ºi în nici un
caz cu asemenea uºurinþã care mai degrabã are de-
a face cu iritarea unui admirator dezamãgit decât cu
o cunoaºtere/argumentare veritabilã. Problema
iniþierii este mai dificilã. Iniþierea în sens tradiþional
transmite un tip de cunoaºtere, dar mai ales o energie
asociatã acesteia. În creºtinism este vorba de o stare
haricã. Din istoria religiilor ºtim cã aceastã cunoaºtere
se poate dobândi dintr-o datã sau în etape acumulate
gradual (discuþia sudden/gradually, care nu este
caracteristicã numai Zen-Buddhismului). Din nou,
exemplificând cu ajutorul tradiþiei creºtine, iniþierea
descrisã în Faptele Apostolilor era foarte scurtã ºi
se termina cu botezul, pe mãsura trecerii secolelor
de la aceastã perioadã durata de introducere
mistagogicã în taina creºtinã a crescut considerabil,
dupã mãrturiile legate de perioada acestei iniþieri din
secolele II – IV.

În cazul unei experienþe de înþelegerea
adevãrului dintr-o datã, acest lucru – s-a constatat
în literatura ce analizeazã fenomenul – evenimentul
a fost în general pregãtit anterior. La Eliade acest
fenomen nu este exclus, pregãtirea cu Dasgupta,
apoi întâlnirile diverse ºi lecturile, ar constitui acel
context prealabil care face posibil accesul la o
experienþã înaltã de tipul celei descrise în Secretul
doctorului Honigberger. Dupã acest fel de urcãri pe
piscuri urmeazã încercãrile, ºi cãderea cu Jenny este
probabil sã fi constituit eºecul lui Eliade de a rezista
unei asemenea încercãri. Prin urmare, este posibil
ca Eliade sã fi ajuns la experienþele pe care i le neagã
Bordaº sau foarte aprope de ele pentru o perioadã
scurtã. O iniþiere autenticã nu implicã însã numai un
salt spre înalt, ci ºi capacitatea de a susþine ceea ce
ai câºtigat pe termen lung, iar acest lucru necesitã
timp (cifra de 12 -15 ani indicatã de Eliade însuºi ºi
preluatã de Bordaº este realistã). (Sã ne gândim,
de exemplu, la perioada petrecutã de pãrintele Rafail
Noica cu pãrintele Sofronie). În caz contrar, adicã
dacã iniþierea se limiteazã la saltul iniþial, ea creeazã
mai degrabã iluzii ºi produce rãu atât în economia
propriului sine cât ºi în relaþiile cu ceilalþi. Cunoaºtem
acest fenomen din cazurile acelor tineri care merg

pentru un timp scurt la un mare duhovnic ºi trãiesc
apoi cu impresia, câteva sãptãmâni sau o viaþã, cã
au pãtruns sau s-au pãtruns deplin de ortodoxie.
Eliade avea conºtiinþa eºecului sãu spiritual, dar este
evident cã a purtat ºi masca unui ‘iniþiat’.

Ultimul episod din viaþa lui Eliade, cel care a
fost cel mai mult discutat ºi contestat, este cel legat
de adeziunea sa la miºcarea legionarã. Între imaginea
oferitã în diferite locuri de cãtre Eliade ºi imaginile
aruncate pe piaþa ideilor, cel mai adesea, de
detractorii sãi, se aflã o distanþã mare. Problema
adevãrului se pune aici mai serios pentru cã cei care
nu l-au agreat pe Eliade ºi s-au ocupat de acest
episod au încercat sã demonstreze cã teze din ope-
ra ºtiinþificã ale lui Eliade mascheazã de fapt aceleaºi
opþiuni care l-au orientat în tinereþe spre miºcarea
de extremã dreapta româneascã. Nu vom intra în
discuþia acestei teme care cuprinde sute de pagini.
(Elaine Fisher scrie într-un articol din 2010: A veri-
table cottage industry has emerged, uncovering evi-
dence that Eliade’s academic work in the History of
Religions ... (is) ‘tainted’ by his political associations).
Este de ajuns sã indicãm aici câteva repere ce
trebuie sã ghideze cercetarea acestui punct.
Strategiile retorice de asociere a ideilor ºtiinþifice din
opera lui Eliade cu un presupus fascism nu sunt
argumentativ valide, dupã cum o aratã Fisher în
articolul citat. Mai mult, independenþa operei ºtiinþifice
de adeziunea legionarã din tinereþe a fost susþinutã
ºi demonstratã de doi autori H. Müller (2004) ºi Natale
Spineto (2006). Din punct de vedere uman ar mai fi
un lucru de adãugat: pentru abaterea sa episodicã
de la o atitudine apoliticã, pe care o afirmase repetat
în tinereþe (conform Þurcanu Prizonierul istoriei, cap.
11), Eliade a plãtit în mod nedrept ºi repetat: a fost
supus împreunã cu familia unui tratament brutal,
sfârºind în lagãrul de la Miercurea Ciuc. Mai târziu,
în timp ce era la Londra ºi Lisabona acest angajament
l-a urmãrit în mod nefast, iar în þarã cãrþile i-au fost
puse la index. ªi mai târziu, la Paris, a ratat o carierã
la Sorbona ºi s-a ales cu aceastã suspiciune de
simpatizant fascist care îl urmãreºte în mod nedrept
ca o plagã ºi dupã moarte. Oare de câte ori trebuie
pus la zid un om pânã când fantasmele unor
cercetãtori ce par respectabili sã îºi gãseascã liniºtea
ºi pacea în urma unei execuþii odioase?

DEALURI, ETERNELE VALURI
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Am început sã citesc Partea nevãzutã decide
totul, la câteva zile dupã ce am terminat de
parcurs, pentru a treia oarã, Eseu despre orbire,
de José Saramago. Având proaspãtã în minte
cartea autorului portughez, cele douã momente
complementare care mi s-au suprapus când am
zãrit titlul cãrþii lui Horia-Roman Patapievici, au fost
pe de o parte imaginea statuilor ºi icoanelor din
bisericã care au ochii legaþi, în urma epidemiei de
orbire luminoasã, iar pe de altã parte explicaþia lui
Saramago legatã de diferenþa dintre a vedea ºi a
privi. Aveam promisiunea unei lecturi incitante.

Volumul Partea nevãzutã decide totul, apãrut
în anul 2015, la Editura Humanitas, adunã nouã
studii incitante, de lungime medie spre mare,
apãrute în intervalul 2005-2014, în diferite reviste
de culturã românã ºi germanã, ca de exemplu Idei
în dialog sau Nexus.

Cartea te cucereºte de la primele rânduri, din
preambulul Vãzutelor tuturor ºi nevãzutelor, în
care este discutatã importanþa lucrurilor care nu
se vãd ºi rolul covârºitor al acestora în vieþile
noastre, ºi în care este dat drept exemplu cazul
corpului minþii scriitorului.

Urmând linia de forþã a nevãzutului, volumul
traseazã drept axiomã ordonatoare a studiilor
ideea conform cãreia: “tot sensul vieþii noastre
poate fi gândit ca o aducere la vizibilitate, prin felul
nostru de a vedea, a pãrþii de nevãzut din lume ºi
din fiecare”. În acest context, cunoaºterea lumii ºi
totodatã de sine ar putea fi gânditã în termenii unei
educãri a privirii, care sã permitã depãºirea unui
nivel superficial de întâlnire cu ceea ce este exte-
rior ori interior fiecãruia ºi sã atingã un nou prag
al profunzimii interacþiunii, devenind astfel vedere.

Cele nouã conversaþii, lucrate migãlos,
îndeamnã cititorul la o lecturã sprintenã, dar
relaxantã. Nu existã timpi morþi la fel cum nu existã
momente de plictisealã ori suprasolicitare.
Subiectele abordate sunt diverse, însã ceea ce le
conferã unitate este eleganþa ºi supleþea
demonstraþiei. Studiile-conversaþii antreneazã
cititorul pe o serie de trasee ale cunoaºterii cu
grade diferite de dificultate, lãsându-i astfel
fiecãruia libertatea de a alege nivelul de implicare
ºi implicit de efort.

Autorul este extrem de versatil de-a lungul
volumului, abordând cu uºurinþã subiecte
complementare, cu precizarea cã modul bine
gândit de articulare al cãrþii permite cititorului o

Uitând de Ochii larg
închiºi / Amintindu-ne sã

vedem
Cristina Vidruþiu

“înaintare” în conversaþie fãrã nici un risc de a se
rãtãci.

În Conversaþia neîntreruptã, el defineºte în
termeni platonicieni educaþia drept o “conversaþie
neîntreruptã”, un lucru de nepreþuit pentru suflet
ºi totodatã o ultimã enclavã a umanismului.

Mai apoi, în Magia din mintea fiecãruia,
autorul explicã complexa conlucrare dintre simþuri
ºi gânduri, intermediatã de cãtre imaginaþie.

De asemenea, el problematizeazã în
Imaginaþia lui Don Quijote, actualitatea eroului prin-
cipal al lucrãri i menþionate mai sus, din
perspectiva unei teorii a crizei criteriului de realitate
care intervine la trecerea de la o tradiþie culturalã
la alta.

Pentru a analiza mai apoi extrem de obiectiv,
în Ultimul dar al umanismului european, motivele
pentru care premisele unei “Renaºteri Orientale”
la nivel cultural au fost invalidate.

Totodatã, în Noua Europã ºi vocea care
lipseºte: creºtinismul ºi Agonia creºtinismului,
autorul disecã filtrarea premeditatã de cãtre me-
dia ºi diferite instituþii a percepþiei asupra
creºtinismului, respectiv ignorarea deliberatã
acestuia, mai exact a rolului ºi a impactului
acestuia în istoria omenirii în toate planurile, astfel
încât, se ajunge adesea la o atitudine anticreºtinã
generalizatã.

În final, în Cât timp nu se întunecã apusul,
autorul interogheazã subti l bãtãlia dintre
supereroul de pânã la Primul Rãzboi mondial,
Beethoven, ºi supereroul zilelor noastre, Super-
man, iar în Spiritul ºi Legea ºi în Unicul principiu
absolut al politicii sau despre instabilitatea tuturor
aranjamentelor omeneºti, autorul discutã tãios ºi
metodic modul de organizare al statului ºi dinamica
puterilor în cadrul acestuia.

Meritul cel mai mare al cãrþii Partea nevãzutã
decide totul este faptul cã are capacitatea sã
implice ºi sã fascineze cititorul, lãsându-i totodatã
liberã opþiunea în privinþa acordului cu teoriile
expuse.

La final, apetitul cititorului pentru dialog atinge
punctul culminant, gustul pentru conversaþie este
sãdit adânc, lucru care îl determinã sã priveascã
cu alþi ochi lumea sau mai bine zis sã deschidã cu
adevãrat ochii pentru a vedea lumea.
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Mihai Ignat

Poeme

***

dincolo de geamuri e oraºul

cafeaua tremurã în ceºti

ascultãm

nimic mai simplu

corpurile noastre vin ºi se duc

omuleþii Carei s-au înecat

apa nu are memorie

lasã-mã în pace

vii tu ºi-mi spui gîndac

buretele absoarbe apa

am blocat uºa de la intrare

cearcãne

***

mai concret de-atît nu pot fi

ãsta nu e un loc pentru mînie

ãsta e un loc perfect pentru mînie

faþa mea mã aratã

furnici roºii peste tot furnici roºii

Tom Degeþelul indicã fãrã sã vrea lustra

nu ºtii cum o sã fie

exaltarea face parte din înþelegere

moliile mi-au stricat cel mai bun sacou

moliile nu sînt pe lista de locatari

Cara ªi-atît converteºte totul în melancolie

Klein freacã menta

***

fata cu lilieci e atît de albã

la amiazã în plin soare aproape cã nu se mai

vede

conturul ei se topeºte în apa zilei

Cara ªi-atît îmi cautã privirea

Klein rîde ca un dobitoc

Soliter patruleazã pe hol

eu am rãmas suspendat de genele fetei cu lilieci

liniºte ºi pace

prin þevi circulã fulgi de pernã

Cara îmi cautã privirea

privirea mea e albã

zidul cel nou a scuipat un peºte

***

cheltuieli duminicale

fata cu lilieci se piaptãnã în oglindã

zice mã fac piesã

mi-am tãiat unghiile

mi-am lustruit pantofii

lumina cade exact ca ieri

dimineaþa am gãsit urme de paºi pe tavan

Soliter respirã întruna

Cara ªi-atât e corpul meu de rezervã

Artur ca de obicei

perdelele s-au îngãlbenit

nu ºtiu ce-nseamnã „visceral”

***

ce faci frumuseþe a lumii

ºi uite-aºa primeºti o palmã peste cap

nu m-a durut

scot limba la Artur

pisicile nu latrã cretinule

ºi uite-aºa îþi uºurezi sufletul

pe undeva contezi

fata cu lilieci atîrnã de-un bob de strugure

care atîrnã de un ciorchine

care atîrnã de mîna mea

care atîrnã de trunchiul meu

care atîrnã de un zeu nesimþit
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Dacã poezia românã din Basarabia a luat
startul în forþã imediat dupã cãderea imperiului
sovietic, proza s-a urnit mai greu din loc. În schimb,
ca ºi în cazul poeziei, ºi tinerii prozatori nu mai
seamãnã cu cei dinainte de ’89, nici mãcar cu cei
pe care-i simpatizeazã ºi apreciazã.

Primul scriitor care a publicat o carte de prozã
total diferitã de ce s-a editat pînã atunci a fost
Emilian Galaicu-Pãun. Dacã „Gesturi” (Cartier,
1996), prima sa carte de prozã, era gingaºã, suplã
ºi graþioasã, în 2011 scriitorul publicã un roman
postmodernist sutã la sutã – ºi din punct de vedere
al construcþiei, ºi ca stil, ºi ca… dimensiuni. Romanul
se numeºte „Þesut viu. 10 x 10", e ultra-livresc ºi
foarte lucrat, un roman-jurnal în care scriitorul îºi
exploateazã intens ºi nemilos biografia, textualizînd
existenþialul ºi rearanjîndu-ºi viaþa ºi istoria trãitã.
Romanul topeºte mult intertext livresc, literar,
religios, istoric, toate þesute într-un limbaj viu ºi
colorat.

Primul prozator basarabean cu adevãrat tînãr
apãrut dupã cãderea URSS e Alexandru Vakulovski,
care a debutat în 2002 cu trei cãrþi din trei genuri
diferite: poezie, teatru ºi prozã. Romanul face parte
dintr-o trilogie, numitã LETOPIZDEÞ, compusã din
„Pizdeþ” (2002), „Cactuºi albi pentru iubita mea”
(2004) ºi „Bong” (2007). Prima parte a trilogiei e cu
adevãrat revoluþionarã, aducînd în literatura românã
un nou stil ºi o nouã mentalitate, demonstrînd cã
se poate scrie ºi altfel ºi deschizînd o cale literarã
prin limbajul sãu inovator, proaspãt, direct ºi absolut
necenzurat, dar ºi prin violenþa scriiturii realist-
existenþiale. Dupã aceastã trilogie A.V. a mai publicat
un singur roman, „157 de trepte spre iad sau
Salvaþi-mã la Roºia Montanã” (Cartier), care se
deosebeºte de trilogie ºi prin stil, ºi prin tehnicile
folosite.

Un alt scriitor excepþional este ªtefan Baºtovoi,
care a publicat în 2002 un roman foarte bun, „Iepurii
nu mor”, una din acele cãrþi care pot þine loc de
operã. „Iepurii nu mor” a fost gîndit ca un roman
istoric în trei pãrþi, roman social, roman fluviu, ro-
man sac, roman total, însã care, din cauza cãlugãririi
scriitorului, se terminã odatã cu prima lui parte, care
cuprinde perioada de trecere de la octombrei la
pionieri a unui copil nãscut în URSS. Alegîndu-ºi
ca personaj un copil sovietic, Saºa, Baºtovoi
recreeazã atmosfera incredibilã a ultimului imperiu
cunoscut de istorie, ºi – mai mult – starea,
sentimentul… sovietic.

Iulian Ciocan este un scriitor sigur pe ceea ce
scrie ºi pe felul cum scrie, textele sale fiind foarte
interesante, originale, bine culese din realitate, cu

subiecte ºi tematici inedite, care trezesc imediat
interesul cititorului. Dacã „Iepurii nu mor” are în
centru un copil de la sat din timpul comunismului,
„Înainte sã moarã Brejnev” (2007) studiazã aceeaºi
perioadã, doar cã din perspectiva copilului din oraº.
„Tãrîmul lui Saºa Kozak” (2011) e o carte a zilelor
noastre, de aici ºi acum, social ºi existenþial în
acelaºi timp, iar romanul „Iar dimineaþa vor veni
ruºii” (2015) e un fel de „Supunere” basa, cu
naraþiune din viitorul… apropiat, o „Teluria” în care
românii din Moldova sînt cuceriþi de ruºii care vin
din transnistria…

Mitoº Micleuºanu e tãticul „Planetei Moldova”,
dar ºi un prozator foarte interesant. Dupã volumul
de prozã scurtã „Organismecanisme” (2002), cu
texte excelente, stil „Pl. Md.”, a publicat trei romane:
„Tuba Mirum” (2004), „Kasa Poporului” (2008) ºi
„Trepanoia” (2011). Cãrþile sale sînt experimentale
ºi amintesc de unii din cei mai în vogã scriitori ruºi
contemporani, în special de Mamleev ºi Sorokin,
doi scriitori existenþialiºti ºi experimentali în acelaºi
timp, exact ca Mitoº.

Dumitru Crudu este unul din cei mai prolifici
scriitori basarabeni contemporani care conteazã.
Dupã etapa poeticã inovatoare ºi experimentalã a
urmat glorioasa perioadã dramaticã, iar acum D.C.
se aflã în perioada în care dominant e genul epic.
Cea mai nouã carte publicatã de întemeietorul
fracturismului e „Un american la Chiºinãu” (2013),
care e al treilea roman al sãu (dupã „Mãcel în Geor-
gia”, 2008, ºi „Oameni din Chiºinãu”, 2011). Un ro-
man existenþial cu puternice accente autobiografice,
autoreferenþiale, istorice ºi sociale.

Constantin Cheianu, cunoscut pînã în 2000 ca
dramaturg ºi publicist, a publicat ºi un roman
deosebit, „Sex ºi perestroika” (2009), demonstrînd
calitãþi native de prozator. „Sex ºi perestroika” e un
roman-document care poate fi considerat ºi…
lingvistic, nu doar istoric. Povestea cãrþii începe prin
1989, înainte de primele mitinguri pro-perestroika
ºi se terminã pe 30 iulie 2009, dupã revolta tinerilor
de la Chiºinãu împotriva comuniºtilor de la putere.
Acþiunea are loc în centrul Chiºinãului, iar naratorul
lui Cheianu este homodiegetic ºi seamãnã la fel de
mult cu autorul.

„Kinderland” (2013) de Liliana Corobca e o
istorie foarte dureroasã, chiar dacã e un produs
artistic, nu unul documentar. Dar e o nuvelã
inspiratã din realitate, despre o situaþie dramaticã
de aici ºi acum care numai indiferenþi nu ar trebui
sã ne lase. O carte eveniment, care cuprinde o
perioadã istoricã foarte complicatã, de crizã ºi de
tranziþie ºi care are o temã foarte sensibilã, cu

Proza nouã din
Basarabia

Mihail Vakulovski
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personaje copii, cu un subiect care nu te prea poate
lãsa „nemuritor ºi rece”.

Aceºtia sînt prozatorii basarabeni publicaþi în
volum dupã cãderea comunismului care-mi plac cel
mai mult acum, dar sper sã mai existe cãrþi bune
care încã nu au ajuns la mine ºi sigur vor mai apãrea
ºi alþi scriitori surprizã, nu neapãrat tineri. Apoi, mai
sînt cîteva întrebãri... întrebãtoare. Sînt sau nu
scriitori basarabeni scriitorii de limbã rusã care
s-au nãscut ºi format în Basarabia? Dar cei de
limbã… italianã? Dacã da, avem încã doi scriitori
de excepþie, Vladimir Lorcencov (care a luat cele

mai mari premii în Rusia) ºi Nicolai Lilin (în românã
s-a tradus doar romanul „Educaþie siberianã”
deocamdatã), care scrie numai în italianã. Apoi,
avem ºi altfel de cazuri, ºi mai… interesante. Sînt
ºi scriitori români care s-au mutat la Chiºinãu, unde
locuiesc de multã vreme, scriitori care se
considerã… scriitori basarabeni. E ºi cazul
timiºorencei Moni Stãnilã, care avea doar un volum
publicat cînd s-a mutat la Chiºinãu, iar acum e o
autoare foarte cunoscutã, între timp publicînd mai
multe cãrþi de poezie, dar ºi un roman foarte bun,
„Al 4lea”…

ªtefan Baºtovoi

Sophi
În clasã a intrat doctoriþa cu o fatã mai mare,

care avea douã funde mari în cap, ca sã caute de
pãduchi ºi sã controleze unghiile. Pionierii nu trebuie
sã aibã pãduchi ºi nici unghii negre. Ce fel de
exemplu dau? ªi nici pantalonii murdari. Dar mai
ales sã nu aibã pãduchi, cã-i mare ruºine.
„Pãduchiosu’-pãduchiosu’! Lindinosu’-lindinosu’!”
Toþi copiii strigã dupã tine. ªi fetele zic: „Uãi,
lindinosule!”, ºi-þi trag cu cartea-n cap. Ieri, cînd
stãtea în autobuz, îl mînca tare capul. ªi dimineaþã
parcã l-a mai mîncat... Saºa roºi ºi puse mîinile pe
bancã, drepte, cum îi învãþase Nadejda Petrovna,
ºi-ºi îndreptã spatele.

- Ia sã vedem, copii, care dintre voi are
pãduchi?

Saºa simþi degetele elevei din clasa mai mare
cum îi iau atent pãrul ºi-l feresc, ºi el simte mirosul
de sãpun de pe ºorþul ei alb, ºi parfum de
lãcrãmioare în sticluþã lungã ºi rotundã, cu crestãturi
pe ea, ca un pãpuºoi mic de sticlã, ºi se atinge cu
umãrul de burta ei, ºi aproape cã nu-i mai vine sã
respire. El ar sta toatã ziua aºa, cu degetele fetei
mai mari în cap sã se miºte uºor ºi sã-i fereascã
pãrul, ºi sã-i atingã el burta cu umãrul. ªi ea parcã
s-ar fi aplecat ºi mai tare, ºi l-a împins cu burta în
umãr, ºi asta era parcã ºi mai plãcut, ºi Saºa simþi
o moleºealã plãcutã, ºi ar fi vrut sã-ºi lipeascã
obrazul de burta fetei mai mari ºi sã o strîngã cu
mîinile. El simþi gura ei cum i se apropie de ureche
ºi degetele cum îi trag uºor capul ºi el simþi ºi aerul
ei cald ºi buzele cum se miºcã: „Ai pãduchi, sã-i
spui lui mama acasã sã te caute”. Ea ºopti încet ºi
nimeni n-a auzit. Dar de ce ºopti ea aºa de încet ºi
nu l-a spus lui Nadejda Petrovna, cum l-a spus pe
Roma Bohanþov cã are pãduchi ºi Aliona Onisim
din banca de lîngã fereastrã, ºi pe Vasea Jeoltîi cã
are unghii negre? Saºa ar fi vrut sã aibã ºi ea
pãduchi ºi el sã nu spunã la nimeni. Sã ºtie numai
ei doi, dar sã nu mai spunã la nimeni. Desenã un
om cu muºchi pe burtã, ca în cartea de ºtiinþe ale
naturii, unde era desenat un om cu muºchi pe burtã
ºi-l puse în bancã. Cînd va creºte mare va avea ºi
el muºchi pe burtã, cãci tata i-a spus cã toþi oamenii

au muºchi pe burtã. Parcã nu crede el aºa ceva.
- Îþi zic, are-o scarã mare cu care se suie-n

cer.
- N-are cum sã aibã el scarã de asta, îmi spui

tu mie, o scarã de asta n-are cum sã fie, ce-mi spui
tu mie?

- Are, dacã-þi spun. El are o pãdure mare,
numai cu copaci mari, din care-ºi face scarã cu care
se suie-n cer. Dacã nu mã crezi, nici nu trebuie.

- N-are cum sã aibã el o pãdure de asta. Unde-i
pãdurea asta? Hai, spune, ce, ai vãzut tu la televizor
o pãdure de asta? Prostii, îþi zic eu. Ce fel de
animale mari trebuie sã fie acolo?

- Nu ºtiu, dar scarã are ºi se suie în cer.
- Nu se suie el în cer, cã n-are unde sta.
- Stã în nouri. Ce n-ai vãzut nourii?
- Nu stã el în nouri, cã ar cãdea, îþi zic eu. Ce,

nourii nu-s de aburi? Ce, n-ai învãþat tu la ºcoalã?
Poþi s-o întrebi pe Nadejda Petrovna, dacã nu mã
crezi.

- Dã cu aripile ºi stã în nouri. Ce, pãsãrile nu
stau în aer?

- Dar oboseºte el sã dea cu aripile, ce, are
motor sau ce? Numai avionul are motor.

- N-are motor, dar dã din aripi.
- Lasã-mã-n pace, cã n-are el nici o scarã.
- Are-o scarã mare.
- Nu se poate.
- Are.
- N-are el nici o scarã! Ce-i trebuie lui scarã,

dacã zboarã? Ce, nu poate sã zboare în sus, de
ce-i trebuie scarã?

- Nu ºtiu, dar eu cred.
- Ce, el poate sã taie cu toporul copacii ºi sã-i

care în spinare ca sã facã scarã, dacã poate sã
zboare? Dar nu poate el sã zboare, ce fel de om îi
ãsta care zboarã? Unde are el aripile? Ce, are niºte
aripi aºa, mari cît casa? ªi, ce, are ºi mîini, ºi aripi?
Du-te mãi de-aici! Cel mai bine, îþi spun eu, cã nu
existã aºa ceva. Asta-i o poveste. Întreab-o pe
Nadejda Petrovna, dacã nu mã crezi. L-ar fi vãzut
avioanele cînd zboarã.

- Avioanele nu zboarã pînã acolo, el stã mai
sus.

- Dar ce, racheta nu zboarã mai sus? Racheta
zboarã pînã-n cosmos!

- D’apoi, în cosmos stã ºi el!
- Atunci, de ce nu l-au vãzut?
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- Pentru cã racheta zboarã noaptea.
- Nu este nici un Dumnezeu, îþi zic eu.
- Este.
- Nu este, lasã-mã-n pace, poþi s-o întrebi ºi

pe Nadejda Petrovna. Du-te ºi-o întreabã pe
Nadejda Petrovna, dacã nu mã crezi.

Toatã lumea la careu! Toatã lumea la careu. O
fatã cu funde mari trecea prin clase ºi striga chiar
la careu, da, hai cã-i careu! ªi noi o tuleam toþi din
clase cu mare gãlãgie, chiar dacã Nadejda
Petrovna ºi Maria Ivanovna ºi Parascovia Fomovna,
cãreia copiii îi spuneau Babuºca, strigau din clase:
mai încetiºor! mai încetiºor! toatã lumea de mînuþã!
mai încetiºor, boilor! Noi eram deja în curte ºi ne
trãgeam palme în cap ºi ºuturi în fund, ºi ne
fugãream, izbindu-ne în fetele cu fundã, care-ºi
aranjau dupã aceea ºorþurile ºi strigau: debilule!
debilule! Apãreau Nadejda Petrovna, Maria
Ivanovna ºi Babuºca, ºi ne luau de ureche ºi de
pãr, ºi spuneau: treci în rînd! treci în rînd ºi ne
trãgeau vreo douã palme peste ceafã. Noi ne mai
chicoteam, uitîndu-ne unul la altul, roºii ºi ciufuliþi.
Pe urmã Nadejda Petrovna ne mai trãgea o datã
tare de pãr, de la perciuni, de lîngã ureche ºi
începeau sã ne curgã lacrimi, ºi fãceam: ai!, ºi
stãteam cu capetele plecate, ºi scînceam. Dar de
ce ne-o fi chemat la careu? Ce-o fi la careu? cãci
nici Nadejda Petrovna nu ºtie, spune: acuº o sã
vedem, acuº o sã vedem. Pe scãri au apãrut
directoarea ºi pioniervojata’ cu ºorþ alb ºi cravatã
la gît, ºi uniforma nici nu-i ajungea la genunchi, ºi i
se vedeau picioarele mai tare, de parcã uniforma
ar fi fost micã pe ea ºi avea ciorapi albi, pînã sub
genunchi. Din urma lor stãtea un om, pe care copiii
nu-l cunoºteau, un bãiat ºi o fatã. Bãiatul ºi fata
stãteau cu capetele plecate ºi fata plîngea, ºi numai
omul de lîngã ei nu plîngea ºi stãtea cu capul sus
ºi mîinile puse una peste alta în faþa pîntecului. S-
s-s-s! gata, liniºte cã începe careul! S-s-s-s! S-s-s!
Stela, care avea cravatã, ieºi din rînd ºi pãºi pînã
în faþa directoarei ºi pioniervojatãi, îºi duse mîna la
frunte, aºa, de parcã ar fi bãtut-o soarele în ochi, ºi
raportã: “clasa a treia B este prezentã la careu în
numãr de 26 elevi!” “Liber!” “Clasa liber!”. Nataºa
din clasa cealaltã a ieºit ºi ea din rînd, s-a dus pînã
în faþa lor, ºi-a dus mîna la frunte, de parcã ar fi
bãtut-o soarele: “clasa a treia C este prezentã la
careu în numãr de 28 de elevi!” “liber!” “clasã liber!”.
Clasa a patra A este prezentã la careu în numãr de
32 de elevi, liber, clasã liber. Clasa a patra...
Pioniervojata’ i-a fãcut nu ºtiu ce semn lui Stela ºi
Stela fugi încetiºor pînã la ea, ºi pioniervojata’ îi
ºopti ceva la ureche foarte lung ºi pe urmã Stela
intrã în ºcoalã. Ce i-o fi zis? ceva de rãu de mine,
gîndi Saºa. Stela reapãru cu steagul roºu cu þurþuri
galbeni de mãtase, pe care era desenat Lenin
într-o flacãrã. De ce l-o fi desenat pe Lenin într-o
flacãrã? ce? i-o dat foc? gîndi Saºa. Pioniervojata’
luã steagul ºi-l þinea cu amîndouã mîinile, pe partea
stîngã, aºa cum aratã la televizor ºi Stela se
întoarse, þopãind, în rînd. Copii, iatã cã se întîmplã
la noi la ºcoalã, ºi mi-i ruºine s-o spun, ºi eu n-aº fi

vrut s-o spun, dar se întîmplã sã avem printre
pionierii noºtri unii care nu sunt demni sã poarte
cravata roºie de pionier. Ei n-au de ce sã poarte la
gît aceastã pãrticicã din steagul Patriei, pe care
pionierii eroi, pe cînd erau la vîrsta lor, l-au stropit
cu sîngele lor în Marele Rãzboi Pentru Apãrarea
Patriei. Ei au fãcut de rîs cravata de pionier. Sã le
fie ruºine, cãci au scuipat în sîngele celor care le-
au salvat viaþa ºi au murit pentru ca ei sã trãiascã
astãzi în pace. ªi sã facã ce-au fãcut. Ruºine sã le
fie. Iatã cã sunt ºi astfel de pionieri printre noi,
pionieri în ghilimele, cãci aceºtia nu sunt pionieri,
ci niºte neruºinaþi, care au necinstit numele de
pionieri. Sã le fie ruºine lor, dacã nu de noi, atunci
mãcar faþã de cei care ºi-au jertfit viaþa ca ei sã
poatã trãi astãzi în liniºte ºi sã poatã merge la
ºcoalã, mãcar pentru cei care în iernile geroase au
fost scoºi desculþi în zãpadã, stropiþi cu apã rece
ca gheaþa ºi spînzuraþi, mãcar pentru aceasta sã
le fie ruºine, dacã noi, conducerea ºcolii ºi tot
colectivul, ºi voi, stimaþi pionieri ºi octombrei, nu
însemnãm nimic în ochii lor. Eu nu mai am cuvinte
sã mai vorbesc despre aceºti pionieri în ghilimele
ºi-am sã-l las pe tata lui Sonia, care a venit la noi
ca un adevãrat comunist ºi ne-a povestit cele
întîmplate, cãci aºa trebuie sã facã fiecare pãrinte
pentru cã noi, ºcoala, în frunte cu colectivul de
învãþãtori ºi direcþiunea, avem datoria sã educãm
o generaþie care sã ne ducã numele mai tîrziu ºi sã
nu ne facã de ruºine. Sã nu roºim mai tîrziu pentru
cã nu am avut grijã la timp de educaþia elevilor. Cu
toate cã niºte pionieri adevãraþi ar trebui sã ºtie
singuri ce sã facã. Dar iatã cã avem ºi din aceºtia
care ºi-au cãlcat cuvîntul de pionier ºi au scuipat în
jurãmîntul pe care l-au dat patriei, cel de a fi niºte
pionieri exemplari ºi sã fie un exemplu demn de
urmat pentru cei mai mici, pentru octombreii care
iatã, iatã, vor pãºii ºi ei în rîndurile pioniereºti ºi-
atunci ce vor ajunge ei, dacã pionierii mai mari,
iatã, ce exemple le dau?! ªi, de aceea, am hotãrît
sã facem un careu ca sã ºtie toatã ºcoala ce fel de
pionieri avem printre noi ºi sã-i arate cu degetul.
Pentru cã aºa ceva nu poate sã fie þinut ascuns. ªi
este de datoria noastrã sã scoatem adevãrul la
ivealã, pentru cã orice s-ar întîmpla, noi ºtim cã
adevãrul iese întotdeauna la suprafaþã, aºa cum
uleiul iese la suprafaþa apei. Voi aþi vãzut, copii,
cum iese uleiul la suprafaþã cînd face mama borº?
Poftim, Erofei Ivanovici, mai spuneþi o datã, în faþa
ºcolii întregi, ceea ce ne-aþi spus ºi nouã în
cancelarie, ºi ar trebui sã fie mai mulþi pãrinþi ca
dumneavoastrã, ca sã izbîndim. Spuneþi, vã rog,
totul, aºa cum a fost. Spuneþi, s-audã toatã ºcoala.

- Nici nu ºtiu cum sã-ncep, Liubovi
Andreevna...

- Începeþi, Erofei Ivanovici, începeþi, povestiþi
totul aºa cum a fost. Dar, vã rog, sistematic, ca sã-
nþeleagã toatã lumea, pentru cã noi ºtim de-acum
despre ce-i vorba, dar sã ºtie ºi ceilalþi, vã rog. Aºa
cum ne-aþi povestit ºi nouã. Cuvînt cu cuvînt.

- Îmi este ºi ruºine, mie, ca pãrinte... Dar aº
vrea sã le fie ruºine, în primul rînd, lor, pentru cã
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m-au fãcut pe mine de rîs ºi v-au fãcut ºi ºcoala de
rîs, ºi cravata de pionier! ªi sã le fie ruºine ºi
pãrinþilor lui Vasea, care nici n-au avut ruºinea sã
vinã aici cînd i-a chemat Liubovi Andreevna! Vasea,
unde-i tat’tu?! ce þi-i ruºine? da? trebuia sã-þi fie
ruºine mai înainte!

- Ruºine... mai ºtie el ce este ruºinea? ia
întrebaþi-l, Erofei Ivanovici, dacã ºtie ce este ruºinea,
întrebaþi-l, întrebaþi-l.

- N-am sã-l întreb, pentru cã se vede pe ochii
lui cã este un neruºinat. Mãcar de-ar roºi, roºeºte,
mãi! Vedeþi, nici nu roºeºte! ªi tu, Sonia? sã vezi tu
ce bãtaie iei acasã! Ce te-am bãtut eu cu cureaua,
sã vezi tu ce-þi fac eu acasã, sã vezi tu de la mine,
Sonia! Eºti fatã mare, da? femeie mãritatã?! Sã vezi
tu de la mine fatã mare! Sã vezi tu de la mine, Sonia!
Am sã te jupoi de vie ºi am sã pun sare! Ce-þi mai
trebuie þie sã vii la ºcoalã? Maritã-te ºi du-te în
colhoz! Spuneþi ºi dumneavoastrã, Liubovi
Andreevna, ce sã facem cu ea?

- Ei, ºi hai spune, Sonia, mãcar þi-a fost bine?

20 aprilie, anul 1945, ziua de naºtere a lui Adolf
Hitler.

Buncãrul construit sub Reichscancelarie, în
care fuhrerul, împreunã cu tot stafful sãu, se
adãposteºte a patra lunã.

Una din cele douã camere rezervate lui Hitler:
o masã de lucru, un portret în ramã ovalã al regelui
Frederick cel Mare. Pe masã e o fotografie a Klarei
Hitler, mama fuhrerului. Un pat, o sofa. Un patefon
ºi un aparat de telefon. Un aparat de radio.
Deasupra sofalei e un peisaj de ºcoalã flamandã.

La radio rãsunã un marº alert.

VOCE LA RADIO. „Astãzi, 20 aprilie anul 1945,
poporul german marcheazã marea sãrbãtoare
naþionalã - ziua de naºtere a  iubitului nostru fuhrer,
Adolf Hitler!

În aceste clipe vitrege, când bolºevismul
loveºte cu sãlbãticie în capitala marelui nostru
Reich, Adolf Hitler este mai încrezãtor ca niciodatã
în capacitatea nemþilor de a respinge atacurile
barbare ale duºmanului ºi de a învinge.

Am primit cu multã însufleþire mesajul de
felicitare venit din partea generalului Hermann
Niehov, bravul comandant al fortãreþei Breslau, care
ne-a comunicat cã, de ziua fuhrerului, fiecare soldat
a primit ciocolate!

La mulþi ani, iubite fuhrer!...”

Hitler intrã þinând un obiect învelit în hârtie
coloratã ºi legat cu o panglicã. Este cadoul pe care
l-a primit de ziua sa. Îl pune pe masã, lângã
fotografia mamei.

La radio este difuzat unul din discursurile vechi
ale fuhrerului.

Adi

VOCEA LUI HITLER. „Cândva aþi auzit glasul
acestui om. Glasul acesta a bãtut la inimile voastre.
V-a deºteptat ºi l-aþi urmat, chiar dacã nu vedeaþi
posesorul acestei voci, acest miracol al timpurilor
noastre.

E o minune cã m-aþi gãsit printre atâtea
milioane. Iar faptul cã ºi eu v-am descoperit  – e
ºansa Germaniei!...”

Hitler repetã în ºoaptã discursul, însoþindu-l de
gesturi altã datã pline de expresie.

HITLER. O mie nouã sute treizeci ºi opt... la
Berlin... discursul rostit dupã unirea cu Austria...

Continuã sã repete.

VOCEA LUI HITLER. „Nu fiecare dintre voi mã
vede ºi nu pe fiecare dintre voi îl vãd eu. Dar eu vã
simt pe voi, iar voi mã simþiþi pe mine. Este credinþa
în marele nostru popor. Aceastã credinþã ne-a
strãpuns pe noi, cei rãtãciþi, ºi ne-a unit!

Poporul cu fuhrerul ºi fuhrerul cu poporul!
ªi acum noi suntem Germania!!!
Un singur Dumnezeu – un singur popor – o

singurã credinþã! Doriþi sã mergeþi împreunã cu
Dumnezeu la lupta sfântã a poporului german, doriþi
sã vã dedicaþi inima ºi sufletul cu bucurie acestei
lupte? Atunci rãspundeþi ºi juraþi: „Da, noi dorim
lucrul acesta!”

Fii binecuvântatã de Dumnezeu, o, spadã
germanã! Fii protejat, în drumul tãu, popor al meu!

Eu voi învinge!!! Nimeni nu mã poate opri!!!
Nimeni!!! Destinul meu e decis de stele!!!”

Aplauze, ovaþii.
De dupã uºã se aud zgomote.

Trag cu urechea, mârlanii!... Ori de câte ori
mã izolez undeva, îºi imagineazã cã gata, o sã  mã
împuºc!... Chiar ºi la toaletã!... (strigã) Cãraþi-vã
naibii de acolo!! (de dupã uºã se aud paºi
îndepãrtându-se) Nemernicilor, abia aºteptaþi sã
scãpaþi de mine!...

Pune un disc la patefon. Rãsunã una din
sonatele pentru pian ale lui Beethoven. Ascultã.
Priveºte la fotografia mamei. Desface cadoul ºi
descoperã acolo un mic glob pãmântesc.

Mamã, îþi aminteºti?... De ziua mea îmi dãrui
pe ascuns, sã nu afle bruta, primele pensule
adevãrate... primele vopsele adevãrate!... „Adi,
lupuºorul mamei, mama ºtie cã tu o sã te faci un
pictor adevãrat. Un pictor celebru. Pentru cã tu eºti
un copil deosebit. ªi mãmica nu are nimic mai
scump pe lume decât pe Adi al ei...” ªi aici ochii þi
se umplu cu lacrimi... (lãcrimând) Mãmica mea
dragã...

...De ce dar accepþi bruta lângã tine, pe porcul
de taicã-meu?! Pe fiara asta nesimþitã?!! De ce?...

Constantin Cheianu
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Vocea lui scârboasã... glumele tâmpite fãcute
pe seama mea... hohotele de râs!...

(imitând tatãl) „Ori te faci funcþionar ca tata,
ori te nenorocesc, stârpiturã! Sã nu mai vãd  nici o
pensulã în casã cã þi-o bag în cur!”

Am auzit soneria ºi m-am mirat foarte tare: oare
cine ar fi putut suna, cã doar Ivan sau Maºa
plecaserã în oraº. Mi-am lipit ochiul de vizor ºi l-am
vãzut pe Vova, clãtinându-se când într-o parte, când
în alta. I-am deschis imediat ºi l-am îmbrãþiºat.

- În sfârºit, ai venit, bãiatule, ºi pe la mine.
Vova aduse cu el aerul rece de afarã, dar ºi o

sticlã de votcã, pe care o þinea în mânã, ca pe o
cârjã. De cum intrã, îºi roti gâtul în toate pãrþile.

- Nu sunt acasã?
- Nu-s.
Dar el nu mã crezu ºi se holbã în toate

camerele. Mã trase dupã el în bucãtãrie, de unde
putea sã-i vadã pe toþi care intrau sau ieºeau din
bloc. Destupã sticla ºi turnã în douã pahare. Am
ciocnit.

- Nu am sã stau mult, tatã, pentru cã nu aº
vrea sã mã gãseascã aici. Stãm cât stãm ºi plec.
El unde o plecat?

Stãtea cu faþa spre curte, ca la pândã.
- Sã se plimbe.
- Dar de ce?
- Pentru cã ne-am certat, i-am spus, cu o voce

pieritã.
- Nu-i aºa cã e un tip nesuferit?
- Aºa e.
- Ea l-o fãcut aºa.
Tãceam. Tãcu ºi el. Beam în tãcere. Deodatã,

se întoarse spre mine ºi mã apucã pe dupã ceafã.
- ªtiu cã þi-e tare greu la ei, tatã, ºi ai vrea sã

te iau la mine.
- Aºa e.
- O sã te iau, tatã, mai ai un pic de rãbdare. O

sã te scap de ei ºi o sã te iau la mine, însã dupã ce
o sã mã întorc din Odesa, rãcni el, ca sã fie sigur
cã l-am auzit ºi mã privi cu duioºie.

Vova stãtea cu ochii în drum, cercetându-i pe
cei care intrau în bloc. Ca sã nu-l ia frate-sãu ca
din oalã. De când îi ºtiu, între ei a fost o rivalitate
permanentã. Vru sã plece, dar nu l-am lãsat.

Ivan se ivi în negura curþii ºi Vova tresãri.
- Pe unde sã fug, tatã?
- Aºteaptã sã intre în bloc ºi sari pe fereastrã.

Sper cã nu e o problemã pentru tine sã sari de la
etajul doi?

- Nu e, tatã, îmi zise Vova mustãcind ºi
deschise fereastra. Sãri chiar în clipa când începu
sã scrâºneascã cheia în broascã. Nici n-am reuºit
sã închid dupã el fereastra cã în bucãtãrie dãdu
buzna Ivan.

- Tot singur eºti, tatã, tot singur?

Dumitru Crudu

Tot singur eºti?

- Da, tot singur.
- Da de ce ai deschis fereastra pe gerul ãsta,

nu þi-e frig, tatã?
Ivan închise fereastra.
- Iatã-l ºi pe Vova trecând prin curte, beat tufã.

Parcã aº avea un deja vu. Sãracul, iar o început sã
pileascã.

- Da tu de ce eºti aºa de plouat? am încercat
sã-i abat atenþia în altã parte, cu toate cã el chiar
era foarte trist ºi nu-mi surâdea deloc sã-l vãd
deprimat. Când era trist, parcã era un alt om. Un
om strãin. Ivan însã nu se grãbi sã-mi rãspundã.

- Vaniuºa, de ce eºti aºa de trist? Þi s-a
întâmplat ceva? îl întrebai din nou. Ceva nasol?
insistai iar.

Cunoscându-l bine, ºtiam cã din el poþi scoate
vreun rãspuns doar cu cangea.

- Am fost la cetate ºi acolo nu am gãsit-o pe
Maºa.

A, deci asta era problema, iar eu credeam cã
l-a vãzut pe Vova cum ieºea din casa lui.

- Am cãutat-o peste tot ºi nu am gãsit-o nicãieri.
Mie mi-a spus cã merge sã se plimbe prin cetate,
dar nimeni nu a zãrit-o acolo. Iar asta nu poate sã
însemne decât un singur lucru, cã ascunde ceva
de mine.

- Da atunci oare unde o fi? am fãcut-o o clipã
pe avocatul nurorii mele, pe care nu o înghiþeam
deloc, doar ca sã nu-i scufund cu totul corãbiile.
Dacã e tâmpit ºi ºi-o luat o moldoveancã, aºa-i
trebuie. Ce conteazã cã e foarte frumoasã, dacã e
moldoveancã, iar moldovencele sunt cam curve de
la natura lor. Dar nu i-am mai spus asta, ca sã nu-l
deprim ºi mai tare. El însã parcã mi-ar fi citit
gândurile, pentru cã deveni ºi mai plouat. Sau poate
ºi el se gândea la aceleaºi lucruri. Asta
presupuneam ºi eu, dar n-am vrut sã-l amãrãsc.

Fumam în tãcere. Îºi aprinse o þigarã ºi fiu-
meu. Afarã ploua mãrunt ºi apa picura din tavanul
balconului. Am pus un lighean sub bagdadie.
Picãturile izbindu-se de fundul ligheanului se
auzeau ºi din dormitor. Am mers în bucãtãrie. Acolo,
Ivan îºi aminti iar de Maºa.

- Dar de ce tace ºi nu-mi spune ºi mie cum
stau lucrurile, de ce, tatã?

Ca sã-i abat gândurile în altã parte, i-am propus
sã facem o carte. M-a refuzat.

- Da o votcã nu þi-ar plãcea?
Fãrã sã-i mai aºtept vreun rãspuns, am luat-o

spre camera mea, de unde m-am întors cu un
Smirnoff, cu gâtul lunguieþ, pe care mi-l lãsase Vova,
ca s-o beau când o sã-mi fie aºa de greu cã nu o
sã mai rezist la ei. Sau când o sã-mi fie tare aiurea
pe suflet. Am umplut douã pahare. Nu l-am mai
aºteptat sã vãd ce va face ºi mi-am golit paharul
meu. Nu peste mult, l-a dat ºi el peste cap pe al lui.
Era ora zece seara ºi ea încã nu venise acasã. Îl
înþelegeam perfect, pentru cã am trecut ºi eu
printr-o experienþã similarã cu maicã-sa, care tot
aºa de târziu se întorcea acasã, ºi eu mã perpeleam
la foc mic aºteptând-o ca sã aflu într-un târziu cã
avea pe altcineva, dar cu mult mai târziu ºi absolut
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întâmplãtor am prins-o în flagrant delict giugiulindu-
se la bibliotecã cu un tip cu vederi antisovietice,
cicã mare poet, pe care, fãrã sã clipesc prea mult,
l-am bãgat la bulãu, iar pe ea am dat-o pe uºã afarã.
ªi acum, na, lui Ivan i se întâmplã exact ce mi se
întâmplase mie cu treizeci de ani în urmã, pe
vremea lui Brejnev. E ora zece ºi norã-mea încã
nu-i acasã. Parcã aº avea un deja-vu. Suferea la
fel ca ºi mine pe timpuri ºi l-am luat în camera mea
sã ne uitãm la teve. Începea programul “Timpul”.
Am luat ºi sticla cu votcã cu noi. Igor Kornilov re-
lata despre o nouã mare adunare naþionalã a
moldovenilor din Chiºinãu, satanizându-i pe
naþionaliºtii moldoveni care voiau alfabet latin ºi
unire cu România.

- Femeia aia cu un copil în braþe oare nu e?...
îmi arãtã Ivan spre ecranul teveului ºi îºi înghiþi
cuvintele.

M-am holbat în sticlã. M-am dat ºi mai aproape
ca sã nu-mi scape nimic.

- Femeia aia care fâlfâie un tricolor deasupra
capului ºi þine o fetiþã de mânã oare nu e?... mã
întrebã Ivan, fãinându-se la faþã. Am fãcut-o pe
niznaiul.

- Aia, care se adreseazã mulþimii, îºi înfipse
Vaniuºa degetul în ecran. Nu þi se pare cã e?...

- Cine?
- Maºa, tatã, exclamã Vaniuºa turbând de furie.
Într-adevãr, era norã-mea ºi de mânã o þinea

pe Iulia. Cu un steag deasupra capului, în piaþa din
centrul Chiºinãului. Sã vezi ºi sã nu crezi. La orice
m-aº fi putut gândi, numai nu la asta. Alãturi de
Grigore Vieru ºi Leonida Lari. Mã holbam, scrâºnind
din mãsele, în sticlã.

- Iuda! Uf, dacã nu m-aº fi pensionat, aº fi mers
chiar acum la Chiºinãu ºi i-aº fi arestat pe toþi.
Trãdãtorii. Cum a putut sã se ducã ºi ea acolo? Ce
ºarpe oare am crescut la sân? ªi cum de oare îi
crede pe scriitorii ãia mincinoºi ºi fãþarnici? Doar
eu îi ºtiu bine ce le poate calul. Doar eu le cunosc
dosarele. Dacã le-aº trânti acum pe masã, niciunul
dintre ei nu ar mai rãmâne în piaþã. Trãdãtorii. Oare
cum de i-a putut crede? Mincinoºii! Uf, i-aº sugruma
cu mâinile mele. Eu doar îi cunosc foarte bine, doar
am fost responsabil de scriitori la securitate.

Nici lui nu-i venea sã-ºi creadã ochilor. Iatã,
deci, unde pleca ea în fiecare duminicã: la mitinguri
la Chiºinãu ºi nouã ne spunea ba cã merge la
mãtuºa Liuba, ba cã se duce sã se plimbe prin
cetate. Mai bine i-ar fi pus coarne lui Ivan, decât sã
meargã la adunãrile alea naþionaliste din Chiºinãu.
Asta era prea de tot.

- ªi acum ce vei face? l-am întrebat, bâlbâindu-
mã, pe Ivan. Deºi eu ºtiam ce ar trebui sã
întreprindã. Sã-i dea papucii. Altfel, care om nor-
mal la cap ar mai rãmâne cu ea dupã ce a vãzut-o
la mitingul ãla din Chiºinãu?

- O s-o dau pe uºã afarã, îmi spuse el ºi înºfãcã
sticla ºi o duse la gurã ºi nu o lãsã din mânã decât
dupã ce o goli. Dupã care, deschise fereastra ºi o
azvârli în ciorile  care croncãneau pe crengile
mesteacãnului de vizavi, în ele am aruncat ºi eu cu

o altã sticlã, ºi acestea se zburãtãcirã care ºi
încotro, ridicând un hai de neimaginat. Dar, peste
câteva minute, toate revenirã înapoi, croncãnind
ca smintitele. Fãrã însã a-i putea acoperi zbieretele
lui Vova, care se pare cã nu plecase prea departe
ºi se pilise la amicul sãu din blocul de vizavi, pe
care toatã lumea îl poreclea te miri ºtie de ce
Fantoma. Parcã îºi ieºise din minþi, aºa de tare
rãcnea;  îl porcãia pe un alt amic de-al lor, pe unul
zis Demonul; rãgea aºa de tare cã, într-o clipitã,
croncãnitul ciorilor se transformarã într-un palid fun-
dal sonor pentru mugetele sale. ªi ale amicilor lui
Vova. Pentru cã nici ei nu voiau sã se lase mai
prejos.

(fragment inedit din romanul Transnistria pierdutã)

Emilian Galaicu-Pãun

Þesut...
Din vorbã-n vorbã, cineva pronunþã numele lui

Molotov (09.03.1890 – 08.11.1986), ºi atunci
bãtrâna lasã sã-i scape: „Я хорошо знала его жену
– по лагерю!”1

Dar tot ea ºi-a ieºit din piele sã nu spunã mai
mult de atât, în singurul fel în care-i putea duce cu
vorba dupã bunul ei plac, fãrã sã lase impresia cã
s-ar eschiva, povestindu-le cu lux de amãnunte cum
ajunsese s-o cunoascã pe Polina Jemciujina; dupã
jumãtate de orã, încã era pe front, mereu sub câte-
un bãrbat rãnit pe care trebuia sã-l scoatã de pe
câmpul de luptã, ºi iatã-aºa s-a ales ºi cu medalie,
ºi cu om. Nu era chiar ordin, medalia ei, dar soþul,
viitorul soþ, s-a dovedit a fi ofiþer SMERª! Cum se
lãsase împuºcat tocmai el, care mergea în spatele
tuturor cu pistolul în mânã, gata oricând sã tragã în
oricine fãcea un pas înapoi, rãmâne un mister; dar
ºi ciuruit de schije nu-ºi pierduse darul vorbirii: „Мы
с тобой как две рифмы – кровь и любовь”2. Pe
aceastã potrivire de cuvinte s-a ºi întemeiat cãsnicia
lor. Pecetluitã din prima noapte, în care nu atât ea,
cât el o fãcuse sã sângereze din abundenþã. (În
acel moment al naraþiunii Inera roºi pânã-n albul
ochilor, ºi tot atunci îi fugi sângele din obraji – în
cãmin se puneau pariuri pe fecioria ei, pe cât de
incertã pentru unii, pe-atât de indubitabilã pentru
alþii; puþin a lipsit sã fie umflatã pe sus ºi dusã la
control cu de-a sila, în ciuda celor 25 de ani ai sãi…).
La întoarcerea de pe front, fiecare ºi-a cãutat de
treabã – el în rândurile NKVD-ului, ea printre
personalul medical auxiliar al unui spital de urgenþã,
iar pacea ºi armonia prisoseau în casa lor. Nu doar
cã scãpaserã cu viaþã, dar ºi i-a ocolit tãvãlugul
represaliilor, imediat dupã capitularea Germaniei,
când bunã parte a soldaþilor ºi ofiþerilor Armatei
Roºii ce s-au îmbrãþiºat cu aliaþii pe Elba, în mai
’45, furã ridicaþi ºi duºi în Siberia, ca „duºmani ai
poporului”, laolaltã cu prizonierii sovietici de rãzboi,
pentru care sfârºitul ostilitãþilor însemna schimbarea
lagãrului de exterminare nazist pe Gulag-ul stalinist.
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În puþinele ore petrecute împreunã – lucrau, ºi
unul ºi altul, din zori pânã-n noapte! –, nu prea aveau
ce-ºi spune; noroc cã treaba aia se fãcea fãrã
cuvinte, pe întuneric, cu izmenele pe el ºi ea cu
cãmaºa de noapte sumesã. Ca la trageri – poc!
poc! –, atenþi sã nu nimereascã-n „lapte”, drept care
ºi-o puneau strict dupã calendar, ºi chiar ºi aºa
practicând coitus interruptus. Nu-l întreba niciodatã
nimic, nu-i spunea mai mult decât trebuie – o
adevãratã familie-model. Dupã o relativã perioadã
de liniºtite, schimbarea macazului se manifestã
printr-un nou val de arestãri. „Дело врачей”3.  Nici
de data asta omul nu i-a spus nimic, dar ea ºtiu
numaidecât cã ceva se întâmplã – nu fiindcã ar fi
venit mai târziu ca de obicei sau mai obosit, dupã
felul în care fãceau dragoste. Dacã înainte era o
purã formalitate, cum ai rupe câte-o filã de calen-
dar, la date stabilite din timp, acum actul se consuma
vijelios ca un atac la baionetã în toatã regula. Erau
iarãºi pe front, pe frontul nevãzut. Nu cã s-ar fi
descãrcat pe ea, mai degrabã ai zice cã-ºi lua de
lucru la domiciliu – nu propriu-zis obiectul muncii,
ci priceperea, acel savoir faire despre care vorbeºte
Manualul bunului torþionar; cum însã din ofiþer
SMERª ajunsese anchetator NKVD, schingiuirea
victimelor pe faþã înlocuise împuºcatul pe la spate.
Fie cã se întorcea târziu dupã miezul nopþii, fie cã
venea la timp – ce însemna „la timp”, bãtrâna nu
se ostenise sã le explice –, orice apropiere fizicã,
acum tot mai spontane, aducea a interogatoriu, nu
cã ar fi pus întrebãri, ci fiindcã pur ºi simplu o golea
pe dinãuntru. Se întâmpla sã se culce cu
„anchetatorul rãu” ºi sã se trezeascã-n zori luatã-n
primire de „bunul torþionar”; ºi dacã dupã primul,
cel puþin, putea sã doarmã pânã dimineaþa, cel de
al doilea îi strica toatã ziua, astfel încât spre searã
aproape se ruga de venirea „celui rãu”. Dupã câteva
sãptãmâni de asemenea „interogatorii încruciºate”,
nocturne ºi matinale, pe muþeºte, o cãlãrire în zori,
cu spume la gurã, îi dezlegã brusc limba – mai bine
i-ar fi dezlegat mâinile! – omului ei, iar singurele
cuvinte pe care i le aruncã în faþã au fost: „Враг
народа!”4 (ceea ce rima cu „врачи-отравители”5,
în zilele acelea pe buzele tuturor). Ea se închise în
tãcere – de bunã seamã, cât valora cuvântul unei
simple surori medicale împotriva celui al unui ofiþer
NKVD?! –, ceea ce l-a întãrâtat ºi mai mult:
„Молчание – знак согласия”6. Acum, nu se
mulþumea doar sã o violeze cu regularitate, la
adãpostul codului familiei – trebuia s-o ºi calce în
picioare, la început cu vorba, apoi cu fapta. Bãtea
fãrã sã lase urme, în locurile cele mai sensibile, cu
o precizie de trãgãtor de elitã. Lovea þinta! ªi iarãºi,
femeia se obiºnuise sã suporte cu stoicism bãtãile
regulate ale „torþionarului rãu”, era însã suficient
sã-l simtã de departe pe „ãla bun”, ºi îndatã începea
sã-i tremure carnea de pe oase. Ce-i fãcea? Mai
exact, ce nu-i fãcea ca s-o desfete – din veterana
de rãzboi nu a rãmas nici pominã… –, pentru ca în
ultima clipã, când erau pe punct sã explodeze (o
descãrcare în egretã, de un milion de Volþi!), brusc
s-o cresteze cu lama. Scurt-circuit. O datã… de

fiecare datã… Degeaba-l dezbrãca în pielea goalã
– de unde înainte o fãceau el în izmene, ºi ea în
neglijeu –, degeaba pipãia aºternutul cu de-
amãnuntul, printr-un fel de minune bãrbatul reuºea
sã introducã în pat tãiºul (fiindcã obiectul era oricum
de negãsit!), ºi odatã cu el durerea! În scurt timp,
era toatã numai rune – pe care trebuia sã le ascundã
de „NKVD-istul cel rãu”, în prezenþa cãruia nu se
dezgolea niciodatã. „Eu cred cã-ºi dosea lama în
pernã, printre pene, totuºi nu l-am prins niciodatã...”,
conchise bãtrâna, dar abia de-acum încolo – lãsa
sã se înþeleagã – începe coºmarul. Dintr-odatã,
„NKVD-istul cel rãu” încetase s-o batã – doar cã
acum îi povestea cu lux de amãnunte tot ce fãcea
peste zi în beciurile Lubeankãi; abia dacã îºi ducea
la bun sfârºit spovedania, cã „bunul torþionar” o ºi
lua la dezmierdat, implorând-o printre suspine din
ce în ce mai voluptuoase sã nu spunã la nimeni,
spre binele ei, dar ºi al lor, iar pentru mai multã
siguranþã ameninþând-o cã-i taie limba. Nu era vorbã
goalã, ameninþarea – insul þinea ascunsã dupã dinþi
o jumãtate de lamã, pe care încerca sã i-o împingã
în gurã cu limba, într-un sãrut pãtimaº. Doar cã ea
îi prinsese miºcarea, aºa cã ceea ce dintr-o parte
ar fi pãrut o lungã sãrutare a la Paolo ºi Francesca,
în realitate nu era decât o luptã pe viaþã ºi pe moarte
cu limbile, mânuind aceeaºi armã albã – care pe
care. Rareori se lãsa fãrã vãrsare de sânge! În scurt
timp, femeia devenise depozitara conºtiinþei lui
încãrcate, ºi tot el primul ameninþa sã dea o
spargere. De unde, pânã de curând, se crezuse la
adãpost de raziile nocturne, ca nevastã de ofiþer
NKVD, dupã arestarea Polinei Jemciujina – cum
Stalin era vãduv, soþia lui Molotov, pe atunci Ministru
al Afacerilor Externe, fãcea figurã de prima doamnã
a þãrii –, ºtiu numaidecât cã nimeni ºi nimic n-o
puteau scãpa de maºina infernalã, decât – poate –
lucrarea mâinilor sale. Dacã tot trãieºti cu
Minotaurul într-un labirint, trebuie cã ºi-a spus, cel
puþin nu te lãsa prinsã; din contrã, apropriazã-þi
labirintul ºi, ori de câte ori Minotaurul se dã la tine,
cearcã de-l surprinde! Zis ºi fãcut. Din puþinele
mobile pe care le avea în casã, zilnic înjgheba un
soi de cruciverba, mereu altul, în ideea de a face
orice înaintare prin apartament o adevãratã cursã
cu obstacole. În paralel, culegea de pe strãzile
Moscovei tot felul de obiecte, de la scaune cu fundul
sãrit la poliþe dezmembrate, pe care, odatã aduse
acasã, le asambla conform unei logici defensive
bine articulate (vizuinã de castor? muºuroi de
furnici?). Incredibil cât de încãpãtoare se dovedi a
fi magherniþa lor; ºi ea, cât ce sã se speteascã tot
cãrând la ultimul etaj – dintr-un motiv obscur, scara
lor nu avea lift – cuiere vechi, dulãpioare, rafturi,
taburete, fel de fel de cutii, scânduri de pat etc.,
etc. Adevãrata provocare începea odatã cu
integrarea lor într-un univers ºi aºa supraîncãrcat
de obiecte, ºi atunci îi veni strãlucita idee de a le
lega într-un circuit închis pe care ar putea sã-l
controleze de la distanþã, fãrã a ieºi din casã. Numai
ea ºtie cum fãcu rost de scripeþi ºi cabluri, ºi cât a
costat-o asamblarea materialului, dupã niºte
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scheme tot mai complicate; ºi de fiecare datã –
moartea se exprimã la prezent indicativ – albele
încep ºi câºtigã în 6 miºcãri, în 12 miºcãri, în 24 de
miºcãri… Nu-ºi acorda nici o ºansã pe termen lung,
dar pe moment putea sã prelungeascã partida cu
încã o mutare. Pe celãlalt front, bãrbatul ei nu se
mai mulþumea sã-i povesteascã faptele lui de arme
– „черный воронок”7, razii nocturne, execuþii
sumare în beciurile Lubiankãi –, ci-i demonta ca
pe-un AKM-74 întreg mecanismul represiv ce
privilegia pedeapsa preventivã, pentru crime care
ar fi putut avea loc. S-ar zice c-o avertiza, dar tot
atunci lãsa loc „bunului torþionar”, iar acesta – cum
se ºtie, înarmat pânã-n dinþi – chema la vãrsare de
sânge: „Умри ты сегодня и я умру завтра!”8, spus
în gând, cum þi-ai face cruce cu limba-n cerul gurii,
iar pe faþã: „Am sã-þi iau gâtul!” Nu va mai apuca –
în noaptea când au venit s-o ridice de la domiciliu,
îi lãsase pe cei „trei în civil” sã intre (de-a dreptul în
labirint – dar ei nu aveau de unde s-o ºtie!), ºi în
timp ce bãrbaþii înarmaþi fãceau percheziþie prin
casã – acum un sistem de capcane bine pus la
punct, acþionând de sine stãtãtor ca un soi de per-
petuum mobile rudimentar de uz propriu –, ea reuºi
sã se strecoare pe ferestruica de la toaletã,
coborând apoi pe scara de incendiu, ºi chiar avu
tãria de caracter sã sune la miliþie de la primul
telefon public pentru a anunþa cã niºte necunoscuþi
tocmai i-au spart apartamentul unui ofiþer NKVD.
Dupã care se fãcu nevãzutã… „ªi lagãrul?”/„ªi
Polina Jemciujina?”, au sãrit bãieþii cu gura, pe douã
voci; oricât ar fi ascuns-o, li se citea dezamãgirea-
n glas. „Regiunea Kustanai, în vara aceluiaºi an.
Nimic de spus – frumoasã femeie!” ªi dupã o pauzã
ce li s-a pãrut nesfârºitã: „Când, în cele din urmã,
am înþeles cã nu mi-ar ajunge o sutã de vieþi ca sã-
mi construiesc un labirint pe mãsurã în Moscova,
nu mai vorbesc de întinsul de necuprins al Rusiei,
pur ºi simplu m-am lãsat prinsã”. La plecare, pe
când bãtrâna se scuzã cã nu-i mai petrece – mâinile
uitate-n poale pãreau sã depene pe-un ghem
invizibil nu atât firul Ariadnei, cât liniile vieþii ale
tuturor celor ce i-au trecut pragul –, trebuie cã au
simþit (tustrei!) cum li se taie picioarele. Nu ar fi
bãgat mâna-n foc pentru ceilalþi doi, el (u)…n(ul)
însã nu a mai revenit niciodatã în camera aceea,
dar nici n-a scãpat cu totul din labirintul veteranei,
de vreme ce se întoarce într-acolo cu gândul ºi
peste douã decenii.

NOTE
1. (rusa) „Am cunoscut-o bine pe soþia lui – în

lagãr.”
2. (rusa) „Noi doi suntem ca douã rime: sânge

ºi dragoste.”
3. (rusa) „Dosarul medicilor”.
4. (rusã) „Duºman al poporului!”
5. (rusa) „medici-otrãvitori”
6. (rusa) „Cine tace – consimte.”
7. (rusa) dubã în care erau duºi cei ridicaþi de

la domiciliu de cãtre NKVD-iºti
8. (rusa) „Mori tu astãzi ºi eu voi muri mâine!”–

slogan exprimând întreaga „filozofie a Gulag-ului”;
un posibil echivalent românesc, din zona
penitenciarã, ar fi: „Decât sã plângã mama, mai bine
plângã mã-ta!”

(fragment)

Cînd, într-o searã ploioasã din toamna anului
1988, tuºa Frosea îi remarcã pe sticlã pe eroii primei
telenovele latinoamericane difuzate de televiziunea
sovieticã, o încerca o durere acutã de mãsea. Însã
anecdota  filmului fu într-atît de palpitantã, încît,
spre sfîrºitul episodului, îi luã durerea cu mîna, cum
nici un anestezic n-ar fi fãcut-o. În viaþa ei nu mai
vãzuse tuºa Frosea ceva mai fascinant. Niciodatã
nu mai simþise atîta neliniºte lãuntricã dupã
vizionarea unui film. Era miºcatã de parcã un
fascicul de luminã îi strãbãtuse întreaga fiinþã.
Filmele sovietice nu mai contau. Rãmîneau, fireºte,
acelea indiene – o pasiune mai veche a ei –, dar în
telenovela latinoamericanã totul era altminteri:
muzica mai exuberantã, vegetaþia mai luxuriantã,
atmosfera mai dramaticã, întîmplãrile mai autentice
iar relaþiile dintre personaje mai complicate. Ulte-
rior, la aceste trãsãturi distinctive se vor adãuga
suspansul mai lung ºi finalul mereu amînat ºi mai
imprevizibil. O durea sufletul de mila sclavei Isaura
– o fatã frumoasã ºi cuminte, asupritã de un
latifundiar cîinos cu numele de Leoncio. Stãpînul
nu numai cã o exploata abuziv, nu doar o înjosea,
ci ºi îi fãcea apropouri supãrãtoare. Însã Isaura avea
tãrie de caracter ºi nu accepta sã se culce cu
asupritorul, fiindcã îl iubea pe un om liber – Tobias
–, cãruia gelosul ºi tiranicul Leoncio îi purta picã.
Dupã fiecare episod vizionat, tuºa Frosea simþea
nevoia sã le împãrtãºeascã prietenelor sentimentele
care o covîrºeau. Participarea emotivã la
frãmîntarea eroilor o împingea spre dezbatere. Se
întîlnea, în curtea blocului, cu Viorica Ionovna ºi
Olga Leonovna pentru a vorbi ceasuri întregi despre
drama Isaurei. Se întindeau cu vorba acolo ºi alte
gospodine ale tranziþiei. Tuºa Frosea era mereu
oripilatã de suferinþa sclavei braziliene.

“Sãraca Isaura, cum poati trãi ea în robie? Cum
poati suporta cruzimea banditului Leoncio?” îngîna,
ºtergîndu-ºi lacrimile, tuºa Frosea.

“Ai dreptate, Frosea. Vai ºî amar de pielea
ei…” ofta din greu Viorica Ionovna, þinîndu-i isonul.

În schimb Olgãi Leonovna îi plãcea sã-ºi
zãdãre prietenele: “N-o mai jeliþi atîta! Cã n-o duce
chiar foarte rãu… O þineþi întruna cu robia. Dar ce
folos cã eu sînt liberã, dacã n-am fost niciodatã
mai departe de Koblevo? Am bani sã plec acum în
Brazilia? Nu am. ªi dacã i-aº avea,  mi-ar permite
autoritãþile?”

Pe chipul tuºei Frosea se aºternea un aer per-
plex: “ªi tot spui, Oliga? Îþi dai sama ce înseamnã
sã fii rob? Îi adevãrat cã nu trãim ca în sînul lui
Avram, dar mãcar sîntem liberi. Iar acum, cu

Iulian Ciocan

Tuºa Frosea
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perestroika asta, poþi vorbi ºi vrei… “
   Aici intervenea implacabil o veteranã de

rãzboi care avea convingerea cã Gorbaciov e un
agent provocator ºi un lingãu al americanilor.

    “Cu perestroika asta o sã ajungem la sapã
de lemn! O sã ajungem sã-i invidiem pe robii lui
Leonsio! O sã vedeºi, nu mai e mult pînã acolo!” le
avertiza veterana de rãzboi ºi discuºia ajungea într-
un punct mort.

Cel mai zguduitor episod fu al paisprezecelea.
Leoncio cel crud îi întinse o cursã lui Tobias. Iubitul
Isaurei se lãsã ademenit ºi fu mistuit de flãcãri într-
o clãdire dezafectatã. Moartea lui Tobias era o
nedreptate strigãtoare la cer! Cum putuse fi atît de
credul? De ce trebuia sã moarã? De ce ea trebuia
sã se despartã de un personaj îndrãgit? Urmau alte
episoade ºi tuºa Frosea nu-ºi imagina cum poate
continua povestea fãrã Tobias. În noaptea aceea,
tuºa Frosea n-a mai putut aþipi. S-a zvîrcolit în pat
pînã-n zori, stîrnind mînia soºului. Acesta trebuia
sã plece dis-de-dimineaºã la uzinã ºi-l înjurã în sinea
sa pe nesocotitul erou al telenovelei. Dupã ce soþul,
cu ochii roºii de nesomn, ieºi din casã, trîntind uºa,
Frosea sãri din pat ºi o sunã pe Viorica Ionovna.

“Ce-o sã facã oare acum Isaura? Crezi cã va
mai putea trãi fãrã Tobias?”

Viorica Ionovna fusese ºi ea profund bulversatã
de moartea intempestivã a iubitului Isaurei: “Of,
Frosea, e o adevãratã catastrofã. Sãrmãnica de ea
era distrusã. Ai vãzut ce faþã avea? ªi ºtii… mã
tem cã poate fi ºi mai rãu…”

“Ce vrei sã spui?”
Viorica Ionovna tãcu preþ de cîteva secunde,

oftã, apoi spuse cu voce înãbuºitã: “Mã tem, Frosea,
mã tem cã Isaura va ceda în faþa lui Leoncio…”

Tuºa Frosea simþi cã i se taie rãsuflarea. Gîndul
cã Isaura ar putea sã se tãvãleascã cu ucigaºul lui
Tobias era de-a dreptul insuportabil.

Dar ºi mai mult o speriarã pe tuºa Frosea
reflecþiile Olgãi Leonovna. Acesteia nu numai cã i
se pãru plauzibilã supoziþia sinistrã a Vioricãi
Ionovna, ci ºi i se înrãdãcinase convingerea cã
Isaura trebuie negreºit s-o lase mai moale: “Pãcat
cã Tobias a murit. Dar haide sã fim sincere, Frosea,
ºi s-o spunem pe ºleau cã el era cam pricãjit ºi
mititel pe lîngã Leoncio. Nu pricep cum a putut
Isaura sã-l iubeascã. Poate cã o sã te superi, dar
eu cred cã Isaura asta va fi proastã dacã nici acum
nu-l va dori pe Leoncio. E înalt, afurisitul, ºi are
ochi frumoºi…”

“Dar… înþãleji cî el vre numai sî se culce cu
ea? Înþãleji cã nu o va lua de soþie?” bîigui tuºa
Frosea.

Olga Leonovna înþelegea, dar nici nu
întrezãrea o alternativã mai îmbietoare.

Toatã ziulica tuºei Frosea îi stãtuse gîndul la
alegerea pe care urma s-o facã Isaura. Încercînd
sã ghiceascã intenþiile nefericitei sclave, uitase sã
pregãteascã mîncarea pentru cinã. Apoi, dupã ce
îºi aminti ºi trebãlui o vreme în bucãtãrie, uitase de
antricoate ºi le-a ars. Flãmînd ºi obosit, soþul se
întoarse cu puþin timp înainte sã înceapã episodul

15, care promitea sã fie lãmuritor în multe privinþe.
Se duse iute în bucãtãrie, vãzu carnea scrumitã
din tigaie ºi înjurã de mama focului: “Undi, blea, îi
mîncarea?” Tuºa Frosea se catapultã din fotoliul în
care aºtepta febril începutul episodului. Se simþea
vinovatã, îi spuse cã îi prãjeºte imediat niºte ouã ºi
încercã sã-i explice cã de vinã e moartea lui Tobias.
Nenea Vova bolovãni ochii, apoi rãcni: “Bãi, muiere
proastã ºi eºti, cum, blea, sî mãnînc eu ouã dupã
ºi am lucrat ca un cal tãtî zîua? ªî cum, blea, sã nu
înþãleji cã actoru n-o murit? O murit gheroiu, fa!”

Tuºa Frosea îºi plecã capul. Ea nu putea ºi
nici nu voia sã distingã actorul de personajul
interpretat de actor.

 * * *

Tuºa Frosea, nenea Vova ºi fiul lor Valeriu
locuiau de-o viaþã într-un apartament comandat de
42 metri pãtraþi. Blocul de locuinþe fusese dat în
folosinþã în 1953, anul morþii lui Stalin, ºi împlinea
– în toamna în care tuºa Frosea descoperea
America Latinã iar Valeriu se întorcea din armatã –
35 de ani! Ca oricare altã stalinkã, îmbãtrînise
înainte de vreme, dar tuºa Frosea era mulþumitã:
sã ai un apartament, fie ºi comandat, în Chiºinãu,
sã fii orãºean nu era puþin! Necazurile Isaurei îi
întãriserã aceastã convingere. În comparaþie cu
suferinþele sclavei braziliene, problemele ei erau
floare la ureche. Da, soþul ei devenise cam irascibil
de la o vreme încoace, ba chiar se îmbãta clei uneori
ºi-i striga sã se ducã în pizda mã-sii, dar parcã
puteai sã compari aceste mici excese cu ferocitatea
diabolicului Leonsio. Tuºa Frosea ºtia cã bãrbatul
ei era în esenþã un om bun ºi milos. Da,
apartamentul lor comandat devenise parcã mai
strîmt dupã ce, în anii ’90, Valeriu le aduse nora
borþoasã pe cuptor ºi mai ales dupã naºterea
nepotului, pe care tuºa Frosea îl luã în primire pentru
a nu periclita studiile tinerilor pãrinþi. Dar Isaura nu
avea nici mãcar un ºopron al ei! Da, dupã ce
strigase zile în ºir “Unire, moldoveni!” împreunã cu
Olga Leonovna, împreunã cu miile de oameni
adunaþi în piaþa din centrul oraºului, tuºa Frosea
se simþi înºelatã de “românizatorii” care lãsaserã
uitãrii economia. Uneori nu mai aveau bani de
coºniþã iar tuºa Frosea, o jumãtate de an, a vîndut
în stradã conserve de peºte pe care le cumpãra la
un preþ mai scãzut dintr-un magazin de la celãlalt
capãt al urbei. Cãratul conservelor s-a terminat
brusc într-o zi ploioasã de toamnã în care tuºa
Frosea, chircitã de durere, se prãbuºi, cu sacoºele
pline, într-o bãltoacã imensã. Medicii Salvãrii, care
au dus-o la spital, îi identificarã o banalã hernie de
disc. Dar parcã robii loviþi cu biciul pe plantaþii o
duceau mai bine? Adevãrat cã uzina nu-i mai dãdea
salarii la timp lui nenea Vova ºi chiar l-a concediat
în cele din urmã, deºi omul nu ieºise încã la pensie.
Însã robii lui Leoncio nici nu visau sã aibã vreodatã
salarii ºi pensii!

ªi tuºa Frosea era mulþumitã. Gîndindu-se la
viaþa Isaurei, Mariei, Leticiei, la viaþa altor eroine
ale telenovelelor latinoamericane, tuºa Frosea se
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pãtrundea de adevãrul cã avea o soartã auritã.
Exista, ce-i drept, o micã dramã: telenovelele se
sfîrºeau cînd pãreau sã nu mai aibã un sfîrºit ºi
cîteva zile femeia se simþea debusolatã. Dar
începea neapãrat un nou serial ºi tuºa Frosea îºi
recãpãta prezenþa de spirit ºi optimismul. Totul era
bine! Ar fi fost de-a dreptul feeric ca ºi Isaura - Maria
-  Leticia  sã învingã greutãþile sorþii, dar asta, nu
se ºtie de ce, era imposibil. ªi tuºa Frosea le
compãtimea.

Într-una din zile, i se furiºã totuºi în suflet o
îndoialã. Îºi aminti de prietena Isaurei – bucãtãreasa
Januaria, negresa care gãtea mîncare din zori ºi
pînã-n noapte ºi care o alina pe Isaura. În mod
ciudat, deºi era sclavã, deºi muncea pe brînci,
Januaria era seninã ºi smeritã. Ea îl ura pe Leonsio,
dar nici nu încerca sã i se opunã. Îi spunea Isaurei
sã fie rãbdãtoare, cãci cîndva va fi bine. Ciudatã
sfãtuitoare! Inexplicabilã resemnare! Tuºa Frosea
era nedumeritã. Cum putea fi aceastã negresã
împãcatã cu soarta? Pãi, era la îndemîna ei sã-i
punã niºte otravã în mîncare latifundiarului ºi sã
scape de asupritorul crud! Dar Januaria nu fãcea
nimic. Era culmea absurditãþii. Se temea de
consecinþe? Sau poate… îi plãcea viaþa de sclavã?
Asta chiar ar fi fost de rîsul curcilor! Altceva era la
mijloc, fireºte, numai cã tuºa Frosea nu înþelegea
ce anume…

 * * *
Ieºind într-o searã la balcon pentru a cãuta un

lighenaº printre vechiturile îngrãmãdite acolo, tuºa
Frosea aruncã o privire în curte. Era frig ºi mîzgã.
Oamenii se aciuaserã prin casele lor. Un bomj
bãrbos scotocea în gunoiul din pubelã. O cioarã
croncãni trist într-un copac golaº. Blocul de locuinþe
de vizavi pãrea o cazarmã adormitã. Totul era
cenuºiu, ºters.

Dintr-odatã tuºa Frosea avu o revelaþie.
Înþelese de ce o apucau de ochi peisajele sud-
americane: ele nu conþineau cenuºiul. Culorile Lumii
Noi erau vii, frapante! Universul Isaurei, cu oceanul
lui azuriu, cu fructele exotice ºi palmierii umbroºi,
cu papagalii zurlii ºi plajele scãldate în lumina
orbitoare a soarelui, era fermecãtor! Nu, nu putea
Moldova, cu iernile ei lungi, friguroase, sã facã faþã
Lumii Noi. Apoi, aproape imediat, tuºa Frosea fu
încolþitã de stupoare: dar cum putea exista sclavia
în acel univers paradiziac? Cum putea sã aparã
exploatarea omului în mijlocul acelei frumuseþi? Era
o nepotrivire flagrantã pe care tuºa Frosea n-o
pricepea nici în ruptul capului. Îi plãcea clima
Braziliei, dar o îngrozea sclavagismul. Brusc tuºa
Frosea se luminã: pãi, Isaura ºi toþi ceilalºi robi
aparþineau unei lumi apuse, acum în Brazilia nu mai
exista sclavie! Or ea, cîþiva ani buni, trãise cu
sentimentul cã Isaura îi era contemporanã, cã
suferinþele sclavei þineau de viaþa prezentã. Mai
mult, ºi dramele noilor latinoamericani, ale eroilor
epocii actuale, tuºa Frosea le vãzuse prin prisma
suferinþelor Isaurei. În mod inexplicabil, toþi eroii
nedreptãþiþi ai telenovelelor fuseserã pentru tuºa
Frosea niºte “sclavi”. Aceastã nouã revelaþie o

buimãci. “Evadarea” Isaurei într-un alt plan tempo-
ral o neliniºtea. Tuºa Frosea voia cu toatã fiinþa ca
ea ºi Isaura sã aparþinã aceluiaºi Timp, aceleiaºi
clipe…

Liliana Corobca

Drumul
Mergeam pe un drum cãruia nu i se vedea

capãtul, eram bine dispus ºi fredonam un cântecel.
Într-o parte era pãdurea întunecoasã, în alta, câmpul
cu flori ºi iarbã înaltã. Pornisem într-o cãlãtorie
lungã, într-un  spaþiu sãlbatic, în afara civilizaþiei.
Tot mergând fãrã grijã ºi admirând florile ºi cântecul
pãsãrilor, am simþit cã pe urmele mele pãºeºte o
fiarã, care a ieºit probabil din pãdure ºi mã
pândeºte, îmi calcã pe urme. N-am avut  timp sã
vãd ce era. Am întors doar capul puþin, zãrind, cu
coada ochilor, un animal care, într-adevãr, se
apropia tiptil de mine. ªi am luat-o la fugã, iar fiara
dupã mine. Dacã voi fi avut ºi un rucsac pe umeri,
îl voi fi aruncat. Fugeam din rãsputeri ºi fiara mã
urma. Gândurile îmi fugeau prin cap mai repede
decât puteau alerga picioarele. Mai ales când am
simþit cã încep sã obosesc, iar fiara nu. O sã îºi
facã vânt, o sã sarã pe mine, o sã mã trânteascã la
pãmânt, o sã îºi înfigã colþii în testicule, o sã tragã
de penis pânã îl va smulge, lichidul gãlbui se va
prelinge, îmi va sfârteca apoi mãruntaiele. Aceste
imagini trebuiau sã-mi dea curaj sã alerg mai
departe.

Eram tânãr, puternic, în floarea vârstei, ºi urma
sã mor în câteva clipe, sfâºiat de o sãlbãticiune. O
moarte lentã, chinuitoare, îngrozitoare. Fiara îmi va
sfârteca mai întîi organele genitale, va scotoci apoi
prin burtã, va mânca de acolo ceva ºi se va sãtura,
dar, înainte sã plece, îºi va chema fraþii, tigri, lei,
mistreþi, lupi, urºi sau ce vor fi fiind, cã nu am avut
timp sã mã gândesc ºi la asta, o sã-mi scoatã ochii,
o sã-mi soarbã creierii, o sã-mi mãnânce inima,
certându-se între ei pentru bucãþica cea mai bunã.
Ceva o sã le rãmânã ºi corbilor, iar la urmã mi se
vor roade ºi oasele. Mi-am vãzut oasele putrezind
la marginea drumului, aºa cum mai întâlnisem
foarte rar, prin  pãduri. Alergam avându-mã mort
înaintea ochilor. Apoi am simþit cã nu pot, nu mai
pot sã fug, nu mai am putere, nu mã mai ascultã
picioarele...  Am sperat cã mi se va opri inima, îmi
va crãpa de efort ºi voi avea o moarte mai uºoarã.
Doream din tot sufletul sã mi se întâmple asta cât
mai repede, sã scap de chinuri, înainte ca fiara sã
mã sfâºie. Dar inima, deºi obositã ºi gata sã sarã
din piept, continua totuºi sã batã, în timp ce
picioarele nu mã mai ascultau ºi puterile mã
pãrãseau. Da, mi se vor smulge ouãle, ficaþii,
plãmânii, inima, o mânã, un picior, cealaltã mânã,
al doilea picior, voi fi sfârtecat, înjumãtãþit, am
acceptat, voi muri în chinuri, m-am împãcat ºi cu
acest gând, ce repede se moare ºi niciun ultim
gând, nici o înãlþare spiritualã, nimic profund, niciun
regret, niciun sentiment, nici greaþã, nici fricã, nimic
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ºi m-am prãbuºit la pãmânt.
Nimic. În prima clipã nu am simþit nimic, nu

mi-am dat seama ce se întâmplã, probabil îmi
pierdusem conºtiinþa. Þineam ochii închiºi,
genunchii strânºi, sã mã apãr cât de cât. Fiara m-a
adulmecat sã vadã dacã nu cumva am murit, m-a
atins cu botul, probabil, apoi s-a îndepãrtat. Am
simþit apropierea ºi am deschis ochii, realizând cã
încã mai trãiesc, cã nu mã doare nimic ºi nimeni
nu a sãrit peste mine, sã mã mãnânce. În faþa mea
se afla o lupoaicã enormã, nu era lup, ci lupoaicã,
cu ugerele pline ºi lãsate, probabil avea pui mici pe
care-i alãpta. Când m-am miºcat, lupoaica a dat
din coadã, bucuroasã, apoi a început sã scheune.
Stãtea la câþiva metri de mine, sã nu mã sperie, sã
mã asigure cã intenþiile ei nu sunt agresive. Sã n-o
iau iar la fugã. Scheunã, fãcând câþiva paºi spre
pãdure, revenea, iar scheunã. Mã chema s-o urmez.

Aºa am fãcut ºi, când ea o lua la fugã, grãbeam
ºi eu pasul. Întorcea din când în când capul sã vadã
dacã vin din urmã. Nici prin cap nu mi-a trecut, dupã
ºocul prin care trecusem, sã n-o ascult. Nu
cunoºteam locurile, eram pentru prima oarã pe
acolo ºi nu bãnuisem ce râpi abrupte poate ascunde
pãdurea. Prãpastia a apãrut brusc în faþa noastrã
ºi lupoaica se opri. S-a dus spre margine ºi a urlat
jalnic. Un scheunat  firav  îi rãspunse. M-am apropiat
ºi am vãzut doi pui de lupi, unul agãþat de un tufar,
celalalt scâncind pe marginea unei stânci ieºitã în
afarã, care forma o micã platformã ºi mã împiedica
sã vãd fundul prãpastiei. Am înþeles, lupoaicã are
nevoie de ajutor, ºi-a dat seama cã nu-ºi poate salva
singurã puii, fãrã a-ºi pune viaþa în pericol, iar eu,
om cu picioare lungi ºi cu cine ºtie ce alte posibilitãþi,
o puteam ajuta.

Îi eram atât de recunoscãtor cã nu m-a mâncat,
îmi devenise atât de dragã, încât am pornit imediat
sã-i salvez puii. Am coborât pânã la ei ºi i-am luat,
unul a început sã-mi sugã un deget, celalalt mã
privea cu fricã. I-am þinut la piept ºi mi-am mângâiat
cu ei obrajii. Lupoaica dãdea din coadã, bucuroasã.
M-am cãþãrat sus cu puii, i-am pus jos ºi ea i-a
îndepãrtat de marginea stâncii, apoi s-a apropiat
iar de prãpãstie ºi a urlat din nou. A mai rãmas un
pui?  Un punct negru nemiºcat se zãrea jos de tot,
lângã râuleþul care curgea pe fundul prãpastiei. La
o adicã, puteam sã refuz sã cobor dupã ultimul pui,
deºi lupoaica încerca sã mã convingã. Poate puiul
murise, dar simþeam nevoia sã risc, sã fiu cât mai
aprioape de moartea, acceptatã cu puþin timp în
urmã, care îmi împedica trecerea bruscã la viaþa
de dinainte. Am cãutat calea cea mai bunã spre
punctul negru de lângã râu. Spre mirarea mea,
existau trepte care duceau în jos ºi fãceau
coborârea mai puþin periculoasã. Cu cât coboram,
cu atât se auzea mai bine râul susurând tainic. Când
am ajung acolo, mi-am dat seama cã nu era aici
fundul prãpastie, ci ºi mai jos, m-am uitat în jur ºi
m-am minunat de frumuseþea locului, de peºtera
adâncã ºi întunecoasã de unde pornea timid râul.
Spre peºterã nu puteam sã ajung decât de sus,
stâncile abrupte o pãzeau de vizitatori nedoriþi.

Punctul negru era viu, i-am udat botul cu apã ºi a
miºcat din lãbuþe. Sus nu se vedea nimic, sper cã
nu a plecat lupoiaca. Nu, sigur simte cã ºi acest
pui trãieºte ºi cã o sã i-l aduc. Mã atrãgea peºtera,
mã fascina ineditul ºi vraja locurilor. Mi-am muiat
mâinile pânã la cot în apa rece ºi hai sus, lupuºorule.

Eram fericit, mândru, salvasem trei pui de lup
ºi eram sigur cã lupoaica n-o sã mã mãnânce. Sus,
cei doi pui mâncau deja lapte de la mama lor, l-am
pus ºi pe al treilea alãturi. M-am aºezat ºi am privit
în jur, fãrã sã mã pot gândi la ceva. Am vãzut cum
lupoaica îºi duce puii undeva. Pleacã deci, va trebui
sã plec ºi eu în drumul meu. Dar nu m-am miºcat
din loc. Apoi lupoaica a apãrut ºi mi-a lins mâna,
ca un câine, bucuros cã s-a întors stãpânul drag
dupã o lungã absenþã. Îmi era recunoscãtoare. Am
mângâiat-o ºi eu ºi, când m-a chemat iar, am urmat-
o încrezãtor. S-a oprit în faþa celor douã stânci care
închideau peºtera minunatã, a scurmat undeva ºi
a scos cu botul un obiect ciudat, s-a frecat de mine,
schelãlãind scurt ºi voios ºi a dispãrut. Obiectul
trebuia introdus în gaura dintre stânci. Aºadar,
lupoaica mi-a dat cheia, pentru cã i-am salvat puii.

De fapt, acesta era drumul, spre aceste stânci,
spre aceastã cheie. Mi-l imaginasem altfel însã.
Credeam cã voi avea de mers luni de zile sau chiar
ani. ªi iatã-mã despãrþind ºi îndepãrtând stâncile.
Iatã-mã intrând. În altã lume. În altã dimensiune. În
imperiul cãutat ºi mult visat. Am pãºit atent, era
întuneric ºi nu vedeam nimic. Am auzit închizându-
se stâncile porþii în urma mea. Nu existã cale
întoarsã. Imperiul începe.

(Fragment din romanul Imperiul fetelor
bãtrâne)

Mitoº Micleuºanu

Molima
 Pe aici vã rog, atenþie la trepte! Îmi pare foarte

rãu pentru disconfort, dar mãºtile sunt singura
soluþie. Aerisirea nu mai merge de câteva zile ºi
duhneºte sinistru! Oricum, de când s-a ars
generatorul principal, n-a mai mers nici aparatura
de resuscitare ºi ne-au murit vreo zece mii de titluri.
Avem rafturi întregi în descompunere ºi încã vreo
cinci mii de titluri pe moarte. Este oribil! Anul trecut
abia ne reveniserãm dupã molima care ne-a atacat
coperþile, a mutilat titluri, nume de autori, iar acum
e ºi mai grav! Cãrþi agonizând, umflate de eczeme,
hârtie plinã de bube, cuvinte dispãrute, cotoare cu
ulceraþii, scurgeri de litere ºi emanaþii pestilenþiale.
Vreau sã vã spun cã am îngropat un camion de
cãrþi pânã acum, iar ele mor în continuare! Pe unele
le-am îngropat de vii, fiindcã nu mai aveau nici o
ºansã, dar cel mai trist a fost cu cele de rugãciuni!
Ele pur ºi simplu au ignorat epidemia! Unele,
îngãlbenite peste noapte ºi deformate în ultimul hal,
au început sã scuipe capitole întregi, pasaje
infectate ºi cheaguri de litere! Altele, chiar s-au
lichefiat, dar cele mai multe n-au acceptat nici un
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tratament! De la evanghelii n-am reuºit sã extragem
nici o mostrã pentru reeditare! Pur ºi simplu n-au
vrut sã se mai deschidã, de parcã au fost înmuiate
în clei ºi lãsate la soare! Dar sã vedeþi ce-a fost la
dicþionare! Dumnezeule, nu mi-am imaginat
niciodatã cã un dicþionar pe moarte se umflã ºi
fermenteazã cu un zumzet înfundat! Indiferent de
limbã, acelaºi zumzet, de parcã ar fi plin cu bondari!
Iar tratatele de filosofie, nu vreþi sã ºtiþi ce emanã!
Eu personal era sã leºin de câteva ori. Microbiologul
nostru a observat cã literatura se descompune cu
atât mai repede cu cât este mai coerentã!
Paradoxal, nu-i aºa? ºi asta fiindcã imunitatea ei
are o logicã, iar logica este vulnerabilã la infecþii!
Absurdul, spre exemplu, are o imunitate absurdã,
o logicã alienatã, iar asta îl protejeazã pe moment.
La debutul bolii, nu vei auzi o tuse de la un absurd
autentic! Dar din pãcate, pânã la urmã o încheie ºi
el în puroaie, alãturi de celelalte domenii, curente,
ramificaþii.

Doamne, cum duhneºte! Spunea cineva cã
literatura este nemuritoare. Sã treacã pe la noi, sã
vadã aici nemurire! Nu-mi plac oamenii care aruncã
metafore gratuite ºi confundã realitatea cu poezia.
Apropo de poezie, n-am înregistrat niciun deces
printre cãrþulii! Mãcar atâta bucurie! Dar e foarte
straniu, poezia intrã în letargie ºi nu mai rãspunde
la stimuli. În schimb o poþi rãsfoi liniºtit, fãrã sã te
umpli de puroaie, aºa cum se întâmplã în cazul
prozei, dar mai cu seamã în cazul tratatelor de
filosofie.

Ce sã mai zic? Suntem depãºiþi! Am vorbit
asearã cu un bibliotecar pensionat ºi mi-a spus cã
pe vremea lui cãrþile mureau fie de moarte bunã,
fie ucise! Molime nu prea erau, decât anemii,
tensiune ridicatã, palpitaþii, nevroze ºi adesea
automutilãri. Acum spre exemplu, cãrþile nu se mai
închid în sine ca pe vremuri, dar molimele s-au
înmulþit ºi se transmit mai uºor. Imunitatea literaturii
a scãzut în general. Sau poate n-am dreptate,
fiindcã dicþionarele nu sunt literaturã, dar cad la pat,
instantaneu ºi mor pe capete, alãturi de manualele
ºcolare! Pe de altã parte, compendiile farmaceutice
n-au nici pe dracu’! Nici la albumele de artã n-am
observat vreo depresie! Iar ziarele simuleazã în
ultimul hal, zac îngãlbenite ca de la cirozã! ºi când
te gândeºti la hârtia lor subþire, de care nu se prinde
nici o eczemã! În timp ce ditamai coperþile blindate
se scofâlcesc ºi se înmoaie de la te miri ce virozã!
Mda, cãrþile sunt niºte fiinþe paradoxale. Dar ºi mai
paradoxalã este carnea cãrþilor! Apropo, bibliile
sucombate îºi îndoaie nasul! Prima datã se
infecteazã Ecleziastul ºi nu Facerea, cum au
presupus unii specialiºti. Aºa cum peºtele se împute
de la cap, aºa Biblia se împute de la Ecleziast! Apoi
se împute Apocalipsa, dupã care Geneza! Cu
Ecleziastul ne-am clarificat din start! Dacã totul e
deºertãciune, atunci inclusiv deºertãciunea e
�de ertãciune! ºi dacã deºertãciunea e deºertãciune,

atunci se anihileazã, implodeazã, nu mai rãmâne
deºertãciune nicãieri! Unii spun cã totul este iluzie!

Ce cliºeu pueril! Dacã totul este iluzie ºi iluzia este
iluzie, nu? ºi dacã iluzia este o iluzie, atunci e o
minciunã! Toate chestiunile astea preþioase, cu iz
de înþelepciune sunt niºte minciuni! Niºte þepe
rafinate! ºi totuºi, se împut mai încet ca nihilismul!
Aveam pe undeva o lucrare despre nimic, pãi s-a
umplut de muºte imediat, nici mãcar n-a prins
mucegai! Nimicul! Ce pretenþie decadentã!
Speranþa fricoºilor, refugiul reducþioniºtilor, a
impotenþilor de cortex, a celor slabi de înger þi lipsiþi
de imaginaþie! M-am cam enervat, mã scuzaþi! Dar
nu-i suport pe cei care existã ºi susþin cã nu vor
mai exista! Acesta este retardul autentic, nu cel
recunoscut din punct de vedere patologic! Ei bine,
despre autopsia Bibliei vã povestesc altãdatã nu
de alta, dar am dat ºi peste cãrþi cu urechiuþe!
Despre injecþia sfântã ai auzit? Sunt prelevate file
dintr-o biblie pe moarte, sunt macerate în lichid
amniotic, apoi injectate în aortã. O dozã minimã
este suficientã pentru a inocula Nebunia întru
Cristos! Este singurul vaccin care previne atacul
temporalitãþii! Dar este foarte scump ºi nu poate fi
contrafãcut, evident, ca orice nebunie de calitate!
V-aþi gândit vreodatã cã lumea aratã cum aratã
astãzi datoritã unui morman uriaþ de cãrþi arse ºi a
unei moviliþe de cãrþi salvate? Poate cã focul a
mistuit o lume mai bunã sau dimpotrivã o lume mai
sinistrã. ile ne-au modelat gândirea iar gândirea a
modelat lumea. Sunt convins cã au fost ucise mai
cu seamã cãrþile importante. Unele au fost interzise,
altele distruse, iar pe rafturile noastre au ajuns, în
principiu, cãrþile care s-au conformat binelui ge-
neral valabil. Dar nimic nu este mai odios decât
binele general valabil! Dar asta e o poveste
complicatã! Acum trebuie sã plec! Dacã nu vã
incomodeazã masca, puteþi rãmâne! Acolo e scãriþa
pentru rafturile superioare, iar dincolo, sala de
lecturã! Vã asigur, o linite mai apãsãtoare ca la noi
nu veþi gãsi nicãieri!

CASE PE MALUL SOMEªULUI
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Într-unul dintre nenumãratele sale sensuri,
critica înseamnã eminamente descriere, înainte de
orice altã intenþie. ªi aceasta pentru cã, pur ºi
simplu, mai întîi de toate trebuie stabilit obiectul ºi
definiþia lui. Iar orice descriere tinde sã le
aproximeze cu o cît mai mare fidelitate. Ideea cã
un critic îºi inventeazã obiectul este un evident
paradox, frumos desigur, dar ineficace ºi irelevant,
dacã transcendem planul subiectivitãþii, în cãutarea
unui adevãr al „existenþei pozitive”. Pe de altã parte,
circumscrierea obiectului de interes exegetic
depinde ºi de tipul ºi de modalitatea abordãrii.
Dincolo de redarea lui brutã, am zice chiar
tautologicã, descrierea pe cale analiticã priveºte în
principal, dacã nu chiar exclusiv, formele ºi
mecanismele de producere a efectului estetic. De
unde ºi importanþa ei excepþionalã ºi decisivã în
exerciþiul judecãþii axiologice.

Dar analiza, ca mod privilegiat de descriere a
obiectului artistic, poate avea în vedere, discrimi-
nator ºi exhaustiv, nu mai puþin semantica textului
literar, punînd între paranteze problema valorii
estetice, în beneficiul substanþei simbolistice ºi
ideatice. În felul acesta însã, vede oricine cã analiza
semanticã alunecã lent din planul descrierii pozitive
în acela al hermeneuticii, adicã al extragerii
semnificaþiilor din configuraþia operei. Iar aici e
posibil mai întîi un tip de abordare „denotativã”, care
fixeazã interpretarea obiectivã ºi singularã a operei
respective, coincidentã mai totdeauna ºi cu intenþia
autorului, mai presus de orice ipotezã (cazul
„Luceafãrului” eminescian). Simplitatea ºi relativa
facilitate a acestui tip de interpretare (denotativã),
oricît adevãr ar pune în luminã, nu satisfac însã
gustul celor mai mulþi dintre critici, care se simt
obligaþi sã îmbogãþeascã orizontul semnificaþiei
fundamentale, recurgînd la virtuþile „conotative” ale
aspectelor aºa-zicînd materiale, care concretizeazã
opera. Se înþelege cã aceastã abordare, din
perspectiva capacitãþii „conotative” a textului ºi a
simbolisticii lui, deschide calea tuturor speculaþiilor
sau utilizãrilor, cum ar spune Umberto Eco, posibile
ºi imposibile, pînã la cele mai aberante ºi uneori
chiar cele mai fantasmagorice, a ipotezelor celor
mai imprevizibile, dar ºi mai specioase din pãcate,
în pofida inteligenþei ºi originalitãþii cu care nu o
datã sînt formulate. Farmecul fanteziei dezlãnþuite
nu e totuºi adevãr.

Rari sînt criticii care sã se înscrie într-un singur
plan, fie al analizei formale, fie al semanticii textului,
fie în sfîrºit al interpretãrii „conotative”. Obiceiul
curent este amestecul ºi interferenþa planurilor, cu
o mai frecventã supralicitare a celui din urmã,
întrucît o asemenea hermeneuticã, în totalã sfidare
a oricãrei norme de control, dã criticilor sentimentul
unei libertãþi creatoare nelimitate ºi „nepedepsite”

(„ce vice impuni”). În consecinþã, comentariile lor
sînt de o abundenþã ºi de o varietate mirobolantã,
care le mîngîie ºi le amplificã orgoliul de a se socoti
scriitori în acelaºi sens cu „beletristicii”. Nu adevãrul
mai conteazã pentru mulþi („Ce e acela adevãr?”),
ci farmecul imaginaþiei, al inventivitãþii ºi al
inteligenþei critice (sã ne reamintim voga de care s-
a bucurat o vorbã a lui Ralea, devenitã un soi de
emblemã a noii critici din anii ’60 – ’70 ai secolului
trecut). Dar dacã o enormitate de lucruri se pot
amesteca în comentariile criticii, e bine totuºi sã nu
neglijãm ordinea planurilor principiale, chiar dacã
nu o respectãm ºi chiar dacã nimeni, sau aproape
nimeni nu-ºi declarã o opþiune semnificativã pentru
unul sau altul dintre ele. Am þinut sã facem aceste
disocieri pornind de la lectura unei noi cãrþi a lui
Constantin Trandafir, Pactul conversaþiei. Naraþiuni
critice (Editura Ideea Europeanã, 2014), întrucît, aºa
cum cititorii noºtri vor fi observat de mai multã
vreme, noi nu recenzãm în sens propriu, ci preferãm
sã discutãm ºi sã problematizãm întotdeauna ideile
ºi atitudinile conþinute în diversele volume care ne-
au reþinut atenþia.

Pactul conversaþiei este un exemplu
concludent pentru multe dintre aceste consideraþaþii
preliminare ºi contribuie la o bunã caracterizare a
autorului sãu. El adunã laolaltã, în trei secþiuni, texte
despre poezie, prozã ºi criticã literarã. Constantin
Trandafir scrie cu egalã umoare ºi disponibilitate
despre oricare dintre acestea. El este neîndoielnic
un exeget fãrã preferinþe partizane, comprehensiv
ºi echidistant. Cartea de faþã o dovedeºte ºi mai
bine decît altele prin comparaþia nemijlocitã pe care
ne-o faciliteazã. Abordînd orice gen, fãrã
angajamente sau prejudecãþi, autorul nostru se
aratã tot aºa de deschis ºi de receptiv faþã de
perspectivele metodologice. El practicã ºi
analizeazã, mai mult cea semanticã decît cea
formalã, ºi interpretarea mai mult cea „conotativã”,
liberã ºi prezumtiv creatoare, dar mai puþin cea
condiþionatã de obiectualitatea operei ºi de
intenþionalitatea ei auctorialã („intentional fallacy”?).
Totuºi, în raport cu ele se judecã ºi se stabileºte
valoarea esteticã a unei opere, iar nu prin prisma
productivitãþii hermeneutice, a fanteziei speculative
ºi a „imaginaþiei” critice. Se poate constata cu ochiul
liber cã în concepþia ºi practica lui Constantin
Trandafir aparþin domeniului artistic atît scrisul, cît
ºi oficiul critic, la fel cu un roman, sau cu o poezie.
Este binenþeles aici vechea schismã care a generat
disputa dintre impresionism ºi pozitivism,
neîncheiatã încã, dupã cum se vede, pînã azi, în
pofida alegaþiei cu aer de superioritate absolut
gratuitã cã ea s-ar fi clasat demult. Fascinaþia
cãlinescianã, care face victime în prea multe
privinþe, se aflã cu siguranþã printre factorii de

Ordinea din amestec
Florin Mihãilescu
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maximã influenþã în acreditarea acestei credinþe.
Criticul nostru îºi asociazã ºi alþi confraþi, dînd
impresia cã opiniile sînt doar ale acestora, deºi el
le îmbrãþiºeazã cu nu mai puþinã convingere. Dar
mai curînd demodatã ni se pare discuþia despre
„critica totalã”, o himerã demult expiratã. Aceasta
este o altã mare ºi complicatã problemã, pe care
nu o vom relua aici ºi acum.

Întrebarea capitalã ar fi cea privitoare la relaþia
criticii cu obiectul sãu. Pornind de la Gabriel Dimisianu,
Constantin Trandafir noteazã: „A vedea critic
înseamnã a vedea obiectiv”, dar continuã oximoronic:
„Aº adãuga, o imparþialitate a gustului propriu, cãci
critica este prin definiþie subiectivã” (p. 213). Or, atunci
ar însemna cã actul critic e unul de creaþie literarã,
ceea ce ne aruncã într-o gravã confuzie ºi într-o
veritabilã fundãturã terminologicã. În aceste condiþii,
ce însuºiri ar intra în definiþia artisticã a criticii? „La
calitatea literarã a criticii contribuie mulþi factori, dintre
care sã amintim doar individualizarea sensibilã,
semnificativã, deschiderea stilisticã, propensiunea
oralã, refuzul preþiozitãþii, chiar ironia ºi umorul” (p.
264). Însã dacã e adevãrat cã în criticã nimic nu

împiedicã a fi folosite ºi mijloacele literare, aceasta
nu elucideazã cîtuºi de puþin chestiunea fundamentalã
a relaþiei dintre subiect ºi obiect, care neliniºteºte
conºtiinþa noastrã teoreticã.

Amestecînd într-o deplinã libertate diverse
forme de expresivitate cu precizia ºi acurateþea
ideilor (sînt în volum bunãoarã cîteva portrete
remarcabile etc.), dar mai cu seamã aproape toate
abordãrile metodologice, Constantin Trandafir n-ar
fi desigur încîntat sã se miºte pe traiectorii limita-
tive, adept cum se înfãþiºeazã al criticii ca varietate
de artã ºi nu al uneia ca disciplinã intelectualã,
însetatã de adevãr ºi de claritate raþionalistã.
Amestecul (dar nu amalgamul!) e greu de evitat,
mai ales cã face parte din farmecul libertãþii de
miºcare ºi de exprimare. Ordinea rãmîne pe seama
noastrã, a spiritelor logocentrice, partizani mai
degrabã ai reconstrucþiei decît ai deconstrucþiei ºi
mai mult ai luciditãþii decît ai confuziei. Mãcar pe
planul conºtiinþei teoretice, ne-ar plãcea sã-l regãsim
alãturi pe talentatul nostru confrate. Sînt destule
semne ºi dovezi în prezenta carte, care ne
încredinþeazã în acest sens.

PEISAJ VENEÞIAN
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Despre Mariana
Vartic, autoare pânã acum
a trei romane ºi a unor
piese de teatru, plus un
eseu critic dedicat lui Anton
Holban ºi un libret de operã
dupã romanul Loreley de
Ionel Teodoreanu ºi o
dramatizare a romanului
La rãscruce de vânturi, la
care se adaugã importante
traduceri, s-a scris nedrept
de puþin. Discreþia ºi pen-

umbra în care trãieºte de ani buni, care e ºi
editorialã, fiindcã a publicat la edituri fãrã un spaþiu
larg de difuzare, vor fi contribuit împreunã la
reducerea ariei de rezonanþã a unei creaþii
valoroase, cu un univers individualizat ºi mãrci
stilistice proprii. Ar trebui doar ca romanele sale,
de exemplu, sã fie  recitite pentru a descoperi un
prozator de forþã, matur, sigur pe discursul sãu, de
o densitate ºi  expresivitate care ar fi trebuit s-o
plaseze pe autoare printre numele cele mai vrednice
de atenþie din repertoriul scrisului românesc actual.O
reeditare s-ar impune, urmatã de lecturi atente.

Timp rãtãcit, tipãrit de curând la editura, mai
ales digitalã, „eLiteratura”, în condiþii grafice
modeste, al treilea mic roman dintr-un ciclu ce are
ca protagonist un  personaj cu fizionomie cunoscutã:
adolescenta, fetiþa aflatã în pragul pubertãþii,  mai
curând singuraticã, retractilã, dar care trãieºte ºi
observã cu o surprinzãtoare acuitate lumea  îngustã
în care trãieºte. Despre primele douã cãrþi, Irina
Petraº – unul dintre rarii critici care au scris despre
Mariana Vartic – reia ºi completeazã glose pe
marginea prozei sale într-un text introductiv foarte
convingãtor: reaminteºte calitãþile evidente ale
scrisului sãu, cu „echilibrul precar ºi fertil, la graniþa
dintre real ºi imaginar”,„densitatea epicã
extraordinarã”, acuitatea deloc comunã a notaþiei
senzoriale, din care se încheagã o lume de o
materialitate densã,  care preseazã puternic asupra
simþurilor ºi se propune receptãrii cu un soi de
agresiune permanentizatã ce menþine toate
antenele fiinþei în stare de alertã. O solitudine
neliniºtitã, de fãpturã curioasã de tot ce se întâmplã
în jurul ei, puþin confuzã într-un orizont al cunoaºterii

Un nou
roman de
Mariana
Vartic

Ion Pop

aflat abia la începutul umplerii cu conþinuturi
consistente, defineºte acest personaj, regãsit ºi la
vârsta târzie a rememorãrii eºecurilor, într-um „elan
încremenit”, lipsit de ºanse, al sensibilitãþii – cum se
întâmplã în Prãpastia de hârtie (2003).Crimã cu
înlocuitor(200)) ieºea oarecum din aceastã serie, cãci
recurgea la o formulã mai accentuat schematizatã
epic, cu multe ambiguitãþi în comunicarea dintre
evenimentul real ºi cel de proiecþie oniricã a
frãmântãrilor eroinei (femeie maturã, singuraticã,
obsedatã de îmbãtrânire ºi pusã în situaþia de a se
confrunta cu personaje de o tinereþe agresivã). Timp
rãtãcit se întoarce la vârsta pubertãþii tulburi a
personajului, ce pare a fi mai fertilã epic ºi analitic
decât în romanul precedent, reactivând un discurs
analitic de o frapantã densitate, ce topeºte micile
dezvoltãri narative în miºcarea de du-te-vino dintre
lumea din afarã ºi cea lãuntricã, dintre vocile
celorlalte personaje ºi vocea proprie, în fraze dense,
de mare întindere, fãrã punctuaþie, amintind cumva
de formula faulknerianã din Zgomotul ºi furia. E aici
o aglutinare de miºcãri epice ºi de popasuri intim-
confesive, de acþiune ºi reflexivitate, care dau
comunicãrii un soi de concreteþe materialã, de
vâscozitate care te prinde în substanþa ei mâloasã,
confuzã, în deplinã osmozã cu lipsa de claritate, cu
înceþoºarea privirii adolescentei ale cãrei perspec-
tive deschise spre universul celorlalþi se aflã în plin
proces de coagulare.

Spaþiul epic a relativ restrâns ºi aici, personajele
puþin numeroase – fetiþa ºi mama ei vin în mediul
rustic în care trãieºte Bunica ºi soþul ei, preot greco-
catolic de curând eliminat de oficialitate prin
desfiinþarea Bisericii Unite cu Roma. Mai este gãzduit
în casã ºi cuplul Pusi cu al sãu Grig, ofiþer de carierã
sub vechiul regim, acum marginalizat, o mãtuºã
pictor, Veronica, perechea aflatã în  vizitã a altei
mãtuºi, Mina, cu unchiul Matei, bãtrâni bolnãvicioºi
ºi dificili, - plus omul de casã Iacob, flãcãu viguros ºi
frust, presupus „cronicar”, îndeajuns de misterios,
al evenimentelor din mica societate, care ºi-ar
însemna pe un fel de rãboj niciodatã vãzut, tot ce se
petrece. Dar mai strãbate naraþiunea ºi Mãriuþa,
slujnica rãmasã gavidã de pe urma unor multiple
amoruri tãinuite, cu un  proces de gestaþie ce dureazã
cât tot romanul, întreþinând o atmosferã de
senzualitate stranie. Cele mai puþin de douã sute de
pagini ale cãrþii sunt, de fapt, aproape exclusiv, un
amplu monolog al protagonistei pornite într-un proces
de anamnezã, de rememorare a acelor momente
decisive pentru procesul sãu de creºtere ºi
maturizare. Proces îndeajuns de confuz ºi din cauzã
cã momentul social-istoric pe care-l putem ghici din
aluziile naratoarei este el însuºi plin de obscuritãþi.
Deducem, de pildã, cã „musafirii” Bunicii au cam fost
daþi afarã din casele lor de la oraº, devenind o lume
dezafectatã, de „foºti”, cã e vorba despre epoca
apãsãtoarelor cote obligatorii, a ameninþãrii
permanente cu arestarea, obligatã la promiscuitate
în noile condiþii de represiune ºi forþatã cumva sã
trãiascã într-un cerc foarte restrâns în care acþiunile
ºi stãrile de spirit manifeste sunt mereu deublate de

eLiteratura, 2015
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culise al unor vieþi intime tulburi, nu o datã convul-
sive ºi izbucnind cu violenþã la suprafaþa com-
portamentelor.

Adolescenta asistã cu simþuri încordate ºi ochi
miraþi sau speriaþi la acest proces de împotmolire a
unei lumi altãdatã limpezi, a copilãriei nu prea
îndepãrtate, înregistrând cu o  neobiºnuitã acuitate
tot ce se întâmplã în jur, apropriindu-ºi trãirile
celorlalþi, notându-le umorile, impuilsurile rãu
mascate, pe fundalul unui „timp tãrãcit“, cu simetrice
„rãtãciri” ale propriului comportament. O sensibilitate
aproape maladivã menþine în vibraþie toate antenele
fiinþei, fetiþa Marianei Vartic e, în fond, rudã apropiatã
cu cealaltã „fetiþã”, a Hortensiei Papadat-Bengescu,
ce înregistra, tot aºa, pânã la tensiuni paroxistice,
încordãrile din universul ei familial. Criza pubertãþii
e remarcabil surpriunsã în paginile cãrþii, tocmai
pe acest fond de senzualitate ºi instinctualitate
difuzã, ce impregneazã mai fiecare act al
personajelor. Primele impulsuri erotice (prezenþa
obsedantã a tânãrului preot ortodox, blondul  „cu
ochi albaºtri”, care e numit în locul bunicului, în
asociere cu prezenþa servitoarei Mãriuþa, al cãrei
copil îl vede rotunjundu-se în pântecele matern de
la o zi la alta, aventurile erotice ce se pot ghici în
culise, cu trimiteri nu doar la unchiul Grig, ofiþerul,
ci ºi la Iacob ºi chiar la alþi membri ai familiei),
surprinderea unor porniri ucigaºe la unele
personaje, dar ºi înclinaþia spre reverie, interferenþa
dintre oniric ºi stãrile de veghe ale observaþiei
ascuþite despre care vorbeam, asigurã prozei acea
densitate, vizibilã în chiar expresia verbalã, unde
aglutinãrile de cuvinte chemate sã exprime senzaþia
sunt foarte numeroase. Dominanta stilisticã a cãrþii
e datã în primul rând de aceastã excepþionalã ca-
pacitate de a înscrie în cuvânt obscuritatea, fondul
întunecat ºi confuz al trãirilor.

Ca metatext, apar în roman ºi secvenþe ce
reflecteazã asupra posibilitãþilor rememorãrii, la
confluenþa dintre timpul revolut ºi momentul
redactãrii amintirilor, cu foarte interesante observaþii
asupra acestei zone de frontierã existenþialã, în
efortul de recuperare cât mai autenticã a faptelor
narate. Problema timpului se pune aici cu acuitate,
sugerând multipla ambiguitate a raportãrii la trecere
ºi resuscitare: „rãtãcit” e ºi timpul social-istoric
evocat în interstiþiile evenimentelor familiale,
„rãtãcitã” cumva e ºi memoria, angajatã în efortul
dificil de reconstituire.  Psihologiile unificate
oarecum pe acest ecran de trãiri confuze,
fulgurante, cu evenimente abia schiþate, fie din
cadrul familial, fie din viaþa satului, repede înghiþite
de magma epico-analiticã cu elemente greu de
disociat,  „în devãlmãºie”, „nebuloasã colcãind de
sensuri ascunse”, se reþin ºi prin câteva calificative
constante, cu model, poate tot în Hortensia  Papadat
Bengescu, cu reveniri pe parcurs – mãtuºa Veronica
ºi coada sa de pãr împletit, Pusi lustruind cizmele
pretenþiosului soþ Grig, purtãtor ºi de cãmãºi mereu
apretate, Bunica ºi tabieturile ei, dar ºi cu cugetãri
despre moarte ºi înviere, reluate ca într-un fel de
ritual, de memento etic,  în mai multe capitole,

tânãrul preot cu priviri azurii, Iacob cu boneta lui
pestriþã ºi rãbojul invizibil, Mãriuþa cu pântecele
mereu totund, frânturi de frazã caracteristice,
repetate în legãturã cu un personaj sau altul...

Performanþa prozatoarei þine, cum spuneam,
mai ales de aceastã capacitate, deloc comunã, de
a recrea un univers retrãit la nivelul amintirii im-
pregnate de senzaþie, de concrete, de surde neliniºti
ºi impulsuri nerezolvate. Timp rãtãcit e poate cartea
cea mai împlinitã a Marianei Vartic ºi una care
trebuie înregistratã printre titlurile de referinþã din
vitrina epicã a anului 2015.

Simþul
limbii

pariziene
Felix Nicolau

Deloc obositã Linda
Maria Baros! Aceleaºi gre-
nade ºi aruncãtoare de
flãcãri metaforizate ºi în
Înotãtoarea dezosatã.
Legende metropolitane
(Cartea Româneascã,
2015). Abordarea este
inductivã: de la macadam
pânã la acoperiºuri le
pariziene. Atmosfera me-
tropolei occidentale este
încã chagallianã, doar

combustibilul levitaþiei provine din alte surse.
Femeia dominatoare ºi fragilã iese pe stradã
înlãnþuitã de îngerul ei, în timp ce bãrbaþii
clocotesc de sexualitate. Oraºul e un lupanar, o
bolgie din romantismul infernal: „Pe unde trec,
ºmenuiesc baºtanii, îºi fac veacul ºmanglitorii,/
þeparii cu gândul la pârnaie ºi potol” (Cineva
acþioneazã la ordin).

Nicio legãturã cu hiperminimalismul actual al
cotidianului plat ºi înviorat doar de niscaiva
aroganþã livrescã. Linda Maria Baros se menþine
strãnepoatã a lui Lautréamont ºi strãveriºoarã a
poeþilor damnaþi. Arta ei nu suportã clima
temperatã – încãlzirea globalã îi prieºte. Poezia
are fierbinþeli algeriene ºi zimþi ca un briceag
multifuncþional al armatei elveþiene.

Exuberanþa barocã, împinsã uneori pânã la
expresionism ori suprarealism este armatã teoretic
cu ideaþie feministã ºi multiculturalã. În alt con-
text, o asemenea armãturã ar fi fastidioasã, aici,
însã, ea susþine unele texte ce-ºi trag rãsuflarea
într-un vid stilistic, dupã atâtea jerbe, dar le susþine
ºi pe cele prea metaforizate. Marele colecþionar
de întuneric vaginal deruleazã femei-simbol: „În

Cartea Româneascã,
2015

ÎNOTÃTOAREA
DEZOSATÃ

LINDA MARIA
BAROS
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Cartea pe care Dan C. Mihãilescu i-o dedicã
poetului Ioan Alexandru, Ce-mi puteþi face dacã vã
iubesc!?Eseu confesiv despre Ioan Alexandru
(Humanitas, 2015), este în primul rând un exerciþiu

Un exerciþiu
de

admiraþie
Angelo Mitchievici

urma lor, plouã cu lichid de frânã./ Ele însele par
îmbrãcate într-un vârtej de sare,/ ca divinitãþile” ºi
bãrbaþi consumaþi, neputincioºi ºi frustraþi, niºte
ginecologi plângãcioºi cu fesele „reºapate”.

Aceste legende metropolitane îºi au rãdãcina
în citadinismul simbolist, în timp ce tulpina adunã
frunze contemporane: plasticul, consumismul,
hiperexcitaþia, intoleranþa, ipocrizia ºi existenþa
clonatã.

Stilistica volumului include ºi figuri consacrate,
deci riscante, cum ar fi metafore genitivale cu
contrafort epitetic: „ogarii violeþi ai neoanelor”. Mai
utile sunt metaforele simplificate, cu vocabular ac-
tual, plasate în context interlop: „arzoaicele, pe
douãzeci,/ îþi vârã-n pantaloni/ gingii de glaºpapir
ºi flex” (Spre Obelix).

În general, scriitorul român nu se poate detaºa
de prestigiul cultural al Parisului ºi când ajunge
acolo, vede cu mintea, cu memoria. Deja parizianã
pe jumãtate, L. M. Baros ºi-a extirpat complexele/
afectãrile culturale ºi este în stare sã perceapã
Parisul contemporan, cam diferit de cel de acum
jumãtate de veac. O fi decãzut urbanul în sub-
urban, dar substanþã pentru poezie este din belºug.
Pentru cine nu se rezumã la viziunea asepticã
asupra artei a lui Ortega y Gaset, care dispreþuia
figurativismul ºi antropomorfismul, Parisul à
rebours, arghezian, e fântânã de inspiraþie: „femei
înalte, cu elice, devasteazã trotuarele,/ scaneazã
strada, [...]/ De pe terase turiºtii le reteazã
genunchii/ cu o bancnotã de-o sutã” (Aºteptând
turiºtii).

Imaginarul nãvalnic, cotropitor al poetei s-ar
putea dispensa fãrã gri j i  de punctuarea
ireproºabilã a poemelor. În foarte multe cazuri,
ochiul poetic transformã fabulos decorul natural
ori artificial – hiperbole ºi litote la tot pasul: „cerul
bine vascularizat”, „ceaþa vocaþiei ejaculatoare”,
„ogiva pelvisului tãu” (Nici un bãrbat nu te-a
apãrat). Generatorul de imagini este aºadar
impetuos, încât e pãcat cã unele dintre ele nu sunt
editate ºi apoi comprimate cu ajutorul unui
elementar crop.

Al doilea grupaj, Zidurile, expune Realitatea
touchscreen, flexibilã ºi superficialã. Obsesiile
maniacale þin loc de comunicare, de generare de
sens. În Mãnânc ºi dorm, bãrbatul care oferã
plãceri, nu iubitul, mângâie sexul femeii pânã
acesta devine carne vie. Deºi tristã ºi plastifiatã,
aceastã lume alienatã este agitatã de o energie
revoluþionarã buimacã. Feminitatea este singura
componentã imponderabilã într-o lume morbidã ºi
isterizatã: „Genunchii i se ridicã singuri deasupra
patului,/ ca niºte bule de aer, ºi o dau peste cap./
Pubisul ei bombat lumineazã feeric tavanul.
Pubisul/ ºi, dinlãuntru, fosforescentã,/ vezica
natatoare” (Înotãtoarea, côté lingual).

Pe lângã stufosul baroc, odatã cu ciclul al
treilea, Acoperiºurile, devine mai evident un
romantism amniotic, al plutirii purificatoare,
chagalliene. Cele patru valuri de feminism au
sfârºit pe plaja redescoperitei feminitãþi, acum

conºtientã de rolul ei nobil: „Poþi sã le zãreºti
copiii ascunºi sub buric./ Îi vezi cum lumineazã
ca niºte becuri de tungsten” (Dumnezeul
acoperiºurilor).

A nu se înþelege cã poeta este în slujba
vreunei ideologii anume ori a unei pshihanalize
consolatoare, de extracþie elinistã. Ceva din
devoþiunea pentru alteritate a lui Levinas se
gãseºte în versuri, mixatã, însã, cu un nemilos
elit ism sartrian. Teorii le subiacente sunt
suportabile pentru cã edificiul poetic este
thymique, cum ar spune Herman Parret, în crizã
ºi suspensie: „Doar eu tremurând aici,/ cu mâinile
prinse de streaºinã” (Alergarea pe acoperiº).
Imponderabiltatea actantului feminin-poetizant
este contrabalansatã  de mineralitatea ºi
scepticismul altora. Contrarii dezechilibrate,
expresie a unei lumi cadaverizate: „pe marele
bulevard, se desfãºoarã/ vechiul basorelief pe
care aleargã soldaþii greoi de granit./ Aleargã ºi
au pe buze înjurãturi de granit,/ îºi înãbuºã vorba
cenuºie, strãinã, în piatrã./ Luptã-n granit ºi mor,/
duc tot mai greu drapelul./ Din mers, trecãtorii-i
decoreazã cu flegme prelungi” (Fotonii se aºazã
cuminþi pe acoperiºuri).

ªi cum Parisul îºi seduce turiºtii plutindu-i pe
bateaux mouches, existã ºi un grupaj poetic al
podurilor. Figuri ale transluciditãþii predominã aici:
meduza ºi vezica. Urmeazã trei cicluri ºi ele intense:
Subteranele, cu o apãsãtoare simbolisticã sexualã,
Periferiile ºi Drumurile periferice, cu navetiºti, femei
acvatice ºi prunci avortaþi aruncaþi în gunoaie.

Intensã ºi violentã ca poezia Angelei
Marinescu, teoretizantã ºi combativã ca cea a
Mirunei Vlada, poezia lui L. M. Baros este mai
vizualã, mai exuberantã. Deºi acest volum este o
tomografie a Parisului, prin mai acuta conturare a
imaginilor ºi mai ferma dirijare a imaginarului,
poeta încã ar putea sã aprofundeze bestiarul ei
parizian fãrã teamã cã ar deveni previzibilã.
Hiperrealism, mitologie urbanã ºi radical stripping
sunt coordonatele pe care ea ºi le fixeazã;
evolueazã între ele impetuos ºi cu forþã, chiar dacã
uneori calcã în afara terenului de bãtãlie, puratã
de volbura adrenalinei.
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ºi nostalgie a arhaicului rezidã în trãirismul sãu
nedisimulat, în mesianismul ºi combustia vizionarã
în contextul prohibitiv al unor rezerve ideologice clar
formulate faþã de orice “misticã”.

Pentru a prinde magma acestor trãiri, Dan C.
Mihãilescu apeleazã la corespondenþa poetului cu
Ion Cocora sau cu stareþul mânãstirii Rohia,
Iustinian Chira, ultimul, de pe poziþiile duhovnicului,
oferind o perspectivã emblematicã a rolului în care
vedea distribuite deopotrivã talentul ºi sensibilitatea
religioasã a poetului. În fapt, epistolarul dintre cei
doi relevã la o lecturã atentã locul pe care-l face
terþului inclus, Securitatea, la rândul ei foarte
atentã la influenþa pe care poetul o exercita asupra
unui public tot mai mare, precum ºi la anturajul
sãu. Dan C. Mihãilescu asumã o delicatã
operaþiune de disociere-decantare în acest
epistolar a notelor aparent discordante care fac
loc acestui partener neivitat ºi totuºi prezent,
onorându-l cu un discurs care sã adoarmã sau
mãcar sã amelioreze suspiciunile. Istoricul literar
este perfect conºtient cã intrã într-o zonã a
relat ivizãri lor morale, a cameleonismului
conjunctural, a unor tranzacþionãri ºi negocieri al
cãror subtext trebuie reconstruit dintr-o foarte
bunã cunoaºtere a contextului, fapt care, nu
explicã întotdeauna hiperbolizãrile ºi apoteozãrile
comunismului Epocii de Aur. Înclin sã cred, ºi în
aceeaºi direcþie pare sã se orienteze ºi istoricul
literar, cã asistãm la o formã de simbiozã între
revival-ul naþionalist xenofob ºi protocronist deschis
recuperãrii unui spirit naþional pe care ceauºismul
l-a vehiculat ca social glue ºi reþetã localã de
succes ºi o autenticã rezistenþã în faþa ateismului
structural al regimului totalitar. Ceauºescu însuºi
a oscilat între idionsicrasia sa faþã de Biserica
ortodoxã ºi reinvestiarea sa simbolicã drept ctitor,
preluând vechi atribuþii dinastico-voevodale de pro-
tector al Bisericii ºi arhitect politic al statului
naþional. Aceastã ambiguitate este recuperabilã
ºi din atitudinea ambivalentã a clerului ortodox,
pe de o parte de respingere faþã de ateismul
declarat al regimului, pe de altã parte de acceptare
a naþionalismului doctrinar, tot mai radical, aruncat
în neam, fãcând joncþiunea cu virtuþile unui
entocentrism care avea parfumul tare a unor vechi
fanatisme interbelice. În acest sens stã episodul
cu un titlu de capitol de roman, “Unde chiar
generalul Iulian Vlad trebuie sã intre în scenã”,
unde avem o elocventã radiografie a interesului
pe care Securitatea îl acorda poetului prin
intervenþia avizatã ºi “înþeleaptã” a generalului de
Securitate, Iulian Vlad, în activitatea operativ-
informativã care-l viza pe poet. Avem aici un mic
studiu de caz, o analizã pertinentã a “privilegiilor”
acordate personalitãþilor culturale, a felului în care
sensibilitãþile lor erau circumscrise unor strategii
inteligente de atenuare ºi prevenþie a acþiunilor
ostile “regimului nostru”, asociind recompensa cu
intimidãrile subtile. Însã partea cea mai pertinentã
a acestei analize vizeazã construirea unor
complicitãþi ineluctabile pe baza unor “afinitãþi”, a

de admiraþie, în care se fac
auzite o serie de afinitãþi ºi
o veche prietenie, þinutã
discret în notaþii pasagere,
dar prezentã în tonul
abordãrii. De altfel, Dan C.
Mihãilescu practicã o altfel
de criticã-eseu în care
subiectivitatea asumatã,
un impresionism bine
controlat, o colocvialitate
astuþioasã, o verbigeraþie
articulatã ºi eruditã, o
poveste a vorbei extrapo-

latã în domeniul istoriei literare. Într-adevãr, sub
travestiul eseului ºi al confesiunii stã criticul literar
de cursã lungã ºi probabil cel mai prodigios cititor
profesionist pe care-l avem, aºa cã eseul
intersecteazã teritoriul istoriei literare ºi exegeza
unor critici importanþi (Nicolae Manolescu, Ion Pop,
Marian Popa, Alex ªtefãnescu etc.) care au
configurat locul geometric al receptãrii operei. Într-
un torent al reperelor emblematice ºi al markerilor
ideologici, Dan C. Mihãilescu creioneazã contextul
obsedantului deceniu care precede prima etapã a
creaþiei lui Ioan Alexandru vãzutã ca o sincronizare
fericitã între emergenþa unui talent redutabil ºi un
timp care reîncepea sã aibã rãbdare cu lirismul
autentic care face din anii ’60 scena întoarcerii
poeþilor. Autorul acestui eseu ne invitã sã înþelegem
ceea ce însemna în acest context postapocaliptic
apariþia unui poet a cãrui sensibilitate religioasã
marcatã adopta un sunet care pãstra ecourile liricii
blagiene în nota ei expresionistã, un ortodoxism
incantatoriu pe linia poeþilor ardeleni, cu alte cuvinte,
un scandal, “o rupere de catapeteasmã”. Cum sã
vã spun (1964), Viaþa deocamdatã (1965), Infernul
discutabil (1966) sunt volume care-i netezesc
intrarea cumintelui poet ardelean în capitala
miticilor, Bucureºtiul, unde devine student la
Facultatea de Litere ºi-ºi cucereºte auditoriul nu
doar prin versuri, ci ºi printr-o dicþie ºi gesticulaþie
hieratic-transfiguratoare care nu se va adecva
totdeauna inspirat contextului. Este etapa
dionisiacã, panicã, de “extaz panteic”, cu un
sâmbure “eretic”, adicã o religiozitate trãitã plenar,
exuberant, dincolo de marginile ortodoxiei, a poeziei
lui Ioan Alexandru. Vãmile pustiei (1969), “volum
extraordinar, acesta, tulburãtor de singular în
biografia poeticã a literaturii române”, stabileºte un
punct de inflexiune nu doar în opera, ci ºi în
existenþa sa, “rãscruce esteticã, spiritualã ºi
existenþialã deopotrivã”, fapt care-l conduce pe
istoricul literar la o revizitare ºi reevaluare criticã a
opiniilor lui Nicolae Manolescu, Ion Pop et alii. Dan
C. Mihãilescu ilustreazã cu câteva poeme
schimbarea la faþã a poetului ºi precizeazã totodatã
relaþia simbioticã dintre poezie ºi existenþã sau mai
precis, felul de “cãutare”, de parcurs mistic pe care
poezia lui Ioan Alexandru, intratã într-o zodie
psalticã, îl reprezintã pentru devenirea sa. Marca
identitarã a acestei poezii învãluitã în ceremonial
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unor idiosincrasii împãrtãºite, a încredinþãrii unor
roluri sociale satisfãcãtoare ºi a stimulãrii ºi
canalizãrii pasiunilor, ceea ce istoricul literar
numeºte paradoxul valorii tolerate.

Cazul Ioan Alexandru conduce la una dintre
cele mai subtile reflecþii cu privire la limitele
judecãþii morale în cântãrirea complicitãþilor ºi
compromisurilor, a justei evaluãri a contextelor. De
altfel, Dan C. Mihãilescu opteazã nu pentru
judecatã, ci pentru comprehensiune, în aceste
cazuri în care ambiguitatea conduce la relativizãri
morale. În ce fel, însã, Ioan Alexandru reprezintã
un caz interesant, relevant? Ultima etapã a poeziei
lui Ioan Alexandru, cea deschisã de volumul
Imnele bucuriei (1973), care încheie un traseu în
trei etape, “pãgânie extat icã-purgatoriu
ascensional – sacralitate oracularã”, în opinia lui
Dan C. Mihãilescu, ar fi trebuit sã instituie tãcerea
care vine dupã un moment apogetic ºi care închide
perfect un traseu destinal, o devenire. Din pãcate,
posteritatea acestui volum îl înscrie pe poet într-
un mecanism inflaþionar în care tonul revelatoriu
se oficializeazã într-o producþie de serie, care ul-
terior Revoluþiei din Decembrie îi va lua locul
angajãrii politice a poetului de partea Partidului
Naþional Þãrãnesc Creºtin ºi Democrat,
angajament sincer, dar punctat de momente hilare
generate de o certã inadecvare la context a unei
gesticulaþii simbolico-ceremoniale. În fapt, Dan C.
Mihãilescu vizeazã o serie de clarificãri necesare
care disting între ceea ce a reprezentat parcursul
unic ºi emblematic al “celui mai mare poet imnic
din întreaga istorie a literaturii noastre”, cu
cuvintele lui Edgar Papu, ºi derapajele
reprezentate atât de un discurs poetic inflaþionar,
cât ºi de o inadecvare în peisajul politic
postrevoluþionar. Toate acestea au ecranat
receptarea ºi au configurat o serie de rezerve ºi
corective critice justificate, dar în acelaºi timp
obnubilante, restrictive ºi parþiale pe care istoricul
literar le deconstruieºte pentru a recupera plinul
unei personalitãþi unice ºi cumva paradoxale.

Nu odatã criticul ºi istoricul literar fac loc
eseistului; Dan C. Mihãilescu nu se poate abþine ºi
în marginea poemelor sau a reflecþiei critice
construieºte minunate microeseuri, cum este cel
despre “pustie” care ni-l readuce în primplan pe
autorul epistoliadei-eseu (în dialog cu Ciprian
Mãceºaru), Despre rãbdarea de a fi nerãbdãtor
(Humanitas, 2014), conferind cãrþii o structurã
hibridã de conglomerat. Nu pot reda decât un
decupaj dintre-un microeseu despre “pustie”, dar
densitatea reflecþiei este remarcabilã: “Simbol os-
motic, alchimie de antinomii, iad fascinant ºi eden
distrugãtor, pustia este chipul diurn al pustiului.
Nimicnicia ca energia infinit emergentã. Nimicul –
ipostaziat ca posibilitate absolutã. Amnios
paradoxal: steril prin definiþie, dar etern plãsmuitor
de iluzii. Infinitã arhitecturare a nisipurilor,
amãgitoare stagnare a luciditãþii nesfârºite ºi
veºnicã mãcinare a materiei ca însufleþire a
mirajului. Domnie a fantasmelor, mãreþie a nimicului,

pustiul ºi pustia sunt mirii infinirii într-un pat conju-
gal demonic ºi angelic totdatã, acolo unde viaþa
devine moarte, iar sfârºitul cauþioneazã de-a pururi
orice început.”

Nu vreau sã trec cu vederea felul în care Dan
C. Mihãilescu îºi încheie eseul, cu o minunatã
fotografie care îmi reaminteºte o butadã care aici
îºi are locul: “O imagine valoreazã cât o mie de
cuvinte”. O frumoasã încheiere a acestui cuvânt
de prietenie pe care-l reprezintã acest subtil ºi
emoþionant eseu.

În anul în care
aniversãm 130 de ani de la
naºterea lui Liviu Rebreanu
evenimentul a trecut
oarecum în surdinã. Nu atît
prin lipsa textelor sau a
manifestãrilor omagiale, cît
printr-o atitudine care
vãdeºte mai degrabã un re-
spect ceremonios ºi uºor
prãfuit. Prozatorul continuã
sã fie o figurã îndrãgitã a
literaturii noastre. Altfel
spus continuã sã fie citit –

ºi nu doar prin statutul de lecturã obligatorie la
ºcoalã –, continuã sã fie citat ºi continuã sã fie mai
degrabã subiect de istorie litararã în cãutare de
detalii ºi elemente biografice interesante. Liviu
Rebreanu se aflã pe un soclu pe care l-a cîºtigat
indiscutabil, dar care îl face în acelaºi timp ºi un
subiect mai puþin permeabil pentru studiile critice
profunde. Existã în prezent mult mai multe cercetãri
despre „relaþia lui Rebreanu cu oraºul X” sau
„corespondenþa uitatã a lui Rebreanu cu veriºorul
sãu de gradul patru”, decît analize stilistice asupra
textelor sale, interpretãri pe linie semioticã sau ten-
tative de reinterpretare a operei sale. Dacã toatã
lumea cunoaºte ºi respectã numele lui Liviu
Rebreanu, aproape toatã lumea pare sã fie
convinsã cã nu mai este mare lucru de adãugat la
masiva colecþie de titluri critice care-i sînt dedicate.
Din fericire existã ºi excepþii, critici care încearcã
din cînd în cînd sã treacã de pojghiþa conformistã a
receptãrii. În cazul de faþã îl avem pe Mircea Tomuº
cu Un text ascuns în romanul ION.

Volumul nu foarte gros cuprinde douã studii
complementare (O lume cu un zeu pierdut ºi tragica
lui încercare de a se reîntrupa ºi Valori ale
dimensiunilor narative din roman), ambele
completate de un spumos aparat de note. Mircea
Tomuº propune prectic o nouã lecturã a romanului
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susþinere. Nu este exagerat sã notãm cã existã
destule asemãnãri între critic ºi subiectul sãu,
Mircea Tomuº pãrînd sã îºi conceapã textele, la fel
ca ºi Rebreanu, rotund, cu un punct de plecare ºi
unul de final bine stabilite ºi simetrice. Este de notat
cã nu se întîlnesc des studii critice care sã poatã fi
citite cu uºurinþa ºi plãcerea celui de faþã.

Aduce Un text ascuns în romanul ION o
revoluþie în cercetarea operei lui Rebreanu? Cu
siguranþã nu, ºi nici o clipã nu a fost intenþia acestui
studiu. Dar astfel de abordãri critice solide sînt nu
binevenite, ci absolut necesare pentru însãºi
sãnãtatea literaturii noastre. Volumul lui Mircea
Tomuº este o piatrã de construcþie solidã pusã în
ansamblul studiilor existente. Elementele originale
pe care le aduce, precum ºi cele de sintezã oferã
un instrument excelent care contribuie la receptarea
modernã ºi vie a lui Liviu Rebreanu.

Ion urmatã de o decantare a tehnicilor stilistice ºi a
planurilor arhitecturale ale scriiturii. Cele douã texte
se susþin reciproc, dar pot fi citite ºi independent,
demersul fiecãruia nefiind codiþionat de acceptarea
ipotezelor lansate ºi demonstrate în celãlalt. Ion,
ca prin roman al prozatorului ardelean s-a bucurat
de cîteva studii complexe ºi fine, aproape toatã
artileria grea a criticii româneºti contribuind la
trasarea unei anumite receptãri care, cam de la
Arca lui Noe a lui Nicolae Manolescu, a rãmas puþin
schimbatã. Mircea Tomuº nu propune o revoluþie,
ci un strat secund de lecturã, creionînd o geografie
miticã ºi sugerînd o articulare a construcþiei narative,
dar ºi a cronotopului, în jurul unui filon mitologic
ancestral. „În acest fel a fost construit Ion , ca
expresie a dorului de zeitate pierdutã, sau decãzutã
sau absentã a lumii noastre þãrãneºti, dar mai ales
a Ardealului pe care, iatã, progresia romanului
românesc îl mai proiecteazã încã o datã într-o imag-
ine statuar-simbolicã; o zeitate pe care o voia
întrupatã întreagã, cu pãmîntul ei drag ºi cu
dragostea ei frumoasã.” (p.59). Argumentaþia pusã
în scenã e seducãtoare prin lanþurile cazuistice
corelate ºi prin triangularea tot mai strînsã ºi
progresivã a ideii din direcþia observaþiilor critice
anterioare, a lecturii ºi a intuiþiilor antropologice.
Totuºi, concluzia apare puþin forþatã, romanul
neavînd, în lectura mea, gradul de poeticitate pe
care cred cã l-ar reclama o astfel de cheie de
interpretare, fie ea ºi una în plan secund. În schimb
o demonstraþie adiacentã aduce, cred un aspect
foarte interesant ºi puþin explorat pînã în cest mo-
ment. Construcþia romanului pe paliere ale
autoritãþii. Mircea Tomuº face o excelentã disecþie
a lumii lui Rebreanu din perspectiva autoritãþii ºi a
potenþãrii acesteia. Modul în care sînt construite
personajele, modul în care interacþioneazã ºi, în
cele din urmã, modul în care sînt condiþionate derivã
direct din jocul autoritãþii. Este o observaþie de fineþe,
exttem de pertinentã ºi care deschide, cred, o
perspectivã mai largã ºi mai interesantã asupra
romanului.

Partea a doua se concentreazã, aºa cum
spuneam, pe o disecþie stilisticã. Mircea Tomuº nu
încearcã aici o revoluþionare a observaþiilor
anterioare, ci construieºte abil o sintezã operantã
a acestora. Este un studiu extrem de serios ºi care
pune în legãturã de la consideraþii asupra
construcþiei mari ºi pînã la ceea ce criticul numeºte
planul orchestraþiei mãrunte. Cu ingeniozitate se
face o legãturã între suprafaþã ºi substanþã.

Mircea Tomuº are un stil alert, care are
mobilitatea de a concentra în paginã atît o jovialitate
eseisticã, cît ºi o rigurozitate didacticã. Criticul scrie
în mod evident cu plãcere ºi are satisfacþia de
permite un dialog permanent cu cititorul pe care
pare sã simtã în permaneþã nevoia de a-l conduce
ºi seduce. Sistemul de note, dar mai ales modul de
a face note, nu doar ca expresii justificative, ci ca
veritabile contrapunctãri ale ideilor permit o lecturã
care curge mereu în diagonalã, alergînd de la ideea
generalã înspre punctele argumentative de

ARHANGHELUL GAVRIL



36

În anul 1865 a fost publicat, la editura Macmillan
din Londra, romanul Alice’s Adventures in Wonderland,
scris de Lewis Carroll, roman care, în manuscrisul origi-
nal, a primit un titlu la fel de incitant, ºi anume Alice’s
Adventures Under Ground, legãtura dintre Wonderland
ºi Under Ground fiind semnificativã dacã interpretãm
cãlãtoria lui Alice în lumea secundarã. În 2015 s-au
împlinit 150 de ani de la apariþia acestei poveºti bizare,
despre o fetiþã care coboarã (sau se înalþã? – lucrurile
sunt destul de neclare în ecranizarea lui Tim Burton din
2010), prin vizuina unui iepure, într-un þinut locuit de
personaje schizofrenice precum The Hatter (Pãlãrierul
nebun), The Cheshire Cat (Pisica de Cheshire) sau The
Queen of Hearts. Prin Wonderland, Lewis Carroll a creat
una dintre cele mai originale lumi fantasy (alãturi de
Narnia ºi Middle-Earth), care încã mai constituie un model
pentru scriitorii actuali – în poemul-roman Þinutul Celãlalt
(2011), pe care l-am scris împreunã cu Ruxandra
Cesereanu, Alisa devine, de pildã, un personaj care
catalizeazã iniþierea lui Spuki ºi Lolo (doi copii orfani,
marcaþi de sindromul Down) pe tãrâmurile visului.

Pe lângã mutaþiile pe care le-a produs în literatura
fantasy (post)modernã, romanul lui Lewis Carroll a fost
hiperinterpretat din diverse perspective teoretice,
inclusiv filosofice ºi lingvistice, reprezentând ºi astãzi o
minã de aur pentru cercetãtorii care investigheazã
structura lumilor imaginare. În teza mea de doctorat,
intitulatã Morfologia spaþiului în literatura fantasy: portalul
ºi lumile secundare, am analizat în detaliu construcþia
þinutului Wonderland ca distopie fantasy, de aceea voi
asuma, în acest eseu omagial, un scurt exerciþiu de
close reading, pornind de la felul în care este descrisã
lumea primarã (cea din care Alice evadeazã temporar
prin intermediul visului ºi al portalului material,
reprezentat de vizuina iepurelui) în pasajele de început
ale acestui roman.

Înainte de a vedea care este rostul cãlãtoriei lui
Alice în Wonderland, se cuvin câteva clarificãri
terminologice care pot uºura lectura acestui text. Prin
restricþiile aletice ale unei lumi ficþionale, Lubomír Doležel
înþelege, în linii generale, ceea ce este posibil, imposibil
ºi necesar în lumea respectivã. Prin lume diadicã,
acelaºi teoretician defineºte o lume ficþionalã alcãtuitã
din douã domenii narative, cu ordini generale diferite.
Într-o astfel de logicã, lumea fantasy diadicã este
compusã dintr-o lume primarã (cvasi-realistã) ºi o lume
secundarã (miraculoasã), care sunt conectate prin di-
verse portaluri. „Adâncimea semanticã” reprezintã, în
definiþia mea, felul în care sunt suprapuse, într-o lume
ficþionalã, straturile de semnificaþie dominante,
subiacente ºi complementare, pornind de la distribuþia
modalitãþilor narative (aletice, deontice, axiologice ºi
epistemice). Acestea fiind spuse, întrebarea principalã,

Wonderland 150 ºi
(re)scrierea poeziei

Marius Conkan
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la care voi cãuta un posibil rãspuns, este urmãtoarea:
de ce cãlãtoreºte Alice în Wonderland?

„Cartea fãrã poze ºi dialog”

Începutul romanului scris de Lewis Carroll este
ilustrativ, chiar ºi prin cele câteva descrieri succinte,
pentru compoziþia lumii primare: „Începuse a se plictisi
de-a binelea Alisa de când tot ºedea pe mal lângã sora
ei ºi n-avea ce face. Încercase de vreo douã ori sã se
uite în cartea pe care o citea sorã-sa, dar n-avea nici
un haz: nici poze, nici dialog! «Ce rost o fi având o
carte fãrã poze ºi fãrã dialog?» se întreba Alisa.” (ediþia
în limba românã, pe care am consultat-o, este Lewis
Carroll, Peripeþiile Alisei în Þara Minunilor, traducere
de Frida Papadache, Bucureºti, editura Ion Creangã,
1987, p. 7). Din sublinierile mele („începuse a se plictisi”,
„cartea n-avea nici un haz: nici poze, nici dialog”), putem
deduce cã modalitatea aleticã este dominantã în lumea
primarã a lui Alice. În acest caz, modalitatea aleticã nu
precizeazã doar ceea ce este posibil sau imposibil în
lumea primarã, ci mai degrabã ceea ce este necesar
sã intre în compoziþia ei („Ce rost o fi având o carte
fãrã poze ºi fãrã dialog?”). Plictisul ºi cartea fãrã poze
ºi dialog alcãtuiesc, astfel, ordinea generalã a lumii
primare ºi semnaleazã o adâncime semanticã învãluitã
în suprafeþe vide. Mai potrivit ar fi, de altfel, sã vedem
aceastã adâncime ca un peisaj monocrom, aplatizat,
care ºi-a pierdut orice sens ºi, de aceea, trebuie
reconstruit semantic. Nici chiar jocul nu o tenteazã pe
Alice, deoarece un asemenea joc ar însemna
manevrarea aceluiaºi teritoriu lipsit de semnificaþii.

Încã de la începutul romanului este vizibil faptul
cã Lewis Carroll aºazã dialogul dintre sens ºi non-sens
la temelia lumii diadice. Dacã structura aleticã, în
sistemul diadic clasic (specific, adesea, multor ficþiuni
fantasy), acumuleazã contrastul dintre natural ºi
supranatural, dintre posibil ºi imposibil, în Peripeþiile
Alisei în Þara Minunilor, structura aleticã este marcatã
de necesitatea stabilirii sensului într-o lume primarã care
fie l-a pierdut, fie nu l-a deþinut niciodatã. Cu alte cuvinte,
contrastul dintre posibil ºi imposibil este înlocuit aici cu
dialogul dintre sens ºi non-sens, chiar dacã în Won-
derland non-sensul îºi þinteºte semnificaþia. Mai mult
decât atât, lipsa de sens din lumea primarã este
compensatã în Wonderland de abundenþa non-sensului
care capãtã o valoare ontologicã. În aceeaºi ordine de
idei, peisajul monocrom din lumea primarã se aflã în
contrast cu adâncimea semanticã a lumii secunde,
întrucât Wonderland este un spaþiu creat prin
suprapunerea mai multor straturi ale non-sensului, care
sunt interiorizate de personaj în timpul cãlãtoriei sale.
Aºadar, cartea fãrã poze ºi dialog, pe care sora lui Alice
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o citeºte, este o imagine în miniaturã a lumii primare,
deoarece reflectã atât ordinea generalã a acestei lumi
(din punct de vedere ficþional), cât ºi vidul ei semantic.

Cartea-în-carte

Pe lângã dialogul dintre sens ºi non-sens, care
strãbate întreaga naraþiune, Lewis Carroll construieºte
ºi un univers metaficþional, al cãrþii-în-carte, deoarece
în cartea fãrã poze ºi dialog putem intui tocmai cartea
scrisã de autor. Aceastã carte simbolicã este umplutã,
ulterior, cu poze din Wonderland ºi cu dialogul absurd
dintre personajele schizofrenice, pe care Alice le
întâlneºte. În acest sens, lumea secundã este creatã
mai degrabã ca un exerciþiu de scriere ºi citire, prin
„explorarea potenþialitãþilor creatoare, ludice ºi
performative ale actelor de vorbire. [...] Nativii din Won-
derland sunt maeºtri ai limbajului uman” (Lubomír
Doležel, Heterocosmica, p. 132). Un asemenea joc
metaficþional mai întâlnim doar în Povestea fãrã sfârºit,
unde Michael Ende transformã cartea pe care Bastian
o citeºte într-un spaþiu-portal cãtre Fantazia, lumea
interioarã a personajului. Deºi literatura fantasy era, în
a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, doar la
începuturile sale, Lewis Carroll a folosit ºi a prefigurat
un procedeu postmodern care va face istorie.

Pe de altã parte, înzestrarea aleticã a lui Alice este
hipernormalã, adicã se aflã deasupra ordinii generale
care guverneazã lumea primarã. Prin starea de plictis,
personajul denunþã o acutã lipsã de semnificaþie ºi invocã,
în acelaºi timp, miraculosul care nu se poate ivi, în acest
caz, decât pe un tãrâm oniric. Fireºte, miraculosul nu
caracterizeazã aici doar o dimensiune magicã sau
supranaturalã, deoarece în Wonderland magia este
hibridatã cu o raþiune negativã, cu predispoziþia
schizofrenicã a personajelor. Alice cãlãtoreºte în Won-
derland ca sã schimbe ordinea lumii primare, ca sã-i
confere adâncime semanticã, sã umple cu imagini ºi
dialog cartea pe care sora sa o citeºte ºi care este tocmai
o oglindã a lumii de origine. Dar, în timp ce pentru Alice
cãlãtoria este distopicã, din cauza naturii negative a
spaþiului secund, pentru sora sa, care îndeplineºte rolul
cititorului, cãlãtoria este minunatã (cum vedem la finalul
poveºtii), de aici provenind ºi titlul ironic al romanului,
care conþine particula „Wonderland” („þinutul minunilor”).

Visul ºi portalul material

Odatã conºtientizat plictisul ca metaforã a lumii
primare, Alice începe sã viseze, dar se poate interpreta
cã ea se viseazã ca personaj în cartea pe care sora sa
o citeºte. Distanþa ficþionalã este semnificativã în acest
caz: sora lui Alice ºi cititorul, ca euri ficþionale (cum le
defineºte Toma Pavel în Lumi ficþionale), percep
întâmplãrile din Wonderland ca fiind miraculoase, ca
jocuri ale limbajului ºi imaginaþiei. Aici visul este, în
termenii lui Doležel, o lume intermediarã dublatã de
portalul cãtre Wonderland. Dacã pentru Alice, visul este
mai degrabã unul traumatic, un coºmar, pentru sora
sa visul lui Alice este minunat, este perceput în termeni
de „sense of wonder” (ca sã folosesc o noþiune recurentã
în analiza literatura fantasy, traductibilã parþial prin „stare/
percepþie a miraculosului”).

Structura aleticã a lumii primare indicã, pe lângã
suprafeþele goale de sens care o alcãtuiesc, ceea ce
este posibil într-o astfel de ordine generalã. Dupã ce
Alice zãreºte Iepurele Alb care o îndrumã spre Won-
derland, autorul insereazã între paranteze, prin vocea
naratorului, urmãtorul fragment care clarificã natura
aleticã a lumii primare: „Când se gândi mai târziu la
întâmplarea asta, îºi dete seama cã ar fi trebuit sã o
mire, dar în clipa aceea îi pãrea totul foarte firesc”.
Firescul caracterizeazã aletic lumea lui Alice, dar în
„clipa aceea”, care este tocmai clipa visului, nefirescul
este perceput ca posibil. De aceea, Iepurele Alb este
un personaj intruziv în lumea primarã, în clipa când
visul ºi aceastã lume sunt suprapuse. Pe de altã parte,
modalitatea aleticã opereazã, în perimetrul sistemului
diadic, într-un dublu sens: ea surprinde atât contrastul
dintre lumea primarã ºi Wonderland, cât ºi interferenþa
dintre lumea primarã ºi vis. Portalul major ºi metaforic,
el însuºi o lume intermediarã, este visul, în timp ce
portalul material este vizuina iepurelui care deschide
lumea concretã a visului, adicã Wonderland. Vizuina
este, fireºte, ºi un portal metaforic cãtre inconºtientul
personajului care denunþã inconsistenþa lumii primare.

Tentaþia miraculosului

Pe de altã parte, trebuie precizat faptul cã, în
interiorul acestui sistem diadic, visul anuleazã distanþa
dintre firesc ºi nefiresc, marcând elementele intruzive
în lumea primarã: chiar dacã firescul din vis este nefiresc
în lumea primarã, cadrul narativ insistã pe confuzia ºi
ezitarea personajului între cele douã categorii aletice
disjuncte (aºa cum, de pildã, fantasticul este o stare
oscilantã între straniu ºi miraculos). Cu alte cuvinte,
Alice se aflã într-o stare hipnagogicã, între somn ºi
trezie, între lumea primarã ºi Wonderland, atunci când
zãreºte Iepurele Alb; apoi, cu ajutorul portalului mate-
rial, personajul ºi dimensiunea oniricã se contopesc.

Mai existã un detaliu relevant care sugereazã cã
Wonderland este un spaþiu dinadins creat ca sã
transforme lumea de origine a lui Alice: „n-a mai vãzut
niciodatã iepure sã aibã vestã cu buzunare ºi nici ceas
pe care sã-l scoatã din buzunar; ºi, curioasã foc, o luã
la fugã peste câmp, pe urmele iepuraºului” [subl. m.].
Alice este fascinatã de ceea ce nu poate intra în
compoziþia aleticã a lumii primare, de ceea ce este
nefiresc acestei lumi. Iepurele Alb constituie, în acest
sens, o tentaþie a miraculosului, dar ºi tentaþia altei ordini
generale, a unei alte lumi care, în interiorul visului, este
posibilã ºi care poate schimba structura spaþiului de
origine. Câtã vreme plictisul, cartea fãrã poze/dialog ºi
firescul alcãtuiesc înveliºul aletic al lumii primare, în
Wonderland abundenþa non-sensului va afecta decisiv
identitatea personajului, chiar dacã restituie adâncimea
semanticã a lumii de origine.

Romanul lui Lewis Carroll reprezintã, chiar ºi dupã
150 de ani, nu doar un model de scriiturã care poate
inspira oricând fantaºtii de astãzi (din punct de vedere
stilistic ºi narativ), ci ºi sursa unor modele teoretice prin
care putem înþelege realitatea ºi versiunile ei potenþiale.
Fapt care dovedeºte cã literatura fantasy trebuie
neapãrat adusã în discuþie chiar în cadrul unor domenii
mai „serioase”, cum este acela al lumilor posibile.
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Aparent, existenþa fenomenului aºteptãrii în
realitatea cotidianã, faptul cã fiecare om s-a regãsit
frecvent în situaþia inevitabilã de a aºtepta ceva, pe
cineva, a fi aºteptat sau a se aºtepta ceva de la el ar
trebui sã ne ajute la înþelegerea ºi interpretarea
fenomenului. O analizã mai atentã însã a
problematizãrilor teoretice face situaþia hermeneuticã
a conceptului cu atât mai dificilã. În primul rând,
firescul fenomenului în viaþa de zi cu zi se deschide
spre o serie de situaþii a cãror facticitate este uºor de
identificat (cum ar fi de pildã situaþia aºteptãrii trenului
într-o garã, a unei vacanþe, a unui eveniment). Prin
urmare, deºi relevanþa fenomenului aºteptãrii este
justificatã din punct de vedere factic, perspectiva
teoreticã ne pune în faþa unei dificultãþi. Unele dintre
formele expresive sunt mai uºor de identificat, fiind
integrate deja unui sistem de convenþii ºi tematizãri
ataºate unui ritual al mecanismului interpretãrii. Aºa
sunt anumite interpretãri mitologice sau simbolice care
fac din aºteptare un obiect de cercetare „predefinit”.
Sau unele analogii mai facile dintre aºteptarea
amoroasã ºi ipostazele culturale ale iubirii în studiile
de gen. Þinând cont de acest caracter polisemic,
câteva elemente de origine ar spori înþelegerea
aºteptãrii în logica ei internã.

Elemente de origine

Aºteptarea origineazã în temporalitatea agrarã
din neolitic a cãrei experienþã este trãitã diferit în raport
cu ritualul vânãtorii la populaþiile de vânãtori culegãtori
nomazi din paleolitic. Puþine vestigii au rãmas din viaþa
populaþiilor de vânãtori-culegãtori care urmãreau
prada dupã ritmul migraþiei animalelor (Mircea Eliade,
Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, Bucureºti,
Editura ªtiinþificã, 1992). Treptat fauna s-a redus, iar
populaþiile de vânãtori s-au sedentarizat pe malurile
apelor, trãind în majoritatea cazurilor din pescuit.
Weltanschauung-ul populaþiei de vânãtori s-a stins
treptat, dar reziduuri ale comportamentului acestuia
s-au prelungit odatã cu dezvoltarea societãþilor agrare
care se ocupau cu cerealicultura ºi vegecultura.
Castele militare au fost la origine vânãtori cuceritori
(erau ataºaþi unor sisteme carnasiere similare
animalului). Unele caste rãzboinice aveau ca blazon
animale de pradã, însuºindu-ºi comportamentul vio-
lent al acestora. Ca urmare a acestor practici, între
agricultorii sedentari ºi vânãtorii nomazi se dezvoltã
un raport diferit cu temporalitatea (reprezentarea
simbolicã a timpului), dar implicit ºi cu aºteptarea.

Andreea Heller-Ivancenko

Civilizaþiile agricole au avut nevoie de un mecanism
performant de mãsurare a intervalului dintre semãnare
ºi recoltã. Odatã cu organizarea muncii agricultorului
are loc o diviziune a timpului în douã reprezentãri
simbolice, semãnare ºi recoltã, dar ºi o modificare a
felului în care se constituie ca identitate spiritualã
aceste societãþi arhaice. Segmentãrile datorate logicii
agrare instituie o formã de imobilitate în conºtiinþa
colectivã a acestora. Relaþia spontanã bazatã pe
tehnicile perfecþionate de a construi capcane, pândirea
prãzii, atacul ºi defensiva vânãtorului în ritualul
cinegetic sunt înlocuite de o soteriologie ºi o teleologie
a vegetaþiei ºi sacralitãþii feminine, a ciclurilor lunare
ºi fertilitãþii pãmântului asimilat matricei naºterii. În timp
ce agricultorii îºi organizau viaþa în funcþie de un „spaþiu
striat” mãsurat ºi bazat pe unitãþi fixe, în viaþa
populaþiilor de vânãtori nomazi, prada era urmãritã
dupã ritmul animalului (Gilles Deleuze, Félix Guattari,
Mii de platouri, Bucureºti, Editura Art, 2013). Dupã
aceaºi autori, vânãtorii sunt supuºi în virtutea migraþiei
animalelor unei celeritas (vitezã) sau intensitate, în
timp ce agricultorii îºi construiesc existenþa sedentarã
pe gravitas (lentoare) sau tensiune. Ceea ce-i
deosebeºte pe vânãtori de agricultori este raportul lor
cu reprezentarea timpului. Primii au o relaþie asimetricã
ºi imprevizibilã cu ritmul activitãþilor bazat pe rãsturnãri,
adicã pe un proces intensiv. Ceilalþi au o viziune
extensivã ºi „disciplinatã” asupra timpului aferentã
celor douã mãsuri, ciclul muncii ºi al odihnei. Ideea
de temporalitate se naºte in nuce aici. Apare
reprezentarea simbolicã a timpului ca pseudociclu sau
circuit omogen, decupat în faze care se succed. Timpul
ca trecere prin care acesta este mãsurat ºi figurat
simbolic în spaþiu, idee definitã de escatologia iudeo-
creºtinã, dar, cu anumite diferenþe, ºi de cãtre
modernitate (cu deosebire cã aici timpul este un
progres spre înainte, nu un ciclu al cosmologiei
vegetale), apare deja în forma ei brutã la
temporalitatea agrarã.

O întreagã optimizare de proces al producþiei are
loc prin instituirea diviziunii muncii la societãþile de
agricultori. Nu vom dezvolta acest proces, esenþial
rãmâne felul în care agricultura se conjugã cu o serie
de strategii ºi tehnici de mãsurare ºi egalizare a
producþiei. Aici în acest „nod de capitalizãri” agrare
se aflã originea aºteptãrii ca dispozitiv disciplinar prin
care aceste populaþii dezvoltã o tehnologie a muncii.
Însã abia mai târziu, odatã cu creºtinismul, aºteptarea
va deveni un terminus technicus aºa cum apare în
escatologia occidentalã. Geneza redã mitul cãderii prin
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efortul muncii agrare: „[...] blestemat va fi pãmântul
pentru tine! Cu ostenealã sã te hrãneºti din el în toate
zilele tale! Spini ºi pãlãmidã îþi va rodi el ºi te vei hrãni
cu iarba câmpului! În sudoarea frunþii feþei tale îþi vei
mânca pâinea ta, pânã te vei întoarce în pãmântul
din care eºti luat; cãci pãmânt eºti ºi în pãmânt te vei
întoarce.” (Biblia sau Sfânta Scripturã, Facerea, 3, 17-
19).

Temporalitatea agricultorului a schimbat total
condiþia omului prin ideea de sexualitate, naºtere ºi
moarte pentru care simbolul seminþei (< gr.
spermakos) sugereazã reînnoirea lumii. Escatologiile
occidentale, mesianismul ºi speranþa într-o viaþã
ulterioarã au rãdãcinile în neolitic, în aceastã
temporalitate agrarã care ºi-a inventat o cosmologie
sub forma unei relaþii mistice cu vegetaþia, o teleologie
vegetalã prin care moartea ar putea fi învinsã.

Intervalul

Deplasând firul expunerii, vom spune cã în orice
aºteptare este vorba despre un interval sau un „limb”.
Densitatea intervalului poate fi mai micã sau mai mare
în funcþie de distanþa dintre un acum ºi ceea ce nu
este încã sau viitorul iminent. Un pod între prezent
sau un trecut imediat ºi viitor. O linie de prezent care
uneºte (sau separã) ceea ce s-a întâmplat (un „trecut
reflexiv”), de ceea ce urmeazã sã se întâmple (un
„viitor reflexiv”). Agricultorul anticipeazã ceva ce nu
ºtie încã dacã se va întâmpla cu siguranþã. Dar
mizeazã pe ceea ce deja aºteaptã. A proiecta
conþinuturi (valori simbolice) asupra viitorului înseamnã
a aºtepta, adicã a miza pe aceste conþinuturi. Spre
deosebire de anticiparea viitorului în aºteptare,
comportamentul bazat pe reflex al jucãtorului de ruletã
este unic ºi original prin faptul cã acesta pariazã pe
un viitor încã neºtiut. Presat de situaþia din ultimul
moment se bazeazã aproape exclusiv pe instinct. Aici
poate fi uºor invocatã aºteptarea, dar este o eroare
în care se confundã hazardul sau instinctul cu
aºteptarea care presupune întotdeuna o mizã pe
aºteptat ºi nu pe neaºteptat (Christian Ferencz-Flatz,
Obiºnuit ºi neobiºnuit în viaþa de zi cu zi.
Fenomenologia situaþiei ºi critica heideggerianã a
conceptului de valoare, Bucureºti, Humanitas, 2009).
Se poate întâmpla ca orice variantã sã fie posibilã nu
doar aceea pe care mizeazã ruletistul. În acest sens
aºteptarea devine hazard, iar hazardul nu mai este o
aºteptare (el nu se bazeazã pe o reprezentare).

Pânã aici sunt puþini ruletiºti. Pentru cã trãim în
maniera tendinþei ºi mizãm pe conþinuturi aºteptate,
nu dãm partea ei întâmplãrii. Iar atunci când apare,
noutatea sau întâmplarea se reveleazã ca acele
„lovituri de timpan” despre care vorbeºte Bergson în
legãturã cu percepþia schimbãrii. Percepþia
schimbãrilor vieþii psihice sunt datorate atenþiei, iar
tãieturile în timpul care trece sunt „ca loviturile de
timpan care izbucnesc din când în când într-o
simfonie” (Henri Bergson, Evoluþia creatoare, Iaºi,
Institutul European, 1998).

Aºtept autobuzul 24. Trec multe autobuze, mai
puþin numãrul 24, le reþin sau nu, dar ele nu fac obiectul

aºteptãrii mele. Deja încep sã simt nerãbdarea cu cât
se scurge timpul. În sfîrºit, autobuzul soseºte (îl vãd
de departe), mã urc în el. Un observator (pot fi chiar
eu) spune cã aºteptarea a luat sfârºit sau a luat sfârºit
„trecerea autobuzelor în staþia Memorandumului”.
Aceastã trecere o numim timp de aºteptare. Ce s-a
întâmplat? Ce a trecut, autobuzele sau timpul?
Probabil amândouã: o trecere a unor obiecte materiale
în spaþiu, un fapt de conºtiinþã care ia forma unei
succesiuni de momente pe care-l numim timp. Cum
s-ar putea întâmpla asta dacã nu ar exista un eu
conºtient care memoreazã, numãrã ºi mãsoarã? Cum
ar putea mãsura dacã n-ar exista un loc (existã o
anumitã ordine în care îºi reprezintã succesiunea
temporalã, asta înseamnã cã el recurge la o figurare
simbolicã a timpului în spaþiu). Cum ar simþi trecerea
dacã nu ar fi atent la ceea ce aºteaptã? Dacã,
dimpotrivã, nu aºtept, adicã nu sunt atent la nimic,
atunci nu mai simt trecerea. Ea trece, dar nu ºi pentru
mine. În sens bergsonian, nulificarea timpului este
posibilã în virtutea anulãrii atenþiei. Atenþia face
posibilã aºteptarea ca stare decupatã dintr-un Întreg,
din acel “Tot” care la Bergson echivaleazã cu durata
purã calitativã trãitã la nivelul conºtiinþei. În durata purã
timpul este trãit ca în vis. Conºtiinþa capteazã întregul
imediat fãrã succesiune. O linie a timpului privitã din
afarã este deja spaþiu. Teoria lui Bergson despre duratã
ne ajutã sã înþelegem aºteptarea ca fapt al unei
conºtiinþe reflexive în care „bântuie fantoma spaþiului”
(Henri Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale
conºtiinþei, Iaºi, Institutul European, 1992).

Aºteptarea implicã raportare la absenþã sau gol.
Aºa cum agricultorii, mergând de la gol la plin, tind sã
umple timpul prin organizare în funcþie de cei doi poli,
semãnare ºi recoltã, vânãtorii trãiesc în eveniment
(cel puþin la începutul paleoliticului, ulterior
sedentarizarea s-a instalat ºi la aceste grupuri). Dar
putem spune cã pentru vânãtori-culegãtori timpul nu
existã, spre deosebire de agricultori care sunt capturaþi
într-o serie temporalã, adicã într-o suitã de evenimente
ciclice. În aceastã suitã care se acumuleazã s-a inserat
deja spaþiul. Mai este încã pânã când timpul va avea
direcþia sãgeþii ireversibile, iar structura simbolicã
tripartitã trecut, prezent ºi viitor sã fie ºi ea prezentã.
Modelul timpului în escatologia iudeo-creºtinã ºi cel
din paradigma modernã sunt apropiate doar formal,
ca sens al direcþiei. Altfel, cele douã reprezentãri sunt
ireconciliabile. În modernitate timpul este un progres
infinit spre înainte, fãrã un eveniment central, iar
punctele de pe linia tripartitã nu se ating. În escatologia
iudeo-creºtinã timpul se sfârºeºte. El are aceeaºi
direcþie, dar porneºte de la genezã pânã la escaton
sau sfârºitul timpului cu un punct median între cele
douã, evenimentul central al morþii ºi învierii hristice.
Din acest punct al morþii ºi învierii, pânã la escaton,
timpul începe sã se contracte („cã de-acum vremea
se scurteazã” 1 Corinteni, 7:29). Aceasta este
experienþa timpului mesianic al aºteptãrii despre care
vorbeºte Giorgio Agamben, „timpul care rãmâne”
(Giorgio Agamben, Timpul care rãmâne. Un
comentariu al Epistolei cãtre Romani, Cluj-Napoca,
Editura Tact, 2009). Restul care rãmâne sub forma
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„mãrunþiºului”. Fiind timpul care „începe sã se
sfârºeascã” aduce problema urgenþei. Fiind un timp
în timp, un timp operativ al celui cotidian, mesianicul
este un rest în care lucrãm în substanþa vieþii profane
în sensul cel mai creator, funcþional ºi reconstructiv.

Aºteptarea lasã un spaþiu deschis unui interval
tensionant în care eul aºteaptã. De aici putem infera
cu o anumitã prudenþã (când poate fi aºteptarea un
joc subversiv ºi nu se reduce la aceastã schemã?),
cã aºteptarea este legatã de o formã de identitate
sau subiectivitate. Fãrã a intra în problema
hermeneuticii de sine, vom spune cã prototipul
aºteptãrii ca dispozitiv se aflã în creºtinism. Aici se
consolideazã structura tensionalã a acesteia. Am ales
ca prototip al aºteptãrii creºtine Noaptea întunecatã
la Sfântul Ioan al Crucii. Un pod aruncat peste abis.
Noaptea întunecatã postuleazã o miºcare interioarã
de progresie liniarã de la un trecut lacunar sau
incomplet la un viitor plin sau desãvârºit. Între aceste
douã extremitãþi prezentul devine o „noapte
întunecatã” pe care eul creºtin zbuciumat trebuie sã
o parcurgã, suspendat între trecutul inform ºi viitorul
nesigur (a purta povara acestei nopþi înseamnã a
deveni fericit doar ispãºind, acesta este nihilismul
despre care vorbeºte Nietzsche). A sta între douã
timpuri, a nu mai avea nimic de fãcut este percepþia
gravã a timpului la acedios. Nimic de fãcut este
greutatea ºi inerþia lucrurilor sub care trãiesc
personajele lui Beckett. ªovãiala, tãrãgãnarea ºi

„ezitarea înaintea naºterii” la Kafka sunt indiciile care
dau la ivealã cea mai prolificã viaþã trãitã în aºteptare.
Este una dintre formele maligne ale aºteptãrii (specificã
anumitor romane moderne ale secolului XX).

În Yi King aºteptarea este o hexagramã care
simbolizeazã „nori urcând pe cer”. Sunt câteva etape
ale aºteptãrii, de la momentul în care discipolul este
invitat sã mãnânce ºi sã bea fãrã grijã faþã de ploaia
care urmeazã sã vinã, Aºteptarea pe pajiºte,
Aºteptarea pe nisip, Aºteptarea în mocirlã, pânã la
Aºteptarea în sânge, ultima fiind situaþia în care „Nu
se mai poate înainta, dar nici retragerea nu e cu
putinþã; ca atunci când te afli într-o groapã. Nu-þi
rãmâne decât sã reziºti ºi sã laºi destinul sã-ºi urmeze
cursul.” (Yi King, Bucureºti, Societatea Informaþia,
1994, p. 46). Existã o propedeuticã pentru fiecare
etapã, dar deºi îndemnul final rãmâne cel de aºteptare
fãrã grijã, omul trebuie sã-ºi „abandoneze voinþa
cerului”. Simetric, îndemnul paulinic ne cere sã fim
„trecãtori”, adicã sã trãim ca ºi cum nu: „cãci chipul
lumii acesteia trece. Dar aº vrea ca voi sã fiþi lipsiþi de
grijã.” (I Corinteni, 7:29 - 32).

Poate cã aºteptarea a devenit astãzi caducã.
Dincolo de fractalizarea ºi disoluþia centrelor de valori,
de apariþia unor microsocietãþi autarhice re-vendicate
de însiºi internauþii reþelei, aºteptarea ºi rãbdarea
pot fi astãzi o provocare ca tehnici operative în viaþa
de zi cu zi. Dar numai atunci când ele nu exclud
nerãbdarea.
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Anamneza ºi
(re)compunerea de sine

Cãlina Bora

Apãrut la editura Eikon, volumul Anamteme.
Exerciþii de anamnezã discutã cu fervoare despre
comunism, post-comunism, monarhie, Monica
Lovinescu, Adrian Marino, Mircea Eliade, Mircea
Ivãnescu ºi multe alte subiecte, volumul fiind,
practic, o însumare de texte publicate în revistele
„Tribuna” ºi „Confesiuni”, în mare parte, dar ºi texte
postate pe blogul personal (Gogea’s Blog).

Implicat în prezentul ºi forfota societãþii
noastre, comentând pe blog aproape fiecare
eveniment cu impact de ºtire naþionalã sau, pur ºi
simplu, aducând la cunoºtinþã cititorilor evenimente
care se petrec la nivel de judeþ, crainicul Vasile
Gogea ne propune prin Anamteme sã ne recuperãm
trecutul, sã revizuim prin „amanezã” mai ales istoria
celor învinºi. Fiindcã istoria este fãcutã întotdeauna
doar din perspectiva câºtigãtorilor (v. Walter Ben-
jamin), sentimentul incompletitudinii nu are cum sã
nu iasã la suprafaþã. Fiind incompletã, aºadar, istoria
devine injustã, fiindcã suspendã adevãrul ºi-l vârã
sub preºul trecutului. Procesul anamnezic la care
Gogea ne îndeamnã presupune tocmai încercarea
de a dezarhiva trecutul ºi de a umple golurile istoriei,
din perspectiva celor învinºi.

Un astfel de gol al istoriei este de pildã, dupã
Vasile Gogea, atentatul comuniºtilor la imaginea
Regelui Mihai I, rege prezentat în manualele ºcolare
comuniste total distorsionat. Mâhnirea ºi dezgustul
autorului, pe mãsurã ce repovesteºte un subiect
ºtiut de la tatãl sãu, în ceea ce priveºte turnura
Regalitãþii României, sunt absolut remarcabile.
Vizibil susþinãtor al Regelui Mihai I, nu numai printr-o
afirmaþie a Regelui care îi defineºte blogul („Nu vãd
România de astãzi ca pe o moºtenire de la pãrinþii
noºtri, ci ca pe o þarã pe care am luat-o cu împrumut
de la copiii noºtri”), ci ºi prin afirmaþii gen: „sunt
supusul celui mai longeviv suveran din istorie” sau
„mã declar liber un supus al Majestãþii Sale” (p.24),
Vasile Gogea noteazã: „Cu Regatul sfârtecat de jocul
cinic al marilor puteri ale timpului, angajat într-un
rãzboi care, în final, deºi a salvat (în mare parte)
Regatul, a adus republica (bolºevicã) ºi i-a smuls cu
brutalitate coroana, Comandantul Suprem al Armatei
Regale Române gãsea timp pentru un gest de o
tandreþe umanã excepþionalã [acela de a cumpãra
flori Reginei-mamã Elena]. Toatã iubirea lui,
asemenea sutelor de mii de tineri români din acei
ani, era împãrþitã între Þarã ºi Mamã” (pp. 23-24).

În altã ordine de idei, când Vasile Gogea pune
problema anamnezei, indicã prin textele volumului
sãu ºi reanalizarea anilor comuniºti ai þãrii. Chiar
dacã astãzi gustãm din democraþie ca dintr-o
imensã ºi rotundã turtã a „libertãþii”, rana deschisã

de regimul comunist este încã inflamatã ºi fiecare
român o poartã asemeni unui stindard ºi al unui
stigmatism naþional. Mai mult decât atât, Gogea
este încã deranjat de atitudinea intelectualilor þãrii.
Aceºtia, dupã cum punteazã Andrei Zanca în
Postfaþa volumului, în loc sã apere interesele
românului s-au retras ca melcii-n cochilii ori s-au
grupat-cârduri împrejurul puterii, asta dacã nu s-
au autoexilat, adandonând þara ca pe-o clãdire
plinã de leproºi. Cu toate astea, azi, naiv, Vasile
Gogea recunoaºte: „Încã mai cred cã un
intelectual, mai mult sau mai puþin „public”, are ca
principalã misie tocmai pe aceea de a se opune
oricãrei tendinþe tiranice, oriunde ºi oricum s-ar
manifesta ea” (p. 75).

Cât priveºte cãrþile pe care le comenteazã,
Vasile Gogea este vertical, interogator ºi, uneori,
incomod, tocmai din cauza verticalitãþii. Într-un
spaþiu virtual ce paralizeazã pe zi ce trece (este
vorba despre bloguri), fiindcã alte spaþii cibernetice
câºtigã teren, spaþii în care informaþia ajunge
imediat, scurtã ºi concisã, aproape ca o telegramã,
Vasile Gogea rãmâne o voce pusã la punct.

*

„Ochi sensibil, gând flexibil ºi peniþã de oþel”,
îi dorea Gheorghe Crãciun lui Vasile Gogea, autorul
volumului La scara blogului. Jurnal dedus (2010-
2014) (Charmides, 2014), iar Gogea, neuitându-ºi
prietenul, noteazã în volumul sãu „Iatã, eu voi
împlini curând vârsta la care el ne-a pãrãsit.
Diferenþa de vârstã dintre noi doi se va fi anulat”
(p.14).

Un volum comemorativ creeazã, în primul rând,
Vasile Gogea prin acest „jurnal”. Fiecare prieten
este amintit cu bucuria ºi cu mâhnirea celui care
conºtientizeazã cã, pe zi ce trece, rãmâne din ce
în ce mai singur, cã diferenþele de vârstã se
anuleazã sau cã, pur ºi simplu, vârsta dintre prieteni
n-a contat niciodatã, importante fiind discuþiile,
împãrtãºirea ºi apropierea dintre ei, prietenia având
o vârstã în sine. Radu Anton Roman, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Gheorghe Crãciun sau
Radu Sãplãcan, fiind pentru autor „voci care nu se
mai aud decât în memorie” (p.96), dar care, tocmai
fiindcã nu sunt uitate, rãmân ale sale.

Jurnal dedus poate fi perceput ca „jurnal de
dus”, adicã „jurnal de purtat” / „avut” în permanenþã
la îndemânã. Un suport, fie clasic (coalã de hârtie),
fie cibernetic (paginã de blog), în care notezi totul,
tot ceea ce are legãturã cu societatea ºi cu
literatura, cu oamenii cunoscuþi sau cu cei mai puþin

(continuare în pag. 46)
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Rãzvan Câmpean

Remix literar versus intertext, hipertext ºi
adaptare

Remixul provine din explorãrile muzicale ale DJ-
ilor, însã, din punct de vedere cultural, conceptul se
referã la reciclarea activã a unor elemente din
materiale culturale preexistente, atât la nivelul formei,
cât ºi al conþinutului. (Eduardo Navas, Remix Theory:
The Aesthetics of Samplingp. 3) Acest proces poate
avea loc fie doar în interiorul unei singure lucrãri, adicã
remixul preia ºi modificã, în cazul nostru, un text literar,
fie prin combinarea mai multor lucrãri. O diferenþã se
impune, pentru început, între teoria remixãrii ºi cultura
remixului: aceasta din urmã, dezvoltându-se din cultura
materialã, se preocupã mai curând de schimbul liber
de idei ºi de reprezentãrile materiale ale acestora.
Mai mult decât atât, trebuie urmãrite asemãnãrile ºi
deosebirile dintre remix ºi intertext, astfel încât cele
douã concepte distincte sã nu fie confundate: Julia
Kristeva, pornind de la observaþiile lui Mihail Bahtin
legate de romanul dialogic („Dialogismul bahtian
identificã scriitura deopotrivã ca subiectivitate ºi
comunicare, sau, mai exact, ca intertextualitate.” Julia
Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach
to Literature and Art, p. 68), defineºte intertextualitatea
ca transpunerea a unuia sau mai multor sisteme de
semne în altul,º„însoþitã de o nouã articulare a poziþiilor
enunþiativã ºi denotativã.”º(p. 15) În Hypertext 3.0:
Critical Theory and New Media in an Era of Global-
ization, George P. Landow susþine cã, deºi nu au definit
termenul, Barthes („În S/Z, Roland Barthes descrie o
textualitate idealã [...] – text compus din blocuri de
cuvinte (sau imagini) legate electronic prin multiple
cãi, înlãnþuiri sau trasee într-o textualitate mereu infinitã
ºi neterminatã.”, p. 2) ºi Foucault („În Arheologia
cunoaºterii, subliniazã cã «frontierele unei cãrþi nu sunt
niciodatã perfect clare», deoarece «este prinsã într-
un sistem de referinþe la alte cãrþi, alte texte, alte
propoziþii: e un nod în interiorul reþelei... [o] reþea de
referinþe»”, p. 3) intuiesc caracteristicile interne ale
hipertextului: o formã de text electronic, o formã radi-
cal nouã de tehnologie informaticã ºi un mod de
publicare. În plus, trebuie avutã în vedere ºi o
comparaþie a conceptului de remix ºi a celui de
adaptare: în A Theory of Adaptation, Linda Hutcheon
subliniazã faptul cã atunci când vorbim despre
adaptãri, vorbim despre lucrãri pe care le înþelegem
ca fiind în mod inerent palimpsestice, însã vom vedea
cã nu de fiecare datã acest lucru e valabil ºi în cazul
remixului. Mai mult decât atât, Hutcheon atrage atenþia
asupra faptului cã adaptarea, în comparaþie cu
plagiatul sau chiar cu parodia, anunþã în mod deschis
cã e „bazatã pe” sau, mai exact, e „o adaptare a”
uneia sau mai multor lucrãri preexistente. Diferenþele

dintre cele patru concepte sunt, cred, evidente: în
vreme ce intertextul se poate referi la comunicarea a
douã texte prin intermediul unei, sã spunem, simple
parafrazare (de exemplu, titlul volumului Blues pentru
cai verzi, Letiþia Ilea, inspirat din titlul romanului Blues
pentru o pisicã neagrã, Boris Vian), hipertextul poate
fi foarte uºor înþeles prin raportarea la Dicþionarul
Khazar: roman-lexic în 100.000 de cuvinte, Milorad
Pavić (roman construit pe modelul unui dicþionar,
lectura fiind ghidatã de diferitele trimiteri din interior);
în ceea ce priveºte adaptarea, ea modificã natura
lucrãrii, pãstrându-i esenþa (de la adaptarea poveºtilor
populare în piese de teatru – Shakespeare, Goethe,
Racine – la adaptarea unor romane în filme etc.).

Teoria remixãrii ºi literatura

Remixul, aºadar, îºi are originea în muzicã, însã
teoria remixãrii se referã la un tip discursiv care
depãºeºte muzica, urmãrind, în plus, modalitãþile în
care principiile remixãrii devin strategii conceptuale
în artã, literaturã ºi media. Cu toate cã literatura ocupã
un loc marginal în cercetarea lui Navas, acesta
subliniazã faptul cã remixul literar poate fi înþeles prin
prisma a douã tipuri de reproduceri: prima,
reproducerea mecanicã, ia ca exemplu textul lui
Borges, Pierre Menard, autorul lui Don Quijote,
argumentând cã remixul e activ în lecturã, ºi (ignorând,
astfel, teoria receptãrii); a doua, asemãnãtoare
anterioarei, reproduce ideea sau ideile unuia sau mai
multor texte, adaptându-le unui nou context, romanul
de tip mash-up fiind exemplul perfect (Navas
extrapoleazã în zona literaturii observaþia lui Walter
Benjamin, conform cãreia distincþia clarã dintre autor
ºi public se estompeazã considerabil, din cauzã cã
cititorul e în permanentã pregãtit sã ia locul autorului.):
Pride and Prejudice and Zombies, de Seth Graeme-
Smith, Move Under Ground, de Nick Mamatas, sau
Android Karenina, de Ben H. Winters. Cu toate cã
acest nou tip de roman pãstreazã o parte importantã
din textul original, încadrându-se, astfel, în tehnica
reproducerii, nu putem vorbi despre remix în cazul
sãu, pentru cã nu face decât, aºa cum spuneam, sã
aplice un context diferit textelor de la care porneºte,
caz în care putem vorbi fie despre parodie (în Parody:
The New Critical Idiom, Simon Dentith oferã o definiþie
largã a parodiei, afirmând cã aceasta include oricare
practici culturale care prevãd o imitaþie relativ polemicã
a unei alte producþii sau practici culturale), fie despre
adaptare. Deoarece atenþia redusã pe care Navas o
atribuie remixului literar îl face sã piardã din vedere ºi
alte exemple, abordarea mea nu se va opri la analiza
textelor considerate remixuri literare, ci la identificarea
altora, pornind de la însãºi teoria remixãrii.

Teoria remixãrii ºi
literatura
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Problema plagiatului

În The Ecstasy of Influence, Jonathan Lethem
afirmã cã „împrumuturile au jucat un rol cheie în
muzica lui [Bob] Dylan” (p. 108), dar cã „acelaºi lucru
poate fi spus despre toatã arta.” (p. 109) Iar exact
aceasta este problema fundamentalã ridicatã de
remixul literar: deconstrucþia conceptelor tari ca
originalitate ºi autor, care, în ciuda faptului cã teoria
literarã le declarã invalide sau cel puþin neconforme
cu realitatea literarã a celei de-a doua jumãtãþi a
secolului 20, continuã sã reprezinte o problemã cel
puþin din punct de vedere juridic. Lethem vorbeºte în
continuare despre cultura „open source”, susþinând
cã, în vreme ce muzica ºi artele vizuale au acceptat
mult mai repede fenomenul, literatura a rãmas în urmã.
Cu atât mai mult, acesta afirmã cã existã un fir roºu
care leagã Pyramus ºi Thisbe, a lui Ovidiu, de Romeo
ºi Julieta, a lui William Shakespeare, de West Side
Story, a lui Arthur Laurents, iar dacã astfel de exemple
reprezintã forme ale plagiatului, „atunci vrem mai mult
plagiat.” (p. 110)

Cu toate cã mecanismele remixului literar sunt
diferite de cele ale adaptãrii sau intertextului, problema
plagiatului e aceeaºi: dacã folosirea adaptãrii sau a
intertextului poate rezulta într-o lucrare „originalã”, de
ce nu ar fi valabil ºi pentru remix? Remixul nu vine sã
justifice plagiatul mai mult decât o face intertextul sau
hipertextul, de aceea legãtura directã fãcutã în mod
eronat între cele douã concepte nu face decât sã
confirme neînþelegerea, dacã nu a conceptului, a
istoriei literaturii, în general.

Bob Dylan ºi remixul literar

Având în vedere cã la baza remixului se aflã
ideea de sampling, de a lua bucãþi dintr-un produs
cultural ºi a forma, împreunã cu altele, un produs nou,
consider cã în categoria remixului literar pot ºi trebuie
sã fie incluse o parte din poemele lui Bob Dylan (acelea
în care identificãm citate din alte texte), dar ºi volumul
sãu de memorii, Chronicles: Volume One. Înainte de
analiza propriu-zisã a textelor lui Dylan, cred cã se
impune încadrarea sa în contextual în care apare: Bob
Dylan, cunoaºte pentru prima datã succes critic ºi
comercial într-o perioadã în care remixul, chiar dacã
nu era etichetat ca atare, era în floare: în artã, Pop
Art exemplificã perfect aceastã trãsãturã, dupã cum
Navas însuºi explicã: „Aceastã strategie a selectivitãþii
devine importantã în lucrãrile artiºtilor pop, cum ar fi
Andy Warhol ºi Roy Lichtenstein; ambii ajung cunoscuþi
prin faptul cã luau materiale din cultura popularã ºi le
incorporau în practica or artisticã.” (p. 77); în muzicã,
The Beatles, de exemplu, prin Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band, ridicã ideea de copertã de album
la nivel artistic, incorporând figuri cheie ale culturii în
imaginea albumului; în literaturã, William S. Burroughs,
în romanul Prânzul dezgolit, foloseºte tehnica dadaistã
la o scarã mult mai extinsã; dar poate cã nicãieri
aceastã idee nu a fost atât de evidentã precum în
cazul culturii Flower Power, care a remixat cu agilitate
trãsãturi ale unor culturi care aveau foarte puþine în

comun, de la ritualuri sau obiceiuri specifice Indiei sau
Americii de Sud.

Revenind la felul în care Bob Dylan utilizeazã
trãsãturile conceptului de remix literar, spre exemplu,
în Floater (Too Much to Ask), de pe „Love and Theft”
(Sean Wilentz noteazã cã, deºi Bob Dylannu a
confirmat sau infirmat vreodatã cã ar fi preluat titlul
din cartea lui Eric Lott, Love and Theft: Blackface Min-
strelsy and the American Working Class, punerea între
ghilimele a cuvintelor sugereazã cu tãrie cã ar fi
fãcut-o), întâlnim mai multe versuri care sunt, de fapt,
reproduceri, mecanice sau nu, ale unor fraze din
Confessions of a Yakuza, de Junichi Saga: „Tatãl meu
e ca un lord feudal”, „Tatãl meu obiºnuia sã stea ca
un lord feudal.” (p. 20); „Julieta i-a spus lui Romeo:
„«De ce n-o ºtergi de-aici/ Dacã nu-þi convine?»”,
„«Dacã nu-þi convine», a spus ea, «de ce n-o ºtergi
de aici?»” (p. 9); „Bãrbaþii bãtrâni de pe-aici ajung
uneori/ În relaþii proaste cu bãrbaþii mai tineri”, „Am
auzit cã a fãcut ceva care l-a pus în relaþii proaste cu
bãrbaþii mai tineri.” (p. 153) etc.

Aceastã abordare asupra scrierii versurilor
rãmâne valabilã pentru Bob Dylan dupã “Love and
Theft”. De exemplu, pe cel mai recent album de stu-
dio, Tempest, Dylan refoloseºte tehnica remixãrii: apar
referinþe la John Greenleaf Whittier (în piesa Scarlet
Town apar versurile „Îþi faci umilele dorinþe cunoscute/
Veºmântul l-am atins, dar cusãturile erau rupte”, iar
în poemul The Chapel of the Hermits – „Cuvântul
sacru’-am cugetat/ Am citit ce Domnu’-a cuvântat,/ªi,
slãbit ºi zbuciumat, i-am invidiat/ Pe aceia care de
veºmântul Sãu fãrã cusur s-au apropiat.”; în
Duquesne Whistle apare un vers din „Odiseea”, în
traducerea lui Robert Fagles:„Te voi conduce acolo
când se crapã de ziuã”; în Narrow Way, Dylan spune
„Voi traversa deºertul/ pânã voi fi în toate minþile”,
referinþã la Allen Ginsberg, America, „Nu-mi voi scrie
poemul pânã nu voi fi în toate minþile” etc.)

Dar lucrurile devin mai clare atunci când vorbim
despre volumul sãu de memorii: într-un eseu publicat
în The New Haven Review, Scott Warmuth puncteazã
faptul cã în Chronicles: Volume One sunt evidente
împrumuturi din surse extrem de diverse, de la romane
clasice americane la ficþiune ºi nonficþiune despre
Rãzboiul Civil, de la romane SF la romane poliþiste, de
la cãrþi despre fotografie la o carte despre arta
bannerelor spectacolelor de varieteu. În tradiþia muzicii
folk, citarea, Dylan o recunoaºte într-un interviu cu Mikal
Gilmore de la Rolling Stone, e o tradiþie bogatã, însã,
în acelaºi timp, susþine cã în ceea ce îl priveºte existã
reguli diferite: ceea ce face Dylan în perioada de dupã
2003, în muzicã ºi scris, nu e sã respecte aceastã
tradiþie a muzicii care l-a fãcut celebru, ci sã creeze un
produs unitar, din bucãþi în care citatele sunt evazive,
ascunde în aºa fel încât sã trimitã, cel mult, cu mare
dificultate cãtre sursã, lãsând astfel impresia unui
produs original. Privite în particular, piesele de pe „Love
and Theft” spun puþine despre intenþiile lui Dylan, dar
privite în ansamblu oferã imaginea unui tip aparte de a
scrie, total diferit de ceea ce literatura a oferit pânã
atunci. Lucrul acesta e cu atât mai mult valabil în ceea
ce priveºte volumul sãu de memorii.
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Alta Magiana

De mic am fost crescut cu gândul
că o să exişti.
Am fost pregătit de timpuriu
pentru tine,
precum infanta Zelmira
pentru Marele Ducat de Alta Magiana.
Recunosc, prin veacul al treisprezecelea,
când s-a zvonit o vreme
că nu te vei mai naşte
am avut o tresărire de spaimă.
Astăzi, însă,
după şapte sute nouăzeci de ani
de aşteptare
îmi sărbătoresc răbdarea
şi te primesc in mine
ca să domneşti!
Te-ntâmpin cu muzică de ţimbale,
cu focuri aprinse pe dealuri,
cu trandafiri stracojii, cu arome
te-ntâmpin cu braţele larg depărtate
şi-ţi spun:
Intră în mine
stăpâneşte-mă
şi domneşte
tu, cea atât de-ndelung
aşteptată!

Pentru întâia oară
am să adorm adânc,
pe aceeaşi pernă
cu numele tãu.

O clipă. Totul

Focul în vatră,
becul care tremură uşor,
tu, sorbind încet
din sucul de portocale,
ceasul oprit,
lumina palidă a lunii,
concertul de oboi,
o lumânare pâlpâind absent,
hainele aruncate pe scaun,
un maldăr de cărţi pe masă,
lemnele de foc lângă sobă,
vinul luat pe datorie,
plantele de ceai
uitate în strecurătoare,
fiorul tăcerii.
Noaptea.

O clipă.
Totul.

Marcel Petriºor Expoziţie la castel

Rămasă singură
după ce expoziţia s-a sfârşit
te-ai dezbrăcat
şi te-ai întins goală
pe lespedea de piatră
din sala rece
şi-ai rostit :
Se dedică acest trup al meu
tânăr şi făcător de minuni
iubitului prea iubit,
acum.
Se dedică această sprânceană arsă a mea
arsă în copilărie
iubitului prea iubit,
acum şi pururea.
Se dedică această privire a mea
tânără şi fără de teamă
şi această dragoste a mea
pentru tine
şi se mai dedică această primăvară
cu zăpezi
iubitului prea iubit
acum şi pururea şi-n vecii vecilor.
Şi această nelinişte a mea
născătoare de culori
şi aceste clipe ale mele
şi-această răsuflare a mea
se dedică iubitului prea iubit
în vecii vecilor iubit,
Amin.

ZAMBILE ªI NARCISE
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Platon – oralitate ºi
doctrinã nescrisã

Vlad Moldovan

Volumul al treilea din Istoria filosofiei antice –
Platon ºi Academia anticã (ed. Galaxia Gutenberg,
2009, trad. Mihai Sârbu) al renumitului filosof italian
Giovanni Reale oferã una dintre cele mai unitare ºi
clare imagini a gândirii filosofului grec din ultimii
douãzeci de ani. Profesor la Universitatea  Catolicã

din Milano ºi întemeietor al Centrului de  Studii
Metafizice, Reale poate fi integrat în generaþia de
istorici ºi filologi clasici ce au revoluþionat modul
de reprezentare al filosofiei platoniciene. Volumul
menþionat vine ca o sintezã, nu lipsitã de acribie,
a noii imagini, mai ºtiinþifice ºi mai complete pe
care secolul XX a redat-o filosofului atenian. Odatã
cu ºcoala de la Tübingen – din care îi menþionãm
pe Hans J. Krämer (Arete bei Planton und
Aristoteles; La nuova imagine di Platone; Plato and
the Foundations of Metaphysics); K.Gaiser (Platos
ungeschriebene Lehre) ºi Thomas A. Szlezák
(Platon lesen; Noul Platon, cercetãri despre doctrina
esotericã) devine evidentã mutaþia hermeneuticã pe
care studiul filosofic o aplicã întemeietorului
Academiei.

Este vorba despre o nouã paradigmã care
readuce în prim plan doctrinele nescrise ºi oralitatea
prezentându-le ca fiind global necesare pentru a
înþelege dialogurile platoniciene. Una dintre
convingerile noii paradigme contestã autarhia ºi
preeminenþa absolutã a scriiturii platoniciene,
poziþionând corpusul platonic în locul pe care
filosoful i l-a atribuit, refuzând prin urmare umflarea
hiperbolicã a rolului scriiturii pe care presupoziþiile
moderne au încetãþenit-o odatã cu hermeneutica
schleiermacherianã de provenienþã romanticã.

Dacã pentru aproximativ un mileniu ºi jumãtate
în exegeza platonismului au predominat accente neo

sau medio-platonice în care lectura alegoricã sau
cvasi-misticã au fost asumate (vezi Plotin sau Ficino)-
odatã cu teologul hermeneut F. Schleiermacher ,
care a ºi tradus complet dialogurile în germanã,
asistãm la fondarea unei perspective specific
moderne de a-l înþelege pe Platon. Modul “firesc” de
a-l reprezenta pe acesta ca filosof derivã din aceste
aliniamente schleiermacheriene: Astfel scrierile
platonice în formã dialogicã sunt considerate o
sintezã de formã ºi conþinut ºi deci stau ca expresia
prin excelenþã a comunicãrii filosofice. Întregul
discurs despre Platon ca artist, Platon ca scriitor-
filosof, derivã de aici. De asemenea se vizeazã o
presupusã unitate doctrinalã ce poate sã fie extrasã
doar dintr-o lecturã imanentã a dialogurilor. Gândirea
lui Platon se gãseºte în exclusivitate în aceste
dialoguri (sola scripta) iar hermeneutul îºi afirmã
excelenþa prin capacitatea sa de a desluºi filosofia
platonicã împreunã cu artisticitatea textului dialogic.
Ca ºi un corolar – modernitatea filologicã calificã drept
nedemne de încredere sursele indirecte ale primilor
discipoli ºi ale continuatorilor Academiei în care apar
soluþii diferite de cele conþinute în dialoguri.
Reprezentanþii acestei paradigme – adicã main-
stream-ul istoriografiei platonice  de la Eduard
Zeller la Paul Shorey sau Harold F. Cherniss au
continuat presupoziþiile schleiermacheriene –
accentuând preeminenþa textualã ºi negând sau
discreditând tradiþia indirectã.

Iatã însã cã odatã cu demonstrarea
autenticitãþii Scrisorii a VII-a din anii douãzeci ai
secolului trecut de cãtre Ulrich von Wilamovitz-
Moellendorff, dar ºi cu accentele alternative ale lui
Julius Stenzel ºi Paul Wilpert – un alt mod
complementar de a-l înþelege pe Platon se impune
pe scena studiilor filosofice. Progresiv  lui Platon îi
sunt redate atât preferinþa pentru oralitate în ceea
ce priveºte doctrinele supreme cât ºi distanþa
scepticã pe care filosoful atenian o exprimã în
Phaidros sau în Scrisori vis à vis de textul scris. De
asemenea noua abordare nu poate ignora trimiterile
doxografiei indirecte  de la Aristotel la Simplicius
ce se referã adesea la doctrine ne-conþinute în
scrieri dar care au un caracter esenþial în jurul
problemelor ultime platoniciene. De toate aceste
elemente, cât ºi de teoria principiilor sau de ierarhia
suprasensibilului þine cont G. Reale în reconstrucþia
sistematic filosoficã a lui Platon.

Odatã cu descoperirea ”celei de-a doua
navigãri”, adicã cu ”convertirea” sufletelor la
suprasensibil, la lumea invizibilã dar completã a
Eidelor ºi  a principiilor Unului ºi a Diadei, a
Numerelor ideale ºi a obiectelor matematice –
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asistãm, spune Reale, la instaurarea unei noi etape
metafizice în istoria filosofiei. Iar aceastã  etapã
metafizicã este fructul instanþierii platoniciene: ”Dupã
«cea de-a doua navigare» platonicianã (ºi abia
dupã aceasta) se poate vorbi de corporal ºi
necorporal, sensibil ºi suprasensibil, empiric ºi
metempiric, fizic ºi metafizic.. Filosofia a cucerit
lumea inteligibilã, sfera lucrurilor care nu sunt
sensibile, ci pot  fi doar gândite.” (p. 409)

Punctele esenþiale ale noii paradigme – aºa
cum transpar ele ºi din acest manual de istorie a
filosofiei antice ar fi:

1.Ideea cã scrierile platonice nu sunt autarhice
nici în totalitate nici în parte. Opera scrisã trebuie
vãzutã ca având l imite, puncteazã Reale
parafrazându-l pe Platon (Phaidros 274b-278e) - ºi
asta deoarece ea nu poate comunica auditorului
nimic esenþial. Din contrã ea þine de “aparenþa
cunoaºterii” (opinia) fiind un simplu instrument
pentru a “readuce în memorie” cele deja cunoscute.
Nu gãsim în întreaga operã platonicianã o teorie a
preeminenþei dialogului scris ºi artistic – în schimb
existã destule fragmente ce sugereazã o  impotenþã
funciarã, în ochii discipolului lui Socrate, a actului
scriptic. Dialogurile platoniciene devin într-o astfel
de opticã modele de discuþii ideale (reuºite sau
ratate) ce stau sub acolada unor scopuri protreptice
ºi hipomnemice.

2. Din scrieri nu se poate câºtiga o unitate
privind platonismul pentru cã ea se aflã în spatele
lor ºi þine de dimensiunea oralitãþii dialectice. Doar
dialectica – adicã arta dialogului spiritual poate oferi
”o neîntreruptã convieþuire cu obiectul de studiu ce
aprinde în suflet o luminiþã”(Scrisoarea a VII-a).
Transformarea sufletului ºi accederea la planul
metafizic înrãdãcineazã primatul oralitãþii ºi într-un
imperativ etico-educativ. La momentul potrivit al
dezvoltãrii unui spirit ºi în forma vie a adresãrii-
cunoaºterile ultime pot fi transmise autentic. Prin
urmare Platon rezervã chintesenþa învãþãturilor sale
unei forme ezoterice ºi oral-dialogale. A scrie despre
aceste chestiuni înseamnã a rata funciar strãlucirea

ºi pulsul adevãrului.
3. Tradiþia indirectã care ne trimite explicit la

doctrinele nescrise oferã cheia pentru o relecturã
unitarã ºi sistematicã a scrierilor lui Platon.  Multe
pasaje din dialogurile intermediare devin perfect
inteligibile numai cu ajutorul acestor învãþãturi. Pe
scurt – aceste agrapha dogmata constau în:
Identificarea principiilor prime cu Unitatea ºi cu
Diada nedeterminatã. Teoria ideilor nu este
explicaþia ultimã a metafizicii platoniciene – cãci aºa
cum sfera pluralitãþii sensibile depinde de sfera
ideilor, în acelaºi fel, sfera pluralitãþii ideilor depinde
de o sferã de realitate superioarã. Diada ca
multiplicitate indeterminatã ºi indefinitã serveºte
drept substrat al acþiunii Unului. Totodatã idealismul
platonician se configureazã originar ca un dualism
sau o bipolarizare dinamicã. O altã idee centralã
ezoterismului platonic ar fi cã aceastã unitate în
multiplicitate desfãºoarã un întreg spectru ierarhic
care pornind de la principiile supreme  trece la
numerele ideale  apoi la eide ca atare, apoi la
realitãþile matematice  pentru a se finaliza în lucrurile
sensibile. Raportul ce informeazã ierarhia þine de o
structurã numericã a realitãþii asemãnãtoare cu cea
pitagoreicã. Convingerea fermã a lui Platon era cã
existã o corespondenþã structuralã perfectã între
cunoaºtere ºi fiinþare, însã Platon nu a matematizat
metafizica ci a fundamentat metafizic, în cheie
analogicã, matematica.

Un mare câºtig al acestui volum despre
filosofia platonicianã al filosofului italian este
reconstruirea unui ”sistem” autentic al gândirii lui
Platon atât din fragmentarium-ul ideatic al
dialogurilor cât ºi din întoarcerea la vocea vie a lui
Platon din scrisori adicã întoarcerea la dimensiunea
oralitãþii dialectice ce  asumã mesajul ultimativ.
”Nescrisul”devine în paginile lui Reale capabil de a
aduce punctele cheie  pentru lectura multor
fragmente aluzive sau neclare din dialoguri. Pentru
a descoperi un Platon nou, proaspãt, fundamental
dualist, spiritualist ºi dialogal – nu trebuie decât sã
deschideþi coperþile acestui volum.

cunoscuþi. De aceea, poate, acest volum,
segmentat în patru pãrþi, cuprinde amintiri, opinii
personale ce vizeazã politicã, literaturã, criticã,
recenzii, articole, eseuri publicate recent sau
publicate cu mult timp în urmã în diferite reviste.

Comentator încrâncenat, pe de altã parte, „ochi
sensibil” dupã cum i-a dorit Gheorghe Crãciun,
Vasile Gogea nu ezitã sã nu se ia la trântã cu alþi
scriitori, fie cã este vorba despre Herta Müller ori
Mircea Cãrtãrescu. Fireºte, aceastã „luare la trântã”
nu se face prin atac la persoanã sau printr-un alt
atac necordial, voindu-se, de departe, un duel al
ideilor. Un duel în care Cãrtãrescu, de pildã, acuzat
de comerþ cu iluzii, este taxat constant. Cu aceeaºi

pornire, ba, parcã ºi mai ironic, „Frau Müller”, dupã
cum este amintitã, câºtigãtoare a Premiului Nobel,
este ºi ea pusã la zid („respectatã” adicã) de cãtre
autor. Acest tip de discurs, pe alocuri necalibrat,
fac din Vasile Gogea un infatuat al generaþiei sale,
infatuare datoratã de fapt spontaneitãþii cu care se
aruncã în comentarii ºi emoþii, uneori, necontrolate.

Judecând, însã, dupã structura volumului de
faþã, aº spune cã nu tratãm un jurnal clasic sau un
jurnal cu care ochiul cititorului este obiºnuit, ci
asistãm, pe mãsurã ce paginile trec, la strãdania
lui Vasile Gogea de a (re)compune un jurnal. Or,
poate cã în locul (re)compunerii unui jurnal,
asistãm, mai degrabã, la compunerea unei
monografii personale.

(urmare din pag. 41)
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Literatura transgresivã
Sonja Kadar

Elemente de transgresiv existã de când existã
literaturã, fiind identificate de cele mai multe ori în
operele care au ºocat ºi surprins cititorii ºi
perioadele în care au apãrut, de obicei fiind
interzise din aceste motive. Totuºi, ea a fost
definitã pentru prima datã de cãtre Michael
Silverblatt în Los Angeles Times abia în 1993,
acesta fiind cel care a recunoscut apariþia unor
elemente noi în literaturã. În articolul „Shock Ap-
peal: who are These Writers and Why do They
Want to Hurt us?”, Silverblatt explicã ce înseamnã
acest gen literar, vorbeºte despre tendinþa noii
generaþi i  atrasã de depãºirea limitelor ºi
exemplificã prin câþiva autori precum Marchizul de
Sade ºi William Burroughs. 120 de zile ale Sodomei
de Marchizul de Sade este o operã literarã care
poate fi plasatã ca o carte de cãpãtâi a literaturii
transgresive, ea depãºind complet limitele
secolului XVIII, dar în acelaºi timp reuºind sã le
depãºeascã ºi pe cele din contemporaneitate,
pãstrându-ºi elementul de ºoc. Nu este o operã
care a influenþat prin ºoc doar o perioadã, devenind
în timp mai puþin relevantã din acest punct de
vedere, ci este o operã care prin sexualitatea
grotescã ºocheazã aproape la fel de mult ºi cititorii
de secol XXI, ajungând sã fie o carte esenþialã
pentru cititorii ºi scriitorii de literaturã transgresivã.

Gândirea transgresivã, dupã cum observã
Michael Silverblatt, schimbã locul cunoaºterii ºi o
duce cãtre limita experienþei. Cunoaºterea poate
fi obþinutã doar la margini, sau chiar în afara lor.
Corpul uman devine terenul prin care poþi ajunge
la cunoaºtere, prin experimentare dusã la extrem.
Cu toate acestea, Michael Silverblatt observã cã
tendinþele de mutilare, alterare a aspectului fizic
prin tatuaje, piercinguri ºi alte modificãri corporale
pot trimite cu gândul la o dorinþã de a evada din
trup. În opinia mea, nu este chiar aºa, aceste
modificãri corporale fiind un alt fel de a atinge
limita, extremul, ºi nu cu scopul evadãrii din corp,
ci pentru a experimenta cu el ºi pentru a exterioriza
prin aspect fizic sentimentele ºi starea psihicã cu
finalitatea de a crea o identitate completã.

Transgresivul modern este înrudit cu cel al
Marchizului de Sade în principal prin violenþa
sexualã. Majoritatea romanelor transgresive
trateazã tema sexului ca fiind principalã, acest
lucru fiind probabil o reflexie a provocãrii
sexualitãþii de la sfârºitul secolului XX ºi începtulul
secolului XXI. Dragostea romanticã pe care o
întâlnim în secolele XVIII si XIX ºi chiar XX începe
sã îºi piardã însemnãtatea ºi sã fie înlocuitã de
sexul brut, fãrã implicarea sentimentelor. Dupã
cum spune ºi Michael Silverblatt, sexul în ultimii
zeci de ani a început sã fie asociat cu pericol, din
cauza rãspândirii extrem de rapide a HIV-ului,

acesta fiind probabil motivul pentru care utilizarea
excesivã a sexului extrem ºi scãpat de sub con-
trol al noii literaturi poate fi un nou fel de a face
sex protejat. Imaginaþia poate sã experimenteze
în orice fel, fãrã riscul unei boli fizice .

Michael Silverblatt face diferenþa între douã
stiluri de transgresiv, alegând ca exemple pe Anne
Rice ºi Bret Easton Ellis. Eseistul considerã cã
oamenii au admis un transgresiv care e încã în
normele pe care le pot accepta, acesta fiind cel al
lui Anne Rice. Chiar dacã romanele ei conþin teme
ºocante, care depãºesc clar limitele acceptate de
societate în general, ele sunt apreciate deoarece
intrã în categoria literaturii fantasy. În schimb, Bret
Easton Ellis atinge puncte mai apropiate cititorului,
prezentând lumea realã, clinic ºi realist, ceea ce îl
face pe cititor sã vadã mesajul ca unul relevant ºi
sã îl priveascã ca fãcând parte din lumea lui.

Scriitorul transgresiv nu vrea sã producã
plãcere cititorului, sã îl satisfacã – ci vrea sã îl
loveascã, sã îl ºocheze, sã îi zguduie principiile ºi
calmul existenþei, vrea prin descrierea durerii sã
provoace durere, vrea sã schimbe violent esenþa
cititorului, nu sã îi ofere o lecturã plãcutã. Aici se
poate observa diferenþa dintre Anne Rice ºi Bret
Easton Ellis: Anne Rice ºocheazã pentru a
satisface, ceilalþi ºocheazã pentru opusul
satisfacþiei, sau mai bine spus pentru o satisfacþie
care are posibilitatea de a fi obþinutã doar prin
durere.

În 1995, jurnalistul Rene Chun readuce în
discuþie termenul de literaturã transgresivã ºi
încearcã la rândul lui sã îl explice într-un articol
publicat în The New York Times, „Transgressive
fiction: violation is its core”. El exemplificã cu autori
de literaturã transgresivã precum Bret Easton Ellis,
Dennis Cooper, Will Self, Kathy Acker ºi alþii care
au pregãtit ºi cimentat terenul pe care va intra
Chuck Palahniuk la un an de la publicarea acestui
text.

Termenul este din nou adus în discuþie în
1996 de Anne H. Soukhanov într-un articol în The
Atlantic, ea combinând ideile jurnalistului Rene
Chun ºi ale criticului literar Michael Silverblatt într-
o singurã definiþie: “transgressive fiction, a lite-
rary genre that graphically explores such topics
as incest and other aberrant sexual practices, mu-
tilation, the sprouting of sexual organs in various
places on the human body, urban violence and
violence against women, drug use, and highly dys-
functional family relationships, and that is based
on the premises that knowledge is to be found at
the edge of experience and that the body is the
site for gaining knowledge: Subversive, avant-
garde, bleak, pornographic – and these are com-
pliments. Such words are used to describe trans
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gressive fiction, books pitched to young adults”.
Acestea sunt printre puþinele definiþii sau

încercãri de definire a literaturii transgresive, dar
din perspectiva mea ele nu sunt complete. Fiind
un gen descoperit, sau, mai bine spus, definit destul
de recent, discuþiile sunt încã în miºcare ºi
analizarea temelor ºi elementelor care îl compun
sunt încã pe un teren instabil. Dar ce se poate
afirma cert este cã literatura transgresivã, dupã
cum reflectã ºi denumirea ei, este literatura care
depãºeºte limitele, câteodatã le ignorã cu
desãvârºire ºi redefineºte normalul ori chiar
anormalul. Personajele din acest gen literar sunt
de cele mai multe ori anti-sociale, nihiliste,
confuze, cu sexualitãþi ieºite din comun, paria ai
societãþii, iar temele principale fac parte dintr-o
gamã vastã, dintre care voi menþiona tema
drogurilor, sexul, pedofilia, incestul, violenþa, crima,
mutilarea, moartea, sinuciderea, viciul, brutalul –
toate acestea fiind duse la extreme ºi peste ex-
treme de cãtre autorii transgresivi.

Literatura transgresivã, sau cel puþin elemente
ale ei, au avut un rol foarte important în Occident
din mai multe puncte de vedere. Violenþa ºi
sexualitatea extremã au avut mereu un loc în
literaturã, ºi mai mult decât atât, au avut un rol
esenþial. Putem identifica elemente de literaturã
transgresivã în scrieri foarte vechi, ca de exemplu
în Mãgarul de aur de Apuleius, în care apar
elemente sexuale cu tentã ºocantã sau chiar în
Iliada lui Homer în care se gãsesc descrieri foarte
violente. Depãºirea l imitelor a fost mereu
importantã, în toate domeniile, pentru cã, fãrã
aceste priviri în afara normelor normalului, evoluþia
nu ar fi fost posibilã. Desigur, când vine vorba de
literatura transgresivã nu putem vorbi strict de orice
fel de evoluþie, deoarece literatura a evoluat în
ramuri vaste ºi nu neapãrat de domeniu transgresiv.
Totuºi, depãºirea limitelor prin acest transgresiv a
fost importantã, pentru cã de cele mai multe ori a
adus perspective ºi imagini complet noi pentru
majoritatea perioadelor. Cãrþile interzise au fost
în general cele care au adus cele mai multe
elemente noi care au ºocat ºi zguduit din temelii
principiile vremurilor respective. Aspectul de
literaturã interzisã a atras ºi mai multã atenþie
asupra cãrþilor respective ºi le-a valorificat ºi mai
mult. Aceste cãrþi au ajutat sã evolueze percepþiile
oamenilor, sã le deschidã ochii ºi sã îi facã mai
toleranþi asupra unor subiecte tabu.

Pe lângã aceste cãrþi interzise, analizând
toatã istoria literaturii putem gãsi la fiecare pas
violenþã, sexualitate, elemente ºocante. Chiar ºi
în cele mai vechi texte existã aºa ceva, pentru cã
omul a fost mereu, într-un fel sau altul, un animal
violent, fapt care a fost transpus ºi în creaþiile
artistice. Se poate pune astfel sub lupã ºi tragedia
greacã, care este plinã de elementele pe care le
putem gãsi astãzi în literatura transgresivã
modernã – incest, violenþã, viol, sexualitate,
paricid. Acestea erau acceptate de public ºi ºocul
era o parte importantã, având rolul de a produce

un catharsis apropiat de cel al romanelor moderne
precum cele ale lui Chuck Palahniuk. Aº putea
sublinia ºi faptul cã literatura transgresivã poate fi
vãzutã ºi ca o formã de umbrã a literaturii (dacã
utilizãm sensul de umbrã în viziunea lui Carl
Gustav Jung), fiind vorba de o literaturã refulatã,
aruncatã în inconºtientul colectiv ºi în cele din
urmã, asimilatã ºi ataºatã.

Cu toate cã ficþiunea transgresivã îºi are locul
în literatura lumii de sute de ani ºi a avut un rol
important, ea este în general asociatã cu secolele
XX –XXI, în special cu autori apropiaþi ca perioadã
de momentul în care a fost definit acest gen de
literaturã. Motivul principal poate fi faptul cã
romanele care au apãrut odinioarã nu pot fi defi-
nite clar ca niºte cãrþi transgresive, în special
pentru cã acest termen nici nu exista, ele fiind deja
delimitate de anumiþi termeni ºi anumite genuri,
aspectul lor transgresiv fiind doar unul dintre
elementele care le definesc. În schimb, în istoria
recentã ºi în contemporaneitate au apãrut romane
care s-au autodefinit ca transgresive, sau care intrã
în aceastã categorie în totalitate. Dar lucrul acesta
nu înseamnã cã transgresivul face parte doar din
secolele XX sau XXI. Este imposibil de analizat
un roman transgresiv modern fãrã o privire în
trecut, fãrã un studiu comparativ, deoarece temele
acestui gen nu sunt nicidecum noi, ci doar tratate
diferit.

PEISAJ
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Premiul revistei "Steaua" la Concursului Naþional
de Poezie "Nicolae Labiº", 2015

sã-i spunem extaz

pentru puþinã vreme pentru neluata în seamã
fracþiune de secundã ai fost aici

mi-ai desenat cu creioane colorate buzele m-ai
                                                                        lãsat
sã respir în voie aroma de serã a ploii
de-atâtea nopþi de-atâtea nopþi
voiam sã vorbesc

voiam sã fiu copil cu vertebre moi
sub pielea ta uscatã
nu sã-mi mãnânci lumea
ºi nu sã te trezeºti cã-þi pasã
ºi nu sã arunci vina pe taicã-miu ca pe un cuier uzat

în lumea asta trãiam de una singurã cãram bolovanii
trimiºi dis-de-dimineaþã
aruncam unii în alþii cu fericire expiratã coloratã
agresiv

rãmânea extazul
absenþa durerii absenþa umbrei
durerii simþeai doar respiraþia mea printre lucruri
                                                                aerul cald
în tricouri cu douã mãrimi mai mari

simþeai cum se extrage
mierea
cum aleargã haotic albina în cãutarea
zilei de mâine

ai fost aici
vibrezi în spaþiul meu de fericire. ai grijã de viaþa
                                                         ta de apelurile
disperate de rugina de pe bicicletã de ideea
de-a gata cu taicã-miu

sã-i spunem agonie

obiºnuiesc sã-mi spun rugãciunile în bar. mama
                                                                  mã sunã
de 4 ori pânã adoarme cu televizorul aprins

mã mint cã e ziuã când luminile maºinilor
mi se deruleazã pe faþã
al treilea suc arunc un zâmbet fals
ascult vama & bat clopote pe fundal

***
iar am uitat sã þin timpul în lesã
sã-mi pun gândurile în ordine
sã nu mai uit dar poate sunt mai sincerã aºa
                                                           oricum sucul

Francisc Pal

ãsta se amestecã subit cu pastilele cum pãtrund
                                                          unele în altele
ape dulci
ape reci

***
oamenii se leagã de mine eu mã leg de mine de
                                                                         fricã
sã nu mã pierd când tu citeºti alte poveºti

***
mã trezesc în patul în care n-am dormit
de-o noapte
ãsta-i viitorul de care-þi povesteam
pãcat cã n-ai fost acolo

ascultai rugãciuni la greu

Ori de cîte ori

Ori de cîte ori
Le treceam prin  apropiere
Þãranii din mine
Ridicau o cruce înaltã ºi albã
Fãrã sã mai iasã din sine
ªi abia dupã ce i-am întrebat
De ce o fãceau
Îmi rãspundeau, privindu-mã ca pe un ogor
nesfîrºit
Cã aºa era obiceiul
Sã cearã Domnului
Sã facã lucrurile sã meargã mai bine.

Lat

Am sã cad lat
Pe pat
Pe locul unde þi-ai odihnit sufletul,
Trupul
ªi poate, poate
Pînã la urmã
C-am sã m-aleg ºi eu cu ceva.

 Lipsã de timp

Nu mai am timp
Nici sã zic Tatãl nostru
Sau sã îmi fac dupã lege o cruce
Aºa cã las glonþul
Sã treacã prin mine
ªi nefericire.

Luciana Cãrare
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În paginile sale de jurnal, Michel Tournier
gãseºte în vineri ziua-preferatã, care dã ºi titlul
unei cãrþ i, ca ºi cum autorul poate sã îºi
construiascã aici, pe pãmânt, o insulã a sa, unde
sã aibã iluzia perfecþiunii ºi sentimentul fericirii,
propriul timp, propriul spaþiu, cuprins între Alfa ºi
Omega: „Vineri. 15, mai. Vineri este ziua mea
preferatã din sãptãmânã. E sfârºitul sãptãmânii
ºi ca o închiere a sa. Eu sunt nãscut într-o vineri.
Am susþinut prima conferinþã de presã vineri 9
martie 1967 pentru romanul «Vineri»” (Michel
Tourn ier,  2009, Jurnal ext im,  Humanitas,
Bucureºti, p. 67). Tot aºa, Tournier, are o viziune
despre Paradis, ca fiind existenþa de dupã moarte,
când, ca un privitor al propriei vieþi, individul
spiritualizat poate alege sã retrãiascã superior
momentul preferat al periplului pãmântean: „O
idee pentru paradis: dupã moarte, sunt aºezat în
faþa unei panorame în care e înfãþiºatã întreaga
mea viaþã pânã la cele mai mãrunte episoade.
Sunt liber sã aleg unul sau altul ºi sã-l retrãiesc,
dar la un alt nivel, adicã distanþându-mã oarecum,
fiind în acelaºi timp actor ºi spectator.” (Michel
Tournier, Jurnal extim, p. 16) Ficþiunile sale, ca ºi
cele ale lui Le Clézio, imagineazã cum acest dia-
log actor-spectator se poate purta în lumea
terestrã ºi cum, prin iniþieri succesive, devine
posibilã atingerea stãrii de Paradis de dinainte
de cãdere.

Omul poartã cu sine, încã de la cãderea din
Paradis, nostalgia Edenului ºi întreaga lui iniþiere
pe pãmânt este expresia dorinþei de a redobândi
Vârsta de Aur, de a accede din nou la Logosul
divin, a cãrui pierdere l-a aruncat în ipostaza unui
demiurg care îºi rateazã la nesfârºit creaþia. El
nu mai este Adam, care stãpâneºte prin numire
Grãdina Raiului, ci fiinþa creatã, care dã nume
unei lumi proprii, instituite de el, imperfecte.
Cãlãtoria în timp ºi spaþiu spre origini devine un
act de sublimare a pulsiunilor negative de
inadaptabilitate în lume, pe care o trãiesc
personajele din scrierile ambilor autori francezi.
Protagoniºtii din opera de ficþiune existã atâta timp
cât îºi cunosc ascendenþii ºi îºi apropriazã
conºtient, pânã la modul fizic, spaþial, locul
copilãriei. Iluzia este cã Paradisul pierdut poate
fi recuperat ºi, pe acest mit, respectiv utopie, se
clãdesc lumile romaneºti ºi povestirile lui J.-M.
G. Le Clézio ºi ale lui Michel Tournier.
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Spaþiul-timp –
relativitatea locului ideal

(J.-M. G. Le Clézio & Michel Tournier)

Nicoleta Popa

Locul ideal

Locul ideal, aºa cum îl concepe Jean-Jacques
Wunenburger în Utopia sau criza imaginarului
(Dacia, Cluj-Napoca, 2001), postuleazã ideea cã
acesta se construieºte mitic, mai apropiat de
imaginarul paradisiac, de naturã, respectiv utopic,
tehnicizat, antropocentric: „Mitul situeazã spaþiul
pre-utopic într-o viziune pre-culturalã, vitalistã, chiar
animistã, la opusul logicii tehniciste ºi falsã
creatoare a reprezentãrilor utopice” (p. 24). Atât J.-
M. G. Le Clézio, cât ºi Michel Tournier asociazã
cele douã feþe ale spaþiului ideal ºi, în jurul unei
lumi mitice, cu simboluri ale unei relaþii illo tempore
dintre pãmânt ºi cer, de tipul insulei paradisiace, al
templului ca axis mundi, se ridicã, într-o oglindã
deformatoare, o realitate abjectã, monstruoasã,
haosul, subteranul din care omul trebuie sã se ridice
pentru a reajunge în punctul iniþial, cosmogonic.
Resacralizarea lumii din haos este posibilã, însã
numai pentru iniþiaþi, pentru cei care ajung, ca la
Michel Tournier, „geamãnul” divinitãþii, dublul
pãmântesc al lui Dumnezeu. Gemenii Jean-Paul din
Meteorii, vorbesc „eoliana”, limbaj divin, inaccesibil
universului mundan; Taor, cel de-al patrulea mag
din Gaspar, Melhior ºi Baltazar coboarã în minã de
unde reajunge direct la lumina euharisticã la 33 de
ani, ca o oglindã terestrã a experienþei christice.
Vineri, personajul din Vineri sau limburile Pacificului,
prin memoria civilizaþiei distruge paradisul insular,
acesta fiind un sfârºit ºi totodatã un început prin
copilul Joi, care aminteºte de „Joia copiilor” ºi, din
nou, de sacrificiul christic. ªi la J.-M. G. Le Clézio
existã un spaþiu atemporal, insula din proximitatea
mãrii, precum în Proces verbal, Potopul, spaþiu
marginal, care ºi-a pierdut centralitatea, al lumii
monotone, gri, al civilizaþiei, al distopiei. Expresie a
renaºterii devine potopul, mitul lui Noe, ca ºansã
datã omenirii sã rãscumpere pãcatul originar ºi sã
ajungã în stadiul pre-adamic.

Spaþiul fundamentat pe principii mitologice se
recupereazã printr-o cãlãtorie, la rândul ei iniþiaticã
ºi de regãsire a identitãþii, dar distanþarea de origini
ºi evadarea spre himera Insulei Preafericiþilor nu
conduc decât la o revenire în locul iniþial, pentru cã
locul ideal coincide numai cu cel asociat Vârstei de
Aur a copilãriei, fãrã capacitatea de a cuprinde în
punctul prezent trecutul ºi viitorul. Copilãria este
asociatã cu spaþiul absolut, dar miºcarea,
deplasarea din acest punct impune relativizarea



51

spaþiului-timp. Prezentul este ratat prin miºcare ºi
se încearcã recompunerea lui prin memoria
arhetipalã, atribuitã ºamanului, preotului, regelui
sau prin imitarea hãrþii perfecte a cerului. În
romanele lui J.-M. G. Le Clézio, Steaua rãtãcitoare,
Urania, Cãutãtorul de aur, cãlãtoria se încheie în
punctul de unde a plecat, la o altã vârstã, într-un
alt timp, ceea ce înseamnã ratarea Paradisului, sau,
ca o reflexie a „trecerii Pleiadelor la zenit”, într-un
spaþiu utopic, care sã fie oglinda cerului. Eºecul
impune alte încercãri, „eterna reîntoarcere”. Dupã
J. J. Wunenburger, „«Starea perfectã» este pro-
iectatã fie în trecut (vârsta de aur), fie în viitor
(judecata de apoi, societatea fãrã clase), fie atât în
trecut cât ºi în viitor: este cazul reprezentãrilor ciclice
ºi a reîntoarcerii eterne a identicului” (J.-J.
Wunenburger, p. 26). Regenerarea perpetuã se
asociazã cu arhetipul matern ºi se susþine prin mitul
„eternei reîntoarceri”, prezentat de Mircea Eliade
ca succesiune infinitã de sacru-profan. Ritualurile
ºi riturile iniþiatice, precum ºi cele dedicate marilor
evenimente religioase permit retrãirea sacrului.
Peºtera din Vineri sau limburile Pacificului este o
instanþã maternã, un regressus ad uterum, Maria-
Barbara din Meteorii este imaginea arhetipalã a
femeii împlinite prin gemenii Jean ºi Paul. Dacã
toate mamele poartã germenii unei lumi
condamnate la singularitate, deci la nefericire, cãci
unul dintre gemeni este ucis pentru a lãsa în viaþã
doar o fiinþã, Maria-Barbara dã naºtere gemenilor,
Castor ºi Polux, sortiþi veºniciei (aici nereuºite, prin
rupturã, separarea gemenilor ºi prin fuga prin lumea
degradatã), dupã numeroase procreãri eºuate prin
naºteri individuale: „Gemenii cãzuþi din cer sunt
asemenea acestei ancore. Vocaþia lor este tinereþea
veºnicã, dragostea veºnicã. Dar atmosfera corosivã
a celor ne-pereche care sunt condamnaþi de
singurãtatea lor la iubiri dialectice, aceastã
atmosferã atacã purul metal gemelar” (Michel
Tournier, 2004, Meteorii, Univers, Bucureºti, p. 106).
În imaginarul analizat de J. J. Wunenburger, Mama
este în deplin acord cu spaþiul bucolic, sãlbatic, pri-
mordial: „Referinþa invariabilã la grãdina plãcerilor,
la aceastã naturã a bunului sãlbatic, exuberantã ºi
binefãcãtoare, face sã decelãm lucrarea activã a
unui arhetip asociat, cel al Mamei. Majoritatea
imaginilor care slujesc la modularea povestirilor
paradisiace sunt legate de fapt de fantasma
maternã” (J.-J. Wunenburger, pp. 37-38). De acelaºi
arhetip matern þine ºi organizarea circularã a
spaþiului fizic, respectiv a materialului epic.
Recuperarea sinelui intrauterin, ca imagine a
existenþei pre-adamice, de dinainte de venirea în
lumea decãzutã este reprezentatã prin relaþia dintre
gemenii din Meteorii, de Michel Tournier.
Comunicarea lor nu este doar printr-un prelimbaj,
ci ºi prin împreunarea sfericã, un joc al refacerii
androginului, alt tipar al lumii primordiale. Nici cazul
Alexandre, unchiul gemenilor, nu este altceva decât
ipostazierea unei androginii originare, prin
homosexualitate: „Sub semnul autoerotismului se
desfãºoarã, de pildã, scenariul egiptean al teogoniei.

Prefigurând cosmogonia, geneza zeilor este iniþiatã
de un personaj creator unic – Atum, Re sau Osiris –
sub semnul dorinþei (sexuale)” (Traian D.
Stãnciulescu, 1995, Miturile creaþiei. Lecturi
semiotice, „Performantice”, Iaºi, p. 101). Alexandre
este liantul între dealul care izoleazã liminarii, copiii
cu debilitate mintalã, în care, totuºi, sãlãºluieºte încã
o frânturã din lumea perfectã, prin limbajul ca rest
divin, matricea tuturor limbilor, ºi universul gunoaielor,
oglinda cea mai fidelã a lumii. Ceea ce se aruncã la
groapa reciclãrii reflectã stratificarea socialã,
raporturile dintre bogaþi ºi sãraci. Peºtera deºeurilor
este un fel de „gaurã neagrã”, unde legile universale
ale omenirii nu mai funcþioneazã. Dupã J. J.
Wunenburger, orice formã sfericã, peºterã, grãdinã
(unde poposeºte Paul în cãutarea lui Jean), este
asociatã cu simbolismul matern, fecund, paradisiac:
„Cercul ºi sfera repetã deci neostoit suveranitatea
zeiþei-mamã, simbol arhetipal al fantasmaticii femei-
mamã. […] Grãdina femininã la rândul sãu se
preteazã cu adevãrat simbolizãrii cosmosului întreg.
Ea devine oglindã celestã, microcosmos, cu atât mai
mult cu cât are aspectul de încercuire” (J.-J.
Wunenburger, pp. 39-40).

Spaþiu-timp în lumea ficþionalã

Spaþiul perfect nu existã în afara axei temporale.
Cãlãtoria ºi cãutarea personajelor nu este doar în
spaþiu, ci ºi în timp. Nu este doar în memorie, în
amintire, ci ºi în proiecþia unei lumi ideale, mitice
sau utopice. Filosofia ºi legile fizicii statueazã
formularea unor ipoteze, apoi chiar teorii care sã
susþinã relativitatea timpului odatã cu cea a
spaþiului. Încã de la Augustin este problematizatã
ideea unui prezent permanent, care nu cunoaºte
trecut ºi viitor decât într-un mod subiectiv, adicã
amintire sau proiecþie, prefigurare a unor acþiuni
viitoare: „Ceea ce îmi apare acum cu claritate, în
mod evident, este cã nici viitorul, nici trecutul nu
existã ºi cã nu este propriu a spune sunt trei timpuri:
«trecutul, prezentul ºi viitorul», dar s-ar spune poate
mai bine, «timpurile sunt trei: prezentul trecutului,
prezentul lucrurilor prezente ºi prezentul viitorului»,
cãci aceste trei timpuri sunt toate trei în sufletul
meu ºi în altã parte nu le vãd” (Georgeta Tãnase,
1982, Materia, spaþiul, timpul în istoria filosofiei, vol.
1, Minerva, Bucureºti, pp. 205-206). Abia în
modernitate, dupã definirea spaþiului-timp la
Hermann Minkowski, pe baza cãruia Albert Einstein
va elabora teoria relativitãþii, se susþine ºtiinþific
timpul relativ, cauzat de spaþiul curbat sub efectul
gravitaþiei: „gravitaþia este o manifestare a curbãrii
spaþiului-timp”, „Einstein a vãzut legãtura dintre
geometria spaþiului-timp ºi gravitaþie numai dupã
ce a depãºit atitudinea ostilã iniþialã faþã de noþiunea
de spaþiu-timp” (Vesselin Petkov, 2010, Space,
Time, and Spacetime:Psysical and Philosophical
Implications of Minkowski’s Unification of Space and
Time (Fundamental Theories of Phisics), Heidel-
berg, Springer-Verlag, p. V: „gravity is a manifesta-
tion of the curvature of spacetime”; „Einstein saw
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the link between the geometry of spacetime and
gravitation only after he overcame his initial hostile
attitude toward the notion of spacetime”).

Efectele vor fi spre filozofie: intuiþionismul (Henri
Bergson) sau fenomenologia lui Edmund Husserl.
La Michel Tournier ºi la J.-M. G. Le Clézio, în afarã
de cãlãtoria reluatã mereu, ca expresie a cãderii în
istoricitate, în termenii lui Mircea Eliade, abolirea
timpului pe axa trecut-viitor este susþinutã prin
scriitura care se anunþã pe sine, înainte de a fi
încheiatã, dar ºi dupã, într-o ciclicitate care, de fapt,
relativizeazã spaþiul-timp. La începutul operei
Meteorii, Michel Tournier, autorul cãrþii, rãsfoieºte
Meteorii lui Aristotel. Care sunt Meteorii originali?
În care punct se aflã autorul romanului faþã de
Aristotel? Cele douã momente nu sunt decât o
simultaneitate datã de abolirea curgerii vremii, cu
atât mai mult cu cât „meteorii sunt sacri” (Michel
Tournier, p. 85). Dupã James Overduin, în Teoria
relativitãþii. Einstein ºi spaþiu timpul, volum publicat
pe www.scientia.ro, nu doar timpul plin se curbeazã
ºi permite o parcurgere înapoi, spre trecut, care nu
rãmâne decât un prezent etern, ci ºi timpul gol:
„Sistemul spaþiu-timp uniform (al lui Hermann
Minkowski) este un exemplu comun, însã ºi spaþiu-
timpul gol poate fi curbat, dupã cum a demonstrat
Willem de Sitter, în 1916. ”Personajul Franz
dovedeºte o astfel de salvare, prin umplerea
spaþiului-timp gol cu un calendar propriu. În acea
debilitate profundã supravieþuieºte absolutul,
cosmicul, unde totul existã ca succesiune regulatã
noapte-zi ºi pentru care viitorul existã deja, iar
trecutul este, la fel, parte a prezentului. Relativitatea
timpului în miºcare, faþã de timpul absolut, divin
este datã de percepþiile subiective, de afectivitatea
vidã care îºi cautã cu disperare fanta potrivitã pentru
a evada spre lumina cãlãuzitoare ºi calmã a farului
(din copilãrie) sau care îºi creeazã aceste
mecanisme proprii de apãrare împotriva a tot ceea

ce este prea lumesc, deci agresiv, dezintegrator
asupra propriului univers: „ªi acest mare nervos,
de o fragilitate înspãimântãtoare, avea nevoie pentru
a supravieþui sã-ºi umple dimensiunea sa
temporalã cu o structurã regulatã, care sã nu lase
niciun gol, adicã niciun timp mort, niciun timp
nebun”; „Dar fiindcã vidul acesta lui îi era afectiv
insuportabil, reuºise sã-ºi gãseascã douã creiere
mecanice exterioare – unul nocturn, celãlalt diurn
– pentru a-l umple” (Michel Tournier, p. 41).

În aceastã breºã a spaþiului-timp care
completeazã cvadrimensional condiþia tridimen-
sionalã a fiinþei umane se insereazã monstrul,
arhetip al lumii lui Michel Tournier, mai aproape însã
de divinitate tocmai prin pãstrarea unei legãturi
sacre cu cosmicul, dar bolnãvicioasã pentru simþul
comun, tot aºa cum pentru personajul diform, lumea
este o distopie unde monotonia calculeazã sacadat
ºi precis mãcinarea individului/ a colectivitãþii de
oameni la fel, ca în groapa lui Alexandre din Meteorii
lui Michel Tournier. Doar sacrul permite ciclicitatea
lumilor, doar în hierofanie timpul ºi spaþiul sunt
necuantificabile ºi, prin aceste personaje ieºite din
sfera comunului, se poate atinge acest spaþiu-timp
la modul absolut. La J.-M. G. Le Clézio, spaþiul
curbat capãtã expresia unei ciclicitãþi care le permite
personajelor sã parcurgã un drum în cerc, început
ºi încheiat etern la locul copilãriei. Divinul este cerul,
stelele au rol de ghidare a personajelor spre
Paradis, spre un loc ideal, dar memoria, amintirea
copilãriei fac imposibilã ieºirea din timp. Doar
acordul intim-extim, suprapunerea dintre ceea ce
vine din adâncurile fiinþei, din inconºtient, visele
nedecelate ºi imaginea din lumea de afarã (insula,
grãdina) fac posibil accesul la Paradis, unde timpul
ºi spaþiul sunt absolute ºi unde nu mai existã
nostalgii, pentru cã trecutul este anulat. Existã doar
o stare de fericire a fiinþei care devine con-
substanþialã cu sine.
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Hwang Sok-yong este unul dintre cei mai
importanþi scriitori coreeni contemporani; scriitorul
japonez Ôe Kenzaburô, laureat al Premiului Nobel
pentru Literaturã, îl considerã ca fiind cea mai
puternicã voce de narator din Asia de Est. Nãscut
în 1943 în Manciuria aflatã sub ocupaþie japonezã,
a studiat filozofia, a cunoscut ororile rãzboiului

participând la cel
din Vietnam, unde
era responsabil cu
ºtergerea dovezilor
masacrãrii civililor,
încarcerat în repe-
tate rânduri din
motive polit ice,
sunt doar câteva
puncte esenþiale
din biografia scrii-
torului, care este
apreciat în Occi-
dent ºi pentru cã
are o cunoaºtere
nemediatã a situ-
aþiei din Coreea de
Nord, cunoaºtere
care l-a costat cinci
ani în puºcãrie: în

1993 a fost condamnat la ºapte ani de închisoare
(a fost graþiat dupã cinci ani) pentru cã a cãlãtorit
ilegal în Coreea de Nord, în încercarea de-a înlesni
schimburi culturale între scriitorii celor douã þãri.

Prinþesa Bari (traducere din limba coreeanã ºi
note de Iolanda Prodan, Polirom, 2014) este un ro-
man fantastic-realist, îmbinând realismul tragic al
realitãþii social-politice cu fantezia mitologicã care,
nu de puþine ori, creeazã imagini de infern dantesc.

Naratoarea romanului este Bari, care ºi-a
primit numele de la bunica ei, o mudang, o femeie-
ºaman, datoritã asemãnãrii cu legenda popularã a
prinþesei Bari: cea de-a ºaptea fetiþã a familiei re-
gale, este abandonatã de reginã, care îºi doreºte
un fiu, doar pentru ca, ani mai târziu, tot regatul
cãzând pradã unei boli, sã afle cã singura lor scãpare
este reîntoarcerea fiicei abandonate care, singurã,
poate cãlãtori la capãtul lumii pentru a cãuta Apa
Vieþii. Bari, care moºteneºte calitãþile de ºaman de
la bunica sa, porneºte ºi ea într-o cãlãtorie pentru
cãutarea unei vieþi liniºtite ºi paºnice, ºi a
înþelepciunii necesare eliberãrii de ura care ne
otrãveºte existenþa, transformând viaþa noastrã ºi
a celor din jurul nostru într-un iad perpetuu.

Cãlãtoria ei prin ororile realitãþii: de la situaþia
�tragicã a Coreei de Nord din anii 90, pentru care

propaganda nord-coreeanã a folosit metafora
„Marºul suferinþei”, în care oamenii, muritori de
foame, îºi pierd umanitatea, la condiþia imigrantului

coreean ilegal în China, la traficul de persoane spre
Vest, situaþia deplorabilã a vieþii imigrantului ilegal
din Anglia în care singura constantã e frica, pânã
la situaþia musulmanilor în Occident dupã 11
septembrie 2001 ºi încheind cu atentatele din
Anglia, sunt dublate de o cãlãtorie spiritualã, un soi
de epopee, într-o lume nu mai puþin înfricoºãtoare,
într-o încercare disperatã de-a gãsi un sens pentru
mizeria ºi suferinþele absurde ale vieþii.

Important în structura celor douãsprezece
capitole ale romanului este capitolul ºase, nu
întâmplãtor central, capital pentru ambele
dimensiuni. Aici are loc cãlãtoria pe mare, trecerea
dinspre Orient înspre Occident, fiind perceputã ca
o cãdere în timp, ca o a doua naºtere. Pe plan
spiritual, are loc cãlãtoria în infern, unde sufletul
trebuie sã îndure încercãri – de ºapte ori ºapte
zile – ritual budist pentru reîncarnarea sufletelor
moarte. La finalul încercãrilor, are loc iniþierea,
transformarea fetiþei într-o mudang, în care
demoni îi sfârtecã ºi-i consumã carnea trupului
lãsând oasele curate pe care prinde contur „o nouã
carne”. Sistemul de credinþe coreean are la bazã
elemente ºamanice gãsite ºi la ºamanii tunguºi
din Siberia, dar care au suferit modificãri de-a
lungul timpului, fiind îmbogãþite cu elemente
împrumutate din budism ºi taoism, îmbogãþire
datoratã sincretismului religios. Toate aceste
elemente sunt minunat descrise de autor, dând
naºtere unor imagini remarcabile.

Romanul, în curs de ecranizare, are o
profunzime de impact dacã nu e citi t cu
superficialitate sau cu mintea închisã de
preconcepþii. Pentru orice cititor interesat de
cunoaºterea celuilalt, a alteritãþii, indiferent dacã
sub formã individual-umanã sau general-culturalã,
aceastã carte e o bijuterie. E un roman filozofic,
religios, politic, social etc. Hwang Sok-yong are
capacitatea de-a vorbi despre probleme mari
folosind cuvinte „mici”, într-un stil minimalist, simplu,
cum sunt basmele copilãriei, purtãtoare ale
înþelepciunii veacurilor. Ce au în comun coreenii,
chinezii, pakistanezii, africanii, englezii? Ura ºi
suferinþa umanã nu discrimineazã, ele sunt
universale. Dar la fel sunt ºi iubirea, ºi înþelepciunea
umanã. ªi capacitatea de-a ierta.

În România interesul pentru cultura coreeanã
este în creºtere, în special în rândul tinerilor,
„victime” ale aºa-numitului val coreean, care se
referã la fenomenul „invaziei” spaþiului asiatic, dar
ºi a celui occidental, de cãtre cultura popularã
coreeanã, prin muzicã, seriale de televiziune ºi filme
care concureazã, ºi chiar întrec, fãrã probleme
Hollywoodul. Traducerile din limba coreeanã fiind
puþine la noi, aceastã iniþiativã a Editurii Polirom
este salutarã; sperãm sã nu se opreascã aici.

Viaþa, un marº al suferinþei
Daniel D. Matiº



54

Poezia voluptãþii

Traseul iniþiatic al Mariei Pilchin în poezie a
fost dictat de asumarea poziþiei de eseist ºi critic
literar, autoarea publicând mai multe volume în
acest sens, printre care ºi De mânã cu Marele Joker
(Prut Internaþional, 2013) sau Praguri crtice
(TipoMoldova, 2013). Debutul în poezie a avut loc
în acest an, cu titlul poeme pentru Ivan Gogh, o
carte cu vizibile reminescenþe din acea etapã
eseisticã ºi criticã.

Lucrat într-un stil limpede ºi bine articulat,
volumul propune douã teme, ºi anume iubirea ºi
revoluþia, între care se creeazã o dialecticã
formulatã explicit de Maria Pilchin în versuri precum:
„ei strigau cu pancartele/ noi ne iubeam/ nebun ºi
paradisiac.” (p.6) Þara se confundã cu omul: „un
corp de femeie/ e þara mea/ ºtiut de tine/ dorit de
tine” (p. 24). Omul se confundã cu þara: „sânii mei
sunt/ douã turnuri” (p. 28). Aceste schimburi
identitare justificã alegerea celor douã teme, le oferã
punctul comun ºi le alipeºte într-una singurã,
ajungându-se la elementul ce oferã originalitate
cãrþii.

Binomul dragoste-revoluþie este, de asemenea,
impregnat de un spirit al voluptãþii, de un corporal
ostentativ, foarte bine formulat în secvenþa „câtã
carne din noi e valahã ºi câtã rusnacã” (p. 7). Trupul
apare diferenþiat prin maleabilitatea lui, iar actul
sexual este privit ca un proces de renaºtere,
replãmãdire ºi, în aceastã privinþã, esenþial devine
poemul catren frãmântat (p. 9) Prin intermediul
erotismului, perechea te poate renaºte într-un alt
spaþiu, care funcþioneazã ca un antonim pentru
regimul totalitar, la care autoarea se raporteazã
dintr-o perspectivã acut ironicã: „în ucraina mai nou/
a cãzut un lenin/ l-au dat jos/ goodbye my love
goodbye” (p. 27).

Aºadar, Maria Pilchin propune o viziune
originalã, datoritã dublei funcþionalitãþi a poemelor,
dar, pe de altã parte, textul îi scapã adeseori din
mânã, rezultând un discurs saturat de referinþe
bibliografice ºi de sensuri aduse prea la suprafaþã,
din nevoia unei asigurãri cã cititorul va înþelege
simbolistica universului nou creat.

Alexandra Turcu

Memento Mori

Al douãsprezecelea volum de versuri al
poetului, traducãtorului ºi artistului plastic Dan
Dãnilã, Aerul Cãlãtoriilor (Editura Cenaclul de la
Pãltiniº, Sibiu, 2015) trebuie citit cu gravitatea pe
care o acordãm faptelor care ne privesc.

Într-o lume în care evidenþa fundamentalã e
moartea, spre care se ajunge mai repede pãºind

pe unitãþi, soluþia cuminte, spre a amîna cît de cît
inevitabilul, e de a valorifica „ceea ce e important -
detaliul mãrunt”(p. 14), coborînd la nivelul molecu-
lar al existenþei. Aerul cãlãtoriilor din poemele lui
Dan Dãnilã e un aer care ºterge contururile, le
estompeazã; totul se dizolvã ca într-un mare cuptor
alchimic. În acest univers împînzit de ceaþã, umbre
ºi nori cenuºii – imagini recurente, obsedante –
cãlãtoria capãtã valenþe ontice, fiind colac de
salvare în lupta cu abisul care înlãnþuie dacã stai
pe loc. De aici ºi tragismul condiþiei umane: oamenii
sunt „trecãtori sau doar nemuriþi” (p. 63). Se
cãlãtoreºte deci oriunde: în spaþiu, în timp, în vis,
în amintiri ºi, fireºte, în adîncul fiinþei umane.

Peisajele care apar în poeme reprezintã
imaginea din oglindã, materializatã, a interiorului
eului liric, cãci fiecare cãlãtorie nu e doar
cunoaºtere, ci ºi autocunoaºtere, un proces iniþiatic
prin excelenþã. Iniþierea trebuie sã ajute doar pentru
a rezista în faþa lumii în care „nimic nu conteazã”
(p. 80), acesta e singurul cîºtig de cauzã posibil.
Consecinþa acestei vanitas vanitatum e înstrãinarea,
atît de lucruri, cît ºi de oameni. Ideea unei mari
absenþe (a esenþei, a sensului, a substanþei) se
impune. Repetiþia stearpã are rolul unui paliativ, fapt
redat în poemul Insomnie: „clipesc ºi poate asta e
salvarea” (p. 78), astfel încît, multiplicînd timpul,
realul ºi chiar singurãtatea, sunt produse singurãtãþi,
creându-se iluzia cã-þi þine cineva companie.
Scenariul lui „divide ºi multiplicã” se pãstreazã la
nivelul întregului volum de poezii: marea cãlãtorie-
viaþa, compusã din nenumãrate mici cãlãtorii-
experienþele ei, puse pe hârtie.

Procedeul repetiþiei îl surprindem ºi în ceea
ce priveºte relaþia dintre creator ºi creaþie, de ex: „
totul e doar un experiment repetat... cuvintele nu
au mîntuit pe nimeni” (p. 74), în periplul poetului,
reiterarea la nesfîrºit a actului creaþiei bazându-se
pe logica: scriu, deci exist. În acest fel, cãlãtoria
omului prin viaþã este dublatã de cãlãtoria poetului
prin lumea artei poetice.  Mai rãmâne de rãspuns
unei singure întrebãri, de care autorul nu uitã: „dar
când ajunge cãlãtorul la þel?” (p. 11) – Bineînþeles,
în moarte!

Constantin Tonu

Când poetul devine
alchimist

De remarcat în cea mai recentã carte a lui
Valentin Iacob, Poker cosmic, apãrutã anul acesta
la Tracus Arte, legãtura subtilã dintre informaticã,
matematicã ºi poezie. Acest aspect este relevant
în condiþiile în care autorul este poet, matematician
ºi licenþiat în informaticã. Astfel, cititorul poposeºte
într-un univers matematic, programatic, semi-me-
dieval, semi-mitologic.

Cartea este delimitatã în cinci calupuri de texte,
concomitent distincte ºi similare ca temã, dar ºi ca
abordare. Prima parte readuce în atenþie specia
baladei, turnând într-un ºablon specific un amal
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gam de termeni ºi referinþe felurite, dar fãrã un liant
puternic. De exemplu, neþinând seama de
anacronisme sau neconcordanþe, se regãsesc în
aceleaºi contexte Hristos, zeii ºi jocul de poker sau
personificãri ale cãrþilor de joc care parcurg un vag
fir narativ. Registrele stilistice sunt contrastante –
sesizãm  cuvinte ieºite din uz utilizate în tandem
cu termeni neologici. Valentin Iacob face o alegere
riscantã, scriind o poezie care se vrea a fi un omagiu
adus baladei într-o structurã cu rimã, în condiþiile
în care acest tip de scriiturã este inactual ºi utilizat
preponderent într-un mod ironic.

Cea de-a doua parte poate fi consideratã o
scurtã prozã fantastico-suprarealistã, scrisã într-un
registru colocvial, în care un protagonist ajunge sã
joace poker cu Iisus Hristos într-un spaþiu considerat
mistic ºi halucinogen, un bar cu pretenþii de
vrãjitorie. Miza e iniþial „o fatã de haiduc, în blugi”,
dar devine chiar viaþa lui, iar divinitatea, în calitatea
sa atoateºtiutoare ºi atotputernicã, va câºtiga.

Balada colonelului elf, cel de-al treilea seg-
ment, este unul mai aerisit, mai sãrac în aglomerãri
de referinþe, pe când urmãtorul, revine la registrul
consacrat în Balada Craiului de Tobã, prima
secþiune, mizând pe câteva personaje lirice ºi pe
un fir narativ. Secþiunea ultimã, Poeme ciber-
matematice, introduce lectorul într-un univers
informatic ºi algebric, criptat, simbolic, care este
ulterior comentat în nota autorului.

Valentin Iacob se aflã prin acest volum în
postura de alchimist, în sensul în care face un
melanj, aducând împreunã elemente din domenii
diferite. Însã, mizând prea mult pe imprevizibilitate
ºi dorinþa de originalitate, discursul poetic devine
deplasat ºi obositor de parcurs.

Ilinca Mare

Nous

Nous este un nou volum de poezii semnat de
Liviu Ioan Stoiciu (editura Limes, Cluj, 2015). Acest
volum este ultimul venit dintr-un lung ºir de cãrþi în
poezie, teatru, memorialisticã  ºi prozã.

Volumul începe cu definirea ºi provenienþa
cuvântului nous care înseamnã „raþiune, spirit; organul
cunoaºterii ºi contemplaþiei, principiul inteligibil al
sufletului, unde se produce extazul;  noþiune care
desemneazã substanþa de sine stãtãtoare,
generatoare a miºcãrii, vieþii, ordinii din lumea
materialã.“ Am ales sã reproduc aceastã definiþie
pentru simplul fapt cã întreg volumul se raporteazã la
aceasta. În poezii apare raþiunea ca instrument de
cãutare a unui anumit sens, într-un univers dominat
de agresivitate ºi disperare. În Nous gãsim un univers
unde nimic nu este static, însã în mod ironic, motorul
acestor acþiuni nu este „nous“ adicã sufletul sau viaþa,
ci vrãjitorescul ºi diabolicul „silã de toate, rãmaºi fãrã
suflet, matriþe, numai piele/ ºi os, matriþe umplute de
vrãjitoare cu/ apa de la morþi…“

 Volumul este împãrþit în trei segmente. Prima
parte poartã titlul O mers când dincoace, când dincolo,

unde regãsim un limbaj specific zonelor rurale „Tu ce
faci, Mãrie? Mã doare capul. Nu-mi/ tai matale sub
limbã, moº Ioane, sa-mi treacã/ rãul?“ Unele poezii
sunt plasate în zona ruralã, altele în cea urbanã, dar
peste tot imagini haotice dominate de practici oculte
ies la suprafaþã într-un fel sau altul: „preºedintele/ o
consider vrãjitoare, îi arde sulf/ sub bãrbie la subuori,
la degetele de la picioare, la/ „pãrþile secrete.“

A doua parte este Jurnal nous, poeme redate în
forma unor însemnãri de jurnal subiective, peste care
dominã tristeþea ºi pustietatea „Oricum, nu i se mai
înfãptuieºte nici un vis. Nu mai are pretenþii“, „o
nelãmuritã tristeþe, auzi iar ºuieratul unui/ tren din
copilãrie.“ În aceastã stare de spirit dezolantã existã
totuºi o cãutare, dar care este ºi ea la rândul sãu
circumscrisã melancoliei „Cauþi ºi nu gãseºti, nici nu
mai conteazã ce. S-au/ cutremurat toate, în sinea lor/
ºi s-au descãrcat?“

Ultima parte, Fiecare lucru are rânduiala sa,
aduce variate rãspunsuri la cãutarea din precedentele
poeme, însã condiþia spiritualã rãmâne cea dezolantã
„Dar nu e pãcat de la Dumnezeu sã nu/ te bucuri de
viaþa care þi s-a dat, fãrã/ sã pui întrebãri prosteºti,
fãrã sã protestezi deoarece nu te simþi liber cu totul?“

Aceste poeme, provoacã cititorul, nu sunt niºte
texte pasive care odatã citite sã instaureze uitarea.
Aceste versuri îndeamnã receptorul la meditaþie
asupra a tot ce ne înconjoarã: societatea, iubirea ori
chiar divinitatea.

              Eliza Pop

PRIMÃVARA
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Linie, volum, culoare: triada fãrã de care ceea
ce numim „artele frumoase” n-ar exista. Aºa cum
triada însãºi, necum artele frumoase în sine, n-ar
exista fãrã ceea ce ne susþine fiinþa ºi existenþa,
fãrã lumina dãtãtoare de viaþã ºi de frumos. „Orice
obiect este vizibil pentru cã reflectã lumina. În
absenþa  luminii, materia, culoarea ºi forma nu ar
prinde viaþã”, scria cu îndreptãþire arhitectul Grigore
Roibu. Aºa încât, parafrazând cuvintele biblice, am
putea spune <ªi a zis Dumnezeu: „Sã se facã
Luminã!” ªi pictura se fãcu.> Cãci pictura ne
restituie nu doar transcendenþa, prin miraculoasa
metamorfozã a luminii, ci se restituie sieºi ca artã.
În fapt, istoria picturii este istoria luminii din tablou.
Ea face posibilã nu doar existenþa acestuia, ci ºi
specificitatea lui expresivã, instaleazã misterul,
ºamanismul pictural ºi adugã materialitate
perspectivei. De la Rembrand la impresioniºti, de
la El Greco la Picasso, lumina din tablou aduce cu
ea nu doar mãsura expresivã a unui artist, ci ºi
sufletul unei epoci cu valenþele ºi canoanele ei
artistice.

Lumina pe care umanitatea a subsumat-o
soarelui, steaua a cãrei tumultuoasã ardere dã viaþã
miraculoasei planete pãmânt ºi ne vindecã de
spaima marelui întuneric. Pe pãmântul acesta
românesc, dãruit de Dumnezeu ºi bãtut de nevol-
nicia noastrã, tot ceea ce a fost legat de sfântul
soare a primit aura celestã a transcendenþei. De la
pâinea de cununie la vama porþilor, de la floarea
care în dulcele grai moldav se cheamã „sora
soarelui” la pasãrea care þese câmpul înlãcrimat
de rouã de pãlimarul cerului din care curge lumina
izbãvirii, ciocârlia, „candela ce leagãnã-n tãrie/
untdelemnul cântecului sfânt” cum o numea Nichifor
Crainic.

Lumina, undã ºi corpuscul, energie ºi materie,
din polifonia cromaticã a cãreia îºi aflã culoarea
obiectele. Însã ce reflectã obiectul, unda sau
corpusculul? Ce absoarbe el ºi de ce, ce respinge
ºi de ce din perspectiva specificitãþii sale? Cãci aici
îºi aflã taina pictura. ªi nimic de mirarea cã ea s-a
încondeiat ºi a încondeiat pânzele maeºtrilor, de la
solarii florentini la împenumbraþii flamanzi ori divinul
Georges de la Tour.

Nu e de mirare cã lumina a devenit obsesia
ºi axa picturalã a celei mai recente expoziþii a
admirabilei artiste Margareta Catrinu, expoziþie
gãzduitã de Muzeul de artã din Cluj-Napoca.
„Infinitul înflorit” pe care ni l-a propus, infinitul luminii
binecuvântate care ne învãluie fiinþa lãuntricã, acele
torente solare, care fierb deopotrivã în inima noastrã
ºi în lumea înconjurãtoare dându-i fiinþã, înveº-
mântând-o mirific spre bucuria ochilor noºtri, poartã
în el dramatismul unei existenþe ºi încrederea ºi
speranþa în puterea irenicã a luminii sacre. „O mare/
ºi-un viscol nebun de luminã”, ca sã-l citãm pe
Blaga, invadeazã pânzele Margaretei Catrinu,  o
luminã care pãtrunde, structureazã ºi înnobilezã
universul formal, o „Luminã activã”, cum ea însãºi

numeºte un tablou, cristalizând într-o „Grãdinã la
Meteora”, într-un „Urcuº” ori o „Scarã”, rotindu-ºi
„Aripi(le) de foc”, devenind „Casacadã”, arãtându-
ne ºi arãtându-se în „Locul inimii” în care îºi aflã
sãlaº, rotindu-se ºi rostindu-se. Suntem luminã,
venim din lumina ºi ne ducem sprea ea dimpreunã
cu toate cele din jur, ne spune artista aceasta care
aºeazã lumea pe pânzã reflectând asupra ei,
gândind-o în expresivitatea lãuntrului ei, probând,
odatã mai mult, adevãrul spuselor lui Antoine de
Saint-Exupery: „Limpede nu poþi vedea decât cu
inima. Ochii nu pot pãtrunde în miezul lucrurilor.”

„De ani buni – se mãrturiseºte Margareta
Catrinu – în imaginarul întrupat în pictura mea
strãbat simboluri de forþã, cascade, urcuºuri, lumini
active cristalizând în forme fluide sau nu... devenire
a tot ºi a toate sau veºnicã miºcare din labirintul
floral”.

Un vârtej de luminã pãtrunde structurile
formale ºi peisajul din pictura sa, imprimându-le o
dinamicã inter ioarã care le viscoleºte ºi  le
înºurubeazã spre cer, precum în pictura lui Soutine
sau Van Gogh. O dinamicã  pe care o regãsim ºi în
modul de a reda spaþiul transilvan, dealurile atât
de specifice acestuia, ondulaþia legãnãtoare care
a izvodit un concept esenþial pentru filosofia
blagianã ºi care la ea primeºte neliniºtea ºi eforul
materiei de a se  smulge din povara mineralului.
Cãci artista rãmâne funciar ancoratã tãrâmului
originar, Transilvaniei dar ºi Muscelului argeºan în
care îºi aflã rãdãcinile, acelei legãturi aproape
metafizice despre care vorbea Kazantzakis. E o
viziune deseori afinã celor ale lui Viorel Mãrginean
sau Marcel Lupºe. Ca ºi la aceºtia pânzele transpun
în plan de interioritate un mod de-a fi ce decurge
din acest areal nu doar ca expresie a sa geograficã,
ci ºi istoricã, viziuni nu ale aºezãrii straturilor
geologice, ci ale celor spirituale, zidite în þãrâna cu
care ºi din care s-au alcãtuit de-a lungul mileniilor.

E o bucurie teribilã pe care simfonia nuanþelor
de roºu, de ocru, de orange o transpune cu
mãiestrie încãrcãturii emoþionale pe care o instituie
un spaþiu pictural în care nu doar lumina, ci ºi
universul floral sau anotimpurile, verile dar mai ales
toamnele, se sãrbãtoresc. E o mare bucurie a vieþii,
o uimire ºi o prospeþime despre care vorbeam cu
mulþi ani în urmã la debutul sãu expoziþional, ºi pe
care, în pofida unor dramatice experienþe
existenþiale,  o pãstreazã ºi la deplina maturitate.
La ora la care arta Margaretei Catrinu ne
interpeleazã cu harul sãu coloristic, cu inteligenta
modernitate a unei picturi care poate da iluzia
abstractului rãmânând, însã, profund ataºatã
materiei vizibile, formalului, cu adânca reflexivitate
a expresivitãþii ei.

O expoziþie de care ne vom aduce aminte,
expoziþia unui pictor pentru care arta nu e doar
rãsfãþ expresiv, muzica orgii coloristice ºi baletul
penelului, ci ºi reflecþie asupra înþelesurilor lumii ºi
ale destinului omenesc!

Sã se facã luminã
Horia Bãdescu
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Joi, 29 octombrie 2015, pe scena Studioului
de concerte al Academiei de Muzicã „Gheorghe
Dima”, a avut loc premiera absolutã a operei de
camerã „Profesorul de pian”, compusã de Tudor
Feraru.

Evenimentul s-a constituit într-un act de
culturã cu profunde implicaþii spirituale, subliniate
în comperajul introductiv susþ inut de
etnomuzicologul Ioan Haplea. Astfel, nuvela
fantasticã „La þ igãnci” de Mircea Eliade a
reprezentat cadrul de referinþã literar-conceptual
al unui gest componistic de anvergurã. Cu un
numãr semnif icativ redus de personaje ºi
esenþializarea momentelor narativ-dramatice,
lucrarea implicã patru soliºti vocali ºi o orchestrã
alcãtuitã din cincisprezece instrumente.

Partitura recomandã un compozitor atent la
congruenþa expresivã a ideilor ºi traiectelor sonore,
mãiestrit conduse în desfãºurarea discursului
muzical. Rigoarea componisticã este revelatã chiar
din programul de salã, care anunþã caracterul ciclic
al lucrãrii: Pot fi surprinse diverse formule de
reapariþie motivicã, recapitulãri pe scarã largã, o
omogenitate voitã a fundalului armonic, precum ºi
repetate aluzii la muzica preludiului. Astfel,
revenirea constantã la anumite elemente muzicale
include, cu organicitate, microevenimentele într-o
macroformã bine arcuitã.

De altfel, cultul pentru detaliul sonor, filigranat
este un element constitutiv al muzicii lui Tudor
Feraru, care transpune în plan sonor ideile sale
estetice, remodelându-le continuu ºi potenþându-
le cu noi ºi subtile paliere de semnificaþii. Expo-
nent al ºcolii clujene de compoziþie, cu specializãri
ºi perfecþionãri (masterat, doctorat) în Canada,
compozitorul este actualmente cadru didactic al
Academiei de Muzicã „Gheorghe Dima”. În creaþia
lui se regãsesc ºi alte lucrãri care intersecteazã
spaþiul scenic, precum poemul coregrafic „Lira lui
Orfeu”, a cãrui premierã a avut loc, cu succes, la
Academia de Muzicã din Cluj-Napoca, în 2011.

Statuat pe un libret în limba englezã, ce
poartã semnãtura compozitorului, edificiul sonor
al operei „Profesorul de pian” a fost dens, sensibil
ºi convingãtor. Fluxul muzical imaginat de artist
urmeazã firesc prozodia textului, creând o
atmosferã specificã, un background sonor adaptat
fiecãreia dintre cele douãsprezece scene.

Scenografia ºi regia, semnate de Ligia Ghilea,
deºi realizate cu economie de mijloace specifice
(condiþionate ºi de dependenþa de partiturã a

soliºtilor), au complinit potenþarea muzicii ºi a
valorilor sale de semnificaþie. Viziunea regizoralã
a impus, de asemenea, inserþia unor mijloace de
vizualizare, prin proiecþia elementelor de context
ale desfãºurãrii acþiunii; acestea au fost în
rezonanþã cu subtilitatea tramei dramatice ºi cu
ideile structural-muzicale ale discursului. Decorul
simplu a fost conceput astfel încât sã ocupe
substanþial ºi sugestiv arealul redus al scenei, iar
jocul luminilor a contribuit la impresia de ansamblu
a spectacolului, fiind o reuºitã îmbinare de sunet
ºi culoare, de imagine ºi sens, de identificare cu
materia sonorã în devenirea sa.

Orchestra, coagulatã sub un nume interesant
ºi modern, CoffeeTime, este un ansamblu de
tineret, cu o sonoritate aferentã; prestaþia sa
artisticã a denotat o evoluþie perfectibilã, un tonus
interpretativ oscilant, o desfãºurare sinusoidalã ca
valoare a actului muzical. Dar dincolo de
momentele de incertitudine sau nesincronizare,
trebuie apreciatã strãduinþa ºi disponibilitatea sa
pentru valorile muzicii contemporane. Tânãra
dirijoare Dalma Kovács a optat pentru o gesticã
minimal-expresivã, articulatã în virtutea claritãþii
metrice ºi a punctelor de reper muzicale.

Prestaþiile muzical-dramaturgice ale soliºtilor
au reprezentat epicentrul premierei (firesc ºi axi-
omatic) ºi o garanþie a reuºitei artistice a
spectacolului. Tiberius Simu (Oliverson, profesor
de pian), un tenor foarte talentat, a avut ºi de
aceastã datã o prestaþie foarte bunã, sensibilizând
publicul cu glasul sãu cald ºi timbrul nobil. Oana
Trîmbiþaº (Þiganca / Evreica / Grecoaica /
Evelynne), a impresionat prin vocea frumoasã,
timbratã, condusã cu fineþe ºi siguranþã în
universul sonor descris, cu o prezenþã scenicã
distinsã. Baritonul Cristian Hodrea a manifestat,
din nou, mãsura talentului sãu remarcabil prin
interpretarea dificilei partituri încredinþate. Datele
definitorii ale personajelor sale (Taxatorul /
Bãtrânul / Vecinul / Birjarul) au revelat versatili-
tatea capacitãþii sale artistice de a glisa de la un
personaj la altul. Orsolya Veress (Baba), în pofida
puþinelor intervenþii, ce au flancat discursul
muzical, s-a remarcat prin generozitatea vocalã
ºi expresivã.

La final, publicul, prezent în numãr mare, a
aplaudat un spectacol care s-a constituit într-o
manifestare a convergenþelor, o fericitã comuniune
între literaturã ºi transpunerea ei muzicalã, totul
sub semnul distinct al valorii.

Opera “Profesorul de
pian„ de Tudor Feraru

Premierã absolutã pe scena clujeanã:

Cristina Pascu C
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E sâmbãtã în club la Arhitecturã. E aglomerat
ca dracu’, e fum ºi gãlãgie. Stãm pe-o treaptã c-o
sticlã de vodca între noi. Nu-i voie sã bei la
Arhitecturã, e club studenþesc! Johnny, vorbind cu
cineva îmi întinde o cutiuþã metalicã, cu capac. Mã
uit la ea ºi-mi spun cã s-a dat cu capitaliºtii, ºi-a
luat scrumierã de buzunar. Toatã seara îmi vorbise
de patronul grec de la hotelul unde cântase, undeva
prin arhipelag. Deschid capacul ºi vãd fire de tutun
rãsfirate pe fund, nu le dau atenþie, scutur scrumul
ºi mã uit prin salã pânã un urlet mã face sã tresar.
Mã, ce mama dracului faci? Scuturi scrumul în cutia
mea de tutun? Mã uit la el uluit. Nu înþeleg nimic.
Þi-am dat sã-þi faci o þigarã, þãrane, nu sã scuturi
scrumul – ºi-mi aratã ce-ar fi trebuit sã fac. Curãþã
cu grijã cutiuþa ºi-o pune în buzunar. Þin la ea, mã,
e cadou de la patron. Mi-a dat-o când am cântat la
o petrece de domni. Da’ tu nu ºtii ce-i aia. Tu eºti
þãran. Te mai costã o sticlã de vodcã – zice. Mã
conformez.
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T Pentru a marca jubileul acestei rubrici, care
împlineºte în 2015 un sfert de secol de apariþie
neîntreruptã (record de anduranþã în jazzologia
românã!), am transmis câtorva dintre potenþialii
colaboratori, sau doar lectori, ai Jazz Context-ului
urmãtoarea invitaþie: Anul acesta se împlineºte un
sfert de secol de când mensualul STEAUA (editat
de Uniunea Scriitorilor din România) cuprinde în
fiecare numãr paginile JAZZ CONTEXT, iniþiate ºi
coordonate de subsemnatul. Cu ocazia fericitei
aniversãri, aº fi încântat sã pot include în J.C.
orice fel de consemnare, meditaþie, cugetare,
comentariu, eseu, poem (sau ce altceva preferã
Domniile Voastre), cu referire la acest fenomen
unic: o rubricã de jazz publicatã fãrã întrerupere,

în presa culturalã românã, timp de 25 de ani. Din
fericire STEAUA continuã sã aparã pe hârtie, dar
numerele dintre ianuarie 2008 pânã în ianuarie
2015 pot fi consultate ºi accesând arhiva
electronica a revistei, pe acest link:
www.revisteaua.ro. Redau, în continuare,
rãspunsul primit din partea lui Ion Mânzatu.
Personaj polivalent, el fu omul decisiv în editarea
unicei publicaþii române de jazz de pe timpul
regimului totalitar: Jazz Club, apãrutã sub egida
Casei de Culturã a Studenþilor din Iaºi, în primii
ani ai deceniului nouã din secolul trecut. La
solicitarea mea, Ion avu generozitatea de a
rãspunde cu urmãtoarea schiþã în prozã.  <Virgil
Mihaiu>

Peste o sãptãmânã mã întâlnesc cu Johnny
întâmplãtor, ºi-l întreb de cutie. Nu mai ºtiu, am
rãtãcit-o la un  bairam. Dã-l dracu’!, cã era un þãran.
Mã despart de el  ºi râd de unul singur, dar îmi dau
seama cã regretã amarnic pierderea cutiei. Doar
cã ãsta-i Johnny, la el iubirea e cu nãbãdãi. Cât
stau în  Bucureºti mã duc des sã-l ascult. E o bucurie
pentru mine, ºi-mi pare tare rãu cã nu mai vrea sã
cânte la contrabas. Ca-n tinereþe, la Nocturne, cu
Moþu Pitiº, cu Anda, cu Dan Tufaru. ªi cu dansurile
nebune ale lui Miriam.

Dupã ani, îl conving cu greu sã vinã la Arad,
cu Teodora Enache,  cu Alin Constanþiu ºi cu Pedro
Negrescu. E o searã de vis! Prind cu toþii o formã
de zile mari, noi suntem în delir, nu vrem sã se
sfârºeascã. Aº da oricât sã cânte pânã în zori, ºi
din nou pânã în searã, ºi din nou pânã-n zori. Alin
mai rãmâne o zi ºi-o petrecem la o terasã pe malul
Mureºului. Povestim, povestim, povestim; nu ne-
am vãzut de la începutul anilor ’80 ºi sunt multe de
spus.

Apoi îl mai vãd pe Johnny  la televizor. Acelaºi
piºicher de-o viaþã, c-o ironie finã, disimulatã abil
sub masca unui om serios. Se amuzã copios cã-l
crezi, te lasã s-o faci, te îndeamnã, dar e o sclipire
în ochi, care…

Doar cã trebuie sã ºtii s-o vezi.

Ion Mânzatu

E o mare încântare, ori de câte ori descopãr
câte un nou talent în domeniul jazzologiei de limbã
românã. Avui recent o  asemenea revelaþie,
realizând cã junele meu coleg de la Academia de
Muzicã G. Dima, Theodor Constantiniu (încadrat
la prodigiosul departament de folclor coordonat de
profesorul Ioan Haplea) nu e doar jazzofil, ci ºi
comentator avizat al fenomenului jazzistic la zi. Îmi
permit sã redau aici o mostrã din comentariul sãu
asupra primei gale din cadrul ediþiei a doua a

AMBROSE AKINMUSIRE
LA MOZAIC  JAZZ
FESTIVAL SIBIU

JOHNNY RÃDUCANU

Coperta realizata de fotograful Emilian Sãvescu pentru
un album Johnny Rãducanu, la Casa de discuri

Electrecord (anii 1980)
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Festivalului Mozaic, iniþiat ºi condus de cãtre Silviu
Scrob la Sibiu. Iatã-i comentariile referitoare la
grupul lui Ambrose Akinmusire, recent votat drept
trompetist al anului de cãtre Down Beat Jazz Crit-
ics Poll – ierarhia mondialã stabilitã de un juriu
internaþional în cadrul cãruia am onoarea de a
reprezenta România. <Virgil Mihaiu>

Tânãrul Akinmusire are deja trei albume
semnate în calitate de lider (ultimul în 2014, The

Imagined Savior Is Far Easier to Paint, la Blue Note)
ºi a colaborat cu unii dintre cei mai importanþi artiºti
americani ai momentului: Steve Coleman, Vijav Iyer,
John Escreet, Esperanza Spalding sau Jack
DeJohnette. La Sibiu a venit într-o formulã de cvartet
(chiar dacã, de obicei, Akinmusire concerteazã ºi
înregistreazã cu un cvintet în care este inclus ºi
saxofonistul Walter Smith III), alãturi de Sam Har-
ris la pian, de Justin Brown la tobe & de Harish
Raghavan la contrabas.

Chiar dacã muzica albumelor sale e una
remarcabilã, evoluþia live a formaþiei a fost una
copleºitoare prin forþa ºi energia ei. Cei patru tineri
muzicieni, pe lângã virtuozitatea lor desãvârºitã, dar
atent afiºatã, au avut marele merit de a crea un
produs muzical complex, cu o multitudine de faþete
atent ºlefuite în cele mai mici detalii. Tonul trompetei
(aici Akinmusire este un adevãrat inovator, reuºind,
fãrã sã foloseascã, aºa cum fac mulþi trompetiºti,
niciun fel de surdinã, sã obþinã o gamã variatã de
sonoritãþi, unele apropiate de vocea umanã, altele
încãrcate de asperitãþi), un anumit tip de lirism ºi
modul sãu specific de a-ºi alcãtui liniile melodice
(preferinþa pentru anumite intervale, folosirea unui
anumit tip de glissando ºi a unor formule melodice
scurte ºi repetitive în pasajele improvizatorice
rapide) fac din Ambrose Akinmusire un trompetist
imposibil de confundat. Modul personal cu care-ºi
mânuiºte instrumentul este completat de
expresivitatea pe care artistul se strãduieºte s-o
imprime fiecãrui moment. Alãturi de al a evoluat o
secþie ritmicã fenomenalã, contrabasistul Harish
Raghavan ºi toboºarul Justin Brown asigurând în
permanenþã o þesãturã ritmico-melodicã densã, o

dinamicã foarte flexibilã, imprevizibilã de multe ori.
Interacþiunea dintre aceastã secþie ritmicã ºi solist
a fost cea care a asigurat, de fapt, motorul întregului
concert, din ciocnirile sau din suprapunerile celor
douã tabere rezultând impulsul din care concertul
ºi-a extras întreaga energie (dacã aspectele
melodice ale evoluþiei lui Akinmusire de care
vorbeam mai sus sunt de naturã personalã,
distribuþia ritmicã a muzicii sale se datoreazã în
mare parte ºi interacþ iunii sale cu toba ºi
contrabasul).

Beneficiind de piese cu o alcãtuire complexã,
de linii melodice îndrãzneþe, de momente solistice
tensionate ºi bine construite, de contraste eficiente
(momentul în care lirismul trompetei ºi al pianului
au fost suprapuse peste tumultul tobelor ºi al
contrabasului fiind probabil exemplul cel mai rele-
vant) ºi de soluþii compoziþionale surprinzãtoare
(ultimele 5-7 minute ale concertului au fost alcãtuite,
din punct de vedere melodic, dintr-o singurã notã,
lãsând astfel spaþiu de manevrã variaþiilor ritmice
ºi de tempo), concertul celor din Ambrose
Akinmusire Quartet a fost o mostrã din ceea ce
înseamnã peisajul actual, la zi, al jazzului nord-
american. Chiar dacã sonorizarea a lãsat loc de
mai bine, publicul a avut ocazia de a asculta o
formaþie reprezentativã, prin creativitatea ºi
profesionalismul muzicienilor, pentru tânãra
generaþie newyorkezã.

        Theodor Constantiniu

STÂNCI LA BELIª

Trompetistul american Ambrose Akinmusire ºi
contrabasistul de origine indianã ºi Harish Raghavan,

la Festivalul Mozaic, Sibiu 2015
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CUPRINSUL REVISTEI PE ANUL 2015
Articole, studii, eseuri, portrete

***, În oraºul lui Blaga Festlit Cluj 2015, nr. 10
Aguilar, Gonzalo, Augusto de Campos: traducerea
numelui. Traducere: de la transpunere la poezie, nr. 7 – 8
Balotescu, Florin, Gellu Naum 2015 – naumianism,
naumitate, naumnitate, nr. 1 – 2; Despre prozã sau
„orice nouã aventurã poeticã”, nr. 3 – 4; Gellu Naum
2015. Teatrul sau un alt vis, nr. 5 – 6; Suprarealism ºi
transluciditate, nr. 7 – 8; Naumoebius ºi libera scriere
automatã, nr. 9; Fragmentarium cu Gellu Naum ºi Paul
Pãun, nr. 10; Suspensie ºi levitaþie în pluriD-imens-iuni,
nr. 11; Omul zilei de o sutã de ani, nr. 12
Bégot, Jacques Olivier, Muzica, Germania ºi diavolul, nr.10
Thomas Mann ºi nihilismul (trad. de D. Þepeneag), nr. 10
Beligãr, Cristina, Aniversãri clujene, nr. 1 – 2; Putem
învãþa sã fim capitalã?, nr. 3 – 4
Bãrbieru, Bogdan, Scãpaþi de Houellebecq, nr. 3 – 4
Blyth, Alistair Ian, Bibliotaphia sau îngropãciunea în
cãrþi (trad. de Cãlina Pãrãu), nr. 7–8
Bot, Ioana, Ce este un profesor de literaturã ºi ce
facem cu el? Câteva reflecþii în loc de o definiþie, în
memoria Ioanei Em. Petrescu (28.12.1941-1.10.1990),
nr. 10
Braga, Corin, Modele cosmologice adoptive (120 de ani
de la naºterea lui Lucian Blaga), nr. 5 – 6
Burghele, Camelia, Avatar – o ars poetica pentru New
Age, nr. 3 – 4
Buzaºi, Ion, Episcopul cardinal Iuliu Hossu, nr. 3 – 4;
Un eseu confesiv, nr. 7 – 8
Câmpean, Rãzvan, Teoria remixãrii ºi literatura, nr. 12
Cesereanu, Ruxandra, Herta Müller, aºteptarea ca
traumã, nr. 3 – 4; Poezia ca nekya, nr. 5 – 6; O
antropologie a evadãrii, nr. 7 – 8; Scotocind dupã ºi
printre ruine în zona clujevitã (reportaj de cãlãtorie ºi
prietenie), nr. 9; Nonpoezie, postpoezie, subpoezie, nr.
12
Chiorean, Anca, Alchimie genealogicã: Evadarea
imposibilã din destin, nr. 7 – 8
Cioveie, Valentin, A doua vocaþie a lui Mircea Eliade ºi
mesajul ei, nr. 3 – 4; Imagine de sine versus imaginile
celorlalþi asupra biografiei lui Eliade, nr. 12
Conkan, Marius, Turnura spaþiului ºi literatura fantasy,
nr. 3 – 4; Defamiliarizarea în literatura fantasy, nr. 5 –
6; Wonderland 150 ºi (re)scrierea poeziei, nr. 12
Cristea, Ana-Maria, Orhan Pamuk despre arta
romanului, nr. 7 – 8
Cubleºan, Victor, Pãlãria, barba, pipa, nr. 3 – 4
Demény, Péter, Un Moise clujean, nr. 3 – 4
Druþã, Geanina, Poeþi-performeri la Cluj, nr. 7 – 8
Flãmând, Dinu, „Cred cã poezia m-a ferit de propriile
mele dileme, clamori ºi disperãri, dar fãrã sã mã
extragã din ele” (interviu de Flavia Topan), nr. 9
Fodor, Georgiana, „Parce que le crayon sera toujours
au dessus de la barbarie”. Charlie Hebdo, nr. 1 – 2
Gabor, Adrian, O politicã a receptãrii: scriitura
imigraþiei, nr. 11
Gamoneda, Antonio, Creaþie ºi revelaþie (trad. de Olivia
Petrescu ºi Diana Moþoc), nr. 12
Harshman, Marc, „Am descoperit, recent, munca ºi
arta poeþilor români Gellu Naum ºi Lucian Blaga. Am o
mare admiraþie pentru amândoi. Desigur, pe Tzara ºi
pe Celan îi preþuiam enorm de mai mulþi ani...” (interviu
de Mihai Barbu), nr. 11
Heller-Ivancenko, Andreea, Aºteptarea – problematizãri

ºi probleme de origine, nr. 12
Hiristea, Alina, Adevãr în cerbicie. Secretul unei
longevitãþi spirituale (Paul Goma – 80), nr. 11
Holban, Ioan, Cartea vie, nr. 1 – 2
Ilea, Laura T., Literatura borealã, nr. 1 – 2;
Supravieþuire, cartografiere, emergenþã. Scriitori
anglofoni în Canada, nr. 3 – 4; Inch’Allah – faþa
nevãzutã a Canadei. Despre literatura migrantã, nr. 5 –
6; Supunere sau capitulare? Franþa lui Houellebecq, nr.
7 – 8
Kadar, Sonja, Literatura transgresivã, nr. 12
Matiº, Daniel, Iubirea ca înrãdãcinare ontologicã, nr. 5
– 6
Matus, Adrian, Rebeli cu o cauzã. Contracultura în
România, nr. 5 – 6
Mihãilescu, Florin, Urmuz ºi dilemele criticii, nr. 1 – 2;
Ordinea din amestec, nr. 12
Mudure, Mihaela, Tensiunea scriiturii, nr. 1 – 2; Surorile
Gerard, nr. 5 – 6
Pãrãu, Cãlina, Despre ruine, nr. 9
Petraº, Irina, Luciditatea de diamant a iubirii, nr. 1 – 2;
Visând prin „pãdurile de simboluri” (Aurel Rãu 85), nr. 10
Poantã, Laura, Doctorul de poveºti, nr. 1 – 2
Poenar, Aura, Detaliul ca formã de interpretare a
invizibilului, nr. 1 – 2; Recuperarea lui Warburg. De la
simbol la simptom, nr. 3 – 4; Experienþa spaþiului este o
experienþã discontinuã. Carl Einstein ºi câmpul de
forme al cubismului, nr. 5 – 6
Pop, Ioan-Aurel, În loc de elogiu, o amintire... (Ion Vlad
– 85), nr. 1 – 2
Pop, Ion, Ileana Mãlãncioiu – rumuri spre „zona
interzisã”, nr. 1 – 2; La amiaza unei tinere doamne, nr.
3 – 4; Versuri postume de Marin Mincu, nr. 7 – 8 ;
Livius Ciocârlie, un „scriitor aristocratic”, nr. 11
Popa, Ioana, Nicolae Mãrgineanu dimensiunea
scriitorului între narator ºi psiholog, nr. 5 – 6
Popa, Nicoleta, Spaþiul-timp – relativitatea locului ideal
(J.-M. G. Le Clézio & Michel Tournier), nr. 12
Pop-Curºeu, Ioan, Diavolul, o mascã sumbrã mereu
reciclatã, nr. 11
Popescu, Adrian, Copilãria ca operã de artã; Miezul ºi
coaja nucii, nr. 1 – 2; Climate literare, nr. 3 – 4;
Traducãtori în italianã ai poeziei româneºti, nr. 5 – 6;
Familia – 150; Nepotul lui Dumitru Radu Popescu, nr. 7
– 8; O lege imperfectã, nr. 9; Toamnã literarã
europeanã la Cluj, nr. 10, Un incendiu social, nr. 11;
Poezia, un pas înapoi? nr. 12
Popescu, Titu, Douã modalitãþi literare anticomuniste,
nr. 1 – 2
Puºcaº, Marius Viorel, Cultura jazzului între alb ºi
negru, nr. 5 – 6
Rãsuceanu, Andreea, Bucureºtiul lui Mircea
Cãrtãrescu, Orbitor. Corpul (II), nr. 1 – 2; Bucureºtiul
Gabrielei Adameºteanu (I), nr. 3 – 4; Bucureºtiul
Gabrielei Adameºteanu (II). Portretul oraºului la
tinereþe, nr. 5 – 6
Rogojinã, Lavinia, Revolta generaþiei letargice,
Premisele noului discurs romanesc, nr. 9
Rujea, Dan, Don Quijote – repere critice, nr. 3 – 4
Rujea, Viorel, Tradiþie ºi modernitate într-o povestire de
J.L. Borges, nr. 5 – 6; Antonio Gamoneda sau poezia
„memoriei în perspectiva morþii”, nr. 10
Sakamoto, Yoshiro, Cãlãtoresc în Transilvania (Privirea
licornelor care pãzesc un castel ruinat), nr. 9
Sãveanu, Cristina, Poetica empatiei în romanele lui
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Nicole Krauss, nr. 5 – 6
Stanciu, Virgil, Ultimul Hemingway, nr. 1 – 2; Versiuni
ale sinelui în literatura americanã, nr. 11
Stoian, Achim, Despre diferenþã (Ioana Em. Petrescu –
25 ani de la moarte), nr. 11
Suga, Keijiro, Giorgio în Waikiki – Jorge Luis Borges,
nr. 5 – 6
Teodorescu, Adriana, Milan Kundera – deconstrucþia
imortalitãþii simbolice prin artã, nr. 5 – 6
Þion, Adrian, Patrick Modiano, captiv al memoriei
afective (I), nr. 5 – 6; Patrick Modiano, între policier ºi
memorialisticã (II), nr. 7 – 8; Patrick Modiano, de la un
cartier la altul sau de la o carte la alta (III), nr. 9
Vãnoagã, Cristina Matilda, Literaturã ºi virtual, nr. 1 – 2
Vidruþiu, Cristina, Zâmbete cu prescripþie, bucurii
scrise, nr. 3 – 4; Angoasa timpului la Dino Buzzati –
despre bãtrâneþe, nr. 5 – 6
Vlad, Ion, Timpul vieþii, timpul creaþiei („Istoriile”
corespondenþei lui William Faulkner), nr. 3 – 4; Bãtãile
de inimã ale unui mare creator: Ileana Mãlãncioiu, nr. 7 – 8
Weinberger, Teodora Elena, Iubirea la Eminescu ºi
Eliade, nr. 1 – 2

Cronicã literarã

Cubleºan, Victor, Cadre, nr. 1 – 2; Gheaþã, ludic, prozã,
nr. 3 – 4; O mierlã neagrã ºi un pongo, nr. 7 – 8; ... pe
buzele copilãriei, nr. 9; Iar ruºii, nr. 10; Omul, nr. 11;
Recitind Rebreanu, nr. 12
Conkan, Marius, Stilisticã Lego, nr. 9; Colonia
Sagarmathei, nr. 10; Gravitaþie cu stil, nr. 11
Mitchievici, Angelo, ªi caii spun poveºti, nu-i aºa?, nr.
1 – 2; Infidelitãþile lecturii sau despre formele impure
ale literaturii, nr. 3 – 4; Deceniul de aur al comunismului
românesc: o radiografie, nr. 5 – 6; Ion Stanomir ºi
banda desenatã: explorare ºi imaginarul copilãriei, nr. 7
– 8; Vârstele românismului, nr. 11; Un exerciþiu de
admiraþie, nr. 12
Nicolau, Felix, Metoda contraatacului, nr. 1 – 2; O lume
doldora de aiuriþi simpatici, nr. 3 – 4; Epifanii arãdene
din Aradul cosmic, nr. 5 – 6; Veris leta facies, nr. 10; O
poezie fãrã pic de eºapament, nr. 11; Simþul limbii
pariziene, nr. 12
Pecican, Ovidiu, Umorul nonfictiv, nr. 1 – 2; Izvoarele
Transilvaniei, nr. 3 – 4; Cultura înaltã a benzii
desenate, nr. 5 – 6; Dicþionar al copilãriei, nr. 7 – 8;
Creºtinism ºi medievalitate, nr. 10; Pas spre înnoptare,
nr. 11
Petraº, Irina, Gabriela Gheorghiºor ºi lectura
vitralia(n)tã, nr. 3 – 4; Un poet al singurãtãþii, nr. 5 – 6
Pop, Ion, Un marinar pe uscat, nr. 9; Despre
„emanciparea privirii”, nr. 10; Un nou roman de Mariana
Vartic, nr.12

Recenzii, miniaturi, semnalãri

Baltã, Liza-Mara, Libertatea limbajului în tablouri
narative, nr. 5 – 6; Transfigurarea bolii în viaþa
medicilor poeþi, nr. 9
Bãdescu, Horia, Plecarea poetului, nr. 5 – 6; O
primãvarã dificilã, nr. 11
Bora, Cãlina, Fetiþa care se juca de-a Dumnezeu, nr. 1
– 2; Gheorghe Crãciun ºi ochiul de linx (post)modern,
nr. 3 – 4; Negustorul de începuturi de roman, nr. 5 – 6;
Manuscrisul fanariot, nr. 7 – 8; O mãrturie cât un
roman, nr. 10; I.D. Sârbu – încã o monografie, nr. 11;
Anamneza ºi (re)compunerea de sine, nr. 12
Butuºinã, Elena, Creatori clujeni de ieri ºi de azi, nr. 1 – 2
Buzaºi, Ion, Între povestire ºi memorialisticã, nr. 1 – 2

Câmpan, Diana, Despre poemele-prag, nr. 1 – 2
Cesereanu, Ruxandra, „Complexul literaturii” în amour, nr. 11
Cordoº, Sanda, Identitate la feminin, nr. 11
Crãciun, Ioana, Drumuri întortocheate, nr. 3 – 4;
Cubleºan, Constantin, Din Satul Pãgânilor, nr. 3 – 4
Damian, ªtefan, Cãlãtoriile lui Orfeu, nr. 1 – 2; Ezio
Mestrovich, La Fiume, într-o varã, nr. 3 – 4
Druþã, Gianina, Breviar de tertipuri literare, nr. 5 – 6
Elvireanu, Sonia, Picãtura de arsenic existenþial, nr. 9
Fãrîmã, Maria, Poezia celor 360 de grade, nr. 7 – 8;
Excursionistul perfect sau du-te free frate, nr. 9
Ilieº, Simona, Omul sub vremuri, nr. 3 – 4; Lucian
Blaga – dascãlul, nr. 5 – 6; Divagãri esenþiale, nr. 5 – 6
Jucan, Marius, Facebook sau altfel despre virtute, nr. 7
– 8; J. M. Coetzee – Ficþiune ºi reprezentare, nr. 10
Lupan, Anamaria, Liricul amendat, nr. 3 – 4
Manasia, ªtefan, Zborul rândunicii, nr. 1 – 2;
Descoperirea versatilitãþii, nr. 10; Domnica ºi armele ei
precise, nr. 11
Mare, Ilinca, Excese ºi fragilitãþi, nr. 3 – 4; Poetul
translucid, nr. 7 – 8; Filosofãri ºi desfãtãri; „The lunatic
is in my head”, nr. 9; Când poetul devine alchimist, nr.
12
Matiº, Daniel D., Viaþa, un marº al suferinþei, nr. 12
Mihãilescu, Florin, Analiza sintezei, nr. 3 – 4; Biografie
ºi creaþie, nr. 5 – 6; Intelectualii ºi politica, nr. 7 – 8;
Ordinea din amestec, nr. 10
Moldovan, Vlad, Platon – oralitate ºi doctrinã nescrisã,
nr. 12
Mureºeanu, Marcel, Aforisme, nr. 11
Nicolau, Felix, Unghiuri speciale, nr. 9
Nicolaescu, Alexandru, Literaturã, presã, propagandã,
nr. 1 – 2
Oltean, ªtefan, In Memoriam Aurel Curtui (1934-2014),
nr. 1 – 2
Pascu, Anca, Poezia pietrelor Nordului, nr. 5 – 6
Pãrãu, Cãlina, Revizitarea arhivei, nr. 1 – 2;
Antecedentele emancipãrii, nr. 3 – 4; Rãspunsuri în
expresia post-goticului, nr. 5 – 6; Intraductibilul
împãrtãºit, nr. 7 – 8; Scrierea de lumi ºi povestea
acestei scrieri, nr. 9; Autoportret în episoade, nr. 11
Pârvu, Iuliu, Nouã poezie religioasã?, nr. 1 – 2
Petrar, Petronia, Luminile memoriei ºi ale uitãrii, nr. 5 –
6
Petraº, Irina, Oglinzi miºcate, nr. 7 – 8
Pop, Eliza, Moarte prematurã, nr. 3 – 4; O varã ce nu
mai apune, nr. 7 – 8; Scriitori de viaþã lungã, nr. 9;
Aritmii, nr. 9; Nous, nr. 12
Pop, Ioan F., Scãri de cuvinte, nr. 7 – 8
Popescu, Cristina, Anotimpuri experimentale, nr. 5 – 6;
Scurtã istorie a României, nr. 9
Popescu, Titu, În opinii critice, nr. 1 – 2; Locul ferit, nr.
3 – 4; Polemica – între vocaþie ºi diletantism, nr. 7 – 8;
Modelul de criticã Ion Pop, nr. 9
Raþiu, Simina, Rescrierea trecutului, nr. 5 – 6
Ruja, Alexandru, În cãutarea iubirii ºi bucuriei, nr. 5 – 6
Rusu, Elena, Arhitecturi interioare, nr. 7 – 8; Mesaje din
„demisolul ansamblurilor de litere”, nr. 9
Sarvari, Eugenia, Ma Roumanie/ România mea, nr. 5 – 6
Sasu, Aurel, Iubirea, mod de a fi, nr. 1 – 2
Secheºan, Gheorghe, Rescrierea poeziei, nr. 7 – 8
Stanciu, Virgil, Bruce Chatwin, hoinarul, nr. 3 – 4;
Povestea Zeldei Fitzgerald, nr. 5 – 6; A cãzut o stea,
nr. 7 – 8
Stoica, Andreea, Þinutul bucuriilor ascunse, nr. 5 – 6
Tic, Mãtuºa Julia ºi condeierul, nr. 3 – 4
Tonu, Constantin, Memento Mori, nr. 12
Turcu, Alexandra, Când poetul e de fapt filosof, nr. 3 –
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4; Saºa ºi balonul invizibil, nr. 5 – 6; Prietenie
epistolarã; Poezia în zece paºi, nr. 9; Poezia voluptãþii,
nr. 12
Þion, Adrian, Pofta de teatru a unui „globetrotter din
fotoliu”, nr. 3 – 4
Vakulovski, Mihail, Cãlãtoria unei femei care nu se mai
temea de îmbãtrânire, nr. 1 – 2; Portbagaj, nr. 3 – 4;
Laur, nr. 5 – 6; Sectanþii, nr. 7 – 8
Vidican, Vasile, Lumea prin ochii copilãriei, nr. 5 – 6;
Odã iubirii aproapelui, nr. 7 – 8
Vidruþiu, Cristina, Douã autoare, nr. 1 – 2; Cronica unei
singurãtãþi clarobscure, nr. 10; Uitând de Ochii larg
închiºi/ Amintindu-ne sã vedem, nr. 12
Vlad, Ion, Celebrând poezia..., nr. 9
Vodnar, Valentina, Autobiografie ficþionalizatã, nr. 7 – 8

Poezie româneascã

Cãrare, Luciana, [Poeme], nr. 12
Ciungan, Valeriu Marius, [Poeme], nr. 7 – 8
Cocora, Ion, [Poeme], nr. 11
Corlat, Nicolae, [Poeme],  nr. 7 – 8
Damian, ªtefan, [Poeme], nr. 1 – 2
Dorian, Gellu, [Poeme], nr. 1 – 2
Fântânariu-Baia, Suzana, [Poeme], nr. 1 – 2
Flãmând, Dinu, ***, nr. 9
Ignat, Mihai, Poeme, nr. 12
Ioan, Daria, [Poeme], nr. 3 – 4
Leac, V., [Poeme], nr. 1 – 2
Lechinþan, Vasile, Un biet soare de toamnã, nr. 9
Manasia, ªtefan, [Poeme], nr. 7 – 8
Manole, Diana, [Poeme], nr. 1 – 2
Mihaiu, Virgil, Surâsul jazzificatorului, nr. 5 – 6
Mureºan, Ion, Acoperiºul/ Il tetto (tr. în italianã de
Gabriela Lungu), nr. 5 –6
Naum, Gellu, [Poeme], nr. 5 – 6; Eftihia (fragment), nr.
7 – 8
Noja, Ion, [Poeme], nr. 3 – 4
Pal, Francisc, [Poeme], nr. 12
Petriºor, Marcel, [Poeme], nr. 12
Pughineanu, Oana, [Poeme], nr. 5 – 6
Rãu, Aurel, Trandafiri, laude, nr. 3 – 4
Râmbu, Raluca Ioana, [Poeme], nr. 7 – 8
Rohan, Monica, Sinopsis. Nopþi de mai, nr. 7 – 8
ªorobetea, Aurelius, Cuvânt fãrã seamãn?, nr. 1 – 2;
Ou de Paºte, nr. 5 – 6
Turnea, Simona, [Poeme], nr. 5 – 6

Poezie strãinã

Baudelaire, Charles, Amoenitas Belgicae (II) (trad. de
Ioan Pop-Curºeu), nr. 1 – 2
Golbarth, Albert, [Poeme] (trad. de Cãlina Pãrãu), nr. 5 – 6
Micó, José María, [Poeme] (trad. de Cãtãlina Iliescu
Gheorghiu), nr. 1–2
Pecora, Elio, [Poeme] (trad. de Mihai Banciu), nr. 5 – 6
Poete americane de top (VI): Lyn Hejinian & Amy
Gerstler (trad. de Lavinia Rogojinã), nr. 1 – 2
Poeþi veneþieni contemporani: Gianfrancesco
Chinellato, Daniela Arciprete, Antonella Barina, Silvia
Favaretto, Luciano Dall’Acqua, Franco Furia, Mara
Penso, Severino Bacchin (trad. de Ileana Damian), nr. 9
Skurtu, Tara, [Poeme] (trad. de Cãlina Pãrãu), nr. 3 –4
Suga, Keijiro, [Poeme] (trad. de Yoshiro Sakamoto), nr.
5 – 6

Prozã româneascã, dramaturgie

Jucan, Marius, Un adjunct de treabã, nr. 5 – 6

Motoc, Iulia, Panoptic, nr. 5 – 6
Naum, Gellu, Albul osului, nr. 3 – 4; Zenobia (frag-
ment); Despre interior-exterior. Gellu Naum în dialog cu
Sanda Roºescu (2003), nr. 7 – 8
Rusu, Luminiþa, La o cafea, nr. 5 – 6

Prozã strãinã

Sernet, Claude, Claude Sernet inedit (trad. de Ion Pop),
nr. 5 – 6
Vidal-Folch, Ignacio, Vârsta de aur a încãperii portarului
(trad. de Cãtãlina Iliescu Gheorghiu), nr. 5 – 6

Grupaje, dosare

AUREL RÃU – 85: Nicolae Manolescu, Efigie;
Microinterviu; Ion Pop, O reverenþã în zi de sãrbãtoare;
Ruxandra Cesereanu, Domnul Rãu, causeur; Titu
Popescu, Febleþe pentru literaturã; Victor Cubleºan,
Domnul Rãu; Adrian Popescu, Poeta doctus, nr. 11

ETNOLOGIA CONTEMPORANÃ ÎN ROMÂNIA (grupaj
realizat de Ioan Pop-Curºeu): Ioan Pop-Curºeu,
Etnologia contemporanã în România, o privire
distanþatã dinlãuntru; Bogdan Neagotã, Etnologia
românã, la rãscrucea dintre episteme; Ioana-Ruxandra
Fruntelatã, Profesiune ºi ficþiune; Tudor Sãlãgean,
Muzeele ºi patrimoniul cultural imaterial; Cosmina-
Maria Berindei, Mainstreamul ºtiinþelor etnologice ºi
etnologia româneascã; Mircea Pãduraru, Gânduri la o
anchetã; Camelia Burghele, „La mijloc de rãu ºi bun”,
ca ºi legendara Isarlâk a lui Ion Barbu; Ileana Benga,
Un punct de vedere în luna iunie 2015, nr. 7 – 8

EXPERIENÞA SPIRITUALITÃÞII AZI (grupaj realizat de
Vlad Moldovan): Felix Nicolau, Cum m-am hibridizat
spiritual; Michael Finkenthal, ***; Alin Tat, Spiritualitate
ºi „mistere”; Viviana Musa Augusto, Dumnezeu în
persoanã; Andrei Doboº, Interese oculte; Hit Grirl, În
contra spiritului; Iovan Drehe, Demonii amiezii; Ema
Hart, Experienþa spiritualitãþii; Paul Aretzu, Bucuria de
a fi oameni; Lorin Ghiman, Moduri de a dezamãgi; Ionuþ
Chiva, ?; Cristina Ispas, Am 35 de ani ºi deja am
început sã mistific, nr. 3 – 4

FESTIVALUL DISCUÞIA SECRETÃ (grupaj realizat de
Vlad Moldovan): Anselm Berrigan, [Poeme] (trad. de
Dan Sociu); Bogdan Coºa, D.A.D.D.Y; Cosmina
Moroºan, [Poeme]; Bogdan Alexandru Stãnescu, În
Arabia; Cristina Ispas, Thriller; Dan Sociu, [Poeme];
Gabi Eftimie, Nordul e o stare de spirit; Hose Pablo, –
psiho –; Dmitri Miticov, Periferic; Ion Buzu, xxx; Ionelia
Cristea, [Poeme]; Ionuþ Chiva, Kids are not ok (frag-
ment); Irina Bruma, Chiºinãu 2014; Rareº Moldovan,
Endemic, nr. 7 – 8

INTRODUCERE LA O ANCHETÃ INCOMPLETÃ (CUM
M-AM LÃSAT DE LITERATURÃ) (grupaj realizat de
Radu Toderici): Ana Blandiana, Asta-i poezie!; Ionuþ
Chiva, Et je m’en vais au vent mauvais; Ruxandra
Novac, Am publicat o carte acum 13 ani; Simona Sora,
Cum nu m-am lãsat de literaturã; Constantin Vicã, De
fapt nici nu m-am apucat vreodatã de literaturã;
Romulus Rusan, Geamantanul cu caiete, nr. 5 – 6

POEZIA POST2000ISTÃ DIN BASARABIA (grupaj
realizat de Mihail Vakulovski): Alexandru Vakulovski,
Fetiþa cu ochii albaºtri; Diana Iepure, Ca pe pieptul lui
tata; Anatol Grosu, [dragul meu îþi scriu abia acum
pentru cã ultima oarã]; Ion Buzu, Jaluzele; Alexandru
Cosmescu, (celulele mele mor ºi se înlocuiesc una pe
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alta); Hose Pablo, De ce nu vine faima mea; Virgil
Botnaru, Fãrã þigãri; Victor Þvetov, Dimineaþa atârna
cumva special; Aura Maru, Dans; Maria Pilchin,
Pomelnic de sânge, nr. 10

POVESTAªII PORTO-FRANCO & SALMARINII (I)
(grupaj realizat de Ruxandra Cesereanu): Ruxandra
Cesereanu, Nous sommes embarqués (Jurnal de bord,
Sulina, 20-25 iulie 2015); Simona Popescu, Tikkun olan
(fragment); Tudor Scolca, Marinarii englezi, portretele
celorlalþi ºi legendele inventate ale locului, nr. 9

POVESTAªII PORTO-FRANCO & SALMARINII (II):
Cãlina Pãrãu, Cât teritoriu; Iulia Lãsconi, Mowray;
Andreea-Cristina Mircea, Hai sã ne învârtim; Szonja
Kadar, Sunderland; Yoshiro Sakamoto, O scrisoare pe
mare într-o sticlã ºi pãrul alb, nr. 10

POVESTAªII PORTO-FRANCO & SALMARINII (III):
Iulia Lãsconi, Eu este altul; Ruxandra Cesereanu,
Yulya; Cãlina Pãrãu, Dulceaþa de frãguþe; Tudor
Scolca, Martorii; Andreea-Cristina Mircea, Crotoane;
Andra Felea, Cardon; Yoshiro Sakamoto, Un pod de
luminã; Szonja Kadar, Dia go deo lin; Simona Popescu,
Despre unul, adicã despre toþi, nr. 11

PROZA NOUÃ DIN BASARABIA (grupaj realizat de
Mihail Vakulovski): ªtefan Baºtovoi, Sophi; C. Cheianu,
Adi; Dumitru Crudu, Tot singur eºti?; Emilian Galaicu-
Pãun, Þesut...; Iulian Ciocan, Tuºa Frosea (fragment);
Liliana Corobca, Drumul; Mitoº Micleuºanu, Molima, nr.
12

SCRIITORI, JUCÃRII, COPILÃRIE (grupaj realizat de
Ruxandra Cesereanu): T.O. Bobe, Bubulina; Veronica
D. Niculescu, Nu m-am putut opri niciodatã din vorbitul
pe voci; Ion Vianu, La „Monte Carlo”; Mariana Codruþ,
Portret de copilãrie; Dora Pavel, Trãsura; Cãlin-Andrei
Mihãilescu, Testamentul lui Nicuþã cheferé; Radu Pavel
Gheo, Pe la cinci-ºase ani am descoperit cã existã
cãrþile...; Simona Sora, Ada; Andrei Codrescu, Dragã
Ru; Ioana Nicolaie, Ce jucãrii?!; Simona Popescu,
Combine; Corin Braga, Luiza îºi descoperã jucãriile din
copilãrie în podul bunicilor; Doru Pop, Jocuri de
societate socialistã; Corina Sabãu, Miºka; ªtefan
Manasia, Horus (ºi hidroavionul); Andra Rotaru, Pluto;
Margento, Trei jucãrii pentru toatã lumea; Moni Stãnilã,
Jucãrii inventate; Carmen-Francesca Banciu, Cãrucior
pentru pãpuºi; Péter Demény, Amintirile unui visãtor;
Radu Vancu, ªobolãnuþul alb de pluº; Marius Chivu,
Cãluþii de plastic; Romulus Bucur, Jucãrii (mai ales)
mecanice; Cosana Nicolae Eram, Unde-mi sînt cutiile
de altãdatã?; Tudor Creþu, Luneta; Rãzvan Þupa,
Armata cu care am cucerit lumea înainte sã o dau
înapoi celor de care începeam sã mã îndrãgostesc;
Svetlana Cârstean, Pânã la 7 ani, dupã 7 ani; ªerban
Foarþã, Dedicaþie; Ruxandra Cesereanu, Return your
mind & soul & heart, nr. 1 – 2

Cronicã de teatru, film ºi muzicã

Antohi, Sorin, Preistoria unei rubrici, nr. 10
Azap, Ioan-Pavel, Filmul românesc între 1895/1897-
1989. Compendiu (II), nr. 1 – 2; Filmul românesc între
1895/1897-1989. Compendiu (III), nr. 3 – 4
Cesereanu, Ruxandra, Noul Val românesc pe înþelesul
tuturor, nr. 3 – 4
Cîmpean, Rãzvan, Cãderea în narativitate, nr. 7 – 8
Cojocaru, Eugen, Camil Petrescu la Teatrul Naþional
din Cluj, nr. 9

Constantiniu, Theodor, Ambrose Akinmusire la Mozaic
Jazz Festival Sibiu, nr. 12
Crãciun, Ioana, Implacabila conºtiinþã a trecutului, nr. 7 – 8
Dima, Alexandra, Adolf faþã în faþã cu Hitler, nr. 5 – 6;
Despre festinul cu mâncare de câini, nr. 7 – 8
Druþã, Gianina, Parfumul de liliac al nebuniei, nr. 7 – 8
Hilohi, Cristiana, Serpentine, nr. 7 – 8
Ilieº, Simona, Revizitarea absurdului, nr. 7 – 8
Magda, Ioana Alexandra, Secolul XIX, nr. 7 – 8
Mânzatu, Ion, Johnny Rãducanu, nr. 12
Mihaiu, Virgil, Omagierea întârziatã (dar nu tardivã) a
patriarhului jazzului românesc, nr. 1 – 2; WDR
Jazzpreis acordat unui muzician complet: Nicolas
Simion, nr. 3 – 4; Luna aprecierii jazzului în
Muntenegru, nr. 7 – 8; Întâiul jazzolog distins cu titlul
de Doctor Honoris Causa în România, nr. 9
Pascu, Cristina, Festivalul Mozart, 2014, nr. 1 – 2; O
nouã variantã a Recviemului de Mozart, nr. 3 – 4;
Festivalul „Cluj Modern”. Între muzica tineretului ºi
tinereþea muzicii, nr. 5 – 6; Constanþa valoricã a unui
tandem muzical, nr. 7 – 8; Meandrele ºi metaforele
prieteniei. Cornel Þãranu ºi Nichita Stãnescu, nr. 9;
Eliza Ciolan (1900-1980), creator de ºcoalã pianisticã,
nr. 10; Musica Borealis – periplu prin sonurile muzicii
norvegiene, nr. 11; Premierã absolutã pe scena clujeanã:
Opera „Profesorul de pian” de Tudor Feraru, nr. 12
Pãrãu, Cãlina, Detectorul instinctului de proprietate, nr.
7 – 8
Pop-Curºeu, Ioan, Un thriller românesc excepþional, nr.
3 – 4; TIFF 2015: Filme bune, filme slabe ºi supradozã
de realism, nr. 7 – 8
Popescu, Raul, Câteva filme din 2014 – O privire
subiectivã (ºi nu prea), nr. 1 – 2
Rus, Sabin Mircea, Iosif Viehmann la vârsta patriarhilor
(interviu), nr. 11
Sarvari, Eugenia, Interferenþe 2014, nr. 1 – 2; Douã
premiere la Teatrul Maghiar din Cluj, nr. 3 – 4; O Umbrã
la Teatrul Maghiar, nr. 11
Tomi, Cosmina, Cinemaul postfilmic, nr. 7 – 8
Þion, Adrian, Ubu resuscitat, nr. 11
Vidican, Vasile, Imitarea distanþei, nr. 7 – 8
V. M., Muzicã ºi picturã transilvanã la Muzeul de Artã
din Cluj, nr. 11

Cronicã plasticã

Bãdescu, Horia, Sã se facã luminã, nr. 12
Bota, Hanna, Întunericul luminos, nr. 5 – 6
Gherasim, Florin, Locuri ºi leacuri. Expoziþia Marcel
Lupºe la Galeria Horeb, nr. 3 – 4
Guy Marica, Viorica, Dürer graficianul, nr. 7 – 8
Radu, Vasile, Gheorghe Iacob sau despre geometriile
variabile ale câmpiei, nr. 9
Szücs, György, Vieþile lui Lászlo Valovits, nr. 11
Terciu, Robert, Formaþia figurativului la Marius Bercea,
nr. 5 – 6

Ilustraþiile numerelor

Bercea, Marius, nr. 5 – 6
Dürer, Albrecht, nr. 7 – 8
Gheorghiu, Mariana, nr. 1 – 2
Iacob, Gheorghe, nr. 9
Lupºe, Marcel, nr. 3–4
Niþã, Rada, nr. 10
Valovits, László, nr. 11
Catrinu, Margareta, nr. 12

Cuprins alcãtuit de Radu Toderici


