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Trei momente mi se par esenþiale în istoria
traducerilor de poeziei româneascã a secolului al
XX-lea în limba italianã. Primul este cel al deceniilor
interbelice ºi postbelice ale anilor 60,70, l-aº denumi
momentul Rosei del Conte si al lui Mircea Popescu
(evident ºi al colaboratorilor apropiaþi acestora); pe
cel de al doilea, consumat sub comunismul anilor
80 ºi în postcomunism, l-aº boteza   momentul
Marco Cugno; în sfârsit, pe cel  actual  l-aº asocia
cu numele profesorilor Bruno Mazzoni,Gheorghe
Carageani, regretatul Marin Mincu, Angela
Tarantino.

Dacã înainte de 1990, Blaga era un nume
apreciat, nu doar în  lumea universitarã italianã,
aceasta se datoreazã în primul rând  românistei
de vocaþie care a fost profesoara Rosa del Conte,
vezi La lirica di Blaga, ed. Lerici, 1971, apoi lui
Mariano Baffi, Novanta liriche,ed. Minerva, tot 1971,
dar  ºi lui Marin Mincu ºi Sauro Albisani I poemi
della luce, ed.Garzanti, 1989, sau textelor blagiene
cuprinse în antologia lui Mircea Popescu, Poesia
romena moderna, 1969. La fel, Arghezi, beneficiazã
de câteva excelente versiuni, Rosa del Conte,
1968, carte premiatã la Monselice, Marco
Cugno,1972, etc., dupã nereuºita notorie a lui
Quasimodo. Reeditatã, totuºi, aceastã liberã, prea
liberã traducere ,,de autor’’, în 2004, la ed.Stampa,
deºi, de la Monica Lovinescu la Rosa del Conte
versiunea premiatului Nobil  a fost  aspru
criticatã...Ion Barbu  se bucurã de mai multe
traduceri, una este cea lui Aldo Cuneo, 1990.
Bacovia are în Mariano Baff i,  unul dintre
tãlmãcitori, 1967. Ce vreau sã spun este cã poeþii
importanþi îi atrag pe traducãtorii  importanþi.

Roberto Merlo face o panoramare a
traducerilor, a antologii, a studiilor , a echivalenþelor
din românã în italianã, Letteratura romena in italiano,
aºa cã nu insist. Observ, în schimb, inadecvarea,
uneori, a poeþilor antologaþi cu gustul literar penin-
sular.  Pentru cã nu pot sã nu mã întreb cine mai
citeºte  azi autori din perioada proletcultistã, incluºi
în prea generoasa antologie a poeziei româ-
ne, alcãtuitã de  Mario de Micheli ºi de Dragoº
Vrânceanu, prin anii 60? Doar studioºii. Mai
degrabã îi reþinem pe autorii interbelici din La
poesia romena contemporanea, ed. Libreria
internazionale di Stefano, Genova, a unui Petru
Ciurelu, din 1944. Deºi avem ºi aici unele nume
care nu mai spun nimic. Traducerile constituie, de
cele mai multe ori, acte culturale de certã valoare,
mai vechi sau mai recente, dar unele sunt doar

Traducãtori în
italianã ai poeziei

româneºti
Adrian Popescu

gesturi conjunctural-politice, sau subiective, par-
tizane. Transpunerile remarcabile, atât  prin pro-
fesionismul lor, cât ºi prin  pasiunea cu care tra-
ducãtorii au rezonat cu autorul tradus, nu lipsesc,
desigur. La celãlalt pol, nu cred cã mai prezintã mare
interes poeþi din perioada dogmaticã, de exemplu
Nina Cassian, apãrutã în italianã în 1960, Mihai
Beniuc, în 1964. O excepþie pare a fi Eugen
Jebeleanu (ceva mai bine prizat, laureat cu premiul
Etna-Taormina) cu mai multe titluri ale selecþiilor
din poemele sale, unul din1970, Porta dei leoni. Cu
impact mai mare sunt Ion Caraion, poet cu un destin
sinuos, tradus de Ion Guþia, 1994, ori ªtefan Aug.
Doinaº, cel care are parte de traducerea
italienistului  Florian Potra, însoþitã de o prefaþã a
lui Roberto Sanesi,1976. De la antologia  datatã a
lui De Micheli ºi Dragoº Vrânceanu (acesta un
italienist ºi un poet stimat de intelectualitatea
italianã) la cea modestã a lui Francesco Gligora ºi
a lui Mariano Baffi, din 1981, sau la cea a Adrianei
Mitescu, 1984, sau la cea a Andreiei Roman, 1985,
ca sã nu mai spun de cea a exilatului  Mircea
Popescu, publicatã în 1969, este  vizibilã
depolitizarea treptatã a  traducerilor din lirica
românã. Criteriul estetic, nu cel ideologic, va
deveni, cu timpul, unul dominant. Nuovi poeti
romeni, Marco Cugno, Marin Mincu, 1986,  La
poesia romena  d’avanguardia, 1980, La poesia
romena del Novecento, 1996, alcãtuitã de aceeiaºi
regretaþi profesori  Marco Cugno ºi Marin Mincu,
ar fi alte exemple de aplicarea a canonului estetic,
de echilibru valoric, de reprezentarea comprehen-
sivã a mai multor generaþii, de bun-gust ºi de
perseverenþã rodnicã. Explicaþia? Traducãtorii sunt
buni cunoscãtori ai culturii ºi ai limbii din care traduc,
româna, în cazul nostru, simt  pulsul general ºi pe
cel actual din literatura þãrii de unde traduc, intuiesc
nuanþele subtextuale, înþeleg polimorfismul
limbajelor lirice (fie ele clasice, moderniste, neo-
moderniste, sau  avangardiste, ori postmoderniste)
ale autorilor selectaþi. Mai mult, sunt capabili sã
detecteze mireasma stilistcã particularã a unui
autor, timbrul lui  inconfundabil, ticurile de limbaj
identitar,  obsesiile lui creatoare.

Într-un interviu  din Scuola di scrittura Omero,
luat de Raisa Ambros,  sub  titlul  Dev’ essere una
sintonia fra autore e traduttore, Bruno Mazzoni
afirma  „marea literaturã trebuie sã fie mijlocitã de
abilitatea unui traducãtor ºi se poate spune cã
autorii minori trec mai greu. Vreau sã spun cã pentru
marii autori chiar dacã traducerea nu este la acelaºi
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nivel cu originalul, forþa structurii ºi a nucleului
ideatic, cea care caracterizeazã opera, fac, oricum,
ca dimensiunea (forþa) autorului sã se pãstreze într-
o anumita mãsurã ºi sã fie perceputã...“. Perfect
adevãrat.

Traduceri impecabile la edituri impor-
tante. Câteva exemple de traduceri impecabile  din
românã în italianã se impun, nu dau aici o listã
completã, nu e în intenþia noastrã, ci una selectivã.
Aºadar, Ana Blandiana cu antologia Un tempo gli
alberi avevano occhi, datoratã poetei Biancamaria
Frabotta ºi priceperii lingvistice a  universitarului
pisan  Bruno Mazzoni, carte tipãritã la Donzelli
Editore, Roma, 2004. Un cuprinzãtor florilegiu din
Marin Sorescu, florilegiu tradus ºi comentat de
Gheorghe Carageani, Invito alla lettura di Sorescu,
Napoli, 1999,  un Nichita Stãnescu, tradus de Furio
del Fabbro ºi  Alessia Tondini, La guerra delle pa-
role, la ed.Le Lettere,1999, dupã o altã versiune
propusã de Adriana Mitescu, Non-parole, 1988. Nu
uit de un Ioan Alexandru,  tradus de  George
Lãzãrescu, 1981, cu prefaþa Zoei Dumirescu-
Buºenga, de un Paul Celan, tradus de Furio del
Fabbro, 1994, etc., în fine, se cunosc versiunile lui
Geo Vasile din Eminescu, Bacovia, alþii, unele la
editura Pavesiana din þarã.

Smaranda Bratu Elian, cea care conduce o
excelentã colecþie de literaturã italianã la
Humanitas, are câteva observaþii profunde:
„Trebuind sã traduc ºi versuri ºi prozã, mi-a fost
limpede cã versurile au ieºit mult mai bine decât
proza. Pentru cã versurile implicau fantezie ºi
inventivitate de transpunere a unui limbaj care din
start voia sa se abatã de la normalitate ºi stan-
dard, de vreme ce proza (cel puþin cea de care m-
am lovit eu) îºi propunea sã fie normalitatea însãºi,
firescul de zi cu zi al oralitãþii. Or, firescul ãsta e
cel mai greu de atins dacã nu eºti nativ“.

Firescul este necesar ºi poeziei, mai ales celei
de acum. Acest timbru identitar, firescul unui autor
ar fi, mai ales, de pãstrat la trans-vazarea dintr-o
limbã în alta. Existã, rarã, o „traducere absolutã“,
dar mai adesea pierdem de la  un „sospiro“, adicã
100 dl.( numit ºi  un „chierichetto“) la mai mult, la o
cincime de litru, ori pierdem chiar un „quartino“ºi
avem atunci o mediocrã, banalã „traducere literarã“.
Am folosit aici mãsuri tradiþionale romane, cele
obiºnuite în Trastevere, curente cândva în preajma
Fântânii butoiului, Fontana della botte, pe lângã
cramele locului. Uneori, nu doar cã va rãmâne  in-
tegral vinul din „tubbo“, un litru, dar el  va îmbogãþi
savoarea buchetului, prin talentul traducãtorului,
vezi cazurile Borges sau ªerban Foarþã, ambii
explorând latenþele textului-sursã, susurul lui freatic
discret va fi adus la sonoritatea unui murmur clar
de ape curgãtoare. Dexteritatea poetului român
amintit mai sus s-a vãzut, bunãoarã, la traducerea
Erosonetelor  lui Giorgio Baffo... Nu ºtiu dacã putem
sã ne permitem sã pierdem mai mult de jumãtate
din substanþa iniþialã, nu e normal, adicã sã facem
o „subtraducere“ sã prãpãdim o „fojetta“ din

cantitatea iniþialã a originalului...
O întâlnire dintre doi poeþi, unul italian, celãlalt

român, adica dintre  genovezul Bruno Rombi ºi
ªtefan Damian, dã, de obicei, rezultate remarcabile.
Aºa s-a întâmplat în cazul antologiei „Cantico delle
stelle“, o amplã selecþie din paginile revistei Steaua,
la ºaizeci de ani de la apariþia publicaþiei clujene.
De la Arghezi la Baconsky, amândoi bine primiþi de
cititorii ºi studioºii italieni, de la Aurel Rãu la cei
mai tineri, traducãtorii au gãsit tonul potrivit, pentru
fiecare autor, cred. Numai cã apãrutã la Cluj,
volumul  nu a fost suficient difuzat în Italia,  la Veneþia
doar, cu ocazia unei lansãri la Institutul român de
culturã ºi studii umaniste, cu ecou printre autorii
Lagunei,  mai ales... Cazul unui universitar Giovanni
Magliocco este iarãºi sugestiv, când pasiunea ºi
buna informare se combinã, avem traduceri
convingãtoare, vezi Dinu Flãmând, La luce delle
pietre, Ed. Palomar, Bari, 2008, sau Ruxandra
Cesereanu, Coma, 2011,  ed. Arachne, Roma. Alþi
autori români din noile generaþii: Virgil Mazilescu,
un onirist cu  faimã de precursor al unor repre-
zentanþi ai promoþiei 80, Ion Mureºan, de pildã, ori
foarte cunoscutul Mircea Cãrtãrescu, un scriitor
cotat drept candidat Nobel, distins, cu ºtim, cu
premiul Acerbi. Bruno Mazzoni este cel care l-a
impus în Italia pe Cãrtãrescu, traducându-l  ºi
publicându-l la ed. Pagine din Roma. Volumul
Quando ho bisogno d’amore are cititorii lui ºi din
afara unui cerc de specialiºti, dupã cum mi s-a
spus. Existã ºi alþi poeþi din valul optzeciºtilor,
relativ recent traduºi, ca Nichita Danilov, prin
Danilo de Salazar, sau tensionat-dramatica
Mariana Marin, prin Clara Mitola, ori Floarea
Þuþuianu, traducere datoratã universitarei Angela
Tarantino. Sã nu-l omitem  pe un   suprarealist din
al doilea flux, precum Gellu Naum,  poet al cãrui
centenar al naºterii se va sãrbãtori, autor tradus
de Geo Vasile. Toate ne dau ecranul principalelor
etape estetice ºi stilistice din lirica româneascã.
Puþin cunoscutã de publicul larg, cu excepþia
traducerilor lui Marco Cugno (care a oferit
italienilor „miglior strumento per avvicinarsi all
avanguardia e alla poesia degli anni 60-80“, cum
spune Roberto Merlo)  sau a unor  iniþiative  edi-
toriale  curajoase, cum sunt cele ale lui  Bruno
Mazzoni, lirica românã este un teritoriu ce rãmâne
a fi explorat. Este nevoie de traducãtori eminenþi
pentru aceasta, experimentaþi ºi devotaþi, dar  ºi
de prestigiul unor mari case de editurã.

Un recent colocviu critic, desfãºurat, în luna
martie,  la Bucureºti,  a reaprins dezbaterile despre
calitatea, specificul, rolul transpunerilor din limba-
sursã în limba-þintã. Criticul Radu Voinescu, coor-
donatorul Colocviului de criticã, ediþia a cincea,
ne amintea în revista Luceafãrul, convingerea
multor traductologi: „Traducerea reuºitã este
invizibilã“.
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La începutul anului, am trimis o invitaþie
pentru o anchetã, intitulatã oarecum
provocator, „Cum m-am lãsat de literaturã”,
cãtre 10-15 scriitori români. Ea suna în felul
urmãtor:

Cât de importantã mai este literatura, când
alte lucruri devin mai importante? În România
se vorbeºte ºi se scrie despre literaturã mult ºi
fãrã a se acorda (credem noi) binemeritata
importanþã micilor momente de îndoialã, de
abandon temporar, de autoreflecþie lucidã
asupra întrebãrii „mai meritã în acest moment
sã mai scriu?”. Revista Steaua ar dori, pentru
unul dintre numerele din anul 2015, sã adune

într-un dosar tematic o serie de intervenþii legate
de aceastã problemã. Ne intereseazã, desigur,
nu atât impasul în faþa foii albe, blocajul
scriitoricesc, cât opþiunile, de moment sau pe
termen mai lung, pentru o viaþã în afara literaturii.
Ce anume din experienþa dumneavoastrã
personalã (politicul, angajamentul civic, tentaþia
unui alt mod de exprimare etc.) a provocat
despãrþirea de literaturã ºi cum se vede scrisul
sau chiar consumul de text literar din aceastã
perspectivã? Aºteptãm textul dumeavoastrã lu-
cid, ludic, confesiv sau scris pe oricare alt ton vi
se pare potrivit, etc. etc.

Puþinele rãspunsuri ajunse pe adresa
revistei sunt publicate în cele ce urmeazã. De ce
aºa puþine? Tema e poate ambiguã, formularea,
poate, nefericitã. Dar mai important mi se pare
lucrul care m-a fãcut sã propun tocmai acest
subiect. Am impresia, judecând dupã reacþiile
imediate ale unora dintre corespondenþi sau ale
amicilor cu care am discutat ancheta la
începuturile ei, cã problema e în cele din urmã
tabu în literatura românã. Nimic nu pare sã-l facã
mai nefericit pe scriitorul român decât zvonul cã
nu mai scrie, ºi nimic nu stârneºte amuzamentul
cinic al celor dedicaþi literaturii mai tare ca
includerea unui scriitor pe aceastã listã ipoteticã.
Or, tocmai, nu despre asta e vorba. Dacã putem
sã discutãm de ce scriem, ar trebui sã putem
discuta ºi despre decizia de a nu mai scrie. Pe
moment, pentru un an, pentru mai mult timp. Din
perfecþionism, pentru cã evenimentele nu sunt
numai literare, din nevoia de a fi mai întâi
intelectual ºi apoi scriitor. E o discuþie care cere
curaj ºi o evaluare realistã a valorii scrisului. Poate
cã cei care au dat curs invitaþiei nu împãrtãºesc
ºi aceste gânduri. Îmi place totuºi sã cred cã
fiecare dintre ei a avut curajul de a participa la o
conversaþie care pare sã lipseascã deocamdatã
din cultura noastrã.

Radu Toderici

Spre sfârºitul anilor
’80 aº fi fost în stare sã
dau orice (nu-mi place sã
folosesc cuvinte mari,
dar pe acest orice î l
simþeam atunci într-
adevãr ca pe o cumpãnã
de viaþã ºi de moarte)
pentru ca sã pot schimba
ceva, sã fiu în stare sã
inventez ceva prin care,
cu orice risc, sã se
declanºeze schimbarea.
Iar înspãimântãtoare nu

era nehotãrârea, neputinþa de a face ceva, ci

siguranþa, certitudinea cã, în absenþa solidaritãþii,
orice aº fi fãcut ar fi fost în zadar. Orice act individual
de împotrivire, oricât de spectaculos, nu putea
spera decât cel mult sã fie înregistrat de Europa
Liberã. Torþa vie din Poiana Braºov ne-a incendiat
aparatele de radio, dar nu ºi dictatura. În singu-
rãtate, Liviu Babeº putuse inventa libertatea de a
muri, nu ºi solidaritatea.

Acest sentiment exasperant, de o neputinþã
agravatã de concluziile logice ale imposibilitãþii, a
fost împins pânã la paroxism în deceniul opt ºi a
fost izvorul, motorul ºi explicaþia tuturor reacþiilor,
acþiunilor ºi hotãrârilor mele masochiste din anii ’90.
„Solidaritatea este superlativul libertãþii”, am spus
în Piaþa Universitãþii, definind relaþia dintre cei doi
termeni care nu-i puteau asigura decât împreunã
eficienþa. Recunoºteam astfel cã tot ceea ce nu
putusem sã fac în absenþa lor eram obligatã sã fac
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dupã ce apãru-
serã, sau rãspun-
deam ºi pentru
ceea ce nu fusese
posibil înainte.

Astfel a înce-
put deceniul meu
de implicare civicã
totalã în care am

încetat sã mai fiu scriitor, nu pentru cã nu mi-ar fi
vuit capul de gânduri ºi idei, ci pentru cã nu-mi
rãmânea nici o fãrâmiturã de timp sã le pun pe hârtie,
cei zece ani în care nu am publicat nicio carte, în
care m-am interzis singurã, ca scriitor, pentru o
perioadã mai lungã decât cea în care îmi interzi-
seserã alþii sã public, cei zece ani pe care aveam
sã-i numesc mai târziu „o sinucidere provizorie”.

Desigur, versuri nu mi-am putut interzice sã
scriu, ele se scriau singure, pe bilete de autobuz,
pe margini de ziare, pe dosul foilor acoperite cu
proiecte de acþiuni sau cu schiþe de proclamaþii,
sau cu liste de semnãturi strânse pe proteste. Le
scriam în timpul ºedinþelor sau mitingurilor, în
avioane în drum spre colocvii internaþionale sau în
dacii strãvechi înaintând prin hârtoape spre
„Dialogurile Alianþei Civice”. Dar prozã n-am mai
scris, pentru cã proza se scrie în liniºte ore în ºir,
ºi nu aveam nici liniºtea, nici orele. Mi se întâmpla
uneori sã mã surprind visând ca la un paradis
pierdut la ultimul an al dictaturii, când, interzisã ºi
supravegheatã, fãrã telefon, fãrã vizite, fãrã
corespondenþã, nu ieºeam cu sãptãmânile din
casã, mutându-mã doar când mã durea coloana
vertebralã, de pe scaunul de la birou pe canapeaua
cu perne ºi scriind paginã dupã paginã Sertarul cu
aplauze.

Prima carte pe care am publicat-o dupã
revoluþie, în martie 1990, Arhitectura Valurilor,
fusese scrisã înainte (ºi predatã chiar de mai bine
de un an editurii). Cea de-a doua, Soarele de apoi,
am publicat-o în 2000. Era un volum de poezii, ca
ºi cele care au urmat, în urmãtorii lustri: Refluxul
sensurilor, Patria mea A4, La prozã, m-am întors
însã mult mai greu. Abia în 2013 am publicat cartea
– e adevãrat cã specialã ºi masivã – Fals tratat de
manipulare, pe care o consider cea mai mare
victorie a mea asupra mea, dovada indubitabilã cã
reîntoarcerea acasã, în mine însãmi, a fost cu
adevãrat posibilã.

În deceniul în care nu am publicat nicio carte,
cel mai greu mi-a fost sã suport expunerea publicã,
lipsa de singurãtate ºi faptul cã privirile îndreptate
spre mine nu mai cãutau un scriitor. ªi asta nu
numai pentru cã eu nu mai scriam, ci ºi pentru cã
pentru ceilalþi nu doar cãrþile mele, ci însãºi literatura
nu mai pãrea sã aibã vreo importanþã. Nicio clipã,
însã, absolut nicio clipã nu am încetat sã sper ºi
sã fiu convinsã cã mã voi întoarce la scris,
indiferent dacã pentru ceilalþi scrisul mai însemna
sau nu ceva. Niciodatã nu mi-am pus întrebarea
dacã „mai meritã în acest moment sã mai scriu?”,
ci, indiferent cât de necesar ºi de important era

ceea ce fãceam în loc sã scriu, m-am întrebat
întotdeauna dacã nu cumva scriind aº face ceva
nu numai mult mai important, ci ºi mai util.

Iar dacã mã întrebaþi ce m-a întristat cel mai
mult din tot ce s-a întâmplat în þara noastrã în
ultimul sfert de secol, nu cred cã aº greºi sau a
exagera rãspunzând cã nimic nu mi se pare mai
periculos ºi mai fãrã speranþã decât faptul cã
pentru a numi ceva lipsit de rost ºi de sens, lipsit
de profit ºi de oportunitãþi, românii, despre care
Alecsandri credea ca s-au nãscut poeþi, s-au
obiºnuit sã spunã, pe malul neantului, „Asta-i
poezie!”.

Am mai poves-
tit asta: cînd stã-
team încã în Lux,
trecînd într-una din
serile lui gotice
(ºtiþi voi, alea cînd
plouã de juma’ de
lunã ºi se întunecã
cu mult înainte de
a fi cu adevãrat
pregãtit pentru
asta), trecînd deci
pe una din strã-

duþele înguste, înghesuite de case greoaie, cum
era, ca ºi sufletul lui, casa greoaie a lui Rogojin în
Idiotul, m-am hotãrît sã intru într-un bar mic.

Îmi luam bãutura cînd am vãzut pe bar un flyer
care anunþa iminentul debut al festivalului de poezie
Les jeunes mélancoliques – cum sã-i explic
barmanului cã nu rîd din senin cu atîta poftã pentru
cã aº fi nebun, dar cã rîd pentru cã, în afarã de
ridicolul festival, am cuplat instant cu figura poetului
din generaþia mea care ar fi perfect pentru a ne
reprezenta? Nu i-am mai explicat, vãzuse probabil
ºi mai rele la viaþa lui, doar era barman ºi (cum
ne-au învãþat produsele culturale) barmanii au auzit
& vãzut multe în viaþã.

Poate de asta mi-am luat o pauzã într-o vreme
– ar fi vorba deci de cãruþa asta de ridicol de pe
umerii scriitorului, pentru care nu primeºte nici
mãcar spor de ruºine. În adolescenþã mi-ar fi fost o
ruºine cruntã sã se afle cã scriu ºi jena asta nu a
dispãrut cu adevãrat niciodatã. Þin minte cînd
m-am întîlnit cu un prieten în Bucureºti într-un bar
sportiv ºi a început sã vorbeascã cam tare despre
ce mai e cu serile de poezie pe care le organizeazã
într-un club. Îmi venea sã intru sub masã, nu cum
zicem asta oricînd, dar îmi venea sã intru efectiv
sub masã de ruºine, pînã la urmã l-am rugat sã
înceteze.

Dintr-un surplus de empatie m-am lãsat – cînd
exponentul lumii literare (da, aceea fariseizatã,
despre care bãiatul ãla de la Nobel avea dreptate
sã zicã ce a zis, cã writers have it too easy în zilele
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Am publicat o carte acum 13 ani, a fost, cum
se spune, bine primitã, însã, tot cum se spune, nu
am confirmat dupã aceea (mi se pare atât de odios-
ridicol acest fel de a te exprima încât nu puteam sã
îl ratez, mã face sã râd nervos ºi acum când scriu).
Între timp m-am mutat în douã þãri, viaþa mea ba
s-a restrâns, ba s-a lãrgit în moduri pe care nu mi
le-aº fi imaginat, în fine, aratã cu totul altfel faþã de
cum credeam pe atunci cã se va desfãºura. Legat

de scris/absenþa
scrisului din ea, am
traversat tot felul de
stãri care acum nu
mai conteazã, de la
confuzie la dispreþ de
sine, de la frica
imensã de a nu face
ceva prost sau

momente de frustrare sinistrã, organicã, de copil
lãsat singur când toatã lumea se distreazã în altã
parte (astea din fericire au fost puþine ºi au trecut
repede, îmi face ºi puþin scârbã sã mi le amintesc),
pânã, în final ºi pe termen lung, la un fel de separare
prieteneascã, habar n-am dacã definitivã sau nu.
Nu mi-am propus asta, nu e nu ºtiu ce frondã sau
alte prostii, nu vreau sã fiu fata lui Rimbaud (cred
cã nici el nu ºi-a fãcut mari planuri antiliterare de
naturã sã dea de lucru exegezei, probabil pur ºi
simplu l-a interesat altceva, dar nefiind  fata lui nu
ºtiu), nici sã demonstrez ceva cuiva. Nu e nici urã
faþã de scris, de sine etc. Îmi plãcea mult sã scriu,
era aproape fizic. Îmi plãcea concentrarea, atenþia,
precizia. Sînt un om destul de volatil psihologic în
realitate, era o chestie din afara vieþii mele ce se
întâmpla atunci, senzaþia cã într-un mod ciudat te
aduni în propriul tãu creier ºi plex solar ºi cã ele se
densificã pentru un moment. Cã poþi controla
emoþia ºi cã e un moment suspendat, în care eºti
pregãtit pentru orice s-ar întâmpla. Într-un mod pe
care nu cred cã îl pot explica, se lega de control.
Poate de asta ºi dupã ce nu am mai scris m-au
interesat ºi mã intereseazã sã observ diverse zone
în care controlul, abandonarea, negocierea lui se
disputã în tot felul de variante barbare sau aparent
sofisticate, de la relaþii de grup sau politics la, mai
interesant pentru mine, pentru cã sînt un copil
postmodern, diverse grupãri juvenile sau subculturi
sexuale bazate pe asta. Din punctul ãsta de vedere
nu s-a schimbat absolut nimic, curiozitatea ºi atenþia
au rãmas sau chiar mai mult.

Legat de întrebarea dumneavoastrã sau de
transformarea producãtor-consumator, cum se
spune într-un poem optzecist, ea nu face probleme,
îmi place foarte mult sã fiu un consumator, în toate
sensurile. Nu mi-aº putea imagina viaþa fãrã
muzicã, de exemplu, fãrã acele momente de emoþie
purã ºi toxicã pe care þi le dã. Dar nu numai, de
fapt în general fãrã momentele suspendate de care
vorbeam, de „separare de viaþã”, care te
electrizeazã psihic ºi care sînt generate de artã,
dar se pot întâmpla oricui, se pot întâmpla unui art-
ist sau unuia care merge undeva pentru serviciu,
sã zicem, ºi se trezeºte singur în maºinã cu o
anumitã piesã la radio pe care nu a mai ascultat-o
de douãzeci de ani sau pur ºi simplu pe o
autostradã goalã la o orã cu luminã incertã ºi i se
pare brusc cã legãturile se fac altfel ºi viaþa îi e
datã peste cap. Când mi se întâmplã mie, mã las
în voia lor, e ca un fel de apã radioactivã, dar nu
mã intereseazã, ca înainte, ce semnificaþie au, cum

noastre, cu burse, stipendii, sinecuri etc. etc.), cînd
exponentul lumii literare nu îºi resimte situaþia
meschinã, ridicolã, de autor neobosit de opere
literare, nu-i nimic, o resimt eu. ªi, alãturi de el, mã
simt ºi eu uneori ca ºi cum aº fi un pensionar care
are o pasiune pe lume: sã picteze acuarele. Nu-i
cea mai flatantã posturã, suntem ca elevii pictori
amatori ai tînãrului din povestica aia a lui Salinger,
„Perioada albastrã a lui Daumier-Smith”. E greu sã
nu clachezi cînd te vezi, mãcar din cînd în cînd, pe
tine ca fiind aºa – e de admirat, din punctul ãsta de
vedere, nu orbirea, dar tenacitatea unui Baghiu
senior, de pildã, care, oricîte i s-ar pune împotrivã
ºi oricît ar fi de persecutat, merge înainte ca tancul,
se trezeºte dimineaþa ºi mai împinge cu o paginã
înainte romanul la care lucreazã mereu (aceia dintre
noi, ceilalþi, lipsiþi de norocul unei astfel de vitalitãþi,
care îl au în lista de prieteni de pe FB sunt familiari
cu travaliul lu i, pentru cã nu omite sã ne
împãrtãºeascã ca ºi zilnic rezultatele).

S-ar putea ca din cauza unui astfel de mal-
aise sã mã fi oprit. Nu este, repet, cea mai flatantã
imagine aceea a unui filatelist maniac, cu clasoarele
lui ºi trenchul murdar la mîneci.

Cîte ceva totuºi ºi despre aspectul mai practic
al lucrurilor. Am avut mereu joburi din lumea realã,
depãrtate de spaþiul eterat al funcþionãriei culturale,
or joburile astea au fost mereu destul de
abrutizante. Seara vrei doar sã bei ceva ºi sã dormi
greu, nemiºcat. ªi nu sã scrii la romanul care apoi
apare la Polirom, vinde 1.000, poate 2.000, poate
mult mai puþin, este poate pomenit în anchetele
culturale de la finele anului ca una dintre sutele de
frumoase ºi big realizãri pe care colegii tãi filateliºti
le-au propus spre bucuria ºi curãþirea sufletului
publicului consumator etc. etc. E obositor, asta.

Aºa cã nu mai scrii în seara aia ºi seara se
face sãptãmînã, sãptãmîna se face lunã ºi gata, ai
pierdut contactul cu romãnaºul. E foarte greu sã
mai intri la loc, între timp pare sec, sterp, ca o carte
mai veche pe care ai scris-o, ai publicat-o demult,
gata, te-ai scãpat de ea.

Ultimul volum pe care l-am publicat este unul
de povestiri, precedat de unul de poezii. A fost
posibil pentru cã încercam sã scriu povestirea într-
o singurã noapte, ca pe o poezie.

Mno, mai vine ºi lenea peste toate astea, plus
cã au început sã-mi placã banii, mai bine fac bani.
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pot fi descrise sau spre ce pot fi orientate. Probabil
cã asta þine de ceea ce se numeºte în mod obiºnuit
temperament artistic, pe care cred cã îl au foarte
mulþi oameni care nu produc artã ºi care, simetric,
lipseºte de multe ori unora care se ocupã de regulã
cu asta. În afarã de asta existã obiecte fizice (de
exemplu cãrþi), sisteme, grupuri de influenþã, mersul
din inerþie al vieþii (de exemplu culturale) care
desigur trebuie sã existe, dar care, pentru cã sînt
ºi un copil nouãzecist grunge, pe mine nu mã
intereseazã foarte mult. Îmi place sã fiu invitatã la
petreceri, nu sã le aranjez eu, cum s-ar spune. Îmi
plac accidentele, mã intereseazã structura chimicã
a creierului meu când genereazã astfel de momente
ºi frica mea cea mai profundã e ca acea chimie sã
se disturbe ºi ele sã disparã, nu ca eu sã nu mai
scriu cãrþi sau cum vor fi „primite”.

Nu pot sã înþeleg persoanele care simt nevoia
sã fie prezente, sã facã artã în mod regulat ca sã
existe, sã „nu fie uitate de public”, îmi lipseºte orice
capacitate de empatie, e ca o altã specie. La un
moment dat un scriitor din generaþia mea mi-a pus
aceeaºi întrebare ca ºi dvs., însã tonul era (sau mi
s-a pãrut mie) alarmat, de genul cum poþi sã trãieºti
aºa. Mi s-a pãrut extrem de ciudat de la cineva de
vârsta mea, m-a blocat total. E ultimul lucru pentru
care un om ar trebui sã sufere, faptul cã iese din
chestiile literare din România anilor 2000 ºi ceva.
Literatura e pe termen mai lung sau mai scurt
oricum perdantã, iar dacã îþi plac chestiile perdante
(cum mie de exemplu îmi plac), fã-o din plãcere,
nu din nevrozã sau cerºind atenþie, nu din
obiºnuinþã, nu pentru cã nu ºtii sã faci altceva.  Poþi
sã faci oricând altceva, orice altceva de fapt, cât
timp creierul nu e calcifiat, iar când e calcifiat mai
bine sã te înghitã oricum pãmântul, sã dispari ºi
praful sã se aleagã de tine.

Nu am nici cea mai vagã idee dacã obiectele
fizice cãrþi vor mai exista în cazul meu, nu asta
îmi decide viaþa, ci absenþa sau prezenþa
momentelor pe care încercam sã le descriu mai
sus.

S-a strîns inima

ªi vine invitaþia asta la ancheta intitulatã Cum
m-am lãsat de literaturã ca o somaþie, ca o...
anchetã. Se strînge inima. ªi-i rãspund
anchetatorului (el, foarte, altfel, politicos): „Aºa
pare, cã m-am lãsat de literaturã? Public doar mai
rar, nu mi se pare important. La scris, îmi pare rãu
cã vã dezamãgesc, n-am renunþat! Poate o sã-
ncerc sã vã scriu despre cum nu m-am lãsat de
literaturã”.

ªi, peste douã zile, primeºti un e-mail de la o
prietenã bunã, care a citit ceea ce tocmai ai publicat
într-o revistã. Prietena e scriitoare ºi mesajul

frumos, tulburãtor
cumva: „Sã ºtii cã
mi-a plãcut foarte
mult textul tãu din
«uriaºa» publicaþie
Infinitezimal. M-a
emoþionat, m-a
nostalgizat, m-a
bucurat, mi-a re-
deschis gustul sã
scriu, pe care-l
cam pierdusem în

ultima vreme... ªi m-a liniºtit cã nu te-ai lãsat de
scris în aceºti ultimi ani”. S-a strîns inima. Ea citise
în revistã un fragment dintr-o carte începutã în
2002. S-au adunat de-atunci sute de pagini. Dacã
mi-ar fi cerut ºi alte reviste cîte ceva, de-a lungul
anilor, aveam de unde sã le dau. Un alt fragment
am trimis cîndva, la invitaþia revistei Luceafãrul, un
altul acum cîþiva ani, la Steaua. ªi, recent, am mai
desprins o parte pentru o lecturã în Bulgaria. Cel
mai mult îmi place cã i-am deschis cuiva – ºi nu
oricui! – pofta de scris.

Cîndva, un alt scriitor, admirator al Exuviilor,
spunea într-un interviu cã-i pare aºa rãu cã m-am
lãsat de scris prozã. „Eu am rîs, n-am zis nimica”,
spune un vers dintr-o poezie care se terminã cu
„ºi totuºi este trist în lume”. S-a strîns inima. Dar
eu scriam, scriam (ºi) prozã, de ani de zile, aºa
cum ani de zile am scris la Exuvii. Cînd scrii, uneori
nu se vede cã scrii, zic oamenii cã te-ai lãsat. N-
au decît. Mi-aduc aminte cã aproape terminasem
Exuvii (a durat, ce sã fac?, vreo 7 ani) cînd o
doamnã, poetã, întîlnindu-mã, mi-a spus, ca ºi cum
ar fi dat de-o fantomã: „Vai, ce mai faci? Mai scrii?
Te-ai dat cu totul la fund!”. Ce era sã-i spun? S-a
strîns inima.

Admirabilii...

Sã te laºi de literaturã de tot, asta e cu
adevãrat... admirabil. Nu cunosc mulþi admirabili.
Trei exemple: Ion Barbu, pe care-l mult preþuiesc
ºi din aceastã cauzã. Constantin Fîntîneru
(devenise prin 2000 preferatul studenþilor mei ºi,
din acest motiv, am propus Editurii Polirom o
reeditare pentru care am ºi scris o prefaþã). De fapt,
el a mai scris, dar n-a mai apucat sã-ºi publice!
Avea sã se descopere postum. H. Bonciu, un tip
extraordinar, cel mai expresionist dintre
expresioniºtii români (dacã or fi cu adevãrat), jos
pãlãria. Ãsta da gest de... expresionist. Vã imaginaþi
expresioniºti extinºi? Ultimii doi s-au retras din
dezgust faþã de o lume literarã cu care nu erau
compatibili. Fîntîneru a mai dat un semn cînd a aflat,
dintr-un dicþionar, cã ar fi murit. Eu pe Fîntîneru îl
iubesc, cu singurul lui roman, nici nu trebuia mai
mult ca sã-l iubesc. Era ºi un om mai altfel, deloc
descurcãreþ, deloc gata de (auto)expunere. L-aº
adãuga pe Urmuz, care s-a retras cu totul din viaþã.
Mã gîndesc ºi la cei care au scris „restrîns” – ºi
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bun. Mateiu Caragiale sau Bacovia. Vã imaginaþi
un Bacovia pletoric? Publicatul puþin fãcea parte
din chiar structura lui, inclusiv literarã. Ar mai fi cîþiva
poeþi (în general, poeþii nu prea scriu tom dupã tom).
Gellu Naum, de pildã, a publicat un singur roman,
Zenobia. Nemuritor. Nu mã duc mai departe cu
exemplele. Poate, totuºi, dintre strãini, sã amintesc
de Malte Laurids Brigge al lui Rilke sau Cartea
neliniºtirii a lui Pessoa, amîndouã îmi fac poftã de
scris. Dintre prozatori, Salinger. Publicatul puþin
face parte din... plan. Din pãcate pentru mine, nu-s
din tagma sublimilor care se lasã pur ºi simplu
(Rimbaud, de pildã) sau a celor care lasã totul într-o
carte. N-am destulã putere pentru asta. N-am ºtiinþa
concentrãrii în puþin ºi cristalin, ca dezarma(n)tul
Mallarmé. Avînd, altfel, crunta boalã mallarmeanã
(asta înseamnã sã visezi la o carte unicã, sã nu
încetezi sã scrii la ea ºi ea sã devinã tot mai
complicatã ºi mai amînatã pentru cã „toute penseé
émet un coup de dés”).

Mi-e jenã cumva faþã de admirabili, de sublimi,
cã o sã-mi mai aparã o carte cu destule pagini (ca
structurã seamãnã cu Exuvii) ºi cã am de gînd sã
public o alta pornind de la vechea mea tezã de
doctorat ºi cã am prin computer, în diverse faze de
lucru, cãrþi de poezie, una despre plante ºi animale,
alta despre prietenii mei poeþi. Ar mai fi ºi un eseu
despre care-i faza cu scrisul (ca sã parafrazez titlul
unui volum colectiv apãrut acum cîþiva ani ºi în care
semnez ºi eu un text – Care-i faza cu cititul). Nu
mai spun cã din eseurile pe care le-am publicat
mai demult sau mai de curînd aº fi putut face vreo
douã volume, ca sã nu mã mai invite nimeni la vreo
anchetã despre cum te laºi de literaturã.

Sinderezã

În Lucrãri în verde. Pledoaria mea pentru
poezie, spre final, fãceam o „recapitulare” a vieþii
mele din fragmente decupate din ceea ce
scrisesem de la 16 pînã la 37 de ani (cînd îmi
începeam Pledoaria...), majoritatea apãrute în vo-
lume. În dreptul vîrstei de 34 de ani, am ales un
fragment din chiar teza mea de doctorat: „34. Unde
e autorul cînd nu scrie? Unde e autorul cînd scrie?”.
Iatã o întrebare la care aveam sã rãspund prin chiar
continuarea (prin adaos ºi deviere) a tezei,
susþinutã în 2002 ºi încã nepublicatã. Nepublicatã
pentru cã n-am vrut nici în ruptul capului, deºi
coordonatorul meu, profesorul Paul Cornea, se mirã
cã n-am fãcut-o: am dat întîmplãtor peste un interviu
în care spunea cã-i pare rãu, cã era ceva... aºa ºi
pe dincolo. Uneori ºi mie-mi pare rãu cã n-am tipãrit-o
la timp (cum se zice), scriam acolo despre lucruri
de care încã nu se pomenea atunci la noi, despre
autoficþiune sau despre critificþiune, de pildã. Dar
eu n-am vrut sã public o tezã pur ºi simplu, ceva
academic, ci o carte mai... cum fac eu. „Cum fac
eu” însemnînd cã, atunci cînd scriu prozã, ea e
derutantã în contextul a ceea ce îndeobºte se
numeºte prozã, cînd scriu poezie, iarãºi poate

pãrea bizar pentru ceea ce se înþelege – iar
îndeobºte – prin acest cuvînt (mã refer acum la
Lucrãrile în verde), cînd am scris despre un alt
scriitor, Gellu Naum, n-a fost o carte de criticã
literarã, ci o critificþiune (adicã o formã de literaturã,
trebuie sã precizez, acum cînd termenul a luat-o
razna). Aºa ºi teza – trebuia sã fie o anti-tezã ºi,
desigur, sintezã, anamnezã, ascezã, parantezã-n
parantezã, sinderezã. Da, mai ales sinderezã! [trimt
la DEX aici: SINDERÉZÃ s.f. 1. (În filozofia
medievalã) Facultate care face posibilã distingerea
binelui de rãu. 2. (Liv.) Conºtiinþa de sine;
capacitatea de a distinge, de a face conexiuni. Cf.
it. sinderesi < gr. synteresis < synterein – a
veghea]. Din 2002 pînã azi, am adunat, liniºtitã, cu
plãcere, tot felul de lucruri legate de subiect:
AUTORUL. Nu m-am grãbit nici cu adunatul, nici
cu publicatul, deºi poate ar fi fost cazul, din, de
pildã, motive de „avansare” în „cariera universitarã”.
Însã mie îmi intrase în cap cã e mai importantã
cartea. Tezei, reasamblatã, urma sã-i adaug un fel
de jurnal, urma sã folosesc spaþiul subsolului, de
pildã, pentru tot felul de paratexte. Ideea s-a mutat,
în timp, spre Lucrãri în verde, începutã prin 2003.
Ceea ce va ieºi (dupã ce va trebui sã renunþ la
cîteva zeci de pagini din cele adunate din 2002
încoace) vom vedea, veþi vedea, poate curînd.

Unde e autorul cînd nu scrie?

Unde e autorul cînd nu scrie? Pãi, de pildã,
autoarea – sã precizãm – face mîncare, merge cu
copilul în parc, spalã ºi calcã, face gospodãrie,
cum ar veni,  aleargã încolo-încoace, la
cumpãrãturi, la teatrul pentru copii sau, de plãcere,
cultivã, la propriu, o micuþã grãdinã. Apoi copilul
creºte, e puþin mai uºor, dar îmbãtrînesc cei
apropiaþi, pãrinþii, unii prieteni. Despre cum autorul
se opreºte din scris pentru cã se întîmplã lucruri
îngrozitoare în jurul lui, altãdatã – sau poate
niciodatã. Se întîmplã cã se îmbolnãvesc cei dragi,
se întîmplã cã ºi mor, iar autorul încremeneºte.
Sigur, omul e un animal rezistent. ªi scriitorul.
Încremenirile apar chiar ºi cînd totul revine la nor-
mal. De fapt, de la un punct încolo, nimic nu mai
revine la normal. Încremenirile apar ca niºte intarsii
otrãvitoare. Omul nu mai vrea nimic, nici scriitorul.
ªi totuºi, omul e un animal rezistent. Nu se terminã
cu el aºa uºor. Nici cu scriitorul.

Unde e autorul cînd nu publicã? Cînd nu
publicã, nu publicã nu pentru cã s-a lãsat de
literaturã: scrie aºa cum trebuie el sã scrie, liniºtit,
fãrã grabã, fãrã contracte, fãrã presiuni, fãrã
groaza cã va fi uitat (o au doar cei care publicã
orice în ideea – tîmpitã – a lui publish or perish -
lozincã valabilã, totuºi, doar pentru universitari!).

De literaturã m-am lãsat complet, aproape un
an, în 1990. Ni se furase o revoluþie ºi-am stat mai
mult pe strãzi, în Piaþa Universitãþii, credeam cã
aº putea fi de folos, împreunã cu alþii, mii. În plus,
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am decis ºi sã con-
tinui sã fac naveta
într-un sat de lîngã
Ploieºti, n-am vrut sã-
mi abandonez elevii,
deºi era o navetã
grea. Mulþi au renunþat
atunci la profesorat.
Încercam sã-i lãmu-
resc pe sãteni cã aco-
lo, în Piaþa Universitã-
þii, nu se adunã doar
drogaþi, cum li se pre-
zentau lor lucrurile la
televizor, ci unii, mulþi,
ca mine. Mi se pãrea,
scrisul, în astfel de

vremuri, impudic, indecent. Mã miram cînd îi
auzeam pe unii cã stau ºi scriu prin casele lor. Nu-
ºi pierdeau ei vremea cu pieþele ºi cu tot soiul de
revoluþii. Ziceam cã ãia-s cu Iliescu. Sau cã sînt
fãrã inimã.

De prin sertare (foldere), în plus, pentru
curioºi

Acum vreo cinci ani am început sã scriu ceva,
la început în glumã, cu ªerban Foarþã, am depãºit
suta de pagini, dar, tacit, am abandonat amîndoi
corabia (cã personajul principal era o corabie) din
misterioase motive. Dar am continuat sã adun tot
felul în zeci de pagini, ca ºi cum proiectul comun
ar fi mers înainte. Folderul se numeºte VAPOR.
Scriam mereu, oriunde, pe dealuri, la mare, chiar
ºi în maºina condusã de Bogdan. Dacã apãrea
ritmul (ãla), nici cã mã puteam opri, suceam ºi
rãsuceam la cuvinte ºi mã amuzam ºi mã miram
de cadourile de sens pe care le aduc rimele (am
descoperit cã îmi veneau uºor). Scriam pentru
ªerban, ºtiam cã aºteaptã urgent mingea de ping-
pong de la mine. Scriam ca sã-l distrez, dar ºi ca
sã stau de vorbã – cu gîndiri ºi cu icoane – despre
cîte-n lunã ºi-n stele cu unul dintre autorii mei
preferaþi. Dacã o sã reaparã entuziasmul, poate o
sã repornesc motoarele (cã tot e vorba acolo, cum
spuneam, despre un fel de „corabie beatã”, vapor,
care devine luntre sau chiar barcã cu motor). Pe
cont propriu, singurã-n luntre. Dar poate-l
reîntîlnesc, cu barca lui, ºi pe ªerban.

Cînd am publicat Lucrãri în verde, am lãsat
deoparte o grãmadã de pagini ºi am hotãrît sã pun
punct cãrþii. Pentru cã ar fi însemnat s-o fi þinut încã
vreo cîþiva ani ºi sã parã cu adevãrat cã m-am lãsat
de literaturã. Am spus undeva cã o sã public ce-a
rãmas pe dinafarã dupã 20 de ani, într-o carte care
se va numi ªpan. Au trecut deja 9 ani, au mai rãmas
11. Între timp, am mai publicat trei prefeþe lungi la
Operele lui Gellu Naum, ar putea fi o nouã carte
despre el, de data asta chiar de criticã literarã,
deºi... tot critificþionalã, pînã la urmã! În 2002, dupã
susþinerea tezei, am început ceva legat de Berlin

(fusesem invitatã acolo într-un proiect literar
european). Textul a tot crescut, am scris la el
aproape doi ani ºi... l-am pierdut într-o bunã
dimineaþã, cînd, apãsînd aiurea pe tastaturã, m-am
trezit pe ecran cu sute, mii de dreptunghiuri goale.
Zic într-o bunã zi, pentru cã era prima datã în viaþa
mea cînd scriam un text prea... neîncãpãtor. Din
puþinele fraze pe care Florin Iaru (care e ºi un mare
computerist!) a reuºit sã le recupereze din fagurele
gol, am pornit altceva. La care am scris încet, încet
pînã azi. O carte despre LUME! Era gata prin 2007,
cînd am intrat în UE. Mi s-a pãrut, în entuziasmul
cu care îmi imaginam cã trecutul va fi cu totul lãsat
în urmã, cã devenise inutilã atunci, eu vorbind
despre lucruri care credeam cã ºi-au pierdut atunci
actualitatea: lucruri dureroase, despre Est, despre
România, despre... ingluvii [cuvîntul, simetric
exuviilor, trimite la resturile nedigerate ºi regurgi-
tate sub forma unor cocoloaºe de unele pãsãri –
barza, de exemplu – care se hrãneºte ºi cu ºerpi,
arici ºi ºobolani. Ingluviile sînt lucrurile greu de
digerat, aici. ªi mai sînt lucrurile unul într-altul din
care poþi deduce un eco-sistem, un... holosistem,
aici. Am pus-o deoparte. ªi-apoi, cînd m-am întors
la ea, cã trãgea de mine, s-au adunat altele. Acum
ar fi iar momentul ei. S-ar putea numi Funigei sau
Okapi sau Tempodrom sau Where are you from?
sau Vagalume sau cine ºtie cum altcumva.

Nu vreau sã-mi fie prea uºor!

Mi-ar plãcea sã pot scrie uºor. Mai corect ar fi
„mi-ar conveni”, pentru cã nu ºtiu cum sã vã explic,
dar mie îmi place sã scriu greu ºi lent. Scrisul greu
ºi lent (ºi din cauza rescrierilor) aduce un fel de
bucurie-sfîrºealã (ceva legat de aburii nepãmînteºti
ai nostalgiei, nu ºtiu cum sã spun). Pe cît de greu
scriu cînd e vorba de o carte, pe-atît de uºor zboarã
degetele pe tastaturã, uneori, cînd primesc o temã
pentru vreo carte colectivã (cred cã s-au adunat
vreo cinci, ºase) sau de la vreo revistã (accept
numai dacã are legãturã cu preocupãrile mele).
Cînd mi se trimit întrebãri pentru interviuri, umplu
cîteva pagini într-o orã, rãspunsurile la anchete, la
fel, merg ºnur. Pãi, da, rãspund cuiva concret, ºi
am o limitã de timp! Scrisul uºor merge chiar mai
departe. De pildã, anul trecut, în glumã, am început
sã mã întîlnesc cu Marieva, prietena mea, la
Cafeneaua criticã pe care o þine Bogdan, soþul meu.
Mã duceam uneori la Club A (locul unde se
desfãºoarã Cafeneaua), dacã mã interesa
subiectul sau invitatul ºi dacã puteam, dacã aveam
energie pentru asta (eu fiind o sedentarã înrãitã).
De la o vreme, mã duc sãptãmînã de sãptãmînã,
indiferent de invitat sau de subiect (oricum e
interesant). Primesc un cuvînt sau o sintagmã de
la Marieva – ºi ea de la mine (uneori apelãm la alþii,
prieteni de pe-acolo, surprinºi cînd îi somãm:
„Spune un cuvînt!”, cuvîntul lor devenind titlu) – ºi,
cu ajutorul inspiraþiei care se gãseºte din plin la
Club A, produc un fel de semidicteu automat (dacã
pot spune aºa) în care adesea un rol important îl
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au cele auzite, cîte o propoziþie eliberatã de con-
text ºi atrasã în dicteul în care motorul e viteza.
Ultima datã, pentru cã era vorba despre teatru, am
scris o piesã pe cîteva pagini dintr-un carnet, cu
un scris ca niciodatã de dezordonat, pînã la ilizibil.
Transcrise acasã, au ieºit ºapte pagini trãznite.
Multã vreme i-am dat Marievei textele, ea le
transcria, mi le trimitea prin e-mail ºi pãstra hîrtiile.
De la un timp, din cauza debitului ºi a scrisului ilizibil,
transcriem fiecare pe cont propriu. Acasã mai
distilez ºi mai adaug dacã-mi vine, dacã mã
distreazã. Uneori, transcrierea poate dura o zi
întreagã, în timp ce scrierea textului nu ia mai mult
de o orã, dacã þinem cont ºi de lungile pauze în
care doar ascult ce se spune, uitîndu-mã la oamenii
din jur, deja prieteni de cafenea, mai mult, cu un fel
de aer de familie. Cu cãrþile, însã, e altfel. Exuvii a
fost o carte grea. Am þinut-o mult ca sã-i dau
densitate. Pe-asta de-acum, reînviata din defuncta
legatã de Berlin, o þin de-atîta vreme ca sã-i dau
„dimensitate” (e un cuvînt scris greºit într-o zi, pe
care l-am pãstrat, e util!).

Mi-ar plãcea, repet, sã pot scrie mai repede, mai
uºor. Dar, vai!, scrisul meu înseamnã înainte de toate
rescriere. Nu mã pot opri. Din rescriere. Prin rescriere
dai deoparte lucruri, dar se ºi adaugã, aºa vrea
Inspiraþia, aºa vrea The Rainbowconnection, n-am
ce face. ªi mai e ºi jocul ãla nesfîrºit parcã, per-
petuum mobile, legat de mallarmeanul „toute penseé
émet un coup de dés”. Îmi plac aceste sclipiri (cred
cã de bucurie purã) pe care mi le face Demonul
conexiunilor pornind de la ceva deja scris, deja ºtiut.
Cu scrisul ºi rescrisul se întîmplã ceea se petrece
cînd ziua trãieºti niºte evenimente ºi noaptea le
visezi în alte articulãri. E interesant. „Nu vreau sã-
mi fie prea uºor!”, scria Anemone Latzina într-o
poezie de-a ei. Oare de ce nu vroia ea sã-i fie prea
uºor? Oare de ce nu vreau eu sã-mi fie prea uºor
cu scrisul?

Pierderea vremii. Dacã ea n-ar fi, nu s-ar
povesti

Într-o viaþã se ºi pierde vremea. Îmi place sã
pierd vremea. Cel mai mult îmi plãcea sã pierd
vremea cu prietenii. Ei s-au împuþinat. Îmi plãcea
sã pierd vremea citind tot felul de prostii. Am
devenit foarte, foarte selectivã. De pildã, de cîþiva
ani nu mai citesc presa ºi am renunþat la mulþi autori.
Am pierdut multã vreme la televizor. Politica, bat-o
vina, mai ales dupã 2009, cînd m-am prins cã e
ceva nou în neordinea lumii în care trãiesc. Adicã
unii ziceau cã e bine, deh, intelectuali, mulþi, mulþi.
Asta se adãuga neordinii. Stãteam în faþa
blestematului obiect de sucit minþile numit televizor
ºi încercam sã-nþeleg spectacolul zilnic al lumii
româneºti. Mã privea! Am fãcut dependenþã, aºa
cum face dependenþã gospodina de cîte-o
telenovelã. Ce telenovelã! Ba chiar erau mai multe,
cel puþin douã, diferite, deºi personajele erau
aceleaºi. Fascinant cum se schimbã oamenii de la

o zi la alta, analiºtii, jurnaliºtii, de la o televiziune la
alta, fascinant cînd te prinzi cum merge treaba, cum
se miºcã pîrghiile cu minciuna cea grosolanã, cu
minciuna cea subtilã, cu interpretarea cea dirijatã,
interpretarea care-o ia razna, de cele mai multe ori
interesat. Îi priveam cu uluire ºi pe intelectualii intraþi
în joc de o parte a baricadei. Cum se prostitueazã
fãcînd-o pe proºtii. Mã gîndeam cã unii au ceva de
ascuns, cã n-au încotro, cã proºti nu erau. Cum
îºi folosesc ei inteligenþa argumentativã, stilul ºi
pistilul, pentru stranii (auto)justificãri. România se
scufundã, ziceau ei ºi contribuiau din plin, unii fãrã
sã-ºi dea seama, poate, la aceastã scufundare care
mã privea ºi pe mine. ªi dacã ar fi fost numai ei în
barcã, OK. Mã uitam cum vorbeau unii... culthurã.
Aºa am pierdut multã vreme, dar ce sã fac? Din
2012 ºi pînã prin ianuarie 2015 m-am uitat ore în
ºir la „micul ecran”, divizat în teleparaviziuni. Ca-n
Caragiale, la unele se zicea desprea alb cã e negru
ºi dincolo cã negrul e alb. Alba-neagra. ªtii cã eºti
pãcãlit, cã e ceva tricky la mijloc ºi continui sã te
laºi prins în joc. Îi înþeleg acum pe bãrbaþii care se
uitã la meciuri de fotbal, care mie mi se par curatã
pierdere de vreme. Dar politica nu e fotbal, nu existã
reguli.

Multã vreme am pierdut cu Internetul. Am
vãzut ºi ascultat zile ºi zile întregi chestii de
dinainte de 1990. Era ca ºi cum mi-aº fi revãzut
viaþa, aia neascultatã ºi nevãzutã, cã nu poþi sã
vezi ºi sã asculþi totul din închisoare (România
era o închisoare, cum bine ºtim). Îþi ia timp sã
trãieºti o parte din viaþa ta, aia netrãitã. Mã uitam
la mutrele t ip i lor din trupele de muzicã,
parcurgeam lyrics-uri peste lyrics-uri, cãutam sã
vãd ce mai fac unii cîntãreþi acum îmbãtrîniþi, cum
se descurcã, cum fac faþã în lumea cea nouã cu
noua lor faþã, ascultam interviuri peste interviuri.
Îmi plãcea relaxarea lor, bîlbîiala, tot ce nu-ºi
permite un autor în public. Apoi am trecut la
scriitori. Zeci de vorbiri pe YouTube, conferinþe,
lucruri scrise despre ei. Fãcusem o obsesie mai
ales pentru Africa, despre care nu ºtiam mai nimic.
Istorie, regi, dictatori, scriitori. Am ascultat o
grãmadã de interviuri cu africani. Aveam ºi-un
preferat, mare meºter la vorbe, Ben Okri (nu se
tradusese încã la noi). O vreme îmi puneam zilnic,
în loc de muzicã, Deleuze, cursurile de la
Vincennes sau fragmente din L’Abécédaire. ªi cîte
ºi mai cîte. Chiar îmi trecuse prin cap sã fac o
carte despre toate astea vãzutascultatele care sã
se numeascã YouTube. Apoi am fãcut o bulimie
ciudatã legatã de bloguri. Am stat cîteva luni fãrã
sã fac altceva cînd le-am descoperit, nu doar pe
cele de la noi, ci din toatã lumea (am dat ºi de
unele cubaneze!). Îmi plãcea cum scriu oamenii
care nu trec drept scriitori. Îmi plãcea de ei, erau
dezinvolþi ºi expresivi. Textele, scurte. Plus
comentariile cititorilor – inepte, deºtepte sau
haioase. Bloguri de toate felurile, despre cãrþi,
personale, legate de bricolaj sau bucãtãrie, un
deliciu (mai ales astea din urmã). Am luat la un
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E o boalã care s-ar putea numi bouvardºipecuchet
ºi e, cumva, exhilarat ing. Exhaustivitatea
exilarantã, elixirilantã.

Tot la pierdere de vreme aº trece ºi niºte cãrþi
începute ºi abandonate pentru totdeauna. Cea
care s-ar fi vrut un fel de rescriere a Crailor de
Curtea-Veche, cu personaje de azi. Abandonat
dupã 30 de pagini. Tocmai apãruse un roman al
unei tinere scriitoare, Elena Passima. Aºa cã am
pus în cui ideea. A mai fost ºi un roman despre
un fotograf. Abandonat în faºã. ªi o carte care s-
ar fi numit Totul despre Simona Popescu ºi pentru
care am adunat o mulþime de lucruri. Cînd a apãrut
în viaþa mea Internetul, am dat o datã (ºi nu doar
o datã) peste numele meu care nu avea nicio
legãturã cu mine. La prima „întîlnire” cu o alterã
am fost ºocatã. Numele meu era invadat, nu ºtiam
cum m-aº putea apãra. Cum aº putea – mai bine
– dispãrea! ªtiam de-o Simona Popescu jurnalistã
(din fericire era anti-Iliescu). Mi-aduc aminte cum
domnul Paul Cornea, care þinea la mine, mi-a
sugerat cã poate ar fi mai bine sã mã las de
analiza politicã, nu mi se potrivea, zicea el, nu e
pentru o poetã! Ce uºurare pe domn’ profesor cînd
a aflat cã nu sînt eu Simona Popescu aia. La un
moment dat, cînd a publicat un volum de versuri,
cineva a sfãtuit-o sã adauge mãcar o iniþialã care
sã ne separe. A adãugat un N. ºi bine a fãcut. Apoi
mai era o Simonã, actriþã. Am ºi vãzut-o într-un
spectacol, mi-a plãcut mult de ea, mã gîndeam cã
poate facem ceva odatã împreunã. Apoi am aflat
cã e bolnavã. Luni de zile am cãutat sã aflu dacã
s-a fãcut bine. ªtiu cã s-a fãcut bine ºi sînt liniºtitã.
Mai era una foarte activã pe Net, tot publica poezii.
O chema ºi Elena (Elena o cheamã pe mama).
Mai era o Simona, autoare de manual de geografie,
o alta care se ocupa de astronomie (inventase un
aparat de zbor sau aºa ceva), mai era una care
juca rolul de Maica Tereza. Apoi am dat de texte
care-mi erau atribuite, dar nu erau ale mele. De
pildã, unul despre Marin Sorescu. Cineva mã ºi
cita pe chestia asta. Eu n-am sã scriu niciodatã
despre Marin Sorescu. ªi tot aºa. Mã gîndeam
sã adun la un loc toate Simonele, sã fac ceva cu
ele. Nu ºtiu dacã mã va mai interesa subiectul.
Poate. Îmi amintesc de Borges ºi eu. O frumoasã
prozã de douã pagini. Dar cu Simonele ar merge
spre altceva. Sau poate de abandonat.

Dégoutée

Sã mai spun ºi cã prin 2005 a început sã mã
dezguste din ce în ce mai tare mediul literar. Cîndva,
un scriitor francez pe care l-am descoperit în stu-
denþie, cînd s-a hotãrît sã pãrãseascã lumea, a lãsat
un bileþel pe care, din dezamãgire uriaºã faþã de
grupul sãu literar (în care erau oameni pe care-i
iubise, prieteni), a scris un singur cuvînt: dégouté.
Ce bine l-am înþeles în 2005! S-au întîmplat atunci
niºte lucruri. Apãsatã de stupoare, am început sã
studiez natura umanã. Din natura umanã de studiat

au fãcut parte ºi cîþiva prieteni apropiaþi. În 2005 am
pierdut ceea ce se cheamã „prietenia” (pentru care
eu am un adevãrat cult) ºi pierderea asta m-a
pietrificat. Noroc cã tot atunci s-a întîmplat sã vinã
spre mine niºte fete ºi bãieþi cu care aveam sã mã
distrez foarte tare scriind vreo cîþiva ani (iatã!)
romanul colectiv, Rubik. Unii dintre ei aveau sã
devinã prietenii mei cei mai buni. Prietenia a murit?
Trãiascã Prietenia! Ei mi-au redat entuziasmul, fãrã
de care eu, ca om ºi ca scriitor, sînt la pãmînt. Dar
anul 2005 mi-a încetinit motoarele. Ce sã fac? Eu
funcþionez pe bazã de entuziasm... Cît despre lumea
literarã, m-am cam desprins. Nu ca Bonciu ºi
Fîntîneru, totuºi. Ei sînt sublimi, cum spuneam. Sînt
ani, cred, de cînd nu mai citesc revistele literare.
Dau din cînd în cînd peste unele în timp ce caut pe
Net chestii de-ale mele. Mai ajunge ceva din rumoare,
stau în casã cu un critic literar. Dar nici el nu mai
citeºte multe reviste, ca altãdatã.

Trandafirul deºertului

Felix Aderca, parcã, spunea cîndva cã scrii-
torul român îi pierde puterile dupã 33 de ani. Eu
cred cã e invers. Cu timpul totul ia o amploa-re
cumva seninã, cristalizãrile sînt mai sofi-sticate,
deºi par mai simple, simplitatea revine cu alte
puteri. Omul se liniºteºte, face bine scriitorului.
Nu-þi mai e fricã sã spui ce gîndeºti, nu-þi mai e
fricã de nimic, nu te mai copleºesc/ turtesc/ inhibã
vedetele litherare, nu te mai laºi impresionat de
orice micã frenezie grupuscularã. Devii, într-un
fel, mai copilãros, dar ºi mai serios. Nu-þi mai pasã
de ce spun alþii despre tine. Dispar, legat de scris,
cuvintele sacru-sacrificiu-sacrilegiu-sacrosant-
consacrat. Uneori eºti la pãmînt ºi nu-þi mai vine
sã te ridici. ªi se lasã o liniºte mîngîietoare. Ideea
cã vei fi uitat e, ºi ea, mîngîietoare. Periculoasã,
altfel, ea te poate face sã te laºi cu totul de scris
(nu ºi de simþit, de gîndit). E o plãcere perversã în
gîndul ãsta, cã vei fi uitat. Cu plãcerea asta
perversã îþi vine sã te duci spre jardiniere, sã pui
seminþele culese din toamnã, bulbii de flori, sã
priveºti pisicile care trec pe acoperiºul din faþã
neîncetat, sã te uiþi la obiecte pe OLX (fostul site
Mercador!), sã te gîndeti la obiecte ºi la proprietarii
lor (poveºti, bune pentru o carte) ºi tot aºa. Cu
vîrsta, revine un fel de elan adolescentin, doar cã,
în plus, eºti, în sfîrºit, ceva mai sigur pe ce faci.
Dar... Dar apare altceva. Apare ceva la care te
gîndeºti rar cît eºti tînãr: umbrirea vieþii. Apare
suferinþa celor apropiaþi. Dispariþia lor. Încolþeºte
sîmburele ãla amar pe care-l ºtii dintotdeauna,
undeva, în adîncul minþii tale. Apare neîncrederea
în propriul tãu corp care începe sã-ºi piardã din
puteri, sã-i piardã din... inconºtienþã – trupul care-i
poate lua totul, totul care-i poate lua trupul. Apare,
de pildã, o nevralgie care þine cîþiva ani ºi care te
face sã ameþeºti, sã zaci aºteptînd sã treacã într-
un fel sau altul, îþi vine în gînd Eminescu, bietul poet
care urla „Smulge-þi-mi capul!”. Apar altele. Dar
vedeþi, despre asta nu se vorbeºte. Despre viaþa
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personalã care e, uneori, vorba poetului, praf ºi
pulbere.

ªi totuºi, entuziasmul vine, uneori, ca o
ploaie în deºert. Am vãzut odatã un documentar
despre ce se întîmplã cînd plouã în deºert. Ai
zice cã nimic, cã doar se udã nisipul. Aiurea.
Oazele  înnebunesc, înverzesc în deli r,
recupereazã. Chiar ºi uscaþi i trandafiri ai
deºertului, niºte mingiuþe vegetale uºoare,
friabile, rostogolite de vînt, ca ºi moarte, se
deschid, înverzesc ºi nu seamãnã cu nimic pe
lume. Apoi redevin acele aparente mingiuþe fãrã
viaþã (ce sînt ele, de fapt, ºtiu doar ele, bunul
„privitor” ºi bunul Dumnezeu). Am ºi eu acasã
una, primitã de la niºte prieteni. Am adus-o odatã
la un curs despre poezie – gen mort, pentru
majoritatea studenþilor. Am pus-o pe o farfurioarã,
am turnat niºte apã. În timp ce vorbeam despre
scriitori, despre poezie, a înflorit în faþa noastrã,
încet, încet. Poate sã mai adaug cã prietenii
aceia de la care am primit trandafirul deºertului
au pe perete un ceas care merge invers.

De fapt nici nu
m-am apucat vreo-
datã de literaturã.
Poate cã am fost
prins în ea, luat pe
sus de fluxul autorilor
ºi textelor în lungi
nopþi de citit într-o
camerã din cartierul
vestic al oraºului
industrial. Scrisul

s-a dovedit o bunã rutinã a insomniei. Am rãmas
apoi sã strãbat nopþile în faþa computerului. Pentru
cã, în fapt, am scris destul de puþin de mânã. Odatã
cu tastatura, mausul ºi sunetul conexiunii dial-up. s-
au deschis nebãnuite posibilitãþi ale scrisului. Aºa
am fost extras din literaturã ºi pus în reþea. Acest
lucru nu m-a împiedicat sã public, totuºi, pe hârtie.
Poezie.

Obiºnuit mai degrabã sã caut cuvinte potrivite
celor care le cer, nu acelora care ar avea vre-o
prezumatã nevoie de ele, ador oralitatea ºi mã þin
departe de scris cât de mult pot. Un text este o proiecþie
îndreptatã spre viitor. O conversaþie se întâmplã între
mai mulþi ºi are loc acum. Poate fi înregistratã, dar ar
fi pãcat. Ea se duce odatã cu îndreptarea fiecãrui
participant cãtre alt orizont. În oralitate stau douã
atribute pe care literatura (cel puþin acea literaturã
cãreia ne închinãm canonic transformând-o în a doua
religie dupã raþiune) nu are cum sã le aibã. Unul e
efemeritatea. Iar al doilea poartã numele de
colectivitate, acel roi al minþilor angajate în vorbã. Cu
astfel de consideraþii scrise în limbaj cvasiacademic
ºi prolixe filosofic m-am lãsat de literaturã.

Un bun scriitor poate fi tãcut pânã la muþenie,
dar un bun filosof? Paremiologia recomandã
(proliferarea ismelor a dus la apariþia schismelor),
societatea româneascã ieºea din tranziþie ºi pleca
felin, în pas capitalist, spre azi. În anii 1990 era
faliment, în 2000 deja ferment. Într-un fel au fost
ultimele zile ale literaturii. Urmau internetul ºi
extinderea în reþea a poeziei. Urma romanul scris
din social media pentru social media, dar pe hârtie.
Urma sfârºitul unei vechi practici de a iþne literatura
în cultura cãrþii. Acum internetul românesc musteºte
de autori ºi textele lor. Iar publicul lor coboarã uneori
din halucinaia consensualã în librãrii spre a-i citi.

Am rãmas sã privesc ca la teatru acest joc
nou i am mai publicat o singurã datã, dar nu pot
spune unde. Apoi m-am decis cã e vremea sã învãþ
a scrie temeinic filosofie.

Scriitorii americani (de la un timp ºi cei ro-
mâni) îºi confecþioneazã biografii anteliterare, din
care reiese cum ºi-au adunat experienþa, ce au
depozitat în cãmara memoriei înainte de a se
apuca de scris. Unii includ în acest bagaj ºi
frustrãrile sociale din copilãrie, dar mai ales
profesiile dure din adolescenþã, ca pe o uverturã
la fiºa de post scriitoriceascã de mai târziu.

La acest capitol m-aº putea lãuda ºi eu cu fiºele
de cadre, a cãror completare m-a chinuit timp de
vreo 15 ani mai rãu decât scrierea unei capodopere
autobiografice: la fiecare examen de admitere, la
începutul fiecãrui trimestru ºcolar ni se dãdea un
formular de 10-12 pagini, împãrþit în zeci de
dreptunghiuri care trebuiau umplute cu rãspunsuri.
O zi ºi o noapte înainte de predare mã perpeleam:
sã mã declar fiu de „funcionar” sau de „mic
burghez”? tata este „deþinut” sau numai „reþinut”? la
categoria socialã a mamei sã scriu „chiabur”, sau
„mijlocaº”, sau pur ºi simplu „casnicã”? Ajuns pânã
la urmã la uzina „Carbochim” din Cluj, unde am
parvenit la funcþia de fochist de noapte, trebuia, oare,
sã mã declar absolvent de liceu (atunci cum de am
ajuns fochist?) sau doar de ºapte clase? (scriam
cu mâna stângã, la ora 7, în fiecare dimineaþã, în
raportul de turã: „în timpul serviciului nu s-a întâmplat
nimic”). Ironia face cã la Politehnicã (singurul loc
unde, dupã un an la munca de jos, am fost admis ca
fiu de D.P.), am fost obligat, dimpotrivã, sã am 10 pe
linie!

Dilemele s-au încheiat însã odatã ce am
publicat primele mele pagini mai mult sau mai puþin
literare – în Steaua baconskianã, apoi la Tribuna
lui Ioanichie Olteanu (recenzii la prima, reportaje,
interviuri ºi texte ºtiinifice la a doua). În anii aceia
Steaua (pânã la decapitarea ei în 1959) ºi Tribuna
(vreun an cu Ioanichie Olteanu ºi apoi, prin inerþie,
chiar avându-l pe Dumitru Mircea la comandã)
erau reviste vârf de lance (cât puteau ele sã fie în
anii ’50) împotriva dogmatismului de la centru, care
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le acuza periodic de revizionism ºi cosmopolitism,
cerându-le sã condamne „mai apãsat” valorile
burgheze interbelice ºi sã aplice realismul socia-
list, „cea mai înaintatã metodã literarã din toate
timpurile”.

Profitând de dubla cenzurã (la Cluj ºi la
Bucureºti) ºi de poziþia lor strategicã într-un oraº
cu toþi clasicii de limbã românã interziºi, Steaua
i-a republicat, chiar dacã sporadic, pe Bacovia,
Blaga ºi Arghezi, iar Tribuna i-a reintrodus în cir-
cuit pe foºtii studenþi ai lui Blaga, pe foºtii debutanþi
ºi premianþi ai Fundaþiilor Regale ºi ai Cercului
Literar de la Sibiu. În afarã de asta, mare parte
din poeþii viitoarei colecþii „Luceafãrul” (Nichita
Stãnescu, Ana Blandiana, Ion Alexandru, Sorin
Titel, Ilie Constantin, Gheorghe Pituþ, Matei Gavril)
au debutat la Tribuna, înainte de a-i prelua peste
câþiva ani revistele din capitalã.

M-am simþit parte a acestei lupte renovatoare,
chiar dacã eram un biet debutant ºi mizele mele
erau minore (reportaje calofile, cronici de film,
articole de ºtiinþã ºi interviuri, ce-i drept cu mari
savanþi).

Dar pânã la urmã, dupã unsprezece ani, când
luminile s-au stins, iar romantismul a degenerat
în intrigi insuportabile, am dezertat la Bucureº ti,
nu ca sã ne amestecãm în intrigile de acolo, ci ca
sã ne izolãm ºi de ele (vorbesc la plural, pluralul
fiind Blandiana).

La Bucureºti am luat-o de la capãt, într-un
mediu total diferit, cãutând sã ne absoarbã în zarva
lui balcanicã. Atmosfera Casei Scriitorilor, cu
lambriurile ºi scrumierele ei microfonate, nu ne-a
tentat. Am lucrat încã vreo zece ani în câteva
redacþii, am scris, am publicat, ne-am fãcut
cunoscuþi. Cutremurul din 4 martie 1977 ne-a
distrus casa, biblioteca, manuscrisele, tot ce
aveam. Am rãmas cu viaþa. Asta a fost ca o
pornire de la zero. Refugiaþi la Comana, am scãpat
de obligaþiile redacþionale, de condica de prezenþã
ºi de zãdãrnicia cadenþatã a vieþii de oraº, care
ne înghiþiserã prima parte a tinereþii. Aici am
redescoperit viaþa liberã, rousseau-ianã, care te
face sã te simiþ în egalã mãsurã trãitor ºi autor al
lumii. „Cetatea de frunze” în care ne-am retras din
calea cenzurii ºi a interdicþiilor, printre straturile
de legume ºi pomii livezii, ne-a dat maxima liniºte
necesarã scrisului. Publicam o carte la doi ani
(prozã scurtã, cãrþi de cãlãtorie, cronici de film),
exultam în proiecte ºi – ceea ce era sublim –
reuºeam sã trãim decent, exclusiv din roadele
grãdinii ºi din onorariile cãrþilor.

Ceea ce ne-a alungat din acest paradis
terestru (ºi aici ajung la rãspunsul datorat întrebãrii
provocatoare pe care mi-ai pus-o) a fost revoluþia.
Scoºi din casã pe strãzi, mutaþi de la Comana în
tumultul miºcãrilor civice (Piaþa Universitãþii,
Marºul în alb, mitingurile Alianeþi Civice), am trãit
urmãtorul sfert de secol cu tânjirea dupã scris,
dupã zilele ºi nopþile de chin în faþa paginii albe.

În primele sãptãmâni ºi luni din 1990 – toatã

lumea îºi aminteºte – scriitorii erau campionii
publicisticii militante. Feseniºtii (dar mai ales
antifeseniºtii) umpleau paginile întâi ale ziarelor
cu adeziuni la noua lume, cu incitãri la luptã ºi
asociere civicã: „Dacã nu acum, când? Dacã nu
noi, atunci cine?”. În martie a fost datã publicitãþii
Proclamaþia de la Timiºoara. 52 de zile ºi nopþi a
durat apoi Piaþa Universitãþii, sfârºitã cu reprima-
rea prin mineriadã. Înfrângerea i-a fãcut pe mulþi
resemnaþi. Pãrea cã focul s-a stins. Unii – foºti
membri de elitã în CPUN – au acuzat Piaþa ca
fiind „un cabaret politic”, iar aceia dintre ei care
au candidat orgolioºi la alegerile din luna mai ca
independenþi ºi n-au reuºit au acuzat tot Piaþa cã
i-ar fi iritat pe alegãtori i cã i-ar fi împins pe aceºtia
în braþele F.S.N.-ului. Mulþi salariaþi au fost
concediaþi pentru cã au stat în Piaþã, Ion Iliescu i-a
numit pe vorbitorii din balcon „autori morali” ai
venirii minerilor, un poet l-a sfãtuit sã-i lase sã
„fiarbã în suc propriu”, intelectualii s-au împãrþit
în organizaþii rivale, Uniunea Scriitorilor a devenit
pasivã, moralul populaþiei era la pãmânt, România
(care în decembrie fusese favorita Occidentului)
devenise acum o „democraþie originalã”, croitã
dupã gustul „femeilor cu danturã de aur” care-i
aplaudaserã pe mineri.

Trezirea s-a produs devreme, la numai o lunã
dupã mineriadã: „Marºul în alb” din 13 iulie a scos
pe strãzile ºi în balcoanele Bucureºtiului un sfert
de million de oameni. În septembrie muncitorii de
la Steagul Roºu, ºi chiar unii mineri din Valea Jiului,
s-au întâlnit cu intelectualii ºi dizidenþii la Braºov.
Între timp, au avut loc întâlniri ale studenþilor,
universitarilor, scriitorilor ºi artiºtilor, iar la 8
noiembrie a apãrut pe plan naþional Alianþa Civicã.
Puteam sta deoparte? În mai puþin de un an am
luat parte la toate aceste evenimente, numeroase
ºi solicitante cât pentru o viaþã. Am lãsat totul de o
parte, ºi traiul la Comana, ºi alergãtura din
Bucureºti, petrecându-ne viaþa în încãperi în care
tãiam fumul cu cuþitul, în mitinguri cu sute de mii de
persoane, scriind convocãri, declaraþii ºi comu-
nicate, care legau societatea într-o solidaritate fãrã
precedent, primind – Blandiana în primul rând – sute
de scrisori de ameninþare ºi de intimidare
(Ruxandra Cesereanu le-a analizat în Imaginarul
violent al românilor).

Nu doream puterea, refuzam funcþiile ºi
favorurile, urmãream doar sã-i facem sã câºtige
pe cei ce meritau. Au urmat alegerile din 1992,
pierdute la limitã, apoi cele din 1996, când
Convenþia Democraticã a câºtigat preluând în
programele sale mesajele Alianþei, dar din pãcate
ºi cele din 2000, când lipsa de unitate între partide
i-a fost fatalã.

A rãmas, începutã în 1993, dar continuându-
se pânã azi, construcþia Memorialului de la Sighet.
Prinºi în aceastã consolare inspiratoare, ne-am
metamorfozat în istorici, pedagogi, constructori,
designeri, esteticieni, IT-iºti, botaniºti, admini-
stratori de concursuri de proiecte europene,
organizatori de ºcoli de varã, de simpozioane, de
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ateliere, pentru ca în final vechea închisoare,
curþile ei ºi Cimitirul Sãracilor sã devinã un manual
de istorie pentru cei tineri ºi un omagiu pentru
victimele comunismului. Satisfacþia? Anual acest
muzeu, unic în felul lui, atrage peste 75.000 vizi-
tatori, adicã dublul populaþiei oraºului.

Dacã am mai scris între timp? Mai mult istorie.
Pe lângã marile cãrþi pe care le-am coordonat
(Cartea Morþ i lor,  Addenda Cãrþi i  negre a
comunismului, Analele Sighet), am editat încã
35.000 pagini de istorie recentã ºi (între cele 120
de titluri publicate ca editor) mi-am autotipãrit cinci
cãri sub semnãturã proprie.

Dar literatura?
N-am încetat sã scriu caiete dupã caiete de

frânturi, de idei, de amintiri, de eseuri, pe marginea
vieþii pe care o trãiam. Caietele acestea începute
în tainã cu zeci de ani în urmã (pe unele le-am þinut
ascunse într-un pãtul, pe altele le-am purtat prin
oraº, în nopþile periculoase ale revoluþiei, într-un
geamantan, închipuindu-mi cã astfel le salvez,
pentru ca apoi sã le rescriu). Simt cartea care mã
aºteaptã, ca o magmã, sã o retopesc ºi sã o torn
în forme, acum, când am încheiat-o pe cealaltã,
cea scrisã timp de 22 de ani pe pereþii Memorialului
de la Sighet.

ELECTRIC SHIRT, 2014
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Care este geneza interioarã a operei la
Lucian Blaga, cum ajunge Blaga sã producã
viziuni care pânã la urmã nasc o cosmologie, se
încheagã într-o cosmologie poeticã? Voi combate
schizomorfismul pe care criticii i l-au aplicat lui
Blaga, vorbind despre poetul-filosof, filosoful-
dramaturg, dramaturgul-poet, sugerând cã existã
un fel de îmbinare de proastã funcþionare între
filosof, care foloseºte prea multe imagini alegorice,
dramaturg care introduce prea multe idei în teatrul
sãu, poet, care la fel, mai mult teoretizeazã decât
se lasã dus de intuiþie, sugerând aºadar cã Blaga
ar fi trebuit sã fie filosof foarte bun ºi doar cu
instrumentele filosofului pe de-o parte, dramaturg
cu toate mecanismele conflictelor pe scenã de altã
parte, poet doar cu intuiþie ºi metaforã de altã parte.
Formulele filosoful-poet ºi poetul-filosof sunt niºte
formule mai degrabã peiorative, ori Blaga însuºi
spunea cã este necesar pentru a crea în acord cu
tine însuþi, în acord cu intuiþiile tale profunde, sã
ajungi la „cotorul“ tuturor formelor de creaþie. Ca
într-o carte, fiecare filã este o formã de creaþie, dar
Blaga voia sa se situeze în acel cotor, în aceea
rãdãcinã de unde pleacã toatã creaþia. Din cotorul
acesta se desprind diverse forme de cunoaºtere,
pe care el, în eseurile ºi tratatele sale filosofice le
teoretizeazã: existã o cunoaºtere magicã, existã
o cunoaºtere miticã sau mitologicã, existã o
cunoaºtere religioasã, una ºtiinþificã, una poeticã
sau artisticã, o cunoaºtere filosoficã, iar toate
aceste forme de cunoaºtere sunt file derivate dintr-
un cotor unic. Ceea ce îmi propun este sã mergem
la acest cotor unic ºi sã vedem care este sursa
care îl face pe Blaga sã scrie, cum ajunge el sã-ºi
transpunã în viziuni poetice, dramatice sau filo-
sofice intuiþiile. Practic, mã intereseazã o spiralã a
creaþiei, dintr-un punct nuclear, felul în care Blaga
urcã, merge pe o spiralã, pe al cãrei punct de
tangenþã poate fi pusã câte o operã, fie poeticã, fie
filosoficã sau dramaticã.

Încã o precizare preliminarã: dacã la
Eminescu, Ion Barbu ori Nichita Stãnescu putem
construi un univers imaginar ºi putem sã-l
schematizãm, la Blaga avem de-a face cu o
succesiune de universuri imaginare, ca ºi cum
scriitorul ar fi încercat sã-ºi aproximeze o anumitã
intuiþie, foarte profundã, dar nu i-a gãsit de la început
corespondentul în imagini, cuvinte, viziuni. Astfel,
el a preluat din cultura timpului sãu diverse modele
pe care le avea la dispoziþie ºi a încercat, ca un
muzician cu un diapazon, sã vadã dacã un anumit
model se potriveºte sau nu. În cazul lui Blaga e ca

ºi cum s-ar fi suprapus trei, patru lentile în timp;
câþiva ani a încercat sã vadã lumea printr-o lentilã,
pe urmã a depãºit acest nivel, a citit mai multe
lucruri, a gãsit ceva mai apropiat intuiþiilor sale ºi
atunci a pus o altã lentilã. ªi-a dat seama cã nici
aceasta nu-i acoperã complet viziunea ºi a trecut
la o altã lentilã. Aceastã tatonare a dat naºtere - în
evoluþia universului imaginar al lui Blaga - la o
succesiune de cosmologii.

Blaga susþine cã prima lui viziune asupra lumii
este una de naturã magicã ºi o identificã cu trãirile
sale din copilãrie, când mama îi explica lumea în
termeni magici. În anii studenþiei, Blaga a fãcut
facultatea la Viena, unde foarte la modã era
Nietzsche. Influenþat de categoriile de apolinic ºi
dionisiac, Blaga a încercat sã-ºi exprime intuiþiile
printr-un model grec, însã nu cel clasic, ci acela
reflectat de societatea secolului XIX în opera lui
Nietzsche, prin categorii care deformezã religia ºi
antichitatea greceascã, dar care au o mare putere
filosoficã. Astfel, primele sale volume de poezii vor
fi cãrþi în care avem o figuraþie relativ greceascã ºi
în care funcþioneazã categoriile nietzscheene de
dionisiac ºi apolinic. Simþind cã viziunea greacã
este destul de îndepãrtatã de fondul abisal pe care
el vrea sã-l exprime, citind tot mai multe lucruri
despre mitologia tracilor, Blaga adoptã mitologia sau
religia tracã, încât în piesa Zamolxe ºi în eseul
Revolta fondului nostru nelatin el indicã foarte clar
cã în acest moment al evoluþiei sale spirituale ºi
artistice se identificã cu un model trac ºi îl adoptã
în mãsura în care îl poate reconstitui. Pe urmã,
trãieºte o anumitã separare, nu scapã nici el de
schizoidia omului modern, simte tot mai acut cã
poetul ºi filosoful trebuie sã scrie discursuri diferite,
astfel cã, pe de-o parte începe sã evolueze spre o
filosofie din ce în ce mai abstractã, care lucreazã
cu concepte ºi  foloseºte tot mai mult logica ºi
schemele filosofice, iar de cealaltã parte, se ocupã,
mai ales în piesele de teatru, de dualitatea dintre o
raþiune prin care se exprimã filosoful ºi o poezie
prin care se exprimã poetul. La nivelul poeziei, este
perioada în care Blaga vine ºi mai aproape de
prezent faþã de modelul trac, care ar fi un model
originar al spaþiului nostru, ºi  se apropie ºi mai
mult de ceea ce crede el cã ar fi un model folcloric
românesc, adoptând o cosmologie, o poeticã în
care viziunea asupra lumii este una, crede el (deºi
etnologii l-au contrazis), de facturã specific
româneascã; Blaga chiar este convins cã dã un fel
de paradigmã a românismului, a spiritului
românesc. Dar modelul final la care el se va opri
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nu va fi un model specific românesc, ortodox sã-i
spunem, ci va fi o sintezã de naturã gnosticã, o
sintezã în care elemente de teologie creºtinã sunt
îmbinate cu elemente de neoplatonism, de filosofie
abstractã, de metafizicã; de aceea, mi se pare cã
cel mai adecvat mod de a defini filosofia finalã a lui
Blaga sau forma sa finalã de a concepe lumea, este
o viziune gnosticã asupra lumii. Întrucât mulþi
credeau cã Blaga este un bun reprezentant al
ortodoxiei, pãrintele Dumitru Stãniloaie a scris un
tratat împotriva lui Blaga, în care, aºa cum se
întâmpla în Antichitate, când Pãrinþii Bisericii scriau
tratate dogmatice împotriva ereticilor, pãrintele
Stãniloaie, în tratatul sãu, îl contestã pe Blaga ºi
aratã punctele în care viziunea lui nu este ortodoxã,
nu este în acord cu dogma creºtinã. E de-a dreptul
o polemicã între un pãrinte al Bisericii ºi un doctor
gnostic. Prin urmare, soluþia finalã a lui Blaga, care
împacã toate extremele, este una de naturã
gnosticã, pentru cã el are nevoie de o viziune care
sã cuprindã toate componentele ºi intuiþiile sale
psihice, care sã coaguleze în o viziune dualistã,
pluralistã ºi nu în una monoteistã.

Dacã pânã aici am schiþat o evoluþie a acestor
viziuni asupra lumii pe care Blaga le adoptã
succesiv, trebuie sã vedem care este motorul
creativitãþii sale. În Hronicul ºi cântecul vârstelor,
Blaga începe cu o amintire, care deºi nu e falsã, e
suprainterpretatã; amintirea tãcerii sale originare.
Se spune cã pânã pe la vârsta de 4 ani, care e o
vârstã mare în raport cu ceilalþi copii, el nu a vrut
sã vorbeascã. Blaga mãrturiseºte cã, pânã la o
vârstã destul de înaintatã a copilãriei, nu a vorbit
iar pãrinþii lui începuserã sã se îngrijoreze, drept
care l-au dus la logoped, la medic, sã vadã dacã e
bolnav. El pune toatã aceastã amintire biograficã
pe seama unui mit ºi se aseamãnã cu copilul de
împãrat din basmul Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte, care nu vrea sã se nascã pânã nu
i se face o promisiune; Blaga afirmã cã ºi el a tãcut
atât de mult pentru cã a fost gestat mai mult întru
poezie; spre deosebire de oamenii obiºnuiþi care
au nevoie de o gestaþie mai scurtã, el a avut nevoie
de timp ca sã-ºi pregãteascã o naºtere de prinþ în
ale scrisului, în ale literaturii. Pânã la urmã, este un
mit frumos, care a fost coroborat cu o formã de
taciturnitate, Blaga fiind un taciturn; el era retractil
inclusiv la cursuri, la catedra de Filosofie, studenþii
sãi preferând sã mergã doar la seminarii; însã
aceastã tãcere se manifesta ºi în relaþiile cu fa-
milia sa, cu prietenii sãi, el având momente lungi
de interioritate. Soþiei sale, Cornelia, îi mãrturiseºte
cã trebuie sã se obiºnuiascã cu el, cu cãderile lui
în asemenea abisuri sufleteºti ºi cu momentele în
care nu o sã vorbeascã; de aici ºi imaginea celebrã
a poetului “mut ca o lebãdã”.

Prin urmare este vorba despre un mit, cel al
naºterii întârziate, care de fapt pregãteºte o gestaþie
de excepþie, din care Blaga îºi creeazã o imagine
grandioasã de sine, pe care ne-o transmite în
Hronicul ºi cântecul vârstelor. ªi totuºi, de ce a
tãcut Blaga atât de mult în copilãrie? Ajungem astfel

la o biografie care transpare de la un nivel mai
adânc, chiar dacã Hronicului ºi cântecului vârstelor
nu i se poate acorda o încredere totalã, întrucât nu
e o biografie scrisã pe bazã de documente, ci o
autobiografie deformatã de propria viziune asupra
destinului autorului.

 Sã revenim la biografia lui Blaga. El este
nãscut în Lancrãm, tatãl sãu  este preot, însã un
preot care citea filosofie, îi ajuta pe sãteni sã facã
îmbunãtãþiri funciare, sã schimbe soiuri de plante,
era, adicã, un tatã raþionalist. Mama lui, în schimb,
era o femeie cu eresul popular în suflet, care le
povestea copiilor diverse poveºti din folclor, þinând

de viziunea magicã asupra lumii pe care o are
þãranul român. Prin urmare, Blaga se naºte într-o
familie, în care el va simþi mai târziu cã existã doi
poli: un tatã raþional ºi o mamã legatã de superstiþii,
care mergea la vrãjitoare când un copil era bolnav,
aparþinând deci de o raportare magicã asupra lumii
ºi asupra satului. Este o familie bogatã, sunt nouã
copii la mijloc, ºapte fraþi ºi douã fete, cea mai
mare dintre toþi fraþii fiind Letiþia. Blaga este ultimul
nãscut, înaintea lui fiind nãscutã cealaltã fiicã a
familiei, Lelia. Lelia care, la un an ºi jumãtate, pe
când Blaga era în luna a ºaptea de gestaþie, moare
într-un mod tragic. Se pare cã fetiþa a tras peste ea
un ciubãr de apã fierbinte, ºi-a provocat arsuri, a
murit în chinuri, dar medicul care a fost chemat sã
o vindece a spus cã ea nu a murit din cauza
arsurilor, ci din pricina unei pneumonii galopante,
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în familia lui Blaga existând mai multe morþi asociate
unor boli de plãmâni, Blaga însuºi fiind urmãrit de
aceastã spaimã cã ar putea sã moarã de o boalã
de plãmâni. Nu are o atât de mare importanþã cauza
exactã a morþii fetiþei, cât faptul cã ea moare cu
douã luni înainte sã se nascã Blaga.

Din lecturile mele de psihanalizã, inclusiv
despre copiii aflaþi încã în stadiu embrionar,  deºi
pare greu de crezut, reiese cã încã din pântecul
mamei copiii sunt capabili sã reþinã, nu la modul
verbalizat, nu la modul conceptualizat, ci într-un
mod intuitiv, traumatisme pe care le trãieºte mama.
Dacã mama ºi-a pierdut tatãl ºi ea face doliul în
perioada de sarcinã, se pare cã, într-un fel sau altul,
copiii moºtenesc ceva; nu vor ºti ce se întâmplã
cu exactitate, chiar când cresc le este foarte greu
sã înþeleagã ºi e nevoie de psihanalizã abisalã ca
ei sã ajungã sã formuleze cât de cât în cuvinte,
dar se pare cã ei reacþioneazã la aceste evenimente
din viaþa pãrinþilor ºi chiar ºi în pântecul matern
resimt un traumatism cum este moartea unui alt
membru al familiei. Figura angelicã a Leliei pare   o
imagine compensatorie, pe care Blaga o reproduce
din auzite, de la mama sa, de la sora sa Letiþia.
Deci Lelia, mãrturiseºte el, era un înger de copil,
blond, frumos; nici când era pe moarte nu s-a plâns,
n-a imputat nimic nimãnui, generând multã culpa-
bilitate în cei din jurul sãu. Mama, dar ºi Letiþia, îºi
reproºau faptul cã, nu cu mult înainte, ca sã o
vindece pe Lelia de o altã boalã, chemaserã o
vrãjitoare, fãrã sã-i spunã lui Isidor (capul familiei
Blaga); se simþeau cu atât mai vinovate, între-bându-
se dacã nu cumva fetiþa a murit ºi din cauza lor.

Lucrul acesta a fãcut ca venirea pe lume a
lui Blaga sã fie oarecum problematicã. Un pãrinte
cum era Ana Blaga are nevoie, dupã moartea
traumaticã a unui copil, de o perioadã de doliu. În
psihanalizã, doliul nu se referã doar la mani-
festãrile practice, ci mai ales la perioada în care
reuºeºti sã dezinvesteºti dintr-o fãpturã energia de
iubire investitã în el. E nevoie de o perioadã de doliu
psihic, în care pãrintele sã se desprindã de copilul
mort, fiindcã, dacã acest lucru nu se va întâmpla,
pãrintele va rãmâne obsedat de copilul dispãrut, îl
va vedea mereu în faþa ochilor. Se pare cã Ana
Blaga nu a avut timp sã facã doliul, fiindcã în
momentul în care se naºte tânãrul Lucian,
povesteºte el mai târziu, acesta are impresia cã
nu s-a nãscut pentru el însuºi, ci a venit sã
suplineascã un gol, a venit sã ocupe locul surorii
moarte. El era perceput la naºtere nu ca Lucian,
ci ca Lelia, atribuindu-i-se o identitate de fetiþã,
identitate a unui mort.

Existã abordãri în psihanalizã care aratã cum
un copil nãscut dupã moartea unui membru apropiat
al familiei, pentru a nu-ºi dezamãgi pãrintele care
vede în el un substitut al celui mort, se comportã
precum cel pierit, mai exact tace ca un mort. Blaga
tace ca un mort, pentru a nu-i provoca (intuitiv)
mamei sale o traumã, anunþând-o cã Lelia a murit,
iar el este un altul, este Lucian. Copilul, de fapt, o
protejeazã pe mamã, refuzând sã se manifeste pe

sine ca bãieþel, însã într-un mod intuitiv, nu neapãrat
verbal. Pentru ca o mamã sã accepte aceastã
realitate ar trebui sã accepte  moartea copilului, sã
înfrunte durerea ºi, de aceea, spun psihanaliºtii,
ceea ce se întâmplã este urmãtorul lucru: copilul
îºi protejeazã pãrintele, fãcând ceea ce îºi doreºte
pãrintele sã facã – micul Lucian tace precum sora
moartã ori chiar se lasã îmbrãcat ca o fetiþã. Blaga
povesteºte cã multã vreme a avut numai fetiþe ca
prieteni de joacã, niciodatã bãieþi, cea mai bunã
prietenã de joacã fiind o fatã pe nume Rafila. El se
juca întotdeauna cu acestã fetiþã; dar, la un mo-
ment dat, unul dintre fraþii sãi mai mari spune în
glumã cã Rafila a murit, provocându-i lui Lucian
are o reacþie foarte ciudatã, dupã cum povesteºte
ulterior în jurnal. Din acel moment toatã prietenia
lui cu fetele a încetat, Rafila a încetat sã mai existe
pentru el, fiindcã din acel moment Lucian a devenit
bãieþel, s-a integrat în grupul bãieþilor, asumându-
ºi adevãrata lui identitate. Ipoteza este cã, în
momentul în care fratele lui, în joacã, i-a spus cã a
murit Rafila, acesta i-a transmis mesajul cã, de fapt,
Lelia (sora lor) a murit; tu nu eºti ea, tu trebuie sã fii
Lucian, pare sã-i transmitã fratele, iar din acea clipã
micul Lucian îºi acceptã identitatea lui de bãiat ºi
ajunge sã creascã mai departe ºi sã se dezvolte
pe o configuraþie psihicã masculinã.

Aceastã explicaþie a impactului pe care
moartea Leliei l-a avut în dezvoltarea lui Blaga este
utilã fiindcã, în acea perioadã de confuzie, el a trãit
ceea ce psihanaliza numeºte “un carambolaj
identitar”, o stare de confuzie de identitate, ma-
nifestatã inclusiv prin tãcerea lui, prin integrarea
sa într-un grup de fetiþe; s-a manifestat, de ase-
menea, ca o comuniune prelungitã, mult peste
vârsta normalã, cu mama lui. O stare de comuniune
în care copilul se diferenþiazã mai încet ºi mai puþin
pe sine însuºi de ceilalþi. Antropologia a numit
aceastã stare de nediferenþiere a copilului de
lumea din jurul sãu drept gândire magicã ºi a sugerat
cã, aºa cum copiii în primii ani de viaþã trãiesc ºi
gândesc la modul magic, la fel ºi omenirea, la
începuturile ei, a trecut printr-o etapã magicã, de
gândire animistã, fiindcã ºi omenirea ar fi fost la
începuturi într-o stare de comuniune cu natura, pe
care doar raþionalitatea a venit sã o taie foarte
tranºant.

În cazul lui Blaga, starea de nediferenþiere a
durat mai mult decât la copiii normali (la care
aceastã etapã se încheie pe la doi-trei ani); a durat
pânã la vârsta de aproape ºapte-opt ani, ceea ce
înseamnã cã amintirile sale din perioada aceasta
sunt mult mai puternice, cã el a rãmas într-un con-
tact îndelungat cu un fond magic, pe care îl intuieºte
în el însuºi. Gândirea magicã, cum o defineºte
Lévy-Bruhl, de exemplu, sau Taylor, sau  Durkheim,
presupune cã nu existã o diferenþã între eu ºi non-
eu. Cei menþionaþi anterior sunt autorii din epocã
pe care Blaga a ajuns mai târziu sã îi citeascã ºi
prin care ºi-a interpretat propriile sentimente ºi
intuiþii. În cadrul acestei teorii, acþiunea la distanþã,
de exemplu, este posibilã - magul, ºamanul,
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vrãjitorul, putând sã influenþeze doar cu puterea
gândului. Din acest motiv consider cã Lucian Blaga
îºi defineºte prima copilãrie ca pe o copilãrie de
naturã magicã, pentru cã ºi el are intuiþii pãstrate
sub formã de amintiri, dupã care poate sã
influenþeze natura ori obiectele. Spunea el cã, dacã
se uitã, stând întins pe spate, la cer, poate sã
depãrteze norii ºi sã deschidã o poartã a cerului.
Iar când umbli, cerul se miºcã o datã cu tine.  Blaga
ajunge chiar sã  facã un experiment: ia un prieten
cu sine ºi îi spune hai sã ne punem spate în spate,
dacã fiecare pleacã ºi cerul se duce cu el,
înseamnã cã la mijloc cerul va trebui sã se rupã
când noi ne ducem într-o parte ºi în alta. Sunt o
mulþime de asemenea amintiri (despre cuc, tatãl lui
îi spune “apleacã-te cã dacã trece peste tine, nu o
sã mai creºti”) pe care Blaga le relateazã în
Hronicul ºi cîntecul vârstelor ºi  care þin de o gândire
magicã, de o lege a corespondenþelor. De aceea
aº spune cã Blaga îºi plaseazã prima copilãrie ºi
prima lui viziune despre naturã, despre lume,
despre oameni, sub semnul gândirii magice. Dar
nu o face în termeni genuini, pe care el îi creeazã,
ci o face în termenii pe care îi oferã Taylor ºi
Durkheim ºi mai ales Lévy-Bruhl. Termenii a ceea
ce în epocã era numit animism: toatã natura este
animatã, înãuntru existã duhuri (de exemplu, la
vadul morii existã cãpcãuni care îi înghit pe copii,
în munþi existã vâlve ale minelor care îi mãnâncã
pe mineri, când fulgerã la orizont, aceste lumini sunt
considerate fãpturi supranaturale). Blaga percepe
lumea în termeni ai gândirii magice a copilului, dar
traduce aceastã viziune în concepte, cum ar fi
participare misticã, animism, totemism, pe care le
preia din antropologie.

Cât dureazã starea aceasta sau care este
primul moment de rupturã în care Blaga iese, parcã,
din orizontul magic? Primele clase le face la
Lancrãm, dar începând cu gimnaziul ºi continuând
cu liceul, este trimis de pãrinþi la Sebeº ºi apoi la
Braºov, unde trebuie sã înceapã sã înveþe în
germanã. Tatãl sãu îi oferise câteva noþiuni de limbã
germanã, dar nu suficiente cât sã fie un premiant.
Astfel cã Blaga ajunge în faþa unei provocãri. Când
ajunge la Braºov, povesteºte el, fratele sãu mai
mare care îl adusese, îl pune în prima bancã. Intrã
profesorul în clasã, le dã un test de limbã, vede cã
Blaga nu ºtie germana foarte bine ºi îl trimite în ul-
tima bancã. Aº zice cã Blaga retrãieºte în acel
moment o spaimã pe care o trãise la un mod
inconºtient, în prima copilãrie, aceea cã el nu se
poate afirma ca sine însuºi, cã este resorbit într-o
masã nediferenþiatã. ªi aºa cum, în momentul în
care a „murit“ Rafila, de fapt, a murit Lelia din el, iar
el s-a putut afirma pe sine, iatã-l acum în gimnaziu
ºi în liceu în situaþia de a se afirma pe sine, de a
lupta împotriva unei nediferenþieri. În acest moment,
Blaga apeleazã la modelul patern. Dacã mama
reprezenta nediferenþiatul, gândirea magicã în care
copilul Lucian era un element topit într-o masã, noua
formã de afirmare de sine din adolescenþã este
raþionalismul de tip patern, raþionalismul lui Isidor

Blaga. Astfel cã Blaga începe sã înveþe germanã
ºi începe sã citeascã, dupã model patern, cãrþi de
ºtiinþã, de filosofie, îl citeºte pe Flammarion, care,
în perioada aceea, vorbea despre univers ºi despre
teoriile cosmologice. Filosofie citeºte destul de la
întâmplare, din biblioteca tatãlui, din biblioteca ºcolii,
dar începe sã se afirme prin dezvoltarea unui ego
raþional, care îl ajutã sã se distingã de toþi ceilalþi.
Suferã un fel de cotiturã interioarã, iese din gândirea
magicã, din gândirea participativã, din gândirea
aceasta nediferenþiatã în care lumea este
prelungire a ta ºi intrã într-o gândire de tip
prometeic, raþional, al cãrei model este tatãl. În
opinia mea, în Blaga lucrau de fapt amândouã
formele, dar nu deodatã, ci alternativ. Pânã la 10-
11 ani când pleacã la gimnaziu, el a fost sub
dominaþia unui model matern de gândire magicã,
apoi se lasã condus ºi intrã într-o personalitate de
tip raþionalist, în care cunoaºterea logicã, ºtiinþele,
sunt cele care îl ajutã sã se manifeste ºi sã se
distingã de toþi ceilalþi.

Apoi, pleacã la Viena, unde începe facultatea
ºi unde citeºte tot mai mult, descoperindu-l pe
Nietzsche ºi fiind introdus în marea filosofie de
sfârºit de secol al XIX-lea ºi început de secol XX.
Se îndrãgosteºte de Cornelia Brediceanu. Ea
provine dintr-o familie aristocratã care nu îl
apreciazã pe pretendentul venit de la þarã, iar
momentul în care Cornelia îl prezintã pe Blaga
pãrinþilor este unul catastrofal. Familia ei îl respinge,
iar în Blaga acest moment provoacã o reiterare a
acelui traumatism iniþial al copilului care nu este
recunoscut de ceilalþi, care este respins prin ceea
ce ar dori sã fie el însuºi. Blaga suferã ºi, dupã
primul an, se întoarce în Lancrãm, unde se retrage
la munte, în izolare. Se duce, din nou, sã tacã, sã
reintre în starea aceea magmaticã, în care tãcerea
este, de fapt, formã de comuniune. Într-un sat izolat,
de munte el trãieºte o stare de introversiune, de
revenire la primele sale intuiþii asupra vieþii, de
reîntoarcere la fondul magic.

În starea aceasta de introversiune, dupã ce
îºi consumã drama interioarã, spaimele cã este
respins, supãrarea cã familia Corneliei nu l-a
recunoscut, poate chiar teama cã iubita lui va da
curs cererii familiei ei de a încheia relaþia (ceea ce
nu s-a întâmplat), dupã consumarea acestor
spaime abisale, Blaga simte cã în el s-a deschis o
”cutie cu nestemate”. În el încep sã pâlpâie o serie
de intuiþii, de viziuni, de imagini, care mai de care
mai creatoare. Ca ºi cum, dupã perioada de
adolescenþã socraticã, raþionalistã, fiind curmat
brusc în drumul sãu de afirmare de sine, obligat
cumva sã revinã în sine, Blaga s-a reconectat la
fondul magic, acela al primei copilãrii. Începe sã
scrie aforisme (Pietre pentru templul meu) ºi scrie
Poemele luminii, practic transcriind pe hârtie
intuiþiile fulgurante din perioada de introversiune.
Aº spune cã Blaga ajunge sã scrie poezie în
momentul în care se reconecteazã la fondul magic
din el însuºi.

Aceste prime poeme ºi aforisme, deºi conþin
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elemente genuine, de inspiraþie curatã, sunt filtrate
prin filosofia lui Nietzsche. Blaga nu scrie sisteme,
ci aforisme, iar cel care dezvãþase filosofia sã mai
scrie sisteme ºi sã lucreze mai degrabã cu
deconstrucþii de sisteme, este Nietzsche. Blaga,
în aforismele sale, preia unele idei ale lui Nietzsche,
prin care filosoful german afirma necesitatea de a
scoate la suprafaþã un fond mai adânc decât fondul
curent al vieþii de zi cu zi. Nietzsche defineºte
apolinicul ºi dionisiacul ca o luptã permanentã dintre
o formã luminoasã (care dã logica, armonia, ca-
drul) ºi un fond dionisiac, care este magmatic.Tot
Nietzsche spune cã fondul dionisiac este cel vital,
de obicei cenzurat, þinut sub reguli stricte de cãtre
gândirea apolinicã, dar atunci când iese la suprafaþã
provoacã rãsturnãri creatoare. Astfel, Blaga are o
serie de metafore preluate din Nietzsche: vulcani
care izbucnesc pe fundul apelor, genii care stau
într-o peºterã ºi vor ieºi la suprafaþã dupã o
perioadã de gestaþie, de interiorizare. Tulburarea
apelor va fi o piesã care, pornind de la o metaforã
biblicã, va sugera o asemenea rãsturnare interi-
oarã, apele care se tulburã  sunt apele sufletului.
Lotuºii trãiesc pe suprafaþa apei, dar îºi þin rã-
dãcinile ºi îºi iau seva din mâlul de pe fundul apei.
Acestea sunt toate metafore pe care Blaga le preia
din Nietzsche, dar el îºi exprimã propria intuiþie a
felului în care s-a racordat din nou la fondul magic,
rãmas undeva în inconºtientul sãu, în preistoria
sufletului sãu care evoluase între timp pe un drum
raþional, al afirmãrii de sine, un drum al cunoaºterii
stiinþifice, al filosofiei citite pânã acum.

În Poemele luminii, respectiv în poemul ”Eu
nu strivesc corola de minuni a lumii”, trimiterea
este la o lume superficialã, de suprafaþã, în timp
ce misterul se gãseºte în adîncuri, acel mister fiind
cel care te inspirã cu adevãrat. Trebuie sã te
racordezi la întunericul din tine însuþi ºi nu la
luminã, lumina este doar un fel de lumânare într-un
uriaº ocean de întuneric, iar lumina raþiunii este
un far destul de slab, tu, de fapt, ar trebui sã stingi
aceastã luminã a raþiunii, ca sã poþi vedea în
întuneric, pentru cã ochiul sã se obiºnuiascã în
cele din urmã. Aceasta este una dintre metaforele
lui Blaga, prin care el exprimã intuiþia cã se poate
racorda la fondul magic din prima sa copilãrie.
Aceste prime volume, prime chiar în sensul
spiralei creaþiei, sunt traduse în termenii filosofiei
ºi ai aforismelor lui Nietzsche.

Ulterior, Blaga continuã sã citeascã, iar în
jurul vârstei de 21 de ani, chiar el spune cã nu îi
mai ajung aceste fulguraþii pe care sã le transpunã
în poezie sau în aforisme, ci simte tot mai mult
nevoia sã lucreze mai obiectiv. Reuºeºte sã
obiectiveze trãirile acestea, scriind piese de teatru,
spre exemplu, în care forþele interioare aflate în
conflict sã nu mai fie prezentate empatic, prin
identificarea poetului cu trãirea din poezie, ci sub
forma unui conflict de personaje. ªi aºa ajunge
sã scrie piesa Zamolxe, în care multe din
personaje personificã tendinþe interioare. Avem un
Zamolxe care îl imitã pe Orfeu ºi avem în partea

a doua a piesei un Zamolxe care a devenit un
Zamolxe-Pan. Este o piesã în care Blaga îºi
plaseazã vocile interioare pe un cadru mai
obiectiv, ca sã interacþioneze în scenã prin
conflicte; toate piesele de acum înainte vor fi piese
de tendinþe interioare, nu de idei abstracte. Blaga
însuºi încearcã sã îºi conºtientizeze conflictele
sufleteºti, punându-le în gura unor personaje.

Din perspectiva lumii imaginare, Blaga simte
deja insuficienþa categoriilor nietzscheene ºi mai
ales a mitologiei greceºti, aºa cum o prezenta
Nietzsche, încât el sã se poatã bine exprima pe
sine însuºi prin Dionisos sau prin personaje din
lumea greacã. ªi atunci, fiindcã Tocilescu, Hasdeu
ºi alþii scriseserã deja cãrþi de recuperare a
civilizaþiei tracilor, Blaga considerã cã mult mai
apropiatã de fondul lui sufletesc este lumea tracã.
Hasdeu scrisese Perit-au tracii? Era o întrebare
retoricã prin care se demonstra cã nu. Blaga
începe sã scrie ºi el în eseurile din aceastã
perioadã despre Revolta fondului nostru nelatin,
fondul nelatin fiind cel geto-dac. El vorbeºte de
revenirea la suprafaþã a unui fond geto-dac,
nefãcând decât sã transpunã intuiþia cã în el iese
la suprafaþã fondul magic, care copleºeºte
gândirea raþionalã de tip latin. Câteva opere din
aceastã a treia viziune folosesc ca mediu de
vizualizare a propriilor intuiþii mitologia tracã,
constelaþiile de simboluri trace.

Totuºi, Blaga nu rãmâne nici la tracism. În
continuarea evoluþiei sale, a spiralei creaþiei sale,
el se depãrteazã ºi de viziunea tracã ºi trãieºte
un fel de sublimare orficã, în care simte tot mai
mult nevoia sã despartã “carnea” de “idee”.
Carnea, care ar reprezenta poezia, de idee care
reprezintã filosofia. Câteva scrieri, din momentul
acesta de despãrþire, trateazã exact procesul de
distilare prin care Blaga degajã niºte concepte,
care vor sta, mai târziu, la baza sistemului filosofic
din Trilogiile sale. Mã refer la câteva volume
inspirate ca titluri din Goethe: Daimonion,
Fenomenul originar, volume în care se vede clar
cã Blaga lucreazã sã îºi sublimeze conceptele,
sã ajungã de la viziuni mitologice, rituri, simboluri,
þinând de o religie (fie ea greacã, tracã sau de
altã naturã), la concepte de naturã filosoficã.

De cealaltã parte, la nivelul “cãrnii” creaþiei,
în poezia lui, el ajunge sã adopte o mitologie
româneascã. Încât de la volumul În Marea trecere,
la volumul Nebãnuitele trepte, el foloseºte ca de-
cor elemente din folclorul românesc. Aceastã
perioadã va fi cea mai lungã din creaþia sa,
mergând în paralel, de aceastã datã, în douã
direcþii. Va scrie simultan (cu poezia) ºi eseuri,
dupã volumele acestea introductive ajungând la
marile trilogii, în care îºi dezvoltã sistemul filosofic.
De cealaltã parte, scrie volumele de poezie, de la
În Marea trecere la Nebãnuitele trepte, care ocupã
ºi exprimã  partea lui de sentiment, de intuiþie, fãrã
sã mai simtã nevoia sã se despartã de una sau
de cealaltã cale, putând sã le facã pe ambele. Mai
mult, ca sã arate cã este posedat de ambele
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tendinþe sau cã simte nevoia sã dea glas ambelor
forme de exprimare, scrie ºi piese în care
tendinþele interioare sunt reprezentate sub formã
de personaje aflate în conflict, pe scenã. Aceastã
coabitare a celor trei forme de creaþie dã naºtere
în cele din urmã unui sistem, ºi filosofic, ºi poetic,
pe care l-am numit gnostic, pentru a sugera faptul
cã nu este monoteist sau cu un singur pol, ci este
pluripolar. Un sistem filosofic în care existã mai
mulþi poli.

Acest sistem filosofic nu este decât o
extrapolare a felului în care Blaga se percepe
pe sine în interior. În sistemul cosmologic, Marele
Anonim, o fãpturã iniþialã care poate sã semene
cu Unul neoplatonic, poate sã semene chiar ºi cu
Dumnezeul creºtin, este o fiinþã care existã în sine,
dar spre deosebire de divinitatea creºtinã sau de
Unul neoplatonic, acest Mare Anonim este Marele
Orb. Orbirea conoteazã faptul cã este o fãpturã
de naturã iraþionalã, nu este cel care vede, este o
divinitate care conoteazã inconºtientul. Marele
Anonim, dupã o perioadã de gestaþie în el însuºi,
procedeazã la creaþie, împrãºtiindu-se  în lume
sub formã de diferenþiale divine. Are loc ceea ce
filosofii antici ar fi numit o panspermie, o îm-
prãºtiere de seminþe. Dacã Marele Anonim este
totul, este unicul, diferenþialele divine se aflã la
cealaltã scarã a infinitului mic, sunt  Totul împrãºtiat
în cele mai mici particule. Aceste particule încep
sã aibã o evoluþie a lor, care nu este una neapãrat
ghidatã teleologic, ci supusã hazardului. Dife-
renþialele divine încep sã se combine, cum se
întâmplã ºi în filosofia atomistã, prin miºcãri ºi
loviri, formând conglomerate – de la soare pânã
la oameni, toþi sunt asemenea conglomerate.
Problema este cã ele nu sunt generate de o legitate
de neoprit; fiind întâmplãtoare, sunt deci perisabile,
se vor distruge, niciuna nu este eternã. Toate vor
trece printr-un proces de creºtere ºi pe urmã de
decãdere, moarte, distrugere. Aceste diferenþiale
divine se aflã, cu Marele Anonim, în raportul de
pãrþi care fac referire la raportul originar pe care îl
are conºtiinþa lui Blaga cu propriul inconºtient.
Marele Anonim, spune Blaga, a pus între el ºi toate
aceste creaturi o cenzurã transcendentã, astfel
încât niciuna dintre laturi nu poate sã atingã în mod
direct esenþa Marelui Anonim. Cenzura
transcendentã este una ontologicã, dar la nivelul
individului uman se manifestã în psihicul lui sub
forma unor categorii abisale. Aici Blaga include
categoria spaþiului, a timpului, a orientãrii
existenþiale, are un întreg pachet de astfel de
categorii ºi chiar propune la un moment analiza
mitologiilor pentru a se vedea care din valenþele
fiecãrei categorii abisale se activeazã. Spre
exemplu, pentru români, alternanþa deal-vale este
spaþiul unei reprezentãri generate de categorii
abisale sau de categorii apriorice. Aceste
categorii abisale deformeazã viziunea omului
asupra Marelui Anonim. În momentul în care omul
îºi propune sã-l reflecteze pe Marele Anonim, el
nu-l va refecta la modul ingenuu, nemediat, ci

întotdeuna prin intermediul unor categorii abisale.
ªi din aceastã cauzã, spune Blaga, cunoaºterea
mitologicã, religioasã, ºtiinþificã, artisticã nu sunt
corecte, nu ni-l reprezintã pe Marele Anonim în
esenþa lui. Sunt cunoaºteri deformate de aceste
categorii abisale.

Singura cunoaºtere care poate totuºi sã
acceadã în mod direct ºi nemodificat la Marele
Anonim este cunoaºterea magicã. Prin ea, omul
ar putea sã se raporteze la Marele Anonim, sã se
hrãneascã din energia acestuia. La rândul sãu,
individul poate sã-i aducã Marelui Anonim, care
este orb, lumini ale cunoaºterii, mãrunte,
individuale, o oglinjoarã de conºtiinþã. De aici
imaginea lui Blaga dupã care omul este sortit sã-l
ducã de mânã pe Marele Orb. Mai ales un poet
sau un filosof are misiunea de a-l lua pe Marele
Orb ºi de a-l îndruma, lucru care nu se înscrie
într-o viziune creºtinã. Omul îi oferã Marelui
Anonim ceea ce acesta nu are, un fel de conºtiinþã
de sine.

Acesta este în mare sistemul lui Blaga. Cred
cã sistemul acesta cosmologic nu face decât sã
extrapoleze felul în care Blaga se percepe pe el
însuºi pe dinãuntru; undeva în adâncurile
sufletului ºi psihicului sãu se aflã un mare fond
magic, acel fond din prima copilãrie, când el era
în comuniune cu natura, prin mama sa. Pe mãsurã
ce a crescut, el s-a îndepãrtat de acest fond,
nemaiputându-se întoarce direct la el; este ca ºi
cum o cenzurã ar separa eul conºtient de fondul
inconºtient, lucruri preluate de Blaga de la Freud,
însã instrumentate într-un sistem neo-kantian, în
care cenzurile sunt niºte categorii apriorice sau
abisale. Blaga însuºi pare sã recunoascã cã
atunci când vrea sã se reîntoarcã la fondul magic,
nici filosofia, nici mitologia, nici arta, nici ºtiinþa
nu-þi asigurã un acces direct, nu te poþi reîntoarce
în tine însuþi prin aceste construcþii de naturã mai
mult sau mai puþin teoreticã. ªi totuºi, atunci când
spune cã gândirea magicã îþi permite accesul la
Marele Anonim, Blaga pare sã spunã cã el însuºi,
atunci când intrã în stãrile de tãcere, de
introversiune, chiar dacã nu le poate verbaliza,
chiar dacã nu ajunge sã le transpunã în teorii, are
acces la fondul acela de fiinþã interioarã, de putere
care acþioneazã în el însuºi ºi care îl face sã simtã
cã viaþa meritã trãitã. Pe mãsurã ce se depãrteazã
de fondul magic, omul (Blaga) are senzaþia cã se
mortificã, iar când vin instanþe exterioare care îi
spun cã nu este suficient de bun, pentru cã nu
ºtie limba germanã sau pentru cã provine dintr-o
familie sãracã, el are impresia cã este în pragul
neantului, cã a ajuns la un nivel în existenþa sa în
care are sentimentul cã s-a devitalizat, cã viaþa
nu mai meritã trãitã, iar motivaþia de a merge mai
departe poate fi gãsitã doar printr-o coborâre în
sine, în fondul magic.

(Prelegere þinutã la Facultatea de Litere din
Cluj, la 120 de ani de la naºterea lui Lucian
Blaga, transcriere de Adelina Haº)
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În 2014, Casa Cãrþii de ªtiinþã din Cluj a editat
în colecþia Scriitorii Transilvaniei. Seria Prozã
cartea lui Valer Popa, Lucian Blaga – Profesorul,
carte pe care autorul însuºi o subintituleazã
Omagiul unui fost student. Lucrarea reuneºte
scrieri diverse închinate lui Lucian Blaga: pe de o
parte, comunicãri ºi articole comemorative apãrute
de-a lungul vremii în diverse reviste clujene ºi în
special în revista Normaliºtii clujeni, un interviu luat
lui Valer Popa ºi consemnat de Zenovie Cârlugea,
ºi pe de altã parte, creaþii literare de-ale lui Valer
Popa inspirate ºi motivate de amintirea profesorului
Blaga: câteva poeme ºi chiar un fragment de piesã
de teatru (Mihai Viteazul pe câmpia de la Turda)
sau poveºti culese din satul lui la îndemnul expres
al profesorului adresat studenþilor sãi de a reveni
la ”matca arhetipalã”.

Fost student al lui Blaga în ultimii ani în care
acesta a mai predat, Valer Popa aduce o mãrturie
preþioasã despre aceastã perioadã frãmântatã
pentru România, în general, ºi mai ales pentru aceia
care nu s-au lãsat frânþi de ”potopul comunist”.
Blaga a fost, desigur, între puþini care au avut
puterea sã nu facã nicio concesie noului regim
sacrificându-ºi astfel confortul personal ºi al familiei
sale. Aflãm de la Valer Popa contextul în care
profesorul era foarte preþuit de studenþi ºi nu numai
de ei, cel care reuºise sã creeze o atmosferã de
emulaþie în jurul lui ºi ale cãrui seminarii erau prilejul
unor dezbateri aprinse deschise tuturor, cel
înconjurat de asistenþi fideli ºi competenþi, dar care
avea înþelegere ºi rãbdare ºi cu tinerii neiniþiaþi, dar
dornici de cunoaºtere, personalitatea recunoscutã
ºi în afara graniþelor ºi propusã spre decernarea
premiului Nobel, a devenit un simplu bibliotecar…

Un destin strãlucit aparent strivit de tãvãlugul
istoriei, dar care în realitate avea asiguratã
nemurirea: valoarea sa ca poet ºi gânditor a trecut
proba timpului, iar calitatea sa umanã a cãlãuzit
viaþa generaþiilor de studenþi pe care i-a format ºi
cãrora le-a prins bine modelul ilustru al magistrului
în vremurile de cumpãnã în care au trebuit sã-ºi
ducã existenþa. Iar dovada cã Lucian Blaga a
supravieþuit noilor condiþii impuse a fost cã ºi-a
concentrat întreaga energie creatoare în
excepþionala traducere a lui Faust de Goethe !

Autorul acestei cãrþi-omagiu ºi-a fãcut o datorie
de onoare din restituirea amintirilor sale din anii în
care a fost în preajma lui Lucian Blaga, din aplicarea
învãþãmintelor magistrului (ºi în special acela de a
acorda o atenþie sporitã folclorului), din urmãrirea
atentã de-a lungul vremii a felului în care s-au
desfãºurat evenimentele dedicate lui salutând
implicarea foºtilor discipoli ai poetului (ªtefan
Augustin-Doinaº, Ovidiu Cotruº, Ovidiu Drâmba,
Grigore Gãzdac) dar ºi a altor specialiºti filologi
sau filosofi. Amintim cã Valer Popa este ºi cel care
îºi rememoreazã tinereþea ºi experienþele culturale
în volumul Frumoasele sabine, ºi a ales sã devinã

Lucian Blaga - dascãlul
la rândul lui dascãl tinerelor generaþii, lucru deloc
uºor în atmosfera abrutizantã a perioadei
comuniste. Salutãm aºadar binevenita apariþie a
acestei cãrþi ce reprezintã o imersiune reuºitã în
atmosfera acelor ani sumbri permiþându-ne sã ne

întregim imaginea pe care o avem despre Lucian
Blaga, punând în luminã omul înaintea filosofului ºi
poetului, aºa cum a fost el perceput de un
reprezentant al tinerilor pe care i-a avut ca studenþi
în anii tulburi de dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial.

Simona Ilieº



Sculpturã de Romulus Ladea
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Gellu Naum 2015.
Teatrul sau „un alt vis”
Florin Balotescu

Cuvinte confuze ºi tenebroasã unitate

Atunci când scria în poemul Corespondenþelor
despre „cuvintele confuze” ºi a lor „tenebroasã ºi
profundã unitate”, Charles Baudelaire se gândea,
probabil, ºi la ce avea sã picteze René Magritte,
câteva decenii mai târziu, în tablouri ca Le musée
d’une nuit (1927), L’apparition (1928) sau La clef des
songes (1927, 1930,1935) unde, prin hazard sau
într-un spirit oniromant, cuvintele ºi lucrurile stau
împreunã, cu toate cã în aparenþã îºi refuzã orice
legãturã. Regula este a vidului prin care cade Alice
spre Þara Minunilor ºi în care apar obiecte ce pot fi
nu doar observate, ci ºi relocate (permutate sau,
poate, transmutate). În toate aceste cazuri, ca la toþi
artiºtii care provoacã limitele senzorialului ºi
imaginarului, transformând experimentul în revelaþie
sau iluminare ºi ieºind din infern cu un limbaj nou,
era vorba despre ceea ce Gellu Naum numeºte
„domeniul presimþirilor”. Sau, dincolo de concepte,
poate fi vorba doar de „un loc acolo”, care continuã
reþeaua pe care poetul a urmãrit-o în tot ceea ce a
scris ºi care nu evolueazã spre complicaþie ºi
ezoterism (cu toate cã hermetismul ei este, dacã se
poate spune aºa, evident), ci spre revelaþie ºi
clarificare.

Pentru un autor ca Gellu Naum – care „n-a scris
ca un dramaturg, ci ca un suprarealist […] un teatru
de operaþiuni” (Simona Popescu, Prefaþã la Gellu
Naum, Opere III. Teatrul, 2014, pp. 25-27) – teatrul
era o formulã inevitabilã, anunþatã ºi prezentã în
textele poetice sau în proze. Ceea ce pãrea sã
refuze poetul Naum – excesul de dialog, interacþiunile
cu celãlalt ºi care pot tulbura oricând integritatea
poeticã, ideea de control, sub orice formã a ei, a
instanþelor textuale – sunt prezente în teatru. De fapt,
piesele de teatru  par niºte lungi poeme în care, la
fel ca în prozele din perioada Medium, nu lipsesc
afinitatea pentru spaþiile recompuse din decupaje
real-onirice ºi automatismul aparent al personajelor,
uneori la propriu: în Exact în acelaºi timp, Robert o
numeºte pe Luiza, într-o revoltã faþã de toate
mecanismele lumii, fie cã sunt tehnice, estetice,
emoþionale sau verbale: „maºinã de þipete”, „maºinã
de lacrimi”, „maºinã de ecouri”, „maºinã de
obscenitãþi”. Dialogul din piesele naumiene este de
fapt dialogul spectrelor care populeazã întreg
universul sãu poetic: personaje mitice, albinoºi, morþi
vii sau doar vii ameþiþi, fantome, statui, cai vorbitori,
tigri totemici ºi eternii îndrãgostiþi care se cautã unul
pe celãlalt ca în basme ºi þin în viaþã dragostea, ca
în scorbura din Zenobia.

Un prototip pare sã fie, de altfel, chiar textul La
picioarele Semiramidei (1948), manifest dialogic al

dragostei naumiene care transcende dramele
dublului. Dialogul dintre Rafael ºi Luiza inclus în
volumul Calea ªearpelui este lipsit de umorul negru
din piesele de teatru, evocând redescoperirea unui
spaþiu paradisiac, dinainte de ceea ce poetul  numea
„maladia ciudatã” sau „jalnica minciunã a celorlalþi”.
Una dintre replicile lui Rafael – citatã ºi de Simona
Popescu (idem, p. 51) – explicã absurditãþile,
suprapunerile, separarea ºi asasinarea celor doi
îndrãgostiþi pentru care soluþia de supravieþuire
rãmâne un soi de moarte aparentã, de fapt o
mortificare a personalitãþii de tipul aceleia pe care o
trãiesc asceþii. Ideea va fi, de altfel, reluatã, în Poate
Eleonora… (1962), unde iubita este o statuie, sau
prin mai multe scene de pantomimã, reinterpretãri
suprarealiste ale unui soi de cor. Rafael spune,
aºadar: „Ce mascaradã! Nu, nu pot sã nu-mi
amintesc! Numai pentru a-þi cere scuze, de altfel.
Fantomele mele: Robert, Cécile ºi eu, eu însumi,
înãbuºit, macerat, sub sãrmana lor piele. Robert
hotãrâse sã isprãveascã. […] ªtii, pielea ultimã,
surâsul lui Rafael, acela pe care-l credeam mort de
mult, m-a eliberat. […] Metamorfozele noastre sunt
limpezi, Luiza.” Aceleaºi interstiþii, aºadar, care leagã
textele din perioade diferite ºi care vorbesc, de fapt,
despre un univers în acelaºi timp unic ºi
pluridimensional, în care plierile sau exfolierile sunt
la fel de posibile, în care un personaj devine oricând
toate celelalte ºi poate întâlni în orice secvenþã
urmele a ceea ce a fost în actul de dinainte.

Pe de altã parte, piesele de teatru în sine par
sã descrie tocmai atmosfera absurdã dintr-un peisaj
postuman (în accepþiunea lui Andrei Codrescu, cu
al lui Ghid Dada pentru post umani, 2009, 2012),
dominat de automatisme, plin de aºchiile unor mituri
ºi filosofii strãvechi (Klaus ºi Taus vorbesc despre
Zohar, despre Platon, Aristofan ºi androgin) cãtre
care oamenii tind inconºtient prin toate actele lor,
încercând sã-ºi regãseascã sau sã-ºi trãiascã
umanitatea.

Fenomene de undã ºi personajele-evantai

Actul din teatrul lui Gellu Naum e, de fapt, un fel
de fenomen propagat prin unde sau un ºir de
fenomene stranii, asemãnãtoare cu inserþiile para-
reale ale unor fragmente de ziar în Zenobia. Astfel,
textul nu mai este fragmentat în acte, ci în gesturi,
iar într-o piesã ca Ceasornicãria Taus (1966), cele
douã – totuºi! – acte taie realitatea pe din douã fãrã
vreo ezitare: Actul profan ºi Actul sacru urmãresc
un proces al iluminãrii, al sublimãrii individului dincolo
de rigorile impuse ale oricãrui tip de mecanism.
Sfâºierea autoimpusã a lui Papus în Ceasornicãria
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Taus, ca ºi explorarea vampiricã (efialticã, ar fi spus
Gellu Naum) a corpurilor lui Robert ºi al Luizei de
cãtre Fetiþa cu cercul din Exact în acelaºi timp
(1945), vorbesc mai degrabã despre o
fenomenologie a personajului (concept larg dezbãtut
de autori ca Bruce Wilshire, 1982, Bert O. States,
1985, Stanton B. Garner, 1994, Phillip Zarrilli, 2004,
Alice Rayner, 2006), numit de fapt, la Naum,
persoanã. Cuvântul în sine are o întreagã filozofie…
Corporalitatea e trecutã ºi ea prin toate regnurile
(personajele sunt îngeri, animale, oameni, statui sau
personaje cu lungã istorie culturalã – Homer, Dante,
Rafael, Bolliac, dar ºi, spuneam mai sus, postumani;
de pildã, consilierul Kubiè, din Ceasornicãria Taus,
care e mort de mai mult de ºapte zile ºi „n-are
consistenþã”, comunicã prin Scafandrul Cocles, un
medium, de fapt, dat fiind cã numele lui aminteºte
poate de Bartolomeo della Roca, zis Cocles, maestru
renascentist în diverse tehnici divinatorii, amintit de
Gellu Naum ºi în debusolantul poem De gramatica).

„Marile” teme: viaþa, moartea, suferinþa, credinþa,
devin simple semne ale unui proces mult mai
puternic care ar putea fi, de fapt, descuamarea
tuturor straturilor percepþiei sau existenþei pânã acolo
unde individul (poetul, de fapt) e la el acasã,
ascultând mesaje transmise prin „cel fãrã
consistenþã”, de la „cel care are consistenþã” (nu
ºtim cine e, spune Scafandrul, pentru cã „e o tainã
prea mare”), mesaje despre o soluþie diferitã, care
spunea cã „sâmburele problemei nu era formula
însãºi a intensitãþii, ci dependenþa univoc legatã de
aceasta, dintre energia, frecvenþa ºi entropia
radiaþiei”. Aºadar, ca mai mereu la Gellu Naum,
rãmâne important ceva legat de simultaneitate, de
interdependenþã, de cuvinte aparent fãrã sens, dar
care creeazã nuanþele. Funcþioneazã aici ceea ce
s-ar numi un fenomen de undã. Nu întâmplãtor,
Scafandrul îi aduce lui Taus (ºi, implicit, lui Klaus)
un bilet în care Domnul Kubiè transmitea nu doar
ceva complicat despre entropie, raze coerente ºi
raze iniþiale, dar ºi despre „ceva” mult mai important
care „nu merge bine pe lume” ºi care e dragostea,
subminatã, cum spune Taus, de „dramele amorului”
sau, dupã Klaus, de „gelozie ºi medicinã”. În toate
piesele lui Gellu Naum, pânã la urmã, dragostea este
elementul de forþã care extrage persoanele din mediul
lor natural ºi le trimite într-un spaþiu care le alieneazã,
în care discursul devine delir, ca ºi cum ar vrea sã
ascundã adevãrata naturã a lucrurilor. Dacã ne
gândim, acesta este ºi principiul oricãrei realitãþi
mistice, al alchimiei ºi ezoterismului care îºi
destabilizeazã neofiþii prin asocieri absurde, probe
insurmontabile ºi halucinaþii. Cu excepþia, poate, a
lui Taus, Klaus ºi Maus (replici, poate, ale unor Moire),
fiecare personaj reprezintã pentru celelalte o viziune,
o apariþie care deregleazã sistemele de repere,
cãutând la rândul sãu un punct de stabilitate.
Amorþite, în miºcare sau tremurând de frig, ele cautã,
de fapt, o lume pierdutã, poate ecourile unui Paradis,
spune Luiza în La picioarele Semiramidei: „A fost o
secundã groaznicã aceea. Vorbim de Paradis,
ceilalþi ne dau nume stranii. Noi înºine am ascultat

acestea ca pe niºte poveºti”.
Personajele însele sunt procese, serii de

întâlniri, suprapuneri, sunt duble sau multiple, bãrbat
ºi femeie. Procedeul a fost reluat, de altfel, într-o
montare recentã, N(AUM), în regia Marianei
Cãmãrãºan, în care Oana Pellea ºi Cristina Casian
performeazã o intrare ineditã în spaþiile naumiene.
Cum se intuia ºi acolo, Gellu Naum nu foloseºte
masca, ci mai degrabã un fel de transmutaþie, de
joc al ipostazelor, lucrând, cum scrie Matei Viºniec
despre propriile texte, cu „material viu”. Aºa cum
graniþele dintre spaþiu ºi timp sunt complet dizolvate,

tot aºa legãturile dintre ipostazele care alcãtuiesc
fiecare identitate comunicã perfect, trecând din vis
în realitate, ca în prozele lui Corin Braga sau ca în
reflecþiile fantasmatice magrittiene pe care le gãsim
într-un tablou ca acela ar Reproducerii interzise
(1937). Astfel de migraþii nu sunt strãine
suprarealiºtilor – douã exemple chiar în teatrul
naumian: primul îl gãsim într-o replicã a D-nei Klaus
în Ceasornicãria Taus, rostitã în stare de transã:
„Ernst! (Se trezeºte, cascã) Ce-i când visezi cã te
sãrutã un înger?” Numele ar putea trece neobservat
dacã n-ar trimite imediat la Max Ernst, prezent ºi pe
frontonul piesei Exact în acelaºi timp, cu un extras
(„La tranquillité des assassinats anciens et futurs”)
din romanul-colaj, cum îl numeºte André Breton, La
femme 100 têtes, din 1929. Mai departe, Max Ernst
este autorul celebrului manifest vizual Au rendez-
vous des amis (1922) în care se produce o întâlnire
dincolo de epoci între suprarealiºti ºi afinii lor. Printre
ei ºi acela care este un al doilea exemplu de migraþie
simbolicã a personajului: Rafael Sanzio (la rândul
lui, se pare, Max Ernst fusese influenþat ºi de gestul
tatãlui sãu, Philipp Ernst de a picta o replicã la
Disputa lui Rafael, populând tabloul ºi cu personaje
contemporane). Rafael devine aici doar o ipostazã,
una dintre pieile care trebuie lãsate în urmã,
importante însã pentru cã ele contribuie la o
deturnare de la traseele general acceptate.
Importantã rãmâne, însã, întâlnirea care, în, textele
naumiene, poartã sau aduce iluminarea.

„Sã-l dãm la tigru.”

Ca într-un sonet bacovian, senzaþia este cã
personajele lui Gellu Naum „Cad, recad ºi nu mai
tac din gurã”, iar una dintre recurenþele teatrului este
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eliberarea periodicã a expresiei, o dezvoltare a fiecãrei
replici plecând de la nucleul unei replici precedente
sau de la una care va interveni mai târziu. Producerea
sensului abandoneazã expresia iniþialã sau o întârzie,
dacã nu cumva o abandoneazã complet; alteori, ea e
contaminatã de contexte anterioare sau chiar de un
simþ  al viziunii, al predicþiei sau al unei unice intenþii
exprimate obsesiv, aºa cum este, în Ceasornicãria
Taus, unica rezolvare a destinelor, oferitã de Taus:
„Sã-l dãm la tigru” (tigru care este un personaj
important, una dintre prezenþele sau absenþele lumii
naumiene; el ia ºi lecþii de pian, dar ºi devoreazã
profesorii, probabil ca un instrument al reorganizãrii,
al transformãrii, al trecerii, dar ºi ca un semn al ororii
de unitate a oamenilor: „Întregul e supãrãtor, pentru
cã ne-am dezobiºnuit”, spune Taus).

Determinarea lingvisticã sau cea simbolicã sunt
aproape complet înlocuite de replici aflate nu doar în
succesiune, ci ºi într-un raport de intertextualitate –
un cuvânt spus întâmplãtor va fi declanºatorul
urmãtorului pas al delirului. „Noi ne bucurãm
totdeauna”, declarã Tata ºi Mama din Poate
Eleonora…, ca un mod de a surprinde explozia de
inconºtient produsã prin pronunþarea neîncetatã a
formulelor lingvistice ale condescendenþei. Tot Tata
ºi Mama sunt cei care încearcã inventarea unui
limbaj, tot ei cei care vor sublinia totdeauna, ca pe o
incantaþie, „sã nu uiþi asta”, o încercare de a se opune
mecanizãrii ºi pietrificãrii lumii.

S-a spus deja cu toate ocaziile – ºi nici nu se
poate altfel – cã liniile de forþã care determinã textele
naumiene îºi extrag substanþa din idealurile
suprarealiste ale poeziei, libertãþii ºi dragostei, acestea
la rândul lor semnul unei atitudini tãioase, dar ºi profund
umane ºi, mai important decât atât, integrale. Dacã e
adevãrat cã omul complet a fost cândva bãrbat ºi
femeie, cã lucrurile sunt, de fapt, sfâºiate, cã tragedia,
comedia ºi epopeea sunt feþe sau miºcãri ale aceluiaºi
discurs, atunci Gellu Naum atinge performanþa unui
text cu adevãrat sinergic, a unei reîntâlniri fericite a
genurilor; regãsite, ele se prezintã ca un singur
element din care decurg, odatã cu istoria oamenilor,
formele de expresie. Mai mult, este vorba de o
depãºire a limitelor care nu rãmâne la nivelul textului
pur hibrid, întreþesut, heterotopic ºi care, practic, în
orice moment, poate deveni altceva; fragmentarismul,
discontinuitatea, eterogenul, permutarea, de altfel
seducãtoare pentru orice cititor, sunt numai miºcãri
de suprafaþã. Unitatea subteranã – dar ºi celestã,
pentru cã spaþiile sunt la Gellu Naum comunicante –
pe care o adãpostesc e diamantinã, iar, în teatru,
dialogurile destabilizatoare ale personajelor, râsul ºi
plânsul posibile simultan ºi în absenþa sciziunii
interioare, par gesturi comise pentru a proteja o
realitate profundã care se simte în replici sentenþioase,
mascate sau exuviate (ca în textele Simonei
Popescu) prin persiflãri ºi  diminutivãri de un comic
exploziv (Danteluþã pentru Dante, Bolly pentru Cezar
Bolliac, în Florenþa sunt eu, 1956-1958), ironii,
absurditãþi sau false adagii: Cine riscã, câºtigã, spune
acelaºi Bolliac sau, Fantoma din aceeaºi piesã
postuleazã cã Fantomele nu regretã. Orice ar putea

deveni teatru ºi, ca Peter Brook, Gellu Naum ar putea
spune „Pot sã iau orice spaþiu gol ºi sã-l consider o
scenã”.

Avem adesea impresia cã, aºa cum afirmã
Femeia cu copilul în braþe din Poate Eleonora…, totul
era „era alt vis” sau ne întrebãm ca Domnul Homer în
rozariul lui cu trandafiri negri din Exact în acelaºi timp,
„Crezi cã trãim în aceeaºi lume?” Prin teatru, Gellu
Naum nu iese nicidecum din spaþiul poetic asupra
cãruia revenea în miºcãrile fiecãrui volum. Dimpotrivã,
textele sale dramatice se disting printr-un mecanism
rar de redimensionare a realului. Naum „ghiceºte” în
detaliile concrete (un realomant, am spune în joacã)
intrãrile spre vis, imaginar, mistagogic ºi suprareal –
Ceasornicãria Taus este ºi o alegorizare (sau, de ce
nu, o prosopopee a suprarealismului – nu e
întâmplãtor cã piesa este datatã 1966, anul morþii lui
Brauner ºi Breton). În acelaºi timp, teatrul lui Gellu
Naum aminteºte de marii nemulþumiþi de care vorbea
adesea. Refuzã, în vocea personajului Melanie,
gesturile prefabricate („Nu gimnasticã!”, exclamã ea
în Ceasornicãria Taus) sau salvãrile gratuite – atunci
când i se oferã nemurirea, Iulius spune: „Mi-e imposibil.
Rãcesc uºor”. Cautã sursele sau, cum le-ar numi
Taus, „pãrinþii noºtri, Soarele, Pãmântul ºi Luna”. ªi
mai ales, provoacã supremele mecanisme ale lumii,
pãrãsind-o, ca în Insula (1963), restrângând-o într-o
persoanã, în Florenþa sunt eu, sau trecând-o, ca prin
athanor, printr-o ceasornicãrie. Cu alte cuvinte, din
nou în joacã, creeazã o nouã specie poeticã:
draumaturgia.
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Gellu Naum

Pe un divan în fosta fierãrie1

Stãteam întins pe spate pe un divan în fosta fierãrie ºi
ascultam cum cineva ascuns sau nevãzut ºoptea ceva în
limba lui necunoscutã mie

din când în când recunoºteam ca pe un semn de veghe o
silabã     Avea sporita claritate a unui început de mantrã

pãrea ecoul ei sau rãsuflarea unei balene ireale îngropatã
în zãpadã la mare înãlþime sub cerul sângeriu

venea dintr-o semanticã nebunã murea la capãtul dintâi ºi
se nãºtea la capãtul din urmã

din depãrtarea mea o auzeam  în mine ºoptind parcã frântura
unui nume            Ecoul ei se desluºea AUM ºi se duce prin
lumea înþeleasã ca urma unui fâlfâit de aripi spre locul
unde nu mai exista nici mama amintirii mele de multã
vreme îngropatã sub cerul sângeriu

Tigrul fosforescent

Exista un tunel în centrul oraºului
care nu duce nicãieri niciodatã
un tunel cu lilieci adormiþi (nimerisem acolo din întâmplare)
mã poticneam la fiecare pas fredonam ca sã-mi fac curaj
liliecii se clãtinau deasupra mea pe un tavan ca lãmpile dupã cutremur
acolo mã aºtepta o doamnã (i-am uitat numele)
poate cosea deºi nu miºca degetele
lângã ea era o pisicã giganticã torcea Tigru Fosforescent
îºi miºca ochii deasupra ei îºi clãtina fruntea
eu bâiguiam „poate n-am chef sã mai vãd lucruri triste”
Tigrul ºoptea arãtându-mã „uitã-te bine la el
într-o noapte ca asta la Belgrad îi era frig îl durea pieptul
îl apãsa ca o lespede prãbuºitã peste cei prãbuºiþi”

o stranie obosealã îmi cuprindea umerii
mã gândeam la câteva lucruri absolut inutile
la niºte culori calde (poate focul) la depãrtate savane
la adieri geografice peste feþele noastre
„eu o întind” îi spuneam doamnei aceleia
„dacã vrei vino cu Tigrul la garã
am sã vã citesc poheme scrise de poheþii anului 2006
care acum pãcãtuiesc singuri sub marile orgi ale nopþii”

eram la o vârstã îndoliatã la sfârºitul unui mileniu
în beznã numai ochii Tigrului luceau
ºi în cuvintele mele curgeau alte ape

Cel care încã de la începuturi

Cel care încã de la începuturi se ruineazã ca urmare a unei
îndelungi adãugiri ºi presupuneri într-un biet impas sau
chiar în jocul satisfãcãtor al neºtiutului

cel care se aºazã în privirea cea mai de târziu aici ºi
nicãieri în altã parte

cel condamnat sã curgã ºi totuºi sã rãmânã înfãºurat printre
atâtea lucruri simple
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cei lângã care nu se ºtie dacã a decedat un înger sau un
câine-lup

singur ºi orb pe rug rãmâne impasibil ºi nu ia parte la
greºealã

salonul 3003

Zice ºi tace

Acela în desfãºurarea lui spre un abis cu suprafaþã intangibilã
ne indica pânã la urmã o sursã a genezei noastre

„printr-o modificare de progenituri nefaste v-aþi fãcut pe
voi ºi tot ce se petrece pe sub aºtrii care vã presimþeau ivirea
dar dincolo unde e spaþiul suprimat ºi scris numai pe hãrþi
pierdute încã înainte de vremea facerilor poate cã alþii
ºi-au uitat ºi ei memoria premergãtoare”

zice ºi tace

Trecerea prin piele

Într-o bunã zi voi trece pe niºte alei
cu niºte clãdiri înecate în luminã gãlbuie
neapãrat voi trece cu braþul stâng peste ochi
cu umbra îngrãmãditã în haine în ºapcã
în gulerul desfãcut al cãmãºii
apoi voi poposi un timp în orbitele mele
nedefinit tãcut pulverizat

atunci va fi secunda trecerii prin piele
marea secundã ºi deci bucuraþi-vã
cãci nu veþi vedea plantaþiile de nisip
ºi nu veþi auzi clipocitul apei înecându-mi ghetele
deci bucuraþi-vã fraþilor bucuraþi-vã

Poetul-copil

Ar trebui sã ºtim din capul locului cã el mai vieþuieºte sub
cerul nesfârºit înfãþiºând rigoarea unor limite deloc neînsemnate

ºi de asemenea sã ni-l înfãþiºãm cu baioneta sfredelindu-i
pieptul ºi purtând pe umeri materia fundamentalã a
durerii

sau sã-l privim pe calea închisã cum îl conduc orbitele
umplute cu tenebre ºi cum adunã laolaltã respingeri hotãrâte
ºi risipiri de oase tari ºi de fragile simþãminte

el care trece aproape nebãgat în seamã pe la porþi ºi
scoate la ivealã sãrãcia tristã a rãdãcinilor uitate

fãrã sã dea de bãnuit cã ar fi totuºi trandafirul care aleargã
prin grãdinã

camera 417

1 Poemele sunt reproduse dupã volumul Malulalbastru(1990), în
Gellu Naum, Opere I. Poezii, ediþie îngrijitã ºi prefaþatã de Simona
Popescu, Iaºi, Polirom, 2011, pp. 531-590.
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Considerat de critici un „roman de formare“,
care „strãbate douã medii: orãºelul de provincie ºi
campusul universitar“(v. Sanda Cordoº, „Postfaþã“
la Drumul egal al fiecãrei zile, ediþia a V-a, Polirom,
Iaºi, 2008, p. 335), Drumul egal al fiecãrei zile e un
text constituit ca un diptic – înainte ºi în timpul
„experienþei bucureºtene“ a Letiþiei. Din partea a
doua a cãrþii, cea care ne intereseazã, suntem pe
„celãlalt continent, al traiului în cãminul studenþesc“,
cu promiscuitatea lui senzual-mizerã, cum defineºte
Tania Radu perioada bucureºteanã a Letiþiei
(„Nuieluºa de alun“, în Revista 22, 21 iunie 2005).

Un peisaj plurisenzorial, mai puþin relevant din
punct de vedere al topografiei ºi mai mult din cel al
peisajului interior, se deschide aici, o imagine a lumii
bucureºtene din anii ’60 reconstituitã în maniera
unora dintre descrierile din O plimbare scurtã dupã
orele de serviciu,  analizatã într-un articol anterior.
Senzorialitatea exacerbatã e, de altfel, cum s-a mai
observat (o observaþie de acest gen fãcea chiar
Norman Manea, în revista Tribuna, la un an dupã
publicarea romanului: „Particularitatea stilului tãios
ºi laconic rezultã prin incidenþa între senzorialitatea
promptã, ascuþitã ºi controlul, veghea luciditãþii“ ;
v. „Pulsul prozei“, Tribuna, 28 iunie 1976), o marcã
a prozei din Drumul egal al fiecãrei zile – mai mult
ca oricând, în acest roman, oraºul se contami-
neazã de viaþa interioarã a personajului, suferind,
la rândul sãu, prin raportul reciproc despre care
vorbea Pierre Sansot, o transformare tributarã stãrii
emoþionale a celui care îl strãbate. Entitate
misterioasã, antropomorf izatã, oraºul „se
îmbolnãveºte“ de „panica sfârºitului de sãptãmânã“,
suferã de melancolie, „se însãnãtoºeºte“, odatã
eliberat de prezenþa toxicã a lui Petru Arcan etc.
Am vorbit deja despre Bucureºtiul senzorial,
„nãscut din carnea moale a minþii“, al lui Mircea
Cãrtãrescu ºi despre arhitectura organicã a
memoriei; în cazul Gabrielei Adameºteanu, deºi
ponderea anatomicului, fiziologicului e infinit mai
micã, oraºul e de asemenea obiectul unei percepþii
exacerbate, transpuse literar tot prin procedeele
sinesteziei. ªi Bucureºtiul din Drumul egal al
fiecãrei zile e un oraº viu, cu o viaþã secretã, nãscut
tot din impulsul acelei rezistenþe obstinate împotriva
urâtului, lipsei de sens, monotoniei ºi cenuºiului
existenþial pe care o manifestã multe dintre
personajele din proza Gabrielei Adameºteanu.
Dacã la Mircea Cãrtãrescu oraºul era alcãtuit din
materia amorfã a trecutului ºi amintirii, retrezitã la
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viaþã, fiind transformat, în Orbitor, în redutã secretã,
teritoriu al unui trecut privilegiat recuperat, în
romanul de faþã e vietatea bizarã al cãrei puls
ascuns dã ritmul vieþii tuturor locuitorilor oraºului.

Nu întâmplãtor, cele mai multe metafore ale
spaþialitãþii sunt puse în roman în legãturã cu simþul
olfactiv. Acesta, spune Rodaway, joacã un rol im-
portant în procesul de rememorare, sau în
asocierea unor experienþe trecute sau curente, fiind
un simþ intim, în douã sensuri: structural (pentru cã
genereazã o geografie imediatã sau localã) ºi
emoþional (pentru cã stabileºte o legãturã puternicã
între om ºi mediu – v. P. Rodaway,  Sensuous
Geographies, body, sense and place, Routledge,
1995, p. 67). Într-un articol de referinþã despre
„peisajul olfactiv“. J. D. Porteous vorbeºte despre
prezenþa sugestiilor olfactive într-un text literar în
termenii posibilitãþii unei „imersiuni imediate“ în
acest tip de peisaj, experienþã „evocatoare,
emoþionalã, plinã de sens“ (spre deosebire de
contemplarea unui peisaj vizual, care, spune el,
solicitã o judecatã artisticã prealabilã; v. J. D.
Porteous, „Smellscape“, în Progress în Human
Geography, 9 (3)/1985, p. 360).

Pe de altã parte, pentru cã, aºa cum am mai
arãtat, nu existã un vocabular al experienþei noastre
în acest sens (ca, în cazul auzului, sunetele, ºi în
cel al vãzului, imaginile), cititorul e provocat la un
exerciþiu de imaginaþie mai intens, prin intermediul
cãruia sã aibã acces la experienþa descrisã de
autor. ªi Marc Brosseau remarcã faptul cã
„descrierea olfactivã a locurilor face apel nu doar
la un vocabular bogat, ci ºi la o artã a amalgamului,
a combinatoriului, pentru a produce ansamblurile
difuze constituite, mirosurile complexe“ (Marc
Brosseau, Des Romans-géographes. Essai,
L’Harmattan,  Paris, 1996, p. 127). Cu alte cuvinte,
caracterul imprecis al experienþei olfactive necesitã
o mai mare aglomerare de tropi care s-o facã
inteligibilã cititorului (aceeaºi situaþie o remarca
Franco Moretti în privinþa spaþiilor de graniþã, cãci,
pentru a vorbi despre ceea ce e dincolo, ce e
necunoscut, spunea el, e nevoie de mai multe
metafore; v. Franco Moretti, Atlas of the European
Literature. 1800-1900, Verso, 1999, p. 46).
Aglomerarea metaforelor olfactive indicã prin
urmare cã ne aflãm pe teritoriul unor experienþe care
þin de o percepþie hipertrofiatã – totodatã,  olfacþia
e strâns legatã de domeniul senzualitãþii ºi al
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voluptãþii, iar romanul de formare al Gabrielei
Adameºteanu e de asemenea unul despre trezirea
instinctului erotic ºi primele experienþe senzuale.

Din nou se întâlnesc douã vârste ale oraºului
în proza Gabrielei Adameºteanu, Bucureºtiul e fie
cel „din alte timpuri“, fie cel al prezentului. În timpul
expediþiilor (multe dintre ele „olfactive“) protagonistei
prin Bucureºtiul anilor 60, vedem oraºul
transformându-se de la un anotimp la altul, un fun-
dal minuþios descris, alcãtuit din sugestii sinestezice:
„Roºcovii îºi sunau pe alee tecile scorojite ºi goale.
Era cald, foarte cald, ai fi zis cã-i varã, dar în tufiºuri
se scofâlceau fructele de mãceº, prea roºii. (…)
Între trotuarele lungi, pe bulevard, alunecau la rând
maºini colorate, aerul se prãfuia a ceaþã ºi mirosea
a pãmânt uscat ºi a soare fãrã putere (…) Pe mesele
unui anticariat se îngrãmãdeau cãrþi galbene, cu foi
netãiate, ºi paginile presate se lipeau una de alta.
Mirosul vieþii din «alte timpuri» mã ameþea (…)“ (s.m.).
Sugestiile olfactive înlesnesc „intrarea“ cititorul în
peisaj, nemediatã, abruptã, îl „absorb“ fãcându-l sã
participe emoþional la acþiune: Bucureºtiul are mereu
miros (e, pe rând cel al iriºilor vineþii, cel „cald“, de
„iarbã cositã“, de „cauciuc ars ºi ecarisaj“) ºi gust
(„lumina creºtea ceaþa, care se îndesea, se apropia
cu gustul ei rece ºi înecãcios, de praf“).

Oraºul e, în Drumul egal al fiecãrei zile, un
uriaº creuzet unde se adunã ºi suferã o
metamorfozã latentã emoþiile tuturor locuitorilor sãi,
pânã la indiscernabil:  „Soarele apunea, undeva,
nevãzut, dincolo de blocurile înalte ale oraºului. Pe
strãzi rãmânea doar lumina intensã ºi roºie,
schimbându-se de la clipã la clipã. Ceva neliniºtitor
ºi nefiresc pe care-l purtam în noi fãrã sã ºtim ºi ni
se pãrea cã e-n jur, venind din toate pãrþile, ca lu-
mina risipitã în seara gata sã-nceapã“ (s.m.).
Rãstimpul crepusculului intensificã experienþa
senzorialã, spune Porteous (v. Landscapes of the
Mind: Worlds of Sense and Metaphor, University
of Toronto Press, 1990, p. 35), la fel ca ºi cel al
rãsãritului, mirosurile devin atunci mai pregnante
ºi predispun la o implicare emoþionalã mai mare.
Momentul de trecere imperceptibilã de la regimul
diurn la cel nocturn e unul de dezechilibru,
acutizarea simþurilor sporind angoasa, misterioasa
neliniºte pe care o simt ºi alþi protagoniºti ai prozei
Gabrielei Adameºteanu, aºa cum am vãzut deja –
Petrina, din O plimbare scurtã dupã orele de
serviciu, sau Cristian Pãtraºcu, în  Dãruieºte-þi o
zi de vacanþã. Închizând în sine o nedesluºitã
anticipare a morþii, o avertizare difuzã asupra
sfârºitului inevitabil, imaginea apusului e recurentã
în proza bântuitã de angoase existenþiale a
Gabrielei Adameºteanu; într-un trompe-l’oeil, sub
lumina asfinþitului peisajul îºi redefineºte contururile,
spaþiul se redimensioneazã, devenind aproape
irecognoscibil: „...lumina înserãrii se îngãlbenea,
cãpãtase o materialitate ciudatã. O vedeam cum
se stinge încet, ca pe o scenã care se întunecã. ªi
deodatã am ameþit, se schimbase conturul strãzii,
casele se apropiaserã ºi oamenii depãrtaþi aveau

miºcãri sacadate.  Aºa, doar întunecându-se de
searã, lumea se modifica în jurul meu, odatã cu lu-
mina care trecea, uleioasã ºi difuzã, prin aer“ (s.m.).
Bulversarea simþurilor, transformarea halucinantã a
spaþiului din jur semnaleazã un dezechilibru inte-
rior, care capãtã pentru personaj proporþii
catastrofice, extinzându-se ºi contami-nând
peisajul. Evocând o teorie cunoscutã,  Porteous
aminteºte cã empatia dintre om ºi naturã poate
atinge un asemenea grad încât bucuriile ºi tristeþea
individului sã fie reflectate în naturã, iar aceasta
sã-ºi asume atribute emoþionale umane, sã se
antropomorfizeze (ibidem, p. 76; oraºul e uneori,
de altfel, cum am arãtat deja, o entitate
antropomorfã, a cãrei prezenþã misterioasã pare
sã vegheze vieþile locuitorilor). Oraºul se meta-
morfozeazã, de altfel, în funcþie de impactul emo-
þional al anumitor evenimente existenþiale – când
povestea de iubire cu Petru Arcan începe sã prindã
contur, geografia familiarã se schimbã, capãtã noi
atribute: „Oraºul devenise altul, misterios ca-n prima
zi, din el privea spre mine viaþa nouã care
presimþeam cã m-aºteaptã. Feþe nenumãrate
alunecau pe lângã mine, chipurile fãrã numãr ale
oraºului“ („chipurile“ sau „ochii“ oraºului sunt
metafore recurente, de altfel). Altãdatã, într-un
moment de eliberare ºi reechilibrare sufleteascã,
oraºul se îºi schimbã din nou înfãþiºarea: „Fãrã el,
oraºul se însãnãtoºea încet. Neliniºtea se scurgea
undeva, în adânc, de pe strãzi ºi de pe feþele
oamenilor. Lumea se neutralizase, aerul se stabiliza
în jurul meu, mã lãsa sã mã miºc prin el cu nepãsare
ºi siguranþã“. O schimbare de registru semantic, un
discurs înglobând termeni mult mai preciºi, seci,
lipsiþi de orice lest metaforic deconspirã o revitalizare
a spaþiului, dublatã de un proces de refacere
emoþionalã: lexeme verbale precum „neutraliza“,
„stabiliza“, dar ºi imaginea extrem de sugestivã a
neliniºtii subterane, care, extrasã printr-un misterios
proces „de pe strãzi ºi de pe feþele oamenilor“,
contamineazã spaþiul, coboarã de fapt în adâncurile
oraºului determinând transformarea acestuia.
Puterile curative ale oraºului, forþa sa taumaturgicã
circumscriu o terapeuticã spaþialã – fie cã e vorba
despre deriva situaþionistã, despre refugierea în
„oraºul din oraº“ etc.

De altfel, nu e singura sugestie de acest tip,
cum am vãzut, oraºul joacã deseori rolul unui
receptacul al emoþiilor umane, generând, la rândul
sãu, stãri ºi emoþii: „Afarã, în ceaþa umedã care
topea luminile ºi mirosea a fum, strãzile pluteau într-
o melancolie eliberatã“. Sau, cu mult mai acut:
„...lumea mã durea iar, nervii-mi intrau în ziduri,
zumzetul necontenit al maºinilor îl auzeam ca un
puls, neliniºtit de sânge (…) Dincolo de ochii mei
închiºi trupul lui a decupat întunericul (…) Am
gemut, gonindu-l spre fereastra dimineþii inutile, dar
ea îmi pândea, dincolo de geam, somnul trist, sub
dinþii mei strânºi frunzele ei scorojite sunau, pãtând
cerul, ruginiu ca ºi ele“. Sugestiile clinice, semnele
unei patologii emoþionale prezente în fragmentul de
mai sus pun relaþia cu spaþiul sub semnul
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reciprocitãþii despre care vorbea Pierre Sansot:
„Boala, un anumit gust al corpului nostru poate
trece drept un echivalent al climatului. Acest «climat
interior» conferã o anumitã atmosferã tuturor
lucrurilor cu care intrãm în contact” (Pierre Sansot,
v. „L’affection paysagère”, în Alain Roger (dir.), La
Théorie du paysage en France, Champ Vallon,
Seyssel, 1995, p. 157). Într-o nosologie fantasticã,
adaugã Sansot, boala asigurã un pod, o legãturã
între om ºi mediu, determinând un anumit tip de
raportare la acesta ºi de apropriere a lumii sensibile.
Cu alte cuvinte, percepþia se modificã sub influenþa
coordonatelor fiziologice, simþurile se acutizeazã,

se hipertrofiazã: a se vedea cele douã sintagme –
sugestii auditive – care semnaleazã procesul de
identificare, empatia om-mediu despre care vorbea
Porteous – „sub dinþii mei strânºi frunzele ei
scorojite sunau“,  „zumzetul necontenit al maºinilor
îl auzeam ca un puls, neliniºtit de sânge“.

În acest roman despre tinereþe ºi primele
tatonãri erotice, viaþa oraºului invadeazã în cele
din urmã spaþiul intimitãþii, arãtând cum raportul
dintre individ ºi spaþiu, dintre exterior ºi interior
presupune infinite nuanþe, care, analizate atent,
pot dezvãlui nebãnuite noi valenþe ale textului
literar.
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Marta Petreu este o poetã a tragicului
confesional, aproape totul (creier, inimã, trup,
metafizicã) în poezia sa este o stare traumaticã,
de lãuntru nevralgic. Tendinþa aceasta a fost
omogenã în poezia publicatã de la începuturi pânã
acum, cu mici modificãri de accent ºi de stil. Aduceþi
verbele, cartea sa de debut, era axatã pe o
problematizare a retoricii poetice ºi pe o meditaþie
asupra poeziei ca rost. Urmãtoarele volume de
poezie s-au adâncit într-o altã direcþie, cea intimã,
cu mizã psihicã, de cãutare de sine ºi de raportare
la lume printr-o patologie sufleteascã etajatã. Asta
nu este viaþa mea, ultima carte (pânã acum) de
poeme, publicatã în 2014, nu face excepþie de la
stilul-marcã al autoarei, deºi introduce un element
nou: este un volum care se gãseºte în tandem
autofocalizant (chiar autoinchizitorial) cu romanul
autobiografic al Martei Petreu, Acasã, pe câmpia
Armaghedonului, publicat în
2011. Este vorba despre douã
cãrþi ardeleneºti, care apeleazã
la un autobiografic rustic pentru
a marca autenticitatea trauma-
ticã a autoarei (poetã ºi prozatoare totodatã),
revelatã incisiv. În felul lor, aceste douã cãrþi se
opun ideii de autoficþiune, pentru cã pluseazã pe
un neorealism atroce, ºocant uneori.

Asta nu este viaþa mea continuã direcþia
oracularã ºi simili-apocalipticã din poezia autoarei,
dar spaþializeazã mai brutal decât pânã acum o
bolgie a noua (dintr-o adaptatã Divinã Comedie),
geometrizatã ca un puþ sau o pâlnie, la care se
raporteazã eul liric. Este vorba, prin urmare, despre
cartea unei bolgii care, pânã la final, devine, însã, o
carte psihopompã, dupã cum voi arãta în cele ce
urmeazã. Poezia se revelã, în acest proiect, ca
nekya, ca o invocare a morþilor (conþinând implicit
ºi o teologie poeticã a extincþiei): este vorba de
invocarea-lamentaþie a unei morþi intime (psihic ºi
sufleteºte vorbind), dar mai ales de invocarea
morþilor din familie (instanþa paternã ºi maternã, în
principal). Reacþia de participare la aceastã
ceremonie funerarã pentru sine ºi pentru ceilalþi este
autopuniþia (pumnul în gurã, automuºcãtura), dar
mai ales ritualul prelucrat al bocetului ori al
cântecului de leagãn (cu sens funebru). Iatã cum
aratã o astfel de ceremonie: “Trec steiurile de
gheaþã ºi cadavrele morþilor mei / prin mine / ca
plutele cu plutaºi pe-un rîu de munte / Aºtept sã-mi
vorbeascã aºtept chiar sã cînte /.../ Apune ceva în
mine ºi nu vreau sã apunã / Augustin Petru Laura
Maria / Andrei Ana Ioan Maria Ticã Vichi Aurel Vale-
rian Marta Alexandru / se rupe ceva în mine ºi nu
ºtiu ce” (Pomenirea).

La travaliul (ritul) acestei invocãri a morþilor
concurã ºi peisajul rustic sumbru: soarele este

,Poezia ca nekya
Ruxandra Cesereanu

“bivol”, iar cerul, o “vânãtaie umflatã”. Fãptura umanã
(pascalianã) este fragilã ºi copleºitã înãuntrul acestei
naturi tenebroase. Primãvara, atunci când survine
calendaristic, aduce în mod zadarnic o resurecþie
vegetalã, fiindcã învierea va fi obstrucþionatã ori
chiar interzisã, omeneºte (ºi psihic vorbind). Este
în mod voit o atmosferã de tragedie anticã
ardeleneascã, filtratã prin cruzime: moartea este co-
pãrtaºã în mod constant la tot ceea ce se întâmplã,
iar substratul autobiografic traumatic al autoarei
devine foiþa de biblie pe care se scrie poezia; poeta
e “încovoiatã ca o troianã sub lãncile ahee”. Cuvintele
sunt, ºi ele, uneori, reminiscenþe ale unui trecut
lingvistic ardelenesc (regionalisme) ºi întãresc
efectul de atmosferã anticã adaptatã, precum ºi
efectul de blestem al locului ºi al familiei: balþ,
guzunoi, pitã, zgaibe, postatã.

Înainte de a fi vorba de o bolgie a morþii (ºi
a luciditãþii morþii) este, însã, vor-
ba despre o bolgie a solitudinii
maxime, din viaþã încã; este
bolgia pãrãsirii ºi a abandonului,
în care nimeni pe nimeni nu mai

învaþã cum se iubeºte ori cum se moare. Spaþiul
psihic respectiv are ºi componente socio-umane,
dospind ºi ajungând la a proiecta o þarã infernalizatã
ºi maculatã: “patria ca o pitã coaptã” e împestriþatã
de gropari (sufleteºti) amorali, care seamãnã cu
muºtele de carne pe un hoit! Locuitoarea principalã
a bolgiei, în lamentaþia ei construitã ca un ceremo-
nial, devine raisonneur al extincþiei individuale ºi
generalizate. Bolgia este dominatã de un întuneric
biciuitor, iar singurul funcþionabil este urâtul de-a fi,
drept care Marta Petreu construieºte un spleen de
iad! Danae nu mai este cotropitã amoros de o ploaie
divinã de aur, ci de o ploaie neagrã, mitologia fiind
infestatã ºi otrãvitã de iadul psihic. Bolgia pãrãsirii
din viaþã devine, parþial, ºi un spaþiu al ataraxiei, al
lipsei de amintiri, într-un No man’s land în care viaþa
nu mai este a posesorului sãu, ci se înfãþiºeazã ca
o alteritate, ca o formã de necunoaºtere ºi
nerecunoaºtere.

Poeta (eul liric) devine un conþinãtor ºi invoca-
tor al celor morþi, dar ºi un Auto-Charon (“Negru ca
Aheronul este sângele meu”). Locuitoarea bolgiei
este ºi doreºte sã fie gestantã cu morþii sãi, singura
soluþie fiind sã îi conþinã înãuntrul ei psihic (uterin) -
“În cap / mort lîngã mort mormînt lîngã mormînt - ºi
toþi ai mei / Stau aliniaþi / ca sulurile în bibliotecã / ca
straturile de pãtrunjel pe care le-am plivit acasã veri
întregi /.../ îi port ca o gravidã care-ºi ocroteºte burta
cu palmele /.../ Ce vreau astãzi nu ºtiu / inima mea
plantatã cu lumînãri / un þintirim sãtesc de ziua tuturor
sfinþilor” (Inima mea pustie ca pusta pustie). E ºi o
intenþie de gestaþie, dar ºi o gestionare a morþii,
întrucât locuitoarea principalã a bolgiei devine un
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cvasi-sacerdot care readuce la suprafaþã, în
conºtiinþã, un blestem al familiei pe care nu l-ar putea
sublima decât renãscându-i pe cei morþi (deveniþi,
ca instanþe paterno-materne, niºte morþi arhetipali).
Iatã o astfel de invocare melancolicã, dar ºi aproape
sacerdotalã: “Ograda noastrã s-a umplut de morþi /
pînã la streºini casa e îngropatã între morminte /
mort lîngã mort mormînt lîngã mormînt /.../ îi iau în
braþe pe ai mei ca pe prunci mama ºi tata fata cu
ochii cãprui / ºi-i legãn / cîntîndu-le despre boala lor
grea / pe care ne-au dat-o ºi nouã / una care îndatã
ce-o sã murim o sã ne facã nemuritori ºi plãpînzi
cum sînt ei / Tata e aºa de uºor / o culc pe mama
sãrutîndu-i în treacãt laba piciorului drept / o învelesc
ºi îi cînt / Oho: boala grea care ne-a cuprins ºi pe
noi” (Buna Vestire).

Memoria ºi punctul de origine al bolgiei sunt
dependente de un pãcat al naºterii nedorite, iar
psalmul Martei Petreu este de neuitat: “Salut, bãtrâne!
Bat la uºa ta ca nenãscutul în peretele uterin” -
Psalm. Cea rãu-nãscutã ori nenãscutã (alegoric
vorbind) nu crede în mântuire, drept care singura ei
rugãciune cãtre instanþa divinã este una de eliberare
a viilor ºi a morþilor de sub blestemul familiei.

Îngerul pãzitor care apare, efemer (un hibrid
de pisicã din Cheshire ºi un trompetist al
apocalipsei) este, de fapt, unul necruþãtor, un diag-
nostician tãcut; alteori este un înger-lipitoare,
vampirodid, care se hrãneºte cu viaþa pãzitei sale,
de aceea viaþa femeii care-i invocã pe morþi nu mai
este viaþa sa personalizatã, ci o realitate alienatã
inclusiv datoritã îngerului pãzitor pervertit.

Deºi resurecþia (celor morþi ºi invocaþi
leitmotivic) este râvnitã pãtimaº, nici natura, nici
sufletul omenesc nu au cum sã comitã o resuscitare
altfel decât în chip ratat. Revegetalizarea, de pildã,
nu este una purã, ci conþine blestemele de odinioarã
ale familiei; clorofila este una funebrã, iar renaºterea
este interzisã întrucât naºterea de odinioarã a celei
care îi invocã acum pe cei morþi a fost o eroare.
Fetiþa nãscutã odinioarã din greºealã, devenitã
maturã, se obstineazã sã îi invoce lucid pe cei greºiþi
ºi pieriþi. Mai cu seamã figura paternã este cea doritã
sã fie regestatã ºi conþinutã în uterul psihic, dar
alchimia obþinutã este una alienatã, iar învierea tatãlui
este, din start, o formã de putrefacþie – “Tatã! strig:
faþa ta eclozeazã din adîncul feþei mele / înfricoºãtor
/ ca o înviere în avans / Din trecut te nasc ca pe-un
prunc bãtrîn / opreºte-te / învierea n-a venit încã /
iar sub pielea mea eºti la fel de viu ca vara viermii în
hoit / eºti în mine ca un leu flãmînzit pe cîmpia unde
vîneazã / cu greu te port” (Oglindirea).

Întrucât cea dintâi naºtere a fost rãu-întocmitã,
fãptura din bolgia a noua (poeta) tânjeºte constant
dupã o renaºtere a celor morþi, cãci, regestându-i
pe aceºtia, s-ar regesta, de fapt, ºi pe sine, ºi s-ar
elibera de blestem. Blestemul este brutal, acela al
naºterii nedorite la nivel parental: “Sã n-ai parte de
ce þi-e drag – spune ea / cã tatã-tãu în veci nu te-a
luat în braþe / degeaba îi pui tu acum flori pe mormînt
dupã ce v-aþi sfãdit o viaþã / Nu te-a vrut / te-a fãcut
numai sã-mi dea mie de lucru “ (Primãvara).

Reconþinerea celor morþi ar putea alcãtui o
nouã memorie, aptã sã reconfigureze normalitatea.
A-i conþine pe cei morþi înseamnã a le remodela
personalitatea ºi a-i face sã fie niºte nãscãtori
benefici ai fetiþei nãscute rãu, odinioarã. Poeta nu
vorbeºte, evident, despre o naºtere în sens real ºi
concret, ci despre una simbolicã. Uterul ei
reconstruit pentru a-ºi primi pãrinþii este un loc
psihic, un spaþiu mental ºi sufletesc. Mai ales figura
tatãlui este cea doritã a fi resuscitatã altfel decât a
fost în realitatea biograficã, nu doar pentru a purifica
figura paternã, ci ºi întrucât efortul genetic dorit ºi
gândit de poetã are ca scop ca ea însãºi sã fie
renãscutã de tatã (ºi nu de mamã). Tatãl cel nou ar
putea fi un tatã-uter. Reconstruindu-ºi figurile
parentale, cea orfanã ºi nedoritã s-ar reconstrui
astfel ºi pe sine, pe dinãuntru. Regestarea ar
funcþiona, de fapt, ca un exorcism: “Ca o navã
mîncatã de sare / trupul meu ce mã poartã / vã
duce în mine ºi pe voi Augustin ºi Maria / Voi /
perechea augustã cu augusta voastrã ranchiunã /
cu puroiul lipicios cu mînia cu dragostea voastrã /
/ Voi. Tata ºi mama. Voi. Tata ºi mama” (Primãvara).

Finalul acestei cãrþi este, însã, unul funerar.
Cele trei parce din poemul Gara anunþã tocmai
faptul cã resurecþia celor pieriþi ºi invocaþi nu va
avea loc, cã nu va exista un nou început, cã
regestaþia a eºuat. Încercarea de a construi o nouã
memorie ºi o nouã viaþã (prin reconfigurarea
originilor) a fost ratatã. Fetiþa de odinioarã (rãu
nãscutã ºi blestematã) nu a putut fi salvatã de
femeia maturã care a încercat ca, renãscându-ºi
sufleteºte pãrinþii (blestemãtori), sã se renascã ºi
pe sine. Nekya ºi demers psihopomp, cartea Asta
nu este viaþa mea de Marta Petreu ar putea fi
urmatã cândva de un purgatoriu. Deocamdatã,
infernul a fost strãbãtut pânã la capãt, cu melancolie
tãioasã.

SELF PORTRAIT, 2014
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Apãrut la editura Cartea Româneascã,
volumul lui Matei Viºniec, Negustorul de începuturi
de roman (2013), poate fi lesne judecat, cel puþin
în primã fazã, drept roman experimental
postmodern. Scriitorul jongleazã cu vocile
narat ive, cu perspectivele narat ive ºi cu
problemele personajelor (de fapt, probleme ale
cotidianului), într-o manierã care aminteºte de
romanul Femeia în roºu. Postmodernitatea este
datã de topica narativã ºi de caracterul sãu voit
difuz.

Dincolo de postmodernitate ºi de voinþa
scriitorului de a aprofunda problemele societãþii
tehnologiei, a vieþii cotidiene ºi a lipsei de timp cu
care lumea prezentului se confruntã, nuanþa
experimentalã este datã de îndrãzneala scriitorului
de a construi un roman-rizom, în care varietatea
ºi diversitatea (douã dintre problemele lumii de azi)
sã primeze în faþa oricãrui alt subiect de carte.
Structura rizomaticã se explicã prin faptul cã
fiecare poveste care compune romanul este
insularã, având tãria ºi identitatea proprie, aceasta
nedãunând naraþiunii, nefracturând-o într-o
manierã de neînþeles. Fiecare „început de roman”
face, într-o mãsurã sau alta, referire la celãlalt
„început de roman”.

Fiind o carte care debuteazã încã din prima
paginã cu ideea cã „prima frazã a unui roman
trebuie sã conþinã ceva din energia unui strigãt
inconºtient care provoacã o avalanºã” (p. 4)”,
Negustorul de începuturi de roman atacã din start
trei aspecte: condiþia scriitorului azi, acþiunea de
a scrie în societatea imaginii ºi a informaþiei,
punând, nu în ultimã instanþã, ºi accentul pe
produsul final al acestei acþiuni, cartea. Ce este
scriitorul azi?, Ce mai înseamnã astãzi a scrie ºi
ce poate însemna cartea în ochii unui cititor lipsit
de timp, confuz din cauza prea multei informaþii ºi
bulversat de varietatea opþiunilor oferite de
tehnologie?, sunt principalele întrebãri ridicate de
Matei Viºniec prin acest roman.

Cu toate cã scriitorul respectã libertatea
cititorului de a opta pentru propria poveste,
povestea romanului este clãditã în aºa fel încât
sã dea aparenþa coerenþei. Domnul M, fals
personaj central al cãrþii, îl va întâlni, în timpul
desfãºurãrii unui festival de carte, pe Guy
Courtois. Deja Matei Viºniec pune faþã-n faþã un
specialist al scrisului, practic, un fel de editor (cel
care va ºi vinde sugestiile de începuturi de ro-
man) faþã-n faþã cu un scriitor a cãrui mizã este
sã treacã peste blocajul scrisului ºi sã compunã
o carte de succes. Între cei doi va începe un
schimb intens de scrisori, prin care Courtois îi va

Negustorul de
începuturi de roman
Cãlina Bora

propune domnului M o întreagã paletã de
posibilitãþi de începere a unei cãrþi, sugerându-i,
în acelaºi timp, cã face parte dintr-o agenþie care
de-a lungul secolelor a vândut începuturi de ro-
man lui Thomas Mann, Ernesto Sabato, Kafka,
Hemingway etc. „(...) infinit mai sofisticatã este
fraza pe care i-am oferit-o lui Herbert George
Wells. „Sunt un om invizibil”. (...) Lui Ernesto
Sabato i-am furnizat însã o primã frazã ceva mai
provocatoare din punct de vedere stilistic pentru
Despre eroi ºi morminte: „Într-o sâmbãtã din luna
mai a anului 1953, cu doi ani înainte de
evenimentele de la Barracas, un tânãr înalt, adus
de spate se lãsa purtat de una din cãrãrile din
parcul Lezana. (...) Nouã ne revine meritul de a-i
fi suflat într-o zi, lui Kafka, acest extraordinar
început de roman: „Pe domnul K îl calomniase
pesemne cineva pentru cã într-o bunã zi se trezi
arestat”.”

Faptul cã citeºti o carte în toatã legea apare
în roman cu atât mai mult în momentul în care dai
ºi peste restul personajelor cãrþii. Poþi ajunge sã
speculezi spunând cã povestea lui X este romanul
pe care M (care poate fi chiar Matei Viºniec) o
scrie ºi pe marginea cãreia discutã cu Guy
Courtois. Se mai poate crede cã totul se aflã în
mintea bãtrânului care îl supervizeazã pe domnul
M sau chiar cã domniºoara Ri scrie un roman.
Suma posibilitãþilor de interpretare a volumului
devine practic infinitã, acest lucru oferindu-i
cititorului ºansa de a se pierde în „matricea”
rizomaticã a lui Viºniec, de a se regãsi (întrucât
nicio secundã Viºniec nu se rupe de problemele
cotidianului) ºi de a alege povestea pe care vrea
s-o trãiascã.

În cele din urmã, romanul este ºi o mãrturie a
scriitorului despre mutaþiile auctoriale ºi prioritãþile
pe care literatura le are în prezent. Matei Viºniec
aratã mecanismul Omului transmodern, prins în
chingile unei vieþi agitate, a celui care are înainte
o diversitate de opþiuni, de imagini ºi de experienþe,
un om care ori nu ºtie ce sã aleagã, trãind în
derutã, ori alege cât mai multe experienþe,
neducând nimic pânã la capãt. Cu alte cuvinte,
Viºniec ridicã problema Omului Nou care nu mai
este îngrãdit în tradiþii, în concepþii ºi preconcepþii,
un ins autodepãºit a cãrui graniþã nu mai este
exteriorul, ci chiar el însuºi, prin goana acerbã
cãtre multiplu.

Aceastã libertate a fãpturii ºi a autorilor de
carte, în lumea de azi, nu mai presupune niciun
reþetar. Nici pentru viaþã, nici pentru scris. „Da,
da, urlã aproape omul cu servietã de expert
contabil, existã asemenea fraze, existã fraze care
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ION MUREªAN

Acoperiºul

ªi ce a fost de zis, þi-am zis la timpul potrivit:
cã acoperiºul casei e spart,încât noaptea vãd de
                                                     pe pernã stelele,
iar când plouã, plouã ºi în farfuriile noastre,
iar când e soare, e soare ºi în farfuriile noastre.
Reparã acoperiºul, reparã acoperiºul!
                                                            te-am rugat.
Iar acum vântul l-a smuls,
iar când cerul e negru ºi casa noastrã e neagrã,
iar când cerul e roºu ºi casa noastrã e roºie,
de nu mai avem un înãuntru al nostru,
ºi nu mai avem un afarã al nostru.

Il tetto

E ciò che si doveva dire te l’ho detto al momento
                                                               opportuno:
che il tetto della nostra casa era rottoecco perché
di notte vedo dal letto le stelle,
e quando piove, piove anche nei nostri piatti,
e quando c’è il sole, c’è il sole anche nei nostri piatti.
Ripara il tetto, ripara il tetto, ti ho pregato.
E ora il vento l’ha portato via,
e quando il cielo è nero, anche la nostra casa è nera,
e quando il cielo è rosso, anche la nostra casa è rossa,
così che non abbiamo più il nostro dentro,
e non abbiamo più il nostro fuori

Gabriela Lungu

CLIPE – ISTANTI

Uneori,  când sunt obositã de tradus din italianã în românã cãrþi grele, complicate, uneori cu scene
violente sau uºor triviale, mã odihnesc traducând. Pare paradoxal, dar aºa este, pentru cã traduc atunci, din
românã în italianã, pentru mine, traduc poezii ale prietenilor sau altele peste care am dat întâmplãtor în
cãutãrile mele pe internet. O fac pur ºi simplu pentru bucuria mea, pentru a-mi odihni mintea ºi sufletul.
Traducerile de mai jos sunt rodul acelor clipe.

nasc apoi un roman întreg. Aºa cum fiinþa umanã
este conþinutã într-o celulã, iar restul este creºtere,
aºa sunt conþinute ºi romanele în unele prime
fraze”. Practic, nimeni nu te poate învãþa sã scrii
sau face sã conþii fraza-explozie despre care
vorbeºte Guy Coutrois. Se pot învãþa ºi deprinde
anumite mecanisme de construire a subiectului
unei cãrþi, dar nimeni nu-þi poate da imaginaþia ºi
forþa scrisului. Dacã celebritatea înseamnã
perfecþ iune a scrisului,  atunci înseamnã,
mãrturisea Viºniec într-un interviu, cã ºi un cal-

culator poate fi celebru. Pânã la urmã, personajul
central al romanului nu este nici domnul M, nici
Guy Courtois, nici domniºoara Ri ºi nici mãcar X,
ci este calculatorul.

Deoarece trãim într-o societate în care timpul
goneºte mai repede decât omul, omul nemaitrãind
în timp, ci tânjind dupã el, ar trebui în mod serios
prin Negustorul de începuturi de roman sã
mediteze asupra acestei posibilitãþi: cum ar fi dacã
în librãrii nu ar mai exista cãrþi, ci calculatoarecare
sã facã literaturã?

HORIZONTAL SUBLIME, 2013
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„Nu vreau sã trãiesc mai mult decât am fost
închis ºi eu voi recupera.” (Daniela Þãranu despre
afir-maþiile tatãlui ei în revista Memoria, 1/2004, p. 56)

Aceasta este afirmaþia pe care Nicolae
Mãrgineanu o face dupã ce iese din închisoare.
Destin sau simplã coincidenþã, Nicolae Mãrgineanu
mai trãieºte exact ºaisprezece ani, aceeaºi
perioadã de timp pe care ºi-a petrecut-o ca deþinutul
cu numãrul 5012. ªaisprezece ani în care „a scris
ºi s-a bucurat de viaþã. Avea un dar grozav sã se
bucure de tot ce îl înconjoarã.” (Daniela Þãranu
despre afirmaþiile tatãlui ei în revista Memoria, 1/
2004, p. 56). Formarea sa profesionalã, precum ºi
caracterul puternic îi conferã capacitatea de a nu-ºi
percepe experienþa ca pe o dramã individualã, ci
de a o folosi ca materie primã, ca sursã autenticã
de informaþie pentru studiile sale de psihologie.
Dorinþa de rãzbunare îi este un sentiment
necunoscut, pe care nu îl încearcã niciodatã. Astfel,
întreaga sa energie este canalizatã înspre actul
creaþiei. Dupã eliberare, scrie încã zece volume,
dintre care unul singur are caracter autobiografic,
constituind o mãrturie a faptelor petrecute în
detenþie, Mãrturii asupra unui veac zbuciumat. El
stã la baza documentarului Amfiteatre ºi închisori
(titlul iniþial al volumului) regizat de însuºi fiul sãu.
Producþia prezintã atât scene din viaþa de deþinut a
lui Nicolae Mãrgineanu, cât ºi diverse persoane din
anturajul sãu care vorbesc în unanimitate despre
imensa dorinþã de viaþã ºi de muncã, pe care o are
la ieºirea din arest. Restul celorlalte nouã cãrþi sunt
cãrþi de specialitate, de studii teoretice din care
caracterul memorialistic este eliminat complet. Ele
sunt trecute totuºi printr-un filtru personal, fãrã a le
subiectiza, ci învãluindu-le în acea validitate oferitã
de practica teoriei. Nicolae Mãrgineanu nu înþelege
actul scrisului ca o mângâiere tardivã a suferinþelor
trãite, ci ca un mijloc necesar pentru crearea unui
instrumentar teoretic. El este pus la dispoziþia
tuturor celor care vor sã înþeleagã structura
psihologicã a fiinþei umane, cu toate dimensiunile
sale. Însuºi Allport, cu care reia corespondenþa, îl
încurajeazã în aceastã atitudine a sa, mereu lucidã:
„Priveºte lucrurile astfel: vei fi un psiholog mai bun
datoritã experienþei de viaþã, oricare ar fi ea. […]
Este ca ºi când ai vedea un trandafir înflorind din
nou în iad.” (Cristina Anisescu, Nicolae Mãrgineanu.
Un psiholog în temniþele comuniste, Polirom, Iaºi
2006, p. 32). Astfel, personalitatea de autor a lui

Nicolae Mãrgineanu –
dimensiunea
scriitorului între
narator ºi psiholog
Ioana Popa

Nicolae Mãrgineanu, cunoaºte douã dimensiuni:
cea de narator ºi cea de psiholog. Pentru a înþelege
mai bine subiectivismul primeia ºi utilitarismul celei
de-a doua, voi supune analizei douã dintre volumele
sale, relevante pentru aceastã abordare: Mãrturii
asupra unui veac zbuciumat ºi Psihologia
adâncurilor ºi înãlþimilor.

Cea dintâi stã mãrturie pentru dimensiunea
naratorului – o dimensiune subiectivã prin
participarea directã la evenimente, dar obiectivã în
relatarea acestora. El construieºte o naraþiune
cronologicã, liniarã, cu un fir roºu al acþiunilor uºor
de urmãrit. Deschide acest volum relatând primii
ani ai copilãriei petrecuþi în comuna natalã, Obreja.
Tonul cald al relatãrilor scoate la suprafaþã ata-
ºamentul lui, atât faþã de locurile de baºtinã, cât ºi
faþã de apropiaþii sãi. Fãrã a face din asta miza
principalã a primelor capitole, el realizeazã o
monografie a spaþiului rural transilvãnean. Cu un
spirit de etnograf descrie oameni, locuri, datini ºi
inclusiv mâncãruri tradiþionale. Continuã cu
relatarea anilor de ºcoalã din Blaj, Orãºtie, ºi Cluj.
Dincolo de a reda experienþele ºi performanþele
sale academice, textul este construit ca o pano-
ramã a sistemului de învãþãmânt din România.
Oferã informaþii legate de organizarea claselor,
structura programelor colare ºi ierarhia dascãlilor.
Urmeazã mai apoi descrierea întregii suite de
universitãþi din Europa ºi America la care are
oportunitatea sã studieze. Dedicã pagini întregi
profesorilor ºi îndrumãtorilor care îl sprijinã în
pregãtirea sa pro-fesionalã. Menþioneazã de
asemenea câteva din lucrãrile ºi studiile sale,
construindu-ºi în linii discrete autoportretul
profesional. Tot aici apar amintite pentru prima datã
convingerile sale politice; reti-cienþa la ideile
socialiste ºi împãrtãºirea viziunilor democratice.

Descrierii perioadei de detenþie nu-i consacrã
mai mult de o treime din întregul volum. Relatãrile
sale sunt fãcute, pe de o parte, cu conºtiinþa omului
care, în calitatea sa de martor al unor evenimente
marcante ale istoriei se simte îndatorat sã îºi
îndeplineascã principala funcþie, aceea de a
mãrturisi; de a spune lumii ce ºi cum s-au întâmplat
lucrurile. În aceastã privinþã, Nicolae Mãrgineanu,
împãrtãºeºte aceeaºi concepþie ca ºi Goma:
„Tãcând, nu spui neadevãruri – dar nespunând
adevãrul, tu, scriitor, refuzi sã dai asistenþã la
persoana aflatã în pericol de moarte.” (Paul Goma,
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Altina.Grãdina scufundatã , Editura Cartier,
Chiºinãu, 1998). Aºadar, el scrie pentru cã acesta
e lucrul cel mai corect pe care poate sã îl facã. Pe
de altã parte, obiectivitatea ºi bunul simþ care
caracterizeazã scrierile sale, exclud pânã ºi cea
mai micã intenþie de a determina cititorul sã
empatizeze cu ceea ce a trãit. Natura discursului
sãu lasã posibilitatea celui care citeºte sã îºi
formeze propria opinie. Fãrã dramatizãri sau
exaltãri, Nicolae Mãrgineanu prezintã fapte.

Autobiografia - între jurnal ºi studiu de caz

Naraþiunea începe prin stabilirea unor minime
repere temporare ºi spaþiale: „Eram în biroul meu
de lucru când la ora 11 dimineaþa în ziua de 14 aprilie
1948 a sunat un inspector de Securitate […].”
(Nicolae Mãrgineanu, Mãrturii asupra unui veac
zbuciumat, Editura Fundaþiei Culturale Române,
Bucureºti, 2002, p. 278). Încadrarea în spaþiu este
una din regulile pe care mai toþi naratorii obiectivi o
respectã. Importanþa pe care Mãrgineanu i-o acordã
se reflectã în primul rând în alegerea sa de a-ºi
denumi capitolele dupã închisorile prin care trece
(„La Malmaison”, „La Aiud”, „La Jilava”, „La Piteºti”,
„La Gherla”). Mai mult decât atât, în stilul lui Balzac,
el oferã descrieri detaliate ale diverselor încãperi
în care este reþinut: „Clãdirea în care se afla Inspec-
toratul de Securitate fusese a Comandamentului
Corpului de Armatã din Cluj ºi a primit noua ei
destinaþie numai de douã, trei luni. În pivniþa ei se
construise un numãr de 20-30 celule de câte un
metru lãrgime ºi doi metri lungime, zidurile de beton
fiind încã umede. Înãuntrul lor era o laviþã de lemn
lungã de un metru ºi jumãtate ºi latã de aproximativ
25-30 cm. Spre coridorul îngust dintre celule era o
uºã de lemn nevopsitã. Aerul venea pe sub uºã
unde era un spaþiu liber de 2-3 cm. Loc sã mã miºc
nu era.” (Mãrturii asupra unui veac zbuciumat,  pp.
278-279). Insistenþa asupra preciziei detaliilor
creazã „fragmente vizuale”. E ca ºi cum autorul nu
vrea ca cititorul sã îºi imagineze cum arãtau
închisorile, cãci prin imaginaþie se pot forma opinii
greºite, ci îºi doreºte ca el „sã vadã!” Naratorul e
martorul ocular prin ochii cãruia juriul, întruchipat
de cititori, vede cum ºi unde s-au desfãºurat
lucrurile.

Aceeaºi abundenþã a detaliilor se regãseºte
ºi în descrierea torturilor fizice folosite de cãtre
securiºti pentru a obþine informaþiile, declaraþiile sau
doar semnãturile dorite. Nicolae Mãrgineanu redã
scene ale unor abuzuri extrem de violente: „doi
gealaþi m-au legat la mâini ºi apoi între genunchi ºi
mâini mi-au bãgat un bãþ. M-au ridicat, aºezând
bãþul pe doi stâlpi. Corpul îmi rãmãsese astfel în
aer, cu capul în jos, iar picioarele în sus. ªeful
arestului a început sã mã loveascã în fese cu un
baston de cauciuc înlãuntrul cãruia era sîrmã
împletitã. […] de aceastã datã loviturile mi-au fost
administrate cu o coadã de mãturã peste talpa
bocancilor, pe care m-au pus sã-i încalþ înainte de
a fi legat. Loviturile au fost mai puþin dureroase ºi

ca sã nu le simt am început sã le numãr. Au fost
40. În timp ce gealaþii s-au repezit sã mã ia jos, o
altã namilã de aproape doi metri […] a cerut bãþul
de cauciuc ºi a început sã mã loveascã furios peste
fese. La a ºaptea loviturã am leºinat de durere.”
(Mãrturii asupra unui veac zbuciumat, pp. 286-287)
De data aceasta însã, descrierea minuþioasã nu
funcþio-neazã numai ca un filtru de comprehensiune
obiec-tivã, ci ºi ca un declanºator empatic. Asta
se dato-reazã faptului cã naratorul îi însoþeºte
naraþiunea întâmplãrilor cu descrierea
sentimentelor generate de aceste întâmplãri. Acest
accent care cade pe sentimente ºi trãiri

caracterizeazã întreaga relatare asupra detenþiei
ºi a momentului eliberãrii: “Ca sã descriu emoþia
revederii, cuvintele nu-mi ajung.” (Mãrturii asupra
unui veac zbuciumat, p. 394)  Este o mostrã de
scriere în care caracterul emoþional primeazã în
faþa caracterului faptic.

Dimensiunea aceasta a scriitorului Nicolae
Mãrgineanu care oscilieazã între naratorul obiectiv
ºi naratorul subiectiv este completatã de dimen-
siunea psihologului care scrie critic, just ºi concret.
Unul dintre cele mai relevante volume pentru
susþinerea acestei teze este Psihologia adâncurilor
ºi înãlþimilor. Miza principalã a acestei lucrãri este
aceea de a demonstra cã studierea psihologiei
individului nu trebuie sã se opreascã la analizarea
instinctului ºi a inconºtientului aºa cum afirmã
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marile nume din domeniu, în special Freud ºi Jung,
ci ea trebuie sã vizeze ºi valorile umane ºi culturale
în raport cu aspectul social.  Mãrgineanu
considerã cã „noi nu gândim doar cu mintea
noastrã, ci ºi cu cea a societãii. Gândim de fapt
cu întreaga expresie a experienþei sociale
cristalizate în cultura noastrã.” (Nicolae
Mãrgineanu, Psihologia adâncurilor ºi înãlþimilor,
editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca,
1999, p.124). Prin aceasta, înþelegând cã factorul
social este parte integrantã a psihologiei umane.
Fãrã el, înþelegerea raþiunilor ºi acþiunilor omului
devine incompletã. Pentru Nicolae Mãrgineanu,
conceptul abstract al societãþii se manifestã pe
mai multe paliere concrete. Unul dintre aceste
paliere este regimul politic al þãrii în care individul
trãieºte. Puterea exercitatã prin principiile ºi
normele impuse de cãtre orice regim politic
modeleazã psihicul uman. Pentru a-i susine teoria,
psihologul invocã cazurile concrete ale regimurilor
totalitare. Este evident cã alegerea se bazeazã
tocmai pe faptul cã el însuºi este cetãþean al unui
stat supus unui astfel de regim. Cu toate acestea,
subiectivimul tezei este eliminat complet, prin
susþinerea argumentelor cu date ºi statistici
concrete. Experienþa personalã este menþionatã
tangenþial ºi ea nu face decât sã certifice
validitatea anumitor teze. Pentru a fi cât mai
specific, el analizeazã cazul bolnavilor mintal care
se interneazã în instituþii specializate, ajungând
la concluzia cã numãrul acestora este mult mai
mare în statele cu regimuri totalitare ºi în acele
perioade de crizã ale istoriei mondiale, precum
cele douã rãzboaie mondiale ºi anii imediat
urmãtori. Concluzioneazã astfel cã “patologia
polit icã este mai periculoasã decât cea
biopsihologicã.” (Psihologia adâncurilor ºi
înãlþimilor, p. 172).

Fundamentalismul axiologic ca metodã de
supravieþuire

Studiul lui însã, nu se opreºte la teoretizarea
unor fenomene psihice în raport cu aspectul social,
ci construieºte o întreagã demonstraþie a unei
soluþii care sã asigure pãstrarea integritãþii ºi
sãnãtãþii mentale. Demonstraþia sa susþine cã
ceea ce stã la baza unei funcþionãri normale a
individului sunt valorile ºi principiile umane. Ele
primeazã chiar ºi în faþa factorilori fizici ºi biologici.
Valorile umane sunt înþelese ca un mecanism
unitar, a cãrui funcþionalitate depinde de situaþiile
de viaþã în care se gãseºte individul. Dacã
condiþiile de supravieþuire ºi de perpetuare sunt
cele normale, aceste valori nu au decât o funcþie
normativã. Ele indicã o direcþie de raportare a
persoanei faþã de anumite situaþii. Dacã însã,
aceasta este ruptã din mediul ei natural ºi normal,
fiind aruncatã într-o situaþie care îi ameninþã
existenþa, valorile ºi principiile umane funcþioneazã
ca mecanisme de supravieþuire. Pentru a-ºi
susþine argumentul,  psihologul invocã

evenimentele petrecute sub regimul stalinist ºi
hitlerist. Mâncarea deþinuþilor care ajung în
închisorile acelor vremuri, nu depãºea 800 de
calorii ºi era lipsitã de vitamine. Aceºtia erau
supuºi torturilor fizice ºi psihice. Igiena personalã,
precum ºi cea a spaþiilor în care erau obligaþi sã
trãiascã erau nu numai precare, ci de-a dreptul
inumane. Privarea de somn ºi odihnã, elemente
esenþiale vieþii, erau lucruri comune acelor
vremuri. Aºadar, din punct de vedere social, fizic,
dar mai ales biologic, ºansele de supravieþuire
erau aproape nule. Cu toate acestea, existã
numeroºi supravieþuitori ai lagãrelor staliniste ºi
hitleriste. Realitatea aceasta nu se datoreazã unui
miracol, ci pentru ea existã o explicaþie. “Dar
aceastã explicaþie a fost legatã nu atât de
rezistenþa lor biologicã, cât de conºtiinþa lor
moralã. Ea a vizat lupta lor pentru o cauzã nobilã
ºi dorinþa de a-ºi revedea familia. Fãrã încrederea
în ei înºiºi, în câteva sãptãmâni ar fi fost pierduþi.”
(Psihologia adâncurilor ºi înãlþimilor, p.145).
Conºtiinþa moralã are la bazã mai multe principii:
Libertate, Dreptate, Adevãr, Dragoste, Bunãtate
ºi Frumuseþe. Acestea sunt principalii piloni, pe
care Nicolae Mãrgineanu considerã cã se
construieºte conºtiinþa individului. Ele sunt
singurele arme care îi mai rãmân atunci când deºi
e lãsat în viaþã, condiþiile de supravieþuire sunt
aproape anihiliate. Soluþia fundamental axiologicã
pe care o oferã este una mai întâi aplicatã ºi apoi
teoretizatã. Convingerea cu care îºi susþine
argumentele este alimentatã de propria experienþã
carceralã. Numai încrederea în aceste principii ºi
dorinþa de a-ºi revedea familia au fost
mecanismele care i-au asigurat supravieþuirea.
Deºi foloseºte date autofurnizate, tonul sãu
detaºat ºi obiect iv respinge caracterul
autobografic, subliniind caracterul pragmatic al
lucrãrii.

Astfel, prin scrierile sale, personalitatea lui
Nicolae Mãrgineanu se reflectã cristalizatã în
douã dimensiuni: cea a naratorului oscilant,
pentru care obiectivul detaliilor ºi subiectivul
afectelor îi caracterizeazã întreaga creaþie ºi cea
a psihologului analitic, lucid ºi logic. În volume
diferite, reuºeºte sã îºi foloseascã propria
experienþã personalã, mai întâi ca simplu material
autobigrafic, iar mai apoi, ca demonstraþie
aplicatã a unei teze teoretice. Totuºi, ambele
volume îºi gãsesc motivaþia genezei într-o
datorie moralã, pe care Nicolae Mãrgineanu o
declarã fãþiº: „Ca unul care a participat la lupta
ºi sacrificiile în numele principiilor cãlãuzitoare
ale umanitãþii, în timpul celor 16 ani de închisoare,
mã simt obligat moral sã aduc mesajul lor
înaintea conºtiinþei lumii. Acest mesaj este cã
niciun sacrificiu uman nu este prea mare pentru
triumful principiilor cãlãuzitoare, care i-au fãcut
pe oameni  f i inþe umane ºi  continuã sã
îmbunãtãþeascã natura lor umanã, socialã ºi
culturalã.” (Psihologia adâncurilor ºi înãlþimilor,
p.169).
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Dacã am admite

Când îþi spun cã ritualul cultural e un artificiu
compus din crono-vectori simultani
mã gândesc la sex. Vorbesc serios.
Noi toþi suntem. Nu doar eu. Sau când spun
rãzboiul sau dumnezeu sau lista de suc ºi cereale…
sex. Ce susþin psiho-experþii?- la fiecare zece secunde?
Când îþi spun cã mã gândesc la sex,

mã gândesc la moarte. Viermele sãu e mereu
în ochiul meu, acreala sa ºi pânza suflatã cu murdãrie
îmi stã în gât. Era întotdeauna un chist
ce elibera o micã pulsaþie electricã cãtre creierul
lui Napoleon, Alexandru, Atila. Era jelitor
în negru, cernealã neagrã a surorilor Brontë;
de ce aº fi cu ceva diferit? De ce nu putem

sã fim oneºti?- fiecare poem e „Sex”. (sau „Moarte.”)
Dacã am fi oneºti, jumãtate din poemele noastre ar fi despre
facerea poemelor, conferinþa despre cum se fabricã poeme,
rezumatul poemelor isprãvite cu succes… ºtii tu, despre felul
în care e petrecut jumãtate din timpul nostru. ªi au
trecut zece secunde chiar acum? Dacã da, atunci
sex. (Dacã da, atunci moarte.) Nu târziu dupã ce

Delfinul ºi-a fãcut apariþia în Tahiti, s-a descoperit
cã echipajul îi comercializa cuiele
pentru flirturi cu maleabilele ºi primitoarele
femei ale insulei - „într-o asemenea mãsurã încât nava
era în pericol de dezmembrare.”
În alcãtuirea razelor de luminã ale lunii
pe acele ape…zâmbind…consumând…uman
cuie în fibra umanã, netede, maro de bambus…
cum de-au ºtiut, cum au putut prevedea cã
mama mea avea sã moarã de pe urma propriilor plãmâni
dând formã unor sute de labe persistente în pieptul ei,
tatãl meu avea sã moarã cu propriul sânge transformat
în negativul inutil a lui însuºi?
ªi totuºi ei au ºtiut cu siguranþã, ei trebuie sã fi vãzut lecþia,

încercau sã nege asta cu vâna unor
motoare atât de combustibile ºi zeloase! Acesta e subiectul meu
astã searã, ºi cum meºteºugul poeziei ºi rolul
unui da postmodern al genunchiului dezgolit ca un far,
ca un craniu sub faþa-piele, ºi o întrebare
din partea publicului e da în mintea mea, da într-a voastrã, da
sex ºi moarte - un singur lucru.

Cântec dimensionat în marmurã

Te iubeºte? Ea spune da, dar, de fapt,
cum poþi ºtii decât dacã dezbraci acea aserþiune facilã,
desfãcându-i petalele ºi lamelele ºi pãtrunzând
sub orice urmã de conºtiinþã, în caseta neuroelectricã
unde înþelegerea de sine e depozitatã din cale
ºi apoi ridicându-i molecula extremã în afarã, pentru a studia
cum se-nvârte în dezgolirea ei
într-o luminã clinicã?- felul în care
noi toþi, în variile noastre versiuni individuale
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ale acestui îndemn uman comun, mergem în,
spre vibraþia de corzi infrastructuralã a materiei, ºi
lãutarul din Apalaºi ajunge astfel
(aºa cum spune ea) “în muzica mea”, sunetul devine
o carne pentru ea, în care, cu intimitate (“in”-timitate),
sã intre, “cleiul ei ºi cozonacii ei.”
Te înºealã? El zice nu ºi pretinde
cã e insultat, dar pentru siguranþã
va trebui sã decojeºti scoarþa cu delicateþe
ºi sã gãureºti ºi sã smulgi pânã ce poþi unge alunecarea microscopicã
a mãduvei ºi poþi prevesti maþele
-felul în care un filosof nu poate accepta suprafaþa
unei presupuneri despre adevãr, ci are nevoie sã decojeascã
uleiosul lustru al dermei, sã scufunde þesutul secundar
într-o spumã spulberantã ºi apoi, cu cascã curãþatã
cu lanternã, puþin câte puþin, sã înceapã
speologia prin acele peºteri deformate
sub crustã, unde pietrele filozofale sunt îngropate
-felul în care scafandrul descinde dupã perlã,
minerul: în; arheologul: în, terapeutul: în jos
rãdãcini ºerpuite ale noastre ºi în, ºi în, calea,
durata, încovrigarea yoghinilor face
o batisferã lucitoare de lumesc ºi o trimite în,
ºi mai departe în, mai mãruntã ºi mai grea ºi totdeauna în,
felul în care omul pluteºte în cotlonul de opium pentru totdeauna
spre un orizont poziþionat în centrul centrului
capului sãu…Dacã am putea sta dincolo de marginea
speciei noastre ºi sã ne autoconsiderãm obiectiv, ar putea pãrea
cã scopul nostru în existenþã e sã fim un agent viu
care balanseazã sau poate chiar încetineºte universul
în expansiunea sa ireversibilã în afarã ºi în afarã…ºi fiecare
din noi, o contribuþie la aceastã sarcinã.
Soþia prietenului meu John a primit vestea: o „excrescenþã,”
o „masã”, pe pituitara sa, cât marmura, misterioasã.
ªi doctorul de la medicinã primarã a spus: Da,
trebuie sã pãtrundem în ºi înãuntru. Acela nu putea fi ultimul cuvânt!
ªi medicul celei de-a doua opinii a spus: Da,
dulcea mea temãtoare,
unicitatea amprentei degetului ºi irisului meu,
mult-îndrãgita cuiva, tu
care ai spus rugãciunile la mormântul lui Juliette, care a condus
toatã noaptea din Elveþia cu fiica ta, tu
în aceastã de neînlocuit zi în neînlocuibila ta piele
în lumina estompatã, traversând arcada din Corpus Christi,
da în umbre, da în radianþã,
da trebuie sã pãtrundem în ºi înãuntru.

Prea aici

Poate cã zeii chiar merg printre noi, fãlindu-se,
consolând, compãtimind, poftind la cãldura ºi lipsa de experienþã
care trebuie sã fie un soi de vãl sexualizat pentru ei
- oricum, poate cã sunt aici, întotdeauna, la modul invizibil.
Poate cã noi chiar existãm în câmpuri de interconexiune psihicã,
ºi în felul în care electromagnetismul sau gravitaþia e o fibrã
ce ºabloneazã spaþiu-timp, aºa ºi undele
- deºi nu vom fi niciodatã conºtienþi de ele - de presimþire,
noroc ºi telepatie. Cât despre neutroni:
poate nu sunt. Inundã aceastã paginã
din mâna ºi inima ta chiar acum. Fluturele de noapte
se zbate frenetic în jurul focului de lumânare, ca ºi când ar încerca
sã batã lumina însãºi într-o cremã. Nu poate refuza
becul din lampa de noptierã, farurile de pe maºinã.
ªi totuºi, nu pare sã vadã soarele
- soarele e prea aici pentru asta.                                               Traducere ºi prezentare de Cãlina Pãrãu
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Marius Jucan

(fragment)

Dupã mijlocul lunii, pregãtirile pentru scrierea
raportului intrã în linie dreaptã. Relu se întoarce la
firmã dupã amiaza târziu. La ora aceea, firma pare
pustie. Ziua e încheiatã. ªeful a plecat. La fel au fãcut,
pe rând, secretarele, personalul auxiliar, bãieþii de la
întreþinerea calculatoarelor, fetele guralive de la
recepþie, doamnele înþepate de la registraturã. Clãdi-
rea firmei e saturatã de liniºte. Biroul e încins ca o
etuvã. E varã, concediile sunt în toi, se mai aud doar
câþiva paºi pe coridoare. Aeroterma e opritã, face prea
mult zgomot, aerul iese gâfâind prin deschizãtura de
turelã a aparatului care scuipã rãcoarea artificialã,
neprielnicã, dar unde mai gãseºti în oraº o adiere de
aer proaspãt, veritabilã, se întreabã Relu în
încremenirea apãsãtoare ce îi arde respiraþia, îi
provoacã o presiune vagã deasupra ochiului stâng,
mereu asupra acestuia, de când a început cãldura
verii. Dacã ar fi superstiþios, s-ar întreba de ce
neapãrat pe pleoapa ochiului stâng, întrebarea ar fi
validã pentru un superstiþios, dar fiindcã nu e, lasã
apãsarea la locul ei, aºa cum e, un punct minuscul
ascuns în pleoapã, ce se zbate lent, ca o supapã
reglatã automat, închizându-se, deschizându-se,
lãsând liniºtea dupã-amiezii sã-i intre în fiecare fibrã
a corpului, toropindu-l, chiar de la intrarea în holul mare
al firmei, când trece înspre birou, pe lângã oficiul
portarului, privind tabloul cu chei, lucind în ultimele
raze de soare, strecurate prin ferestrele dinspre apus.

Relu îºi scoate cãmaºa, rãmâne în maieu,
þinându-ºi coatele pe masã. Transpiraþia îi gâdilã
subsiorile, se arcuieºte, se curbeazã în volte lichide,
se scurge, coboarã, îi acoperã mijlocul, un strat
subþire, uleios, care îl face sã creadã, deºi are atâta
treabã, cã stã pe loc, nu depãºeºte limita zilei
precedente, când s-a gândit la limita unei alte zile,
deºi ºtie, nu e greu de bãnuit, gândul despre limitã e
în niºa lui cea mai ascunsã, frica de termenul de
predare al raportului. Se ºterge cu un prosop de hârtie,
aruncã ghemotoacele în coº, mutã coºul mai departe
de masã, e un miros puþin neplãcut, de produs expirat,
ieºind ca dintr-un miez rãscopt, ºi apoi se întoarce la
masã, la trudã, fãrã sã aibã impresia cã e mai
proaspãt, dimpotrivã, e fleºcãit, cãzând din pirotealã
într-un fel de leºin prelungit în care lucreazã, lucreazã
ce lucreazã ºi se opreºte, începe iar, fãrã chef,
lucreazã ºi se opreºte, se opreºte tot mai des, ºi
deodatã, bang! aude un gong un cap, avertizându-l
cã nu a terminat, iar timpul rãmas pânã la predare se
scurteazã cu încã o orã, are o orã mai puþin din viitorul
calculat pânã la depunerea raportului. Se ridicã ameþit
de la masã, bea un pahar de apã clocitã, pantalonii i
se lipesc de coapse, sticla paharului se face moale,
degetele alunecã pe curbura lui, trasând o dârã
neclarã, e gata sã-l scape din mânã, îl strânge, are
senzaþia cã se prinde pe el însuºi în palmã, se þine

bine, se poartã cu grijã, ca ºi cu un obiect fragil, în
timp ce îºi zice cã nu e totuºi atât de slab, gingaº,
delicat, e mai tare decât s-ar crede, dar e foarte
maleabil, încovoiat de voinþa nemiloasã de a scrie,
de a aduna puþin mai multe rânduri decât în ziua
precedentã, fãrã consecinþe majore pentru raport,
decât cea de a-i stoarce complet pofta de lucru, ºtiind
cã singurul remediu e sã lucreze, ºi lucrând sã-ºi
spunã, strângând din dinþi, pofta de muncã vine
muncind. Se gândeºte la imbecilitatea zicalei, cine o
fi produs-o, vreun sclav slugarnic, aºa, pentru a-ºi
da gata stãpânul, îºi închipuie gura sclavului, care
rosteºte zicala, strâmbându-se într-un rânjet de
umilinþã, ºi pe cea a stãpânului, crãpatã de dispreþ,
materia primã din care se toarnã statui ºefilor în
instituþii, indiferent de nume ori rang. Relu se ridicã
iar, indispus, îºi vârã mâinile în buzunare, se plimbã,
lãrgind spaþiul dintre pânza pantalonului ºi pielea
umedã, are senzaþia cã pânza se face una cu pielea,
pielea se înãspreºte, se înstrãineazã de corp, îºi
pierde proprietatea de a fi a corpului lui, e parcã al
altuia, lipit de el, în timp ce scrie, un altul care îl
hãituieºte sã scrie, ºi râde pe înfundate când Relu se
opreºte. Se ridicã sã bea iar un pahar de apã cãlduþã,
se duce la toaletã, face iar câþiva paºi, cu mâinile
vârâte în buzunare, ºi îi trece prin cap ideea aceea
ghiduºã, repetatã constant de la începutul verii, sã
se dezbrace de tot, sã lucreze despuiat de hainele
jilave, sã simtã mãcar o datã în biroul îmbâcsit, un
fior adevãrat de prospeþime. ªi când se duce, a câta
oarã, sã bea iar un pahar de apã, nu mai stã pe
gânduri, o face spontan, se dezbracã de tot, mirat
cât de puþin timp îi ia. Stã gol în mijlocul biroului, puþin
stânjenit, zicându-ºi puþin confuz cã merita sã simtã
mãcar o datã cât de liber curge aerul pe pielea lui
reavãnã.

Scrie mai mult, scrie mai bine, uitându-se din
când în când în sus, apoi jos, cãutând cuvinte, privind
dincolo de limita rândurilor, pe tavan, apoi în jos, la
pectoralii albi, pântecele mic, ºi mai jos, la sexul strâns
ca legumã fiartã între coapsele ce se miºcã, sã nu
amorþeascã, mimând miºcãri de dans, ca la sindrofii,
când nu gãseºti pe cineva cu care sã dansezi, rezemi
peretele, ritm fãrã de dans, privind în jur, imposibil sã
nu fie cineva care face la fel, o fi cineva care sã vrea
sã danseze cu tine, dacã te miºti tot timpul ºi dacã te
faci vizibil, dacã arãþi ce poþi, aºteptând sã întâlneºti
pe cineva, acel cineva existã. Miºcarea picioarelor
susþine pe cea a mâinilor, iar aceastã dexteritate a
degetelor, necesarã efortul de a scrie. Raportul
porneºte greu, dar de la o vreme, se scrie de la sine,
cum i-a spus bãtrânului procuror Miloe, raport lung,
de anvergurã, iar procurorul a surâs, stând în
încãperea mare de la cãminul de bãtrâni, „adu-mi ºi
mie unul vechi, sã-l pipãi”, i-a zis lui Relu, „îmi dau
seama dupã grosime dacã faci într-adevãr o lucrare
de proporþii, ori te lauzi degeaba”, ºi dacã i-ar fi adus

)
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într-adevãr un raport, Miloe ar fi zis, luându-l de cotor,
„ãsta da, raport”. Dar Relu nu i-a adus nici un raport,
nici un document nu se poate scoate din instituþie fãrã
aprobãri speciale. Procurorul ºi-a rotit în sus ºi în jos
ochii albicioºi, prinºi de cataractã, a zâmbit ironic,
dându-i dreptate, aºa e, dar pe de altã parte, cine
dracu citeºte rapoartele unei firme de pazã, cine mai
e interesat de aºa ceva, asta se putea întâmpla even-
tual pe vremea mea, când credeam, cel puþin noi,
procurorii, în existenþa duºmanului de clasã, credeam
ºi chiar o visam, aievea, dar tu în ce mai crezi, când
faci rapoarte fãrã nici un duºman de care sã-þi aperi
credinþa?

Cam dupã o jumãtate de orã de scris, coborându-
ºi bãrbia în piept, acomodat deja cu imaginea corpului
lui gol, partea de la piept în jos, Relu se gândeºte la o
micã, binemeritatã, pauzã. În împrejurarea nouã,
neobiºnuitã, de a fi gol în birou, nu a încercat încã sã
bea o cafea, sã fumeze o þigarã în toaletã, sã se plimbe
pe mocheta moale, sã calce textura plãcutã a þesãturii
de in, cânepã, poate chiar puþinã lânã, sã nu facã nimic
câteva clipe lungi ºi relaxante, o fi la fel, o fi altfel, îºi
zice Relu, ºi observã cã partea lui bãrbãteascã începe
sã-i creascã, caraghioasã, nehotãrâtã, ºerpiºorul lui
blând se face ºopârlã, aceasta devine un guºter la
pândã, înãlþându-se oblic, spionând viclean parcã
toatã încãperea. Relu râde indulgent, îl amuzã lipsa
de inhibiþie ce îi trece prin vintre, un cordon fierbinte
spre tulpina de carne pendulând trufaºã, fãrã nici un
obiectiv, decât cine ºtie ce percepþii vechi, stocate în
memorie, imagini, mirosuri, melodii, siluete feminine,
asocieri ce nu au importanþã în sine. Scrie aºa, încã
o jumãtate de orã, tulburat, încurcat, ameþit, totuºi scrie,
împins de un avânt nebãnuit, neºtiind cât de departe
va ajunge în ziua aceea, înfrigurat ºi îngrijorat cã doza
neaºteptatã de energie va arde prea repede,
lãsându-l curând fãrã combustibil în lâncezeala grea,
din zilele trecute, în care ar putea sã alunece iar, ca
într-o mlaºtinã, cine ar vrea, el, de bunã seamã, nu, ºi
de aceea scrie, nevrând sã ºtie cât o sã dureze,
notând în acelaºi timp cã e rãsplãtit de o încredere
nemaiavutã pânã atunci, cu care loveºte, sigur de el,
clapele tastaturii, ºi acesta e deocamdatã singurul
rezultat pozitiv al mersului lui înainte, spre terminarea
raportului. Apoi, deodatã, se opreºte. Nu însã din
cauza vreunei încurcãturi în prezentarea situaþiei din
raport, nici din pricina acelui fapt hazliu, de un comic
mãrunt, chiar dacã natural, asupra cãruia Relu nu a
insistat, ºi bine a fãcut, fiindcã din lucrurile naturale,
urmãrite cu prea multã asiduitate se nasc cele triviale,
ci dintr-o omisiune banalã, o micã nepãsare su-
perficialã, care a contat enorm în condiþiile date, luând
imediat brusc o turnurã proastã, exageratã fiind de
un ºir de incidente complementare, derivând toate din
faptul simplu cã Relu a uitat sã rãsuceascã cheia în
uºã.

Uºa biroului se dã de perete. În prag, portarul,
cu mâinile în ºolduri, îl priveºte perplex, aranjându-
ºi ochelarii, pentru a vedea cât mai bine, curios,
uitându-se peste tot în încãpere, dupã o altã
persoanã, partenera (partenerul?), pentru a da
deplinãtate la ceea ce constatã cu un ºuierat de

mirare. Relu nu a reuºit sã-ºi ascundã goliciunea,
portarul îl mãsoarã cu curiozitatea duºmãnoasã,
competitivã, care existã între bãrbaþi, când se vãd
goi, ºi apoi, dupã ce înregistreazã atributele pãrþii
ruºinoase, îºi coboarã privirile ofensat, pufnind
furios. Relu îºi ridicã braþele îngrozit, arãtând spre
calculator. Lucra, ºi fiind foarte cald, cãldura a încins
îngrozitor încãperea, lipsa de aer l-a fãcut sã creadã
cã e într-un cuptor, ºi asta a fost totul. Lunii aceleia
în care se gãsesc, nu i se spune cumva, popular,
luna lui cuptor? Portarul se dã înapoi un pas, doi, se
sprijinã de canatul uºii, vexat. Gura îi e încleºtatã
de stupoare. Bolboroseºte apoi, ceva despre ruºine,
neruºinare, mojicie, nesimþire, ocarã, insultã,
batjocurã, desconsiderare, înjosire la locul de
muncã. Tonul creºte, urcã ºi se prãbuºeºte, þipãt de
cocoº înecat în sângele care îi înroºeºte urât toatã
faþa. O ia la goanã pe coridor. Mai întâi într-o direcþie,
apoi, în cealaltã. „Stai, domne”, strigã Relu. Aleargã
dupã el, pânã la jumãtatea coridorului, unde portarul
se întoarce, se întâlnesc faþã în faþã, mai aproape
decât în birou, prea aproape, Relu are timp sã ob-
serve faþa, o mascã de gheaþã spartã de zeci de
cute mânioase. Nefiind nimeni altcineva pe coridor,
Relu presupune cã portarul, un bãtrânel altfel blajin,
va uita episodul, dacã îl va ruga. Ar putea avea noroc
cu bãtrânelul. Tãcerea unui om bãtrân e mai
creditabilã decât a celor tineri. Un om în vârstã nu
mai vrea nimic altceva de la viaþã, decât liniºte,
neprecupeþind nimic pentru agonisirea ei. Îi întinde,
tremurând, mâna portarului, dar acesta o trage ca
ars, ºi fuge. Portarul se opreºte la capãtul coridorului,
la uºa unuia din cei trei adjuncþi ai firmei. Acolo, dupã
uºa aceea, lucreazã cel mai în vârstã adjunct. De
regulã, întârzie dupã program, pleacã înainte de
ºapte seara, pentru a ajunge acasã unde îl aºteaptã
fiica lui, o femeie frumoasã de treizeci de ani, pe
nume Roberta, al cãrui comportament atestat de
documente medicale, din nefericire cu totul
creditabile, este cel al unei fetiþe de doisprezece ani.
Portarul dã buzna în biroul adjunctului, iar în urma
lui cade liniºte grea a clãdirii. Relu, stând în faþa uºii
închise, are rãgazul sã distingã vocea uscatã ºi
obositã a adjunctului, întrebându-l pe portar „ce
doreºti, mã, Vasile?”. O voce din stratosferã, din
pricina cãreia simte cã i se face frig. Nu e doar din
cauza glasului domnului Tony Simplãceanu,
adjunctul, ci ºi din pricina sudorii reci care îi curge
de pe frunte, picurând pe labele picioarelor. Se
întoarce pe coridorul, din fericire, pustiu, având dâre
de lacrimi pe faþã, pe care nu îºi aminteºte când le-
a vãrsat, sperã cã nu în timp ce se pregãtea sã-l
roage pe portar, dar ce rost mai are sã se întrebe, o
datã ajuns în propriul birou.

Cu domnul Tony Simplãceanu nu are când sã
se lãmureascã. Adjunctul se intersecteazã rar cu
angajaþii firmei. De la venirea la firmã, Relu s-a
încruciºat o singurã datã, pe coridor, cu adjunctul, ºi
atunci, domnul Simplãceanu ºi-a întors faþa în altã
parte, pentru a nu fi nevoit sã se salute. Modul în care
adjunctul s-a prefãcut cã nu îl vede pe Relu a fost
atât de distins, de elegant, încât Relu nu a fost deloc
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frustrat. A notat repede, pe foaia micii sale agende de
buzunar, sub data zilei, „o întâlnire plãcutã cu adjunctul
Simplãceanu” pentru memorarea ocaziei, despre
care, oricum, nu a spus nimic colegilor, care nu l-ar fi
crezut, ori mai rãu, l-ar fi întrebat dacã adjunctul i-a
rãspuns la salut, cu insinuarea cã din pricina egoismul
sãu, adjunctul are tendinþa de a se purta de parcã ar
fi singur pe lume, nu e aºa, da ori ba? Apoi, Relu a
ºters cuvântul „plãcut” ºi a scris „interesant”, iar mai
târziu, recitind însemnãrile pentru raport, a lãsat doar
cuvântul „întâlnire”.

La mai puþin de o sãptãmânã dupã ce portarul a
nãvãlit în birou, Relu se vede cu adjunctul în parcarea
firmei. Relu soseºte la firmã, adjunctul tocmai pleacã.
Îl salutã pe adjunct, iar acesta, dupã o micã ezitare, îi
rãspunde. E o micã piedicã în aceastã amânare, un
motiv, despre care adjunctul ar dori sã-i vorbeascã,
cel puþin aºa i se pare lui Relu. Relu nu ºtie dacã sã
aibã el iniþiativa, ori sã o lase adjunctului. Domnul
Simplãceanu e îngândurat, Relu tuºeºte, zice „ºtiþi...”,
ºi face o pauzã, dupã care nu mai spune nimic.
Adjunctul încuviinþeazã, calm. „Da”, zice el, foarte
simplu, dar fãrã ca Relu sã fie sigur cã e în legãturã
cu ceea ce îl roade.  Relu începe altfel. Spune ceva
despre canicula ce a cuprins oraºul. „Un fenomen cu
totul obiºnuit”, face adjunctul. „Obiºnuit, desigur,
dar...”, ofteazã Relu. „Dar...?”, reia domnul
Simplãceanu. „Într-una din zilele acestea, lucrând la
raport în birou…”, începe Relu, nehotãrât. Adjunctul îl
priveºte inexpresiv. „Nu e vorba de caniculã”, zice
domnul Simplãceanu. „Ci de reacþiile oamenilor la
temperaturile foarte ridicate ale verii. Chiar în firma
lor, recent, s-a petrecut un caz”, adaugã el. „Un caz?”
ºopteºte Relu. „Da, un caz mai special”, spune
adjunctul binevoitor, dar cu o distanþã foarte neplãcutã
pentru Relu, de parcã ar dori sã fie ºi apropiat ºi în
acelaºi timp oficial, adjunct ºi prieten, ceea ce nu e
posibil, sau e, dar cu preþul unei ambiguitãþi pe care
Relu, îngrozit de imaginea portarului dând buzna în
birou, de goana care a urmat, de ºirul de complicaþii
pe care îl intuieºte, ascunse în rãbdarea drãmuitã a
adjunctului, nu poate sã o mai suporte. Dã repede din
cap, acceptând, fie, un caz. „Ce vrei”, spune adjunctul
nepãsãtor, fãrã altã conotaþie, decât cea a sclipirii
vesele a ochilor care îl privesc pe Relu cu simpatie.
„Nu toatã lumea e la fel”, face adjunctul, intrând în
maºinã. „Cât de special?” murmurã Relu,
neîncrezãtor, lângã portierã. Adjunctul îi de înþeles cã
întâlnirea a durat suficient, dar nu îl alungã. Îi
sugereazã cã ar fi bine sã plece, cu o înclinare uºoarã
a creºtetului, ca atunci când l-a evitat pe coridor. Relu
închide portiera ºi adjunctul îi mulþumeºte cu o politeþe
rece. Relu e convins cã dacã adjunctul i-a vorbit
despre un caz produs de caniculã, acela nu poate fi
decât al lui.

La câteva zile dupã acea neaºteptatã întâlnire
din parcarea firmei, stând la o trecere de pietoni, pe
un bulevard din oraº, Relu îl zãreºte pe Tony
Simplãceanu în maºinã, alãturi de fiica lui, într-o
coloanã ce se apropie din cealaltã direcþie, spre
semafor. Adjunctul îi face cu mâna, însã e prea
departe, pentru a-ºi da seama dacã, indiciu capital,

semnul e prietenos. Pare amical, însã e prea
departe pentru a fi sigur cã e chiar aºa. Abia s-a
aprins culoarea roºie a interdicþiei ºi Relu are
rãgazul sã observe gestul repetat, reluat cu
voioºie ºi de Roberta. Frumoasa de treizeci de
ani, care în realitate are doisprezece, îºi imitã tatãl,
ceea ce e foarte firesc pentru aniºorii ei,
bucurându-se, de parcã ea ar fi recunoscutã de
cineva de la firmã, un angajat tânãr, stând
respectuos pe marginea trotuarului. Pentru o
vreme, ºi tatãl ºi fiica îºi agitã braþele, apoi
sesizând frenezia Robertei, domnul Simplãceanu
renunþã la gest. Înainte ca maºina sã þâºneascã
prin intersecþie, dupã ce ochiul semaforului se
înverzeºte, domnul Simplãceanu coboarã geamul
portierei, strigã ceva în gura mare, vocea
strãpunge uruitul motoarelor ambalate, dar Relu
refuzã sã înþeleagã ce spune adjunctul. Bãnuieºte
o învinuire, un avertisment, o somaþie. Maºina
adjunctului ia vitezã, se apropie, trece de stop,
spre cealaltã parte a bulevardului. Vocea
adjunctului reverbereazã peste zgomotul
motoarelor, venind de dincolo de semafor. Cum
de þi-a venit ideea? Cum de þi-a venit ideea?, aude
Relu vocea adjunctului, de foarte departe, iar când
se întoarce, uitându-se în punctul în care se
gãseºte maºina adjunctului, uºor de recunoscut
dupã braþul gol al Robertei care imitã în continuare
gestul tatãlui ei, îºi dã seama cã adjunctul l-a
întrebat ca pe un prieten.
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Unul dintre personajele romanelor abordate
în Mapping the (Post)Gothic: Essays on Irish
Contemporary Fiction and Film de Carmen-
Veronica Borbély viseazã încercarea de a-ºi
transpune testamentul cu ajutorul unei maºini de
scris cãreia îi lipseºte litera necesarã articulãrii
pronumelui personal „eu”. În cazul nostru, nicio
literã nu liseºte, dar spectralitatea prezenþei
tuturor posibilitãþilor de tipar dicteazã discursul
indecidabilului ce dubleazã continuu textul
propriu-zis. Numai dupã acest exerciþiu de
poziþionare spectralã ne putem apropia de
tematica (post)goticului, teoretizatã în volumul
apãrut în 2014, la editura Presa Universitarã
Clujeanã – Mapping the (Post)Gothic: Essays
on Irish Contemporary Fiction and Film. Folosind
un instrumentar teoretic vast ºi actual, Carmen-
Veron ica  Borbély anal izeazã romanele
prozatorilor irlandezi: John Banville, Patrick
McCabe ºi unele din filmele lui Neil Jordan
(Butcher Boy, Breakfast on Pluto), printr-o
traversare de tipul spectral criticism (David
Punter), unde chiar posibilitãþile de cunoaºtere,
interpretare ºi identificare sunt dezinvestite ºi
spectralizate.

Goticul este asumat ca fiind simptomatic
pentru anxietatea integrabilã a periodelor de
schimbare socialã sau epistemicã, devenind
imaginea unei anumite configurãri a relaþiei dintre
trecut ºi prezent. În timpurile de azi, când forþa
terifiantã a spectrului e dispersatã, omul e
dematerializat într-un pattern digital, iar Realul e
invulnerabil prin caracterul sãu de simulacru
matrixian, goticul reapare ca altceva, ºi anume
posibilitatea de a deveni intim cu goliciunea
fantomaticã a acelui dincolo de. Toate acestea
transpar la nivelul literaturii prin temele doliului,
pierderii, cãutãrii, amânãrii ºi, în cinematografie,
printr-o nouã vizualitate conºtientã de natura sa
de „apariþie”. Spectrologia derrideanã integreazã
noua înþelegere a conceptului de „prezenþã”, care
e dezinvestitã spaþial ºi ontologic, devenind urma
necodificatã a unor circulaþii ºi reveniri ce
compun bântu irea. Forþa generat ivã  a
imaterialului devine, astfel, mai percutantã ºi mai
proximã decât forþa de reificare a materiei, în
inteiorul unui (post)gotic al ecourilor ºi undelor.
Omul, fantoma propriei fantome, are, acum,
diluarea necesarã pentru a pãtrunde între
structuri ºi între reprezentãri. În (postgotic
indecidabilul blureazã graniþele dintre viaþã ºi
moarte, iar spectrul îºi gãseºte locul în însuºi
centrul sinelui. Existenþa nu mai e ancoratã cor-

Rãspunsuri în expresia
post-goticului
Cãlina Pãrãu

poral, ci se deschide spre incompozibil ºi indis-
tinct, ca expresie a unui fantomatic ce nu mai e
o extensie, ci însãºi esenþa.

Pe urmele lui Derrida, studiul se apleacã
deseori asupra surselor de bântuire ultime, care
nu sunt moartea sau absenþa, ci istoria ºi me-
moria, fie ea colectivã sau individualã. Raportul
modernitãþii cu istoria este unul în care nu doar
reconcilierea cu pierderea este generatoarea unui
inconºtient ºi imaginar colectiv, ci ºi împãcarea
cu memoria unui eveniment, care rãmâne o
alteritate radicalã, chiar dacã devine atât de
proxim prin încãrcarea sa cu sens. În teoria lui
Žižek, fantomele revin din pricina unei „datorii
simbolice” pe care noi o avem faþã de ele, fiindcã
încãrcãtura semanticã pentru a revendica un
sens ce nu s-a putut realiza prin simpla
rememorare. Între trecutul ce rãmâne o incizie ºi
viitorul ce nu poate fi altfel decât mesianic, trebuie
sã reinventãm politicile memoriei prin ceea ce
Derrida numeºte the works of mourning. Doar
astfel putem crea sistemul în care moºtenirea
nu e un simplu algoritm, ci o formã de conºtiinþã
ce nu se dobândeºte, ci se construieºte continuu.
Spectrele se menþin într-o logicã a construcþiei
de timp, oricât de mult am avea impresia cã ele
sunt o simplã moºtenire.

Spaþiul cultural irlandez nu e ales întâmplãtor
în relaþie cu aceastã temã, insularitatea sa
geograficã fiind declanºatoarea unui imaginar, al
imploziei spaþiale, specific atmosferei goticului.
Trecutul istoric al Irlandei este ºi el marcat de un
„imaginar al pierderii”, care este coordonata unui
gotic internalizat. Cercetarea întreprinsã în acest
volum merge mult mai departe în aceste direcþii,
ajungând în zone deosebit de interesante, care
re-propun viziuni asupra prezentului Irlandei ºi
nu numai. E un studiu amplu, polivalent ºi la fel
de reverberant ca ºi goticul. Ramificaþiile ºi
implicaþiile sale depãºesc confortul unei gândiri
structurante, separatã de propriile fantasme ºi
fantome. Volumul deschide zona pentru noi tipuri
de auto-chestionãri ºi examinãri ale unui mister
hoffmannian ameninþãtor, care, în post-gotic, e
mereu amânat  ºi  ascuns într-un tunel
interpretativ fãrã ieºire. E o lecturã imperativã
pentru toþi cei ce se perindã prin tuneluri sau alte
tipuri de teritorii ale ficþiunii.
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Luminile memoriei ºi
ale uitãrii
Petronia Petrar

Destinat în special publicului academic, dar
deopotrivã accesibil cititorului dornic a se informa
în legãturã cu vasta tematicã a memoriei ºi uitãrii,
studiul doamnei Carmen-Veronica Borbély, Enlight-
ened Forgetting: Tropes of Memory and Oblivion
in Eighteenth-Century British Fiction, publicat în
2014 de Presa Universitarã Clujeanã, oferã o
perspectivã contemporanã asupra câtorva texte
canonice ale literaturii de expresie englezã,
abordate din perspective ce scot la ivealã o
neºtirbitã actualitate.  Una dintre mizele cãrþii, poate
cea mai importantã, este „salvarea” secolului al
optsprezecelea, în mod tradiþional etichetat ca
epoca care a „inventat” identitatea modernã, de
uitarea istoriei, printr-un gest de redefinire a
fundamentelor procesului de invenþie individualã ºi
colectivã. Acest act de reinstituire/restituþie a unui
întreg secol – secol al Luminilor, dar ºi al originilor
romanului modern – se cristalizeazã în substituirea
raþiunii (ca facultate întemeietoare a „eului” mo-
dern) cu memoria, vãzutã ca rezultat al unui travaliu
dialectic ce angajeazã simultan amintirea ºi
uitarea. Memoria, proiect etic ºi instituþ ie
culturalã, împovãratã de eternele ei ambivalenþe
– traumaticã ºi vindecãtoare, pasivã ºi activã,
voluntarã ºi involuntarã – este scoasã de sub
hegemonia „reproducerii” mimetice sau mecanice
ºi transformatã într-o modalitate productivã,
(re)generativã ºi creatoare, de a încãrca lumea cu
sens.

Sintagma din titlu, „enlightened forgetting”
(împrumutatã din studiul lui Harald Weinrich, Lethe:
Arta ºi Critica Uitãrii), cu ale sale rezonanþe
iluministe, se preteazã foarte bine unei astfel de
încercãri de a rescrie memoria, detectate de
Carmen Borbély ºi în operele literare supuse
investigaþiei (Scrisorile „turceºti” ale aristocratei
britanice Mary Wortley Montagu, celebrul Tristram
Shandy al lui Laurence Sterne ºi mai puþin celebrul,
dar importantul roman al lui Samuel Johnson, The
History of Rasselas, Prince of Abissinia), rein-
terpretate prin prisma sugestiilor oferite de cei
mai importanþi teoreticieni contemporani ai
memoriei (P. Ricoeur, A. Whitehead, T. Todorov,
H. Weinrich, A. Huyssen, J. Derrida, P. de Man
etc.). Situate la graniþa dintre (auto)biografie ºi
ficþiune, cele trei opere se revendicã, ni se
demonstreazã, de la o poeticã a relaþiei benefice
dintre amintire ºi amnezie, bazatã pe o uitare
deopotrivã luminatã, iluminantã ºi luminoasã
(termenul englezesc „enlightened” se deschide
generos spre toate aceste înþelesuri) angajatã
într-un permanent dialog cu efortul de ocrotire a
unui trecut din ce în ce mai labil.

Tentativa de a „salva” trecutul periclitat 

justificã, prin urmare, selecþia textelor extrase
canonului clasic de interpretare ºi recitite ca punct
al naºterii discursului identitãþii personale, colective
ºi literare.Un pretext excelent pentru a începe
aceastã muncã de recuperare îl oferã scrisorile
compuse de Lady Mary Montagu în timpul ºi dupã
cãlãtoria prilejuitã de postul de ambasador la
Istanbul al soþului acesteia. Cunoscute sub titlul
de The Turkish Embassy Letters, scrisorile – un
mozaic fragmentar de reflecþi i personale,
comentarii asupra artei ºi istoriei locurilor vizitate
ºi anecdote – reproduc formal tensiunea, inerentã
actului mnemonic, dintre condiþia de document
(unele scrisori sunt pãstrate în forma originalã) ºi
cea a reconstituirii (necesitate de cele pierdute sau
distruse). Volumul, aºa cum este el citit, conþine o
încercare de a reconstrui o identitate „europeanã”
(înceþoºatã de exilul levantin) printr-o anamnezã
de tip cultural: suferind de ceea ce Derrida numea
„febra arhivei” (sau nostalgia începutului absolut)
ºi acompaniatã de textul arhetipal al Iliadei, Lady
Mary se regãseºte pe sine în efortul de a „arhiva”
obiectele ºi locurile prin scris. Scriitura devine un
echivalent al impulsului „muzeistic” caracteristic
Secolului Luminilor, analizat, pe urmele lui Huyssen,
ca depozit heterotopic ale identitãþii bazate pe jocul
dintre autenticitate ºi alteritate. Pe de altã parte,
Tristram Shandy îi dã autoarei ocazia de a ancora
sursa comunã a subiectivitãþii moderne ºi a genului
romanesc (nãscute ºi dezvoltate, prin urmare,
simultan), în dialectica memorie/uitare – idee
susþinutã de conceptul de „autobiograficþiune”
(autobiografiction) propus de Max Saunders, ce
ne permite sã identificãm originile romanului în
arhiva polifonicã a istoriei familiale inserate în
discursul public ºi construite în paralel cu povestea
personalã a lui Tristram. Suprapus istoriei
melancolice a doliului ºi absenþei explorate de textul
lui S. Johnson, Istoria lui Rasselas, prinþul Abisiniei
(obiectul ultimei pãrþi a studiului), discursul
romanesc devine parte a unei derrideene
„heterodidactici a vieþii,” obþinutã printr-o combinaþie
creatoare de uitare et icã ºi anamnezã
restauratoare.

În concluzie, demersul investigativ al
autoarei, filtrat de prisma începuturilor romanului
(vãzut ca arhivã, sau act al memoriei), se
transformã într-un un act etic de înþelegere ºi
recuperare a trecutului, necesar din perspectiva
modernitãþii bântuite de spectrul unui prezent de
tip „post-” care ameninþã sã se instaleze definitiv
în istorie.
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Ce ºtie cititorul mediu despre viaþa conjugalã
a autorilor cãrþilor care-l încântã? Mult prea puþine
lucruri, sublimate ºi acestea în prejudecãþi sau
stereotipii, nu întotdeauna bazate pe date
verificabile. În general, se crede cã „tovarãºele
de viaþã” sunt sortite unei misiuni ºablon: sã nete-
zeascã asperitãþile din calea creatorului, sã-i
asigure condiþii ideale de muncã ºi de trai, precum
ºi pacea sufleteascã necesarã zãmislirii capo-
doperei. Au existat, fireºte, multe partenere de
viaþã care ºi-au asumat acest rol. Dar imaginea
este, dacã nu falsã, cel puþin simplificatoare. Cum
ar fi arãtat proza lui James Joyce fãrã influenþa,
când beneficã, când autoritarã, a Norei Barnacle?
Dar a lui D. H. Lawrence, fãrã pasiunea lui
mistuitoare pentru nemþoaica Frieda Weekly?
Putem risca afirmaþia cã la noi astfel de informaþii
îºi gãsesc mai anevoie drumul spre zestra de
culturã generalã ºi din cauzã cã arta scrierii (dar
mai ales a lecturii) de biografii literare este precarã.
Pãcat cã iniþiativa de odinioarã a Editurii „Paralela
45”, de a publica o colecþie intitulatã „Cupluri cele-
bre” a sucombat dupã doar vreo opt volume. Pe
alte meridiane, însã, biografia se practicã firesc
ºi cu succes, astfel de cãrþi situându-se nu o datã
în fruntea listelor de best-sellers. Ba mai mult, de
când cu moda romanelor construite pe temeliile
unor vieþi ºi cariere reale, proza de ficþiune a luat
sub aripa-i ospitalierã ºi episoade, mai restrânse
sau mai extinse, din viaþa (extra)conjugalã a
marilor scriitori, cel mai la îndemânã exemplu fiind
romanul lui David Lodge, A Man of Parts, despre
femeile lui H. G. Wells, sau, dacã tot vorbim de
neveste de romancieri, The Paris Wife al Paulei
McLain, care romanþeazã prima cãsnicie a lui
Hemingway, cu Hadley Richardson.

Se cunosc, totuºi, multe lucruri despre „cuplul
de aur” al literaturii americane, format din F. Scott
Fitzgerald ºi Zelda Sayre. Practic este imposibil
sã mai aduci o contribuþie relevantã privind relaþia
dintre cei doi. Dar, atunci când documentarea nu
mai dã roade, poate interveni ficþiunea care, ca de
atâtea ori, conferã perspectivã ºi adâncime faptelor
brute. Aºa se explicã faptul cã o tânãrã americancã,
Therese Anne Fowler, a scris cartea Z: Un roman
despre Zelda Fitzgerald,1 ficþionalizând biografia
Zeldei ºi dându-i cititorului curios posibilitatea de a
privi lucrurile dintr-o perspectivã rãsturnatã, aceea
a consoartei romancierului. Cartea a apãrut recent
la Humanitas Fiction, în traducerea fluentã ºi exactã

a Ancãi Peiu, o bunã  cunoscãtoare a literaturii
americane, care s-a remarcat ca traducãtoare a
lui Faulkner.

Faptele, se poate spune, sunt arhicunoscute.
Rãsfãþata ºi ademenitoarea Zelda, f iica
judecãtorului Sayre din Montgomery, Alabama, face
cunoºtinþã cu un tânãr locotenent iancheu, Francisc
Scott Fitzgerald, aflat în cantonament în Bãtrânul
Dixie. Zelda este aparent o fluºturaticã, avidã de
distracþii ºi obiºnuitã sã i se ofere totul pe tavã.
Scott, la rându-i, este un tânãr ambiþios din St Paul,
Minnesota, hotãrât sã devinã cel mai mare scriitor
al generaþiei sale (cu Marele Gatsby se situeazã
cel mai aproape de miticul Mare Roman American).
Cei doi se îndrãgostesc, însã logodna nu este
fezabilã pânã când Scott nu-i va mulþumi pe pãrinþii
Zeldei, dovedindu-se capabil s-o susþinã material.
Acest lucru se va întâmpla dupã puþinã vreme, când
prestigioasa editurã „Scribner’s” acceptã sã publice
romanul Dincoace de Paradis, extrem de bine primit
de criticã. De data asta Scott o smulge de-a binelea
pe Zelda din mediul cãlduþ ºi lenevos al Sudului,
ducând-o cu el la New York, unde cei doi se
cãsãtoresc în Catedrala St Patrick. Mariajul
dureazã mai bine de douãzeci de ani, pânã la
moartea lui Fitzgerald, în 1940. Este punctul în care
se opreºte ºi naraþiunea. Un Epilog relateazã
succint ultimii ani ai Zeldei, mãcinaþi de boli mintale,
ºi tragicul ei sfârºit în incendiul azilului în care era
internatã. Pânã atunci, însã, cititorul  este purtat,
cu o mânã sigurã, prin New York în perioada numitã
„The Roaring Twenties” sau „The Jazz Age”, apoi
la Paris, printre corifeii modernismului literar
european ºi american, pe Riviera ºi înapoi în
America, la Hollywood ºi în marile oraºe, unde
Scott, acum în culmea celebritãþii, îºi urmeazã
destinul în fond tragic, scriind cu ambiþie dar
devenind ºi o victimã uºoarã a alcoolismului, în timp
ce Zelda, deºi prinsã în vârtejul petrecerilor
mondene, îºi sprijinã cum poate soþul, sacrificându-
ºi propriile ambiþii art istice, ca pictoriþã ºi
prozatoare. (Ea a publicat un roman, douãsprezece
articole ºi unsprezece povestiri, iar picturile ei au
rãmas cunoscute doar unui cerc restrâns.) Zelda
ºi Scott trãiesc intens ºi oarecum iresponsabil dupã
principiul „seize the day”, devenind simboluiri ale
acelei epoci.

Versiunea care circulã mai intens o blameazã
pe Zelda pentru opera relativ redusã a lui Scott
Fitzgerald, pentru alcoolismul sãu ºi scurtimea
vieþii. Ea l-ar fi târât cu sila în runda nesfârºitã de
petreceri, cãlãtorii, beþii ºi jocuri de societate.
Aceasã interpretare este ajutatã de felul cum Scott
a folosit-o pe Zelda ca model pentru personajele
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Zeldei Fitzgerald
Virgil Stanciu

1 Therese Anne Fowler, Z: Un roman despre Zelda
Fitzgerald, traducere din englezã ºi note de Anca Peiu,
Humanitas Fiction, Bucureºti, 2015.
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feminine din The Great Gatsby ºi Tender is the
Night. Intrând în pielea Zeldei, Therese Anne
Fowler evidenþiazã latura obscurizatã a
personajului real: o fatã bunã la suflet, devotatã,
cam uºuraticã ºi iubitoare de glamour, împiedicatã,
ea, sã se afirme ca scriitoare de un soþ egoist care
merge pânã la a-i canibaliza scrierile.

Cartea mizeazã pe interesul mai general, de
naturã istoric-literarã, dar ºi sociologicã ºi
psihologicã, stârnit de „aventuroasa” (n-a fost
deloc) viaþã a artiºtilor americani fugiþi din „Sahara
lui Bozart” a lui Mencken (personaj influent în carte,
ca ºi în viaþa literarã a Americii) în paradisul cul-
tural al Parisului anilor 1920. Zelda Fitzgerald se
trezeºte cã este narator homodiegetic. Ea este
observatorul ºi povestitorul necreditabil al acestui
roman (paradoxal, deloc sentimental) care
rememoreazã, cu pãrtinire ºi distorsionare fireºti
pentru un punct de vedere „neobiectiv” ºi intersat,
materiale ultra-cunoscute despre colonia artisticã
americanã din Paris grupatã în jurul lui Gertrude
Stein, prieteniile sau aversiunile dintre scriitori, nu
tocmai subtilele combinaþii sentimentale, truda
zilnicã pe „câmpul alb cu oile negre” pentru a rãzbi
la luminã ºi celebritate, geneza operelor literare,
viaþa literarã ºi culturalã a Americii interbelice etc.
Pe scurt, destule informaþii (totuºi extraliterare)
pentru cel ce studiazã fenomenul ºi pentru mulþii
fitzgeraldieni, în frunte cu Radu Cosaºu. Deºi scrie

ficþiune, Therese Anne Fowler procedeazã ca un
cercetãtor cultural cuminte,documentându-se prin
parcurgerea corespondenþei dintre Scott ºi Zelda,
a celei a lui Scott cu confraþii sãi (scriitori, editori,
jurnaliºti) – scrisorile incluse în text, fictive, sunt
tributare ca spirit celor reale – lectura câtorva
biografii, a cãrþii-album The Romantic Egoists
conceputã de Scottie Fitzgerald, a producþiei
literare a Zeldei. Cu toate cã Zelda, Scott, Ernest
Hemingway ºi alte persoane reale apar în acea-
stã carte ca personaje de ficþiune, este con-
sideratã importantã redarea cât mai exactã a
amãnuntelor vieþilor lor, firul evenimentelor fiind
foarte atent urmat ºi efectele lor mãsurate cu
precizie. Hemingway este desenat cu o peniþã
sarcasticã: inferior ca talent lui Scott, crede Zelda,
îl trateazã pe acesta cu condescendenþã în
scrierile sale, aºa cum a procedat ºi cu mentorul
sãu, Sherwood Anderson. Pe deasupra, este un
fustangiu care nu se dã în lãturi sã flirteze grosolan
cu soþiile prietenilor. Regretãm cã autoarea nu-l
prezintã mai detaliat pe cel care a fost un adevãrat
pivot al modernismului american, cu influenþã
beneficã asupra multor autori: editorul Maxwell
Perkins.

În încheiere, amintim cã povestea Zeldei
Fitzgerald a consituit subiectul unui alt roman im-
portant: Alabama Song, de francezul Gilles Leroy,
Premiul Goncourt pe anul 2007.
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Cînd afli cã Evgheni Vodolazkin, specialist în
literatura rusã veche (nãscut, în 1964, la Kiev, acum
cercetãtor la Institutul Literaturii Ruse „Puºkinskii Dom”
din Sankt-Petersburg) a scris un roman a cãrui acþiune
are loc în Evul Mediu, îþi aminteºti brusc de limbajul
brut din scrierile cronicarilor noºtri sau din textele lui
Cantemir. Dar cînd deschizi „Laur”, „romanul neistoric”
al lui Vodolazkin (traducere de Adriana Liciu, Humanitas
Fiction, 2014), imediat îþi dai seama cã nu va fi o
problemã nici limbajul (din contra, limbajul e de-a dreptul
miraculos aici!), nici stilul, nici subiectul, cãci chiar din
primele pagini scriitorul face un salt pînã aproape în
zilele noastre, ca sã spunã istoria locului unde se sta-
bileºte bunicul personajului principal dupã ce acesta
este creºtinat. Apoi, Vodolazkin are teorii întregi
despre temporalitate ºi trecerea timpului, filosofii
despre timp atît de diferite faþã de cele tradiþionale, încît
uitã – intenþionat, fireºte – pe-un cîmp din Evul Mediu
un pet de plastic: „Apare acolo pentru cã am vrut sã
sugerez cã nu existã timp. ªi asta e ideea esenþialã a
romanului: existã veºnicie, nu timp”. „Am sã spun ceva
ciudat, zice Arseni. Mi se pare din ce în ce mai mult cã
nu existã timp. Totul existã pe lume în afara timpului,
altfel cum aº putea eu ºti viitorul de vreme ce nu a
fost?” Romanul e neistoric doar în sens cã autorul
insistã asupra ideii despre atemporalitate, a tot ce e
„în afara istoriei”, în afara timpului, interesîndu-l doar
ce e „veºnic viu”, valabil pentru omul din orice perioadã
istoricã. Pentru cã „literatura nu e despre epocã, nici
mãcar despre istorie. Literatura e despre om”.

Romanul începe ºi se terminã în acelaºi loc (satul
Rukina, Rusia) ºi þine exact cît trãieºte personajul
principal (80 de ani, n. 1440-m.1520), care are pe
parcursul vieþii mai multe nume (ºi douã porecle:
Rukineþul ºi Vraciul). În copilãrie e Arseni, dupã
moartea iubitei e Ustin (dupã numele ei – Ustina), cînd
se cãlugãreºte devine Ambrozie, iar cînd a primit
schima i s-a dat ºi un nou nume – Laur. Exact cîte
capitole are ºi cartea: „Cartea cunoaºterii”, „Cartea
renunþãrii”, „Cartea drumului”, „Cartea liniºtii” (plus
„Prolegomenia” de la început). Arseni este al treilea
copil în familie, doar cã primii doi „nu trecuserã de
primul an”. De bucurie cã în sfîrºit un nepot de-al sãu
a fost creºtinat, Hristofor a rãmas la mãnãstire ºi l-a
întrebat pe stareþ ce sã facã mai departe. „În principiu,
a rãspuns stareþul, nu am ce sã-þi spun. Doarã:
trãieºte, prietine, cît mai aproape de cimitir. Eºti atît
de lung, cã o sã fie anevoios sã te ducã acolo. ªi, în
general: trãieºte singur”. Hristofor era tãmãduitor cu
ierburi ºi ºtia sã scrie ºi sã citeascã ºi i-a transmis tot
ce ºtia nepotului sãu, care era foarte talentat ºi învãþa
totul din mers. Cînd bunicul îi povesteºte nepotului
din înþelepciunea lui, parcã eºti în faþa TV-ului, pe un
Discovery ºi mai interesant. De altfel, prima parte a
cãrþii, care cuprinde perioada copilãriei ºi a
adolescenþei lui Arseni (alãturi de Hristofor) este

Laur
Mihail Vakulovski

minunatã ºi dacã din cartea asta – oricum foarte bunã
– ar fi rãmas doar „Cartea cunoaºterii”, am fi avut
un roman cu adevãrat mare (apropo de premiile
cîºtigate la Bolºaia Kniga – Premiul Întîi ºi Premiul
Cititorilor, cartea mai cucerind ºi premiul Iasnaia
Poliana – Lev Tolstoi). Cînd Hristofor a murit (dupã
ce pãrinþii lui Arseni au fost rãpuºi de ciumã), nepotul
a rãmas în casa lui, cu darul-profesia lui ºi în locul
lui. Aºa a trecut prima etapã a vieþii lui – lumea în
care a existat doar el ºi bunicul sãu. A doua etapã a
fost la fel de dureroasã, pentru cã se terminã la fel
de tragic. E lumea în care a încãput doar el ºi Ustina,
o fatã care, fiind atinsã de ciumã, era alungatã de
peste tot, iar Arseni a primit-o în casã, s-au
îndrãgostit ºi aºteptau un copil, care a murit la
naºtere, alãturi de mama lui. Aici se terminã prima
parte a cãrþii, în momentul cînd Arseni rãmîne a doua
oarã singur-singurel (dar „moartea nu e numai
durerea despãrþirii. Ea este ºi bucuria eliberãrii”). Cînd
sãtenii vin la el, speriaþi de o nouã ciumã, Arseni nu
mai era de gãsit. ªi-a luat cu el doar cîteva leacuri ºi
niºte manuscrise de-ale lui Hristofor ºi a plecat. În
drumul sãu (al renunþãrii), Arseni salveazã de la
moarte foarte multe suflete, din mai multe localitãþi.
„Cuvintele, ca ºi slava lui, i-o luau înainte”, aºa cã la
el veneau mulþi oameni, dintre care unii, precum
cneazul Mihail, l-au ajutat sã cunoascã ºi alte
dimensiuni ale vieþii. Cartea are ºi o dimensiune
religioasã foarte viguroasã (deºi scriitorul spune cã
iniþial n-a vrut sã foloseascã lexicul religios, subliniind
cã Laur „nu propovãduieºte religiozitatea”. Cu toate
acestea, credincioºii vor înþelege mai bine romanul,
însã vã asigur cã lectura cãrþii e la fel de plãcutã ºi
pentru necredincioºi sau atei). Dupã moartea Ustinei,
fostul vraci Arseni trãieºte doar pentru ea, în locul
ei, cumva, cãci Arseni i-a jertfit viaþa în memoria
iubitei cu care n-a mai apucat sã se cãsãtoreascã.
Iubirea lui Arseni pentru Ustina învinge pînã ºi timpul,
pentru cã cu timpul nu numai cã nu slãbeºte, ci
devine tot mai puternicã. Cînd a fost întrebat în
cãlãtoriile lui periculoase cine e, a spus cã e Ustin ºi
de atunci a devenit alt om. Ustin n-a mai vindecat ºi
a renunþat ºi la cuvintele care erau mai importante
decît leacurile, devenind nebunul întru Hristos Ustin.
Drumul lui Arseni se întîlneºte cu drumul unui învãþat
italian, Ambrogio, specialist în sfîrºitul lumii. Acesta
ajunge în Rusia, unde e rugat de posadnicul Gavril,
la care se oprise, sã punã o candelã la sfîntul
mormînt din Ierusalim în amintirea fiicei lui. Iar
Ambrogio îl convinge pe Ustin sã-l însoþeascã ºi
aºa începe „Cartea drumului”, unde Arseni redevine
vraciul Arseni ºi iar salveazã oameni. În tot acest
timp el vorbeºte cu Ustina, o þine la curent cu cele
întîmplate, i se confeseazã. Cînd s-a întors la
Pskov, posadnicul Gavril l-a rugat sã rãmînã la el.
Arseni simte cã parcã timpul s-a întors peste cap
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ºi istoria se repetã, i se confeseazã Ustinei cã poate
o va reîntîlni ºi pe ea, dacã timpul s-a dat înapoi.
Dar doar ciuma e la fel, Arseni îi ajutã pe oamenii
din oraº, apoi se întoarce la mãnãstirea sfîntului
Kiril („Drumul este cel mai bun medicament”), unde
fusese în copilãrie cu bunicul sãu ºi unde se
cãlugãri sub numele de Ambrozie. Iar cînd a primit
schima i s-a dat ºi ultimul nume – Laur. Cum i-a
spus odatã Hristofor, întoarcerea le e proprie nu
numai pãsãrilor, ci ºi oamenilor. Cartea e foarte
atent ºi minuþios construitã, ca un covor tradiþional.
Evgheni Vodolazkin înþeasã fire la începutul cãrþii,
în copilãria lui Arseni, ca sã le înnoade la bãtrîneþile
lui, în acelaºi loc, practic, deºi personajul nostru
nu a stat deloc locului. Primind-o pe fata gravidã în
peºtera sa ºi salvîndu-i fiul de oamenii furioºi, care
credeau cã a pãcãtuit cu Diavolul, ºi de aceea la ei
e foamete, Arseni închide cercul deschis cu Ustina
ºi fiul lor mort la naºtere. Aºa E.V. a închis ºi cercul
lui Arseni: nãscut ºi mort în acelaºi loc, deºi n-a
stat deloc pe loc.

Evgheni Vodolazkin spune într-un interviu filmat
cã dupã ce a terminat romanul a avut o depresie
cumplitã, pentru cã i s-a pãrut cã n-a reuºit sã realizeze
ce-ºi propusese, noroc cã le dãduse manuscrisul unor
scriitori a cãror pãrere l-a scos din acea stare cumplitã,
pe care aº compara-o cu depresia postnatalã. Scriitorul
zice cã acest text are noroc temporal ºi cã dacã ar fi
apãrut mai devreme n-ar fi picat la fel de bine. Spune
cã e un roman despre un om din afara timpului, un

„contemporan” ºi cã a încercat sã scrie despre ceea
ce caracterizeazã omul în general.

Evgheni Vodolazkin a scris un roman despre
cum, urmîndu-ºi conºtient calea, omul se poate salva
ºi pe sine, ºi pe cei de lîngã el. Un roman care are
mai multe coduri ºi poate fi citit pe niveluri diferite. Un
roman despre credinþã, despre timp, despre scris ºi
citit, despre cum fiecare literã are forþa ºi semnificaþia
ei ºi despre cum literele se adunã în cuvinte, iar
cuvintele în propoziþii, fraze ºi poveºti. Un roman
despre toate leacurile naturale posibile, pentru orice
boalã, despre toate pãcatele (mici ºi mijlocii), un ro-
man foarte bine gîndit, construit ºi scris (cercetãtorul
Evgheni Vodolazkin cunoaºte atît de bine perioada
despre care scrie, încît stilul cãrþii se justificã de la
sine, el susþinînd sensul, ideile cãrþii, nu
înfrumuseþîndu-l). Un roman (ne)istoric, biografic, de
aventuri, duhovnicesc (exact cum e ºi filmul „Ostrov”),
ºtiinþifico-fantastic, existenþial, avangardist, care se
citeºte cu mare interes ºi cu plãcere maximã. Nu în
ultimul rînd – un roman foarte bun, care nu seamãnã
cu ce se scrie acum în Rusia, ceea ce ne face sã
înþelegem cã o culturã cu adevãrat mare trebuie sã
respecte diversitatea ºi concurenþa.

Evgheni Vodolazkin spune cã primeºte foarte
multe reacþii despre aceastã carte frumoasã de pe
toate meridianele globului, de la oameni de toate
profesiile ºi vîrstele. Cineva i-a scris cã era bolnav,
dar, citind cartea, s-a lecuit. Oricum, lectura acestei
cãrþi vã poate face numai bine!
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Romanul Bariera de dincolo de zid al Danielei
Crãsnaru, apãrut la editura Paralela 45 în anul
2013, propune cititorului metafora jocului cu
posibilitãþile narative, cu scrierea ºi rescrierea
trecutului. Având o recunoscutã experienþã de
poet, fiind autoarea a peste zece volume de poezie,
premiate de diverse instituþii de profil (Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru poezie, Premiul Academiei
Române pentru întreaga operã, Premiul Fundaþiei
Rockefeller pentru literaturã, Premiul Academiei
Americane de Poezie, Premiul Cartagia), publicând
ºi literaturã pentru copii sau prozã scurtã, Daniela
Crãsnaru realizeazã prin Bariera de dincolo de zid
un experiment literar ce se impune a fi privit din cel
puþin trei perspective: perspectiva narativã, cea
internã, a structurii ºi cea a modului de raportare la
cititorul implicit.

Romanul spune o poveste a ratãrii. Radio-
grafiatã, analizatã în detaliu, savuratã cu maso-
chism de cãtre autorul implicit, ratarea apare ca un
stigmat aplicat, într-o formã sau alta, tuturor
personajelor. Surprinzând în prima parte viaþa mai
multor personaje în vremea de glorie a
comunismului (în care personalitãþile naive ºi
idealiste, care refuzã pactul cu sistemul, sunt
inevitabil condamnate la invizibilitate socialã),
urmând în cea de-a doua sã înfãºiºeze destinul
acestora în diverse perioade de dupã Revoluþie,
romanul vorbeºte despre expresivitatea ratãrii în
multiplele sale moduri de exprimare. Fie cã îºi
trimite personajele la spitalul de nebuni sau în
acþiuni de misionarism în þãri exotice, fie cã le
supune unei sinucideri lente, într-o anulare deplinã
de sine pe parcursul a zeci de ani, Daniela
Crãsnaru se joacã într-un stil aproape senzorial
cu vieþile creaþiilor sale de hârtie, construite în aºa
fel încât, pânã la finalul romanului, îi simþi în carne
ºi oase, mergând pe stradã alãturi de tine, cu
aºteptarea de a fi tras de mânecã pentru a þi se
povesti, mai departe, Povestea. Romanul reuºeºte
sã creeze sentimentul decreptitudinii ºi al unei
inutilitãþi generale fãrã prea mare efort; banalitatea
în care se scaldã, aproape într-o stare hipnoticã,
personajul principal transpune un tragism care nu
are nevoie sã fie discursivizat de cãtre narator,
sarcinã lãsatã exclusiv în seama cititorului implicit.

Structura romanului este complexã, cu fire
narative care se întâlnesc ºi se întrepãtrund în ul-
tima parte a naraþiunii. Bariera de dincolo de zid
este spaþiul de desfãºurare a unei minþi antrenate
în jocul de ºah (firele narative aparent paralele se
încruciºeazã cu precizie ºi ingeniozitate). Romanul
este structurat în douã pãrþi, sciziune argumentatã
narativ de „Cuvântul la mijloc”: „Cine ºi-ar fi imaginat
cã dupã mai bine de douãzeci de ani voi mai con-
tinua sã mã gândesc la soarta acelor pagini uitate
într-o dischetã pe care niciun calculator de azi n-o

mai poate citi?” (p. 139) Mizele povestirii se
rediscutã, se negociazã pe parcursul cãrþii.
Naratorul-povestitor, fie se confeseazã într-un jurnal
(„Va trebui sã renunþ la niºte paralelisme obositoare,
fãcute. Nu gãsesc rezolvarea pentru scena de
început. Sunã Titel. Un telefon providenþial. Stã
câteva zile în Vatra. Tocmai bine ca sã-mi descrie
un platou de filmare ºi tipul de conversaþii dintre cei
de pe platou. Promit cã pânã termin cartea mã voi
învrednici sã merg pânã la Buftea ºi sã refac
secvenþa cu pricina, ca sã nu scriu, vorba aceea,
dupã ureche, cã nu-i frumos. Dacã Grecia tot n-o
s-o vãd ºi o s-o fac din lecturi, mãcar Buftea.” (p.
18), fie se dedubleazã ºi, într-un discurs la
persoana a II-a, îºi discursivizeazã limitele ºi
strategiile narative, posibilitãþile de organizare
textualã sau tehnicile de construcþie a personajelor
astfel încât acestea sã capete carne ºi sânge ºi sã
se desprindã treptat sub atributele sale demiurgice:
„În schimb Adina Gal nu-mi spune mai nimic. N-o
dibui. Tot încerc sã dau la o parte lava pietrificatã
de la Pompei în speranþa cã voi da peste cine ºtie
ce efigie nemaipomenitã ºi am sentimentul cã râcâi
degeaba, cã dedesubt e un mozaic banal, fãcut în
serie.” (p. 90) Povestea acestui travaliu
scriitoricesc într-o deplinã confesiune asupra
îndoielilor ºi deciziilor narative scindeazã firul narativ
ºi schimbã registrul lingvistic reuºind astfel sã
menþinã suspansul. Scriitura este antrenantã ºi are,
de asemenea, pagini întregi de prozã poeticã.

Romanul creeazã profilul cititorului implicit,
creditându-l ºi oferindu-i adesea indicii pentru
recompunerea sensurilor ascunse. Lansarea
diverselor piste ficþionale, a multiplelor fire narative,
de o complexitate ºi o acuitate sporite revendicã
prezenþa angajatã, atentã ºi meticuloasã a unui
cititor profesionist.

Rescrierea trecutului
Simina Raþiu

STILNESS SCREAM, 2013
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*
Pe cealaltã coastã, a vestului, o pãdure anticã e-ngropatã,
De la ultima glaciaþiune, potopul, scufundarea, stratul de turbã.
Azi, totul e dezgolit pe stâncile de pe þãrm,
Cãlãtorind douãzeci de mii de ani de luminã a soarelui,
ªi douãzeci de mii de ani de vânt ºi cãdere continuã a meteoriþilor,
Rãdãcinile copacilor, pãstrând formele lor,
Repetã ambiguu somnul ºi trezirea.
Apa se scurge de pe stânci,
Uneori devine flux ºi îmi agitã inima.
“Dar ce ºtim noi? Pânã unde putem merge?”
Nu mi-am imaginat niciodatã cã mã voi gândi aici la bocetul lui Goethe,
Pe coasta aceasta, unde Literele coreene ºi Literele ruseºti sunt împrãºtiate.
Cu diafana apã sãratã a valurilor bãtând þãrmul,
Spãl un mãr stricat ºi muºc din el.
În umbra valurilor înspumate în alb,
Se oglindeºte surâsul delicat al Dragostei.

*
Cum ºi-a dat naºtere ei înseºi?
Ce urme ale creºterii rãmân?
Pãdurea, în cele din urmã, este culoarea apei.
Este culoarea norilor, a granitului,
Culoarea ploii ºi ninsorii, a frunzelor putrede.
Plutind ca o insulã pe o cantitate uriaºã de apã,
Aceastã pãdure, în acest þinut, se clãtinã uºor.
Este culoarea ceþii, a acelor de gheaþã. 
Dintre toate culorile apei,
Ca ºi cum ar urmãri scara muzicalã a naturii,
Toate nuanþele de verde cresc.            
Împreunã cu respiraþia ºi vibraþia clorofilei,
Tonurile latente de verde se ascut precum o coadã de batoidea*.           
Ele înfloresc, fluturã, înnebunesc,
Ce fel de miºcare din acest proces ar putea fi înregistratã de gramofonul naturii?
Iatã, aceastã viþã de vie este exact izomorfã cu vârtecuºul pãrului meu,
Dansând cu putere spirala vieþii, ca o scoicã.

*
Aflându-ne calea între lumea copacilor ºi lumea mineralelor,
Am mers mai departe, urcând pe versantul nordic al verii.
Cãrarea a devenit râu, apoi noroi,
Apoi, din când în când, o scarã greu de urcat, din pricina rãdãcinilor dezgolite.
Cãrarea se gãsea între noroi ºi cer,
Între luminã ºi verde.
Între apa curgãtoare ºi pãmântul rãmas,
Între timpul curgãtor ºi imaginile rãmase.
Noi am urcat pe acolo, poticnindu-ne ºi, în curând, am ajuns
Pe un loc stâncos, uscat ca oasele, mirosind a sulf,
Cerul era atât de curat, albastru ca miezul nopþii
ªi norii grei albi înaintau de parcã se târau pe cer.
Îmi întorc inima privind în albul lor ºi îmi închipui un viscol în miezul iernii.
Apoi, rãceala neaºteptatã ne pãtrunde obrajii.
În “albul” ce înveleºte tot, mulþi soldaþi adorm.
Putem vedea chiar cuvintele lor îngheþate, picurând-le din gurã.
  

(Traducere ºi prezentare de Yoshiro Sakamoto)

*specie de peºte oceanic

Keijiro Suga

Keijiro Suga s-a nãscut în 1958. Acutualmente trãieºte la Tokyo unde predã la Universitatea Meiji cursuri de Culturã
Virtualã ºi Criticã. A fost discipolul lui ªtefan Baciu, pe care l-a cunoscut în 1986, în Hawaii. Este un mare cãlãtor
ºi þine jurnale lirice de cãlãtorie, inspirate de elementele pãmântului. A publicat patru cãrþi de poezie ºi zece cãrþi de
eseu. Poemele care urmeazã fac parte din proiectul de poezie Agend’Ars. Titlurile poemelor lipsesc intenþionat.    
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Giorgio în Waikiki 1 –
Jorge Luis Borges
Keijiro Suga

ªtefan Baciu. Poate unii cititori îºi amintesc acest
nume ca pe acela al poetului care a realizat prima
antologie de poeme suprarealiste latino-americane.
Poetul, care s-a exilat în Brazilia odatã cu venirea la
putere a regimului comunist în patria sa chiar dupã al
Doilea Razboi Mondial, s-a mândrit toata viaþa cu faptul
cã Cioran (numele acesta atât de parfumat ar putea fi
cunoscut mai degrabã în pronunþie francezã) i-a predat
filosofie în liceu pe când încã publica în România. În
Brazilia, Baciu s-a întâlnit cu Carlos Lacerda, un mare
ziarist ºi fondatorul ziarului “Tribuna da Imprensa” din
Rio de Janeiro. Baciu a început sã lucreze ca jurnalist
internaþional sub conducerea lui Lacerda ºi, în anul care
a urmat Revoluþiei Cubaneze, a publicat prima carte
din lume despre revoluþia pe care a criticat-o atât de
drastic. Ulterior, a plecat din Brazilia în America de Nord,
rãspunzând invitaþiei universitãþii din Seattle, ca sã
predea ca profesor de literaturã latino-americanã. La
scurtã vreme, a traversat Oceanul Pacific spre
arhipelagul Hawaii ºi acolo a trãit cum-necum predând
limba spaniolã la universitate. Faptul cã un român care
trãise mult timp în Brazilia a fost magistrul meu de limba
spaniolã mi s-a pãrut cã a însemnat limitarea capacitãþii
de a stãpâni eu însumi aceastã limbã; totuºi, aceasta
este o poveste imemorialã ºi ireversibilã acum. Deºi
mã aflam atunci la sfârºitul tinereþei mele, nu am putut
deveni nici poet, nici nebun, nici criminal ºi nici surfer.
În aceastã perioadã de imaturitate, el mi-a fost adecvat
ca magistru.

Într-o searã, îi recitam Lautréamont magistrului,
aºa cum mi-a cerut sã fac, aºezându-ne pe banca
instalatã pe pavajul de-a lungul plajei Waikiki. Puterea
destul de slãbitã a ochilor sãi l-a silit sã poarte
întotdeaunã ochelari groºi, de un verde întunecat.
Bãtrânul îºi pierduse deja rãbdarea sã urmeze ºiruri
de litere pe pagini, aºa cã, de obicei, pe oricare dintre
studenþii sãi pe care îi prindea prin facultate, îi punea
sã-i recite opere familiare, de parcã doar le-ar fi verificat.
Când a auzit numele lui Lautréamont din gura
studentului specializat pe antropologie ºi mai cu seamã
a unui japonez la cursul lui de literaturã latino-americanã,
românul a clãtinat din cap de parcã i s-ar fi pãrut
incredibil. Iar de îndatã ce eu l-am numit “Un poet
francez din Uruguay”, m-a corectat cu “Un poet
uruguayan care scrisese în francezã”, zâmbind cu un
colþ ridicat al gurii. Nu am crezut cã observaþia aceasta
a fost chiar corectã, dar gândirea unuia de pe alt con-
tinent este altfel. Dincolo de recitarea unei bucãþi din
“Cãsãtoria dintre un om ºi un rechin” sau din “Naufragiul
corãbiei” se întindea plaja artificialã. Dincolo de plaja
artificialã se întindea marea artificialã. Dincolo de marea
artificialã se întindea infinit oceanul vehement.  Dincolo
de toate, apusul de soare dureros încerca nesãþios sã
repete amurgul.

Mai erau câteva momente pânã ce raza de luminã
verde avea sã zboare spre orizont. Într-un moment,
magistrul m-a oprit din recitat ºi a murmurat în englezã,
acela e Georgio, nu-i aºa? Capãtul privirii lui se
îndrepta spre un bãtrân. Acesta stãtea pe nisipul plajei,
singur în costum business gri-întunecat, pãrând chiar
deplasat aici în Waikiki. Îmbrãcãmintea lui era atât de
decentã, cu excepþia picioarelor sale goale. Pânã
atunci, am vãzut lumea ca el. O scenã pe înserat cu
niºte domni în vârstã în costume business, cu
cravatele relaxate, stând cu picioarele goale pe plajã,
privind spre mare. Nimeni nu conta pe ei totuºi ei
arãtau atât de bizar în comparaþie cu mulþimea
îmbrãcatã în costum de baie. Eu îi mai vãzusem pe
plajele de la Miami, Ipanema, ºi Mar de la Plata. Multe
staþiuni de pe litoralurile din America de Nord ºi de
Sud au fost inaugurate de burghezii evrei din lumea
nouã. Bãtrânul, pe care magistrul l-a bãnuit ca fiind
Georgio, privea doar spre mare, iar noi îi vedeam doar
spatele. Atunci, un om durduliu, de vârstã mijlocie, în
cãmãºã hawaianã, s-a apropiat de el, i s-a adresat
strângându-i mâna, ºi au schimbat douã sau trei
cuvinte, apoi a plecat. El a privit mai departe spre
mare.

„L-ai vãzut pe tipul gras? E angajat.” mi-a spus
Baciu.

„Angajat? ca ce anume? ” m-am încurcat eu.
„A angajat acel om ºi îl face sã-l salute, de fiecare

datã aºa cum zãboveºte pe plajã.
„Bine, ºi noi îl salutãm acum.”
Eu îl acompaniam pe magistrul slãbit sã se ridice,

apropiind-ne de acel bãtrân.
Giorgio. L-a salutat Baciu. Vocea magistrului l-a

fãcut sã se întoarcã spre noi. Dupã o clipã de tãcere,
acesta i-a rãspuns. Ah, ªtefan. I-a strâns mâna lui
Baciu ºi simultan i-a atins obrazul cu mâna stângã.
Astãzi trebuie sã contãm pe percepþia tactilã aºa cum
o facem acum, altfel nimic nu mai e sigur. Bãtrânul
i-a spus aºa. Mi s-a pãrut cã este un scenariu pe
care l-a repetat minuþios de multe ori înainte.

„Sunt complet de acord“, i-a rãspuns românul.
Giorgio a continuat, vederile noastre fiind deteriorate,
aceste douã globuri ale noastre au pierdut legãtura
cu globul unde ne sunt picioarele, ºi de asemenea,
cu globul cel mare care este pe cale de a se scufunda
acolo, dacã s-ar pune în discuþie geocentrismul.

Da, mai cu seamã, vorba acesta din urmã:
legãtura cu globul cu adevãrat mare e atât de
dureroasã cã devine treptat neclarã, pentru cã orice
fiinþã o poate avea doar prin luminã.

1 Waikiki este plaja cea mai mare ºi cunoscutã din
Hawaii. Keijiro Suga a scris eseul acesta ca un omagiu
pentru magistrul lui, ªtefan Baciu.
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„Aºa suntem noi doi, ªtefan. Aºa suntem“. Italianul
a rãspuns cuvintelor de consolare ale românului cu
acelaºi simþãmânt.

Simþim schimbarea delicatã de nuanþã a culorilor
apusului de soare, cãlcând cu picioarele goale pe nisipul
de pe plajã. Aceasta este cea mai mare mângâiere pentru
cele douã globuri ale noastre care scobesc ferestre în
craniu. Aºa ar fi trebuit sã gândeascã ºi bãtrânul poetul
ionic orb, Milton, Joyce ºi omul acela din La Plata.
Conversaþia dintre cei doi s-a fãcut în limba castilianã
din Porteno (accentul celor din Buenos-Aires). Eu m-
am gândit la o discuþie lingvisticã despre Diálogo, atât
de deviatã etimologic încât dacã „Diá” din Diálogo nu ar
însemna o „despicare” de logos-uri, ci „ziua”, Diálogo ar
însemna “cuvânt de zi”, deci ar fi chiar nimerit prin definiþie
sã facã Diálogo la sfârºitul zilei.

Dialogul lor pe plajã continua. ªtefan mi-a spus:
noi am vorbit aºa, întotdeauna, despre aceeaºi temã
la fiecare întâlnire. Adicã, noi am început sã discutãm
când ne-am întâlnit prima datã pe 14 februarie 1957 la
Punta del Este (o staþiune pe litoral în Uruguay). S-ar
putea spune cã aceastã discuþie este, într-un cuvânt,
despre întrebarea dacã toate amurgurile sunt la fel în
fiecare searã, sau nu.

Pãrerea lui Giorgio a fost urmãtoarea: nu existau
nici mãcar douã amurguri la fel pentru omul care îºi
pãstreazã bine amintirile. Formele ºi culorile norilor,
conturul orizontului, mai mult decât atât: senzaþia
delicatã pe care i-au adus-o variaþiile de temperaturã
sau umiditate, ele se alcãtuiesc firesc din acest fel de
diferenþe orbitoare în fiecare zi. Spre deosebire de el,
ªtefan a insistat cã oamenii trec prin niºte amurguri
identice, în ciuda tuturor diferenþelor pe care le-a
enunþat Giorgio. Cu siguranþã, nuanþele cromatice ale
norilor ºi ale cerului presupun eterogenitatea spaþiului-
ºi-timpului, dar brusc ele apar incontestabil exact la fel
ºi aceasta îi aduce omului simþãminte extrem de
dureroase care nu pot fi exprimate. Cei doi mi-au cerut
sã-mi spun ºi eu pãrerea. Am ezitat dar le-am spus cu
voce ºoptitã: Nu a fost un lucru pe care sã-l pot povesti
având încredere în mine.

 
Solo una cosa no hay, Es el olvido.2

 “(Doar un singur lucru existã, este uitarea. )”

Cei doi bãrbaþi bãtrâni cu hipermetropie priveau
din nou spre mare, ridicând puþin un colþ al buzelor,
cu chipul marcat de sentimente amestecate de
admiraþie, dispreþ, zeflemea, cãinþã ºi speranþã.

Nu m-am putut gândi decât la Ireneo Funes3,
bãiatul, care nu poate sã uite nici mãcar o clipã, care
îºi poate aminti toate tulpinile, crengile ºi fructele dintr-
un spalier de viþã de vie la numai o privire. Funes,
care se lãuda cã deþinea o memorie mai bogatã decât
suma tuturor amintirilor oamenilor izvorâtã de la
formarea lumii încoace, s-a încurcat în faþa faptului
cã dulãul pe care l-a vãzut dintr-o parte la ora 3:14 nu
putea fi identificat cu acelaºi câine pe care l-a vãzut
la ora 3:15 ºi nu înþelegea cã cele douã fãpturi se
încadrau în specia aceeaºi“câine”. Dar eu nu pot evita

îndoiala asupra poveºtii despre Funes, maºina de
memorie în care percepþia ºi memoria se contopesc
ºi se sincronizeazã complet. Se spune cã el putea
repeta ºi relua încã o data ce se întâmpla într-o zi,
dar mi se pare cã asta e imposibil, fiindcã nicio fiinþã
nu poate sã-ºi opreascã percepþia în timp ce încearcã
sã reînfãþiºeze evenimente. ªi e imposibil sã le
reproducã fãrã a omite nici mãcar un moment. Altfel,
ar trebui sã-ºi abandoneze viaþa în reluare eternã. În
plus, el a putut sã stãpâneascã uºor limba englezã,
francezã, portughezã ºi latinã, Însã limbajele au izvorât
din puterea de a abstractiza fãrã sã poatã fi determi-
nate simultan contururile lor. Limbajele sunt dispuse
sã uite diferenþele dintre ele. Prin urmare, cred cã
aceastã inexactitate ar fi atât de insuportabilã pentru
Funes, care este concentrat temeinic pe
individualizare ºi pe unicitatea lucrurilor. Eu nu le-am
spus nimic din toate acestea. Soarele sãruta deja
orizontul.

Privind în amurg, verificãm noi uitarea ca sã ne
vindecãm de memorie? Giorgio Luigi Borghese,
prietenul nostru italian, nãscut la Trieste în 1899 ºi-a
petrecut mult timp din viaþã pe ambele maluri ale râului
La Plata. Dupã aceea a plecat cãtre Oceanul Pacific.
În 1986 a murit la Papeete. Numele Borghese este
Bourgeois în limba francezã, Bürger în germanã,
Burger în englezã ºi Burguês în portughezã folosit
astãzi ca standard. Borges, în limba spaniolã. Toate
personajele care poartã aceste nume sunt, într-adevar,
aceeaºi singurã fiinþã: Giorgio, aºa cum îi spunea
românul. ªi noi am râs de gluma aceasta a lui.

2 Jorge Luis Borges, “Everness”
3 Jorge Luis Borges, “Funes el memorioso” UNTITLED, detaliu, 2013
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Fie filosof ori istoric, fie critic ori artist, un
intelectual autentic îºi creeazã opera din impulsurile
unei structuri sufleteºti mai adînci, iar nu din
ecourile, oricît de transfigurate sau sublimate, ale
unor evenimente superficial biografice. Pe de altã
parte, este incontestabil cã existenþa sublunarã a
unui creator, experienþele sale cele mai semni-
ficative au un impact real asupra configurãrii ºi
manifestãrii personalitãþii. Transferul de la viaþã la
operã este însã un proces complicat,o me-
tamorfozã misterioasã, un fenomen de “cutie
neagrã”, care infirmã aparenþele oricãrei analogii.
Dacã, într-adevãr, influenþa avatarurilor biografice
ale unui autor asupra creaþiei sale este dificil de
urmãrit ºi nu poate fi confundatã cu prezenþa unor
elemente de ambianþã istoricã, rãmîne în schimb
uºor de observat cã acestea din urmã constituie
în majoritatea cazurilor materia sau materialul
predilect ºi chiar imperios, de fapt inevitabil, al
oricãrei construcþii imaginare, cînd este vorba de
scriitori ºi artiºti. Iatã de ce, mãcar în aceastã ultimã
împrejurare, cunoaºterea biograficã trebuie
consideratã o contribuþie necesarã ºi în definitiv
indispensabilã la înþelegerea creaþiei artistice ºi,
mutatis mutandis, în general intelectuale, spre a nu
mai spune cã ºi viaþa poate fi o operã.

Filosoful, istoricul ºi criticul literar se aflã
bineînþeles într-o situaþie mai specialã, cãci ei nu
fabuleazã, nu imagineazã (deºi cîteodatã se
servesc ºi ei de presupoziþii pentru a umple unele
goluri de informaþie sau de argumentaþie), ci tind
cãtre o anumite, obiectivitate, fie logicã, fie
reconstitutivã, fie fenomenologicã. Un critic se
supune constrîngerilor operei de care se ocupã ºi
nu dã sau nu trebuie sã dea expresie speculaþiilor
lui subiective. În caz contrar prestaþia lui se
compromite prin improprietate ºi devine purã ficþiune
gratuitã, împrumutînd statutul operei de artã. Cînd
însã criticul se manifestã ºi ca romancier sau ca
poet, biografia lui dobîndeºte un grad suplimentar
de relevanþã exegeticã ºi de semnificaþ ie
explicativã. De obicei, pretenþia lui literarã nu e la
înãlþimea celei principale, iar uneori arta se interferã
cu examenul critic pînã la o plãcutã, dar vai! cu
totul nepotrivitã, ori în tot cazul netrebuitoare
indistincþie, cum se întîmplã cu atîtea pagini de isto-
rie literarã datorate inestimabilului scriitor G.
Cãlinescu. Numãrul criticilor care ºi-au încercat
puterile ºi în planul creaþiei imaginare este destul
de important ºi îi cuprinde în mod cel puþin onorabil
ºi pe G. Ibrãileanu, pe E. Lovinescu, Vladimir
Streinu, Mihail Sebastian, Perpessicius ºi alþii.

De ultimul s-a interesat de mai multã vreme,
în aspiraþia spre o monografie care se lasã încã
aºteptatã, criticul ºi istoricul literar clujean Teodor
Tihan. De curînd, el ne-a fãcut o remarcabilã surpri-
zã, printr-o carte despre un manuscris necunoscut

al neuitatului critic, “Pretext cehovian. Un jurnal
inedit marca Perpessicius” (Editura Ecou Tran-
silvan, 2014). Aflat într-o vacanþã estivalã la Piteºti,
prin 1950, împreunã cu soþia, criticul a þinut un fel
de jurnal, numit de el ºi “silvestru”, rãmas în grija
fiului sãu, distinsul italienist Dumitru D. Panaitescu,
care i l-a transmis autorului cãrþii de care vorbim.
E un manuscris de circa 60 de pagini, pe care ne-
am fi bucurat sã-l gãsim reprodus în volum, spre
satisfacþia integralã a curiozitãþii noastre. Dar
Teodor Tihan a preferat sã ne lase “sur notre faim”,
oferindu-ne în schimb, pînã una alta, o prezentare
ºi un comentariu critic cu numeroase puncte de
interes. El pare convins cã biograficul marcheazã
opera, de aºa manierã încît poate fi socotit, cel puþin
în cazul lui Perpessicius, “o dimensiune esenþialã
a acesteia” (p. 33), cu atît mai mult cu cît jurnalul în
chestiune e documentul unei iubiri întîrziate ºi
tãinuite, dar revãrsate acum într-o confesiune, care
produce impresia unui rãscolitor abandon senti-
mental. Obiectul acestei pasiuni ar fi fost o anume
Elena, custodã la Biblioteca Academiei, unde avea
sã se petreacã ºi întîlnirea dintre cei doi protago-
niºti. Idealizînd-o din depãrtarea capitalei argeºene,
ºi alcãtuindu-i un portret din numeroase detalii
sugestive, criticul îi inventeazã ºi un nume pe
mãsurã: Chérisson. Aºa i se va adresa mereu, pe
tot parcursu jurnalului sãu “silvestru”, într-o atmos-
ferã care o aminteºte p aceea din teatrul ºi din proza
lui Cehov, intrînd cu ea într-o cu totul semnificativã
rezonanþã. O coincidenþã simpaticã a fãcut figura
scriitorului rus sã se fi aflat schiþatã pe coperta caie-
tului ºcolar, pe care Perpessicius, abia sosit, l-a
cumpãrat dintr-o librãrie piteºteanã, o întîmplare
plinã de un tîlc anticipat.

Raportarea la spiritul ºi la drama personajelor
cehoviene þine numai de reala înrudire a sensibilitãþii
celor doi scriitori, relativã totuºi ca oricare alta, ci
ºi de poziþia ºi relaþionalitatea acestora. Dar Teodor
Tihan, ca orice comparatist care se respectã, sur-
prinde ºi diferenþa care marcheazã originalitatea:
“eroii lui Cehov, chiar dacã nu ignorã cu totul cã
încep ºi ei a  îmbãtrîni, mai au, totuºi, încã destulã
încredere în posibilul lor nou destin” (p. 185), în
vreme ce Perpessicius, “avînd conºtiinþa clarã a
propriei finitudini în univers, el nu are nici spaima ºi
nici relativa indiferenþã, pe care o afiºeazã indivizii
altor seminþii. Criticul se supune, la urma urmei,
condiþiei sale umane, adãugîndu-i, însã, mereu
acesteia înþelegerea sa ca poet apt sã discearnã
ºi sã resuscite oricînd marile sensuri ale vieþii ºi
lumii, dar ºi sã le transpunã, ca pe un necesar
remember, pe portativul inefabil al elegiei” (p.
184).

Dar Teodor Tihan împinge comparaþia ºi mai
departe ºi ajunge la... Thomas Mann, popas ºi prilej
analitic oarecum neaºteptat pentru un întreg capitol

Biografie ºi creaþie
Florin Mihãilescu
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final. De bunã seamã cã aici delimitãrile sînt mult
mai frecvente, iar în definitiv apropierile, la rîndul
lor, pot fi considerate mai ales fortuite, ceea ce însã
nu micºoreazã calitãþile demersului critic al
autorului nostru, deºi fixeazã locul acestuia în
marginile unui fel de addendum.

Sã ne întoarcem acum la centrul de greutate
al cãrþii lui Teodor Tihan. Iubita criticului, care
focalizeazã întregul sãu interes, este o persoanã
de aproximativ 30 de ani, în timp ce diaristul are de
douã ori aceastã vîrstã ºi îºi asumã implicaþiile
diferenþei cu luciditate ºi uneori cu ironie. Teodor
Tihan e de pãrere cã aceastã “tomnaticã” iubire “a
marcat profund existenþa” (p. 70) lui Perpessicius,
punîndu-l cîteodatã faþã de obiectul ei într-o poziþie
de oarecare vasalitate (p. 123). Fapt este însã cã
el îºi transfigureazã în asemenea mãsurã acest
obiect al pasiunii lui încît chiar autorul de astãzi
crede în dublarea fiinþei sale printr-una “pe care a
imaginat-o dintr-un prea plin al inimii sale” (p. 111).
Criticul însuºi vorbeºte undeva de “fantasma”
învestitã “cu un nume fantezist” (p. 154), iar Teodor
Tihan scrie altundeva la rîndul sãu cã diaristul atrage
chiar el atenþia asupra situaþiei cînd se referã “de
fapt, nu la o persoanã realã, ci doar la o întrupare
fantasmaticã a acesteia”(176).

Însã jurnalul “silvestru” al lui Perpessicius,
consacrat în principal tulburãtoarei poveºti de
dragoste dintre un bãrbat sexagenar ºi o femeie
aflatã în deplinã floare a vîrstei (de comparat ºi cu
alte cupluri precum cele din “Adela” sau din “Enigma
Otiliei” – aviz amatorilor!), ar fi trebuit sã-i dea ocazia
autorului sã consemneze ºi unele “ecouri ale vremii
sale” (p. 125), prezumtiv dar ºi sugestiv negative

sub aspect politic, mai ales cã 1950 a fost ºi un an
de vîrf al oribilului “experiment Piteºti! Aceasta ar fi
accentuat caracterul manuscrisului de “literaturã
de sertar”. Dupã cum rezultã din analizele lui Teodor
Tihan, aceste ecouri nu par a fi numeroase, cãci
criticul academician se aratã mai degrabã prudent,
iar uneori doar aluziv. Atitudinea lui transpare ºi chiar
se afirmã direct în comentarea unor articole ale lui
Gorki, anterioare instalãrii dictaturii sovietice ºi
adeziunii scriitorului la noua ordine politicã, o reo-
rientare în care un rol important l-a avut ºi prietenia
cu Lenin. Pornind de la un text despre Puºkin ºi
subliniindu-i ideea centralã, Perpessicius se întreba
retoric: „ce rãspuns mai rãspicat la pretenþia dic-
taturii proletariatului s-ar putea formula? cã Gorki
mai tîrziu... ce importã?” (p. 141).

Din ceea ce ne oferã Teodor Tihan nu ºtim dacã
accente asemãnãtoare s-ar mai putea regãsi ºi în
alte locuri ale jurnalului care rãmîne oricum, prin
confesiunea eroticã, un document uman ºi
deopotrivã literar “pe cît de inedit, pe atît de
interesant” (p. 187), sporindu-ne dorinþa de a-l avea
la îndemînã ºi de a-l citi în integralitatea lui. Pînã
atunci, eseul autorului cãrþii de care am vorbit se
dovedeºte un substitut tot atît de interesant ºi de
original ca ºi obiectul sãu, reprezentînd una dintre
puþinele revelaþii de istorie literarã ale ultimilor ani.
ªi nu cîtuºi de micã – una oarecare, ci o adevãrata
surprizã de mare ºi norocoasã excepþie, spre
delectarea cititorului-degustãtor de raritãþi ºi de
“secrete” ale unor biografii eminamente creatoare,
al cãror interes merge cu siguranþã dincolo de
limitele oricãrei intimitãþi, pe altarul unei cunoaºteri
care nu are niciodatã limite.
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Surprinzãtor noul
volum al lui Vasile Dan,
Lentila de contact. Poeme
noi, Editura Mirador, 2015.
Nouã este nu doar sub-
stanþa poemelor, ci ºi
formatul cãrþii, precum ºi
coperta realizatã de Iosif
Stroia: o învârtejire ca o
tornadã din fire lungi de pãr.
Coperta anunþã o artã
turbionarã, agitatã. Oricum,
faþã de ultimele cãrþi ale
redactorului-ºef al revistei

„Arca”, acesta schimbã abrupt macazul: nu mai
sunt de gãsit echilibrul clasic ºi vitalitatea rafinatã
a unui univers mai cu seamã vegetal. Lentila de
contact, ca obiect, presupune mediere ºi focalizare,
însã la modul subtil, nebãnuit. Ochiul îºi sporeºte
acurateþea privirii fãrã a trãda acest fapt, de unde
ºi iluzoria libertate ºi intimitate a mediului studiat.

Punctul de plecare este transparenþa, cam
cum era teoretizatã de Bogdan Ghiu: „Într-o bunã
zi am devenit deodatã de sticlã:/ transparent ºi fragil
peste mãsurã./ Prin mine se vedea totul ca printr-o
lentilã/ de contact. Mã puteam sparge uºor, dacã
voiam” (Lentila de contact). Spre deosebire de
insubtanþialitatea mutantului ghiuan, violat de
ventuzele tehnologiei, la Vasile Dan conteazã
fineþea, delicateþea. Nu se întrevãd similaritãþi nici
cu G. Vulturesscu, unde metafizica retorizatã maxi-
mal a ochiului orb se nãruia în avalanºe lexicale ºi
imagistice. Vasile Dan face parte din falanga
optzecistã neretoricã. Bunul-simþ al zicerii
predominã ºi aici, contrat de încleºtãri, spaime ºi
mirãri dezamãgite.

Aceastã detaºare implicatã este posibilã
numai prin cultivarea alteritãþii ºi a alter-egoului: „În
locul meu un altul se naºte în fiecare clipã,/ sare
peste groapa de aer în care trãim împreunã”
(Oglinda fluidã I). Distanþarea are ca efect ºi
înstrãinarea de capriciile ºi morfismele lumii, de tot
ceea ce Bourdieu ar numai „sistemele de
habitusuri”. Vasile Dan scrie cu scepticismul unui
roman din faza târzie a Imperiului, unul care nu cautã
consolationes metafizice ori religioase, ci doar
poetice. Momentele de încordare sunt dezamorsate
prin alãturãri oximoronice, la nivelul auzului educat
urcând efectul de contrapunct: „Numele tãu în care
mã strecor,/precum hrana în sîngele animal,/cîntã
zeiþã mînia ce-l prinse pe ahile cel iute de picior,
cîntã/ zeiþã din fluier puterea lui care creºte vai
mincinoasã foarte/ cobori în sus luceafãr blînd/

alunecând pe-o razã ultravioletã/ prin epiderma
înnoratã în care stãm amîndoi înveliþi/ în jurul inimii
care-i un hoþ la drumul mare/ pîndind rãbdãtoare la
fiecare colþ” (ibidem).

Observasem mai de mult un ironic esprit de
finesse la Vasile Dan. Dacã literatura europeanã a
început cu violenþã ºi pofte nesãbuite, cum spune
un personaj al lui Philip Roth în Pata umanã, Lentila
de contact ºtie sã verbalizeze generos conflictele
ºi sã le proiecteze latura lor ridicolã. Poemele, în
general masive, funcþioneazã ca simili-oratorii cu
corale burleºti, dupã care revin la tonul meditativ
cu tuºe de morbidezza: „Dar eu sunt prizonierul
sexului tãu/ cãci asta am vrut sã spun,/ sclavul
epocii de aur/ din care nimeni nu a putut evada./
Dumnezeu este sexul absolut, hermafroditul
originar,/ glorie, glorie þie” (Oglinda fluidã II).

Mai toate poemele au ca punct de plecare o
observaþie surprinzãtoare ori un fapt ciudat. Pe
parcurs, însã, este vãdit cã ceea ce conteazã este
meditaþia nostalgicã cu pistrui ironici, iar nu uluitorul.
ªi oricum, nici realitatea nu este atât de importantã,
ci reveria care permite metaforizarea ºi
transgresiunea între regnuri.

Existã o tendinþã a momentului printre
optzeciºti: bravarea morþii ori lamentarea în faþa
iminenþei ei. Un caz la îndemânã ar fi poezia
recentã a lui Viorel Mureºan. La Vasile Dan
crepusculul este presimþit în fiecare solilocviu
poetic, dar discret, ca ºi cum ar fi o indispoziþie.
Arpegiile finalului sunt muncite, chinuite, adevãrate
„carii”, însã imediat ele sunt scufundate în miºcãri
largi, adesea îmbibate de vervã. Am putea spune
cã poetul este la o vârstã a trecerii, deja încercat
de presimþiri rele. Cum spune titlul unei poezii: „Era
o zi întunecatã era o zi seninã”, moment al
schimbãrii în care persistã atât „dinspre”, cât ºi
„cãtre”.

Un oareºce budism permeazã versurile, ceea
ce permite alãturarea fireascã a fiinþei ºi a nefiinþei:
„Tu ai inimã, tu/ ai sînge verde în trup/ precum norii
primãvara,/ tu ai unghii ascuþite/ precum zeii
incestuoºi,/ tu ai gura închisã, nu spui nimic,/ tu nu
spui niciodatã nimic,/ tu exiºti” (tu). Primãvara
coabiteazã cu toamna, verdele cu cenuºiul, cheful
destãinuirii cu tãcerea – aceasta este fibra politicã
a Lentilei de contact: discordia concors. De aici
ºi contrastele baroce reflectate dinspre mesaj
înspre forma constant diferitã a poemelor. Pe
lângã textele lungi, despletite în zbaterea lor, existã
ºi bijuteriile minione cu care ne obiºnuise poetul:
„Pe stradã nu era nimeni/ rondouri de flori/ crude
în faþa caselor mici cu jaluzele cãzute./ Întunericul
din ele era bine împachetat în cuburi/ în care
fiinþele albe ºi mici scânceau/ pitite în colþuri”
(Singurãtatea celui absent). Aº putea risca sã zic
cã pe undele scurte vine revelaþia, în timp ce pe
cele lungi ajung trãiri ºi gânduri învolburate, ceea
ce face ca volumul sã avanseze cu paºi mari,
segmentaþi de nemiºcãri uimite: „Eu. Ca o excepþie
a clipei” (Întîmplãri crepusculare ºi alte poeme la
Colibiþa II).

Epifanii arãdene
din Aradul cosmic
Fel ix  Nicolau

VASILE DAN

Mirador, 2015

LENTILA DE
CONTACT

POEME NOI
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Un poet al
singurãtãþii
Ir ina Petraº

GABRIEL CHIFU

Brumar, 2015

PLOAIA
TRIVALENTÃ

ANTOLOGIE

mai mult rol de parfum, decât de ingredient de bazã
al rântaºului poetic. Cele care dau gust cu adevãrat
sunt imaginile ºi toponimele arãdene, înregistrate
cu melancolie. Aici este de regãsit „viaþa mãruntã”,
care, precum ºtim ºi de la ceilalþi optzeciºti, nu e
niciodatã lãsatã la nivel banal, ci i se gãsesc
proiecþii sofisticate cu ajutorul figurilor de stil sau
al contextelor intercalate. O simplã þeavã de
eºapament poate deveni o cruce, aºa cum ºi
amintirile din cazarma cu teriºti din Zalãu nu este
doar nostalgicã rememorare.

Proaspãta creaþie poeticã a lui Vasile Dan se
vãdeºte vie atât în localizãrile proiectate univer-
sal, cât ºi în textele imponderabile, generatoare de
stare de spirit sublimã, nu de puþine ori conþinând
sãgeþi subtile, invizibile ca un YF-23 pentru ochiul
neantrenat. Mai mult încã, intertextualitatea atinge
o cotã a intensitãþii care o mântuie de orice posibilã
acuzã de pastiºã, cãci de pastiºe ne-am cam
ghiftuit în poezia de aici ºi de aiurea. Cât mai
recunoaºteþi din Eminescu în aceastã Poveste de
iarnã: „O zãpadã subþire, o hîrtie a patru/ cît vezi
cu ochii, în care sapi litere negre. O zãpadã/ care
ia foc atît de uºor”. Nu e altceva?

Pornind de la un con-
cept cosmologic, singu-
laritatea, am identificat
semnalmente subsumabile
acestei perspective în
poezia românã contem-
poranã. Stephen Hawking
vorbeºte despre singul-
aritatea cosmicã, despre
uriaºa gravitaþie provocatã
de colapsul unei mari stele,
despre miezul negru care
înghite, hulpav, totul, inclu-
siv lumina. Gaura neagrã

acþioneazã ca o suprafaþã lacomã, ca „orizont al
evenimentului”, adicã unul care cheamã hipnotic.
Se iveºte atunci un punct de densitate uriaºã,
punctul fãrã spaþiu ºi timp al singularitãþii. Ea e o
forþã de condensare teribilã, latentã, oarecum
ameninþãtoare, cãci, la un moment dat, când acordul
fin al coordonatelor multiple are loc, poate provoca
izbucnirea unei noi Lumi. Marii poeþi, spuneam cu
alt prilej, au acces la singularitate nu doar fiindcã
sunt, prin definiþie, singurãtãþi lucrând în regim
autonom, singulari ºi unici, ci ºi fiindcã poemele lor
închipuie, faþã în faþã cu colapsul destinal al
muritudinii, un „vârtej” obsesiv coborând pânã la
sensurile ultime. Tensiunea dintre trupul supus

„chaosului lumesc” ºi „fruntea de visare plinã”
subîntinde, în forme ºi formule personalizate, poezia
singularitãþii. În plus, în cazul poeþilor subsumabili
acestei categorii (vorbeam atunci, pentru o „probã”,
despre Ion Mureºan, Aurel Pantea, Gabriel Chifu
ºi Marta Petreu), ieºirea în lume se petrece de la
început ca nouã Lume. Vocea lor are de la prima
carte un ambitus remarcat ºi remarcabil, care
creºte fãrã modificarea partiturii, iar teritoriul scrip-
tural e adjudecat net ºi deja mobilat cu motive
„marcã înregistratã”. Ca un ciob de hologramã,
cartea de debut conþine informaþia întregii evoluþii
ulterioare, cãrþile succesive aglutinându-se într-o
imagine tot mai pregnantã, mai conturatã a unui stil
ºi a unei obsesii de la început detectate/detectabile.

La Gabriel Chifu, am remarcat de la început
chimia specialã a poemului („de ce pãrãsim aceastã
lume / astfel, / umiliþi, în genunchi: / altã cale nu
existã ? / aº schimba chimia. / sã dispãrem brusc,
dizolvaþi în luminã”) care pune laolaltã ºi împacã
expresiv atitudini aparent incompatibile. Fizica nu
e pusã în dificultate de metafizicã, amândouã
informând discret înþelegerea, aceasta activatã prin
seninãtate înfioratã, calm frisonant, descriere
rãbdurie a stãrii subminatã de alerteþea gesturilor
fãrã-de-stare, privire aþintitã spre întâmplãri
interioare ori interiorizabile care ar putea ascunde
rãspunsuri („stau pe terasã, ascult greierii, un tril
de pasãre, / foºnetul frunzelor, mã las acoperit / de
rãcoare, de liniºte. simt negreºit: acum / sunt de
neînvins, sunt nemãrginit. / ºi mã deschid. // mã
deschid ca poarta unei cetãþi / pe care se grãbesc
sã intre / mulþimile de pelerini. […] mã deschid. /
iau înãuntru, la adãpost, totul. / mut în mine totul. /
pãmântul, râul, cerul cu stele. / totul devine interior.
Lumea // se adunã-n mine. / lãuntricã. / salvatã. /
de-a pururi”). Am reþinut ºi vibranta suspendare a
poemului, transferul permanent între corpul repede
trecãtor (trupul, cu toate simþurile sale la pândã, cu
vârstele-matrioºti în forfotã care îºi disputã prioritãþi
în clipã) ºi corporalitatea mai prelung durabilã a
poemului, a cuvântului, cu trupul lui metaforal
neþãrmurit. „Ins de încercare”, întreþine cu propriul
poem o relaþie vie, fremãtândã, de o foarte bogatã
nesiguranþã reflexivã („e o dimineaþã de toamnã /
sau de primãvarã. / o dimineaþã sau / poate o
noapte. oricum, / puþinã luminã în cadru – / ca vinul
rãmas / pe fundul paharului. prin aer trec / / ºase
îngeri fãrã aripi. sau poate ºapte. / e ceaþã. sau
bate vântul ºi plouã. / ºtiu precis cã ploaia asta de
fapt nu existã. / totul se întâmplã doar / în mintea
mea. culmea e însã / cã ploaia imaginarã mã udã
de-adevãratelea, / pânã la piele”). De citit, în acest
sens, ºi finul eseu al poetului despre poezia
heracleiticã („vai, am devenit lichid: / trupul meu
tot ºi gândurile curg. / pe-ntinderea de ape a fãpturii
mele / acum, cereascã, se oglindeºte steaua, / în
valuri raza ei scânteie. // ºi ca ºi când n-ar fi
îndeajuns / poemele însele, cartea întreagã / de
apã se fac, curgãtoare se-aratã. / iar vântul ciudat
de la miezul nopþii / muzical învolbureazã / marea
aceasta scrisã”), o poezie a permanentei deveniri,
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pe mãsura culturii europene heracleitice, numitã
astfel de Anton Dumitriu prin raportare la cultura
eleatã, „încremenitã în desãvârºirea sa”. „Eu,
spune G.C., nu sunt constituit prin eliminãri
succesive a ceea ce este contradictoriu, ci sunt o
însumare chiar ºi de atitudini, de realitãþi textuale
divergente, de formule expresive cu diverse grade
de prelucrare a cuvântului.”  Însumarea se atinge
prin exersare de personalitãþi multiple, tot atâþia
alteri „de încercare”. Chiar vârtejul temei obsesive
– a disjuncþiei, a risipirii, a descentralizãrii – are
mai multe culoare de timp ºi spaþiu, mai multe chei
posibile. În „casa de întuneric” a singularitãþii sunt
inventariate cãderi ºi primejdii („jos este marea. se
zbate plinã de oboseala mea. / stau pe vârful
muntelui de piatrã / pe marginea prãpastiei sunt
îmbrãcat în negru / þin o umbrelã neagrã deasupra
capului / încerc sã mã feresc de ploaia care nu se
vede”) ºi se scrie, iatã, o scurtã istorie a universului,
excelentã descriere a singularitãþii însãºi, ca
miºcare obsesivã, repetatã fãrã a fi repetabilã,
dictatã de forþe fãrã chip ºi fãrã noimã în faþa cãrora
poemul amuþeºte: „eram cel care pleacã în patru
direcþii deodatã / hotãrât sã punã sare pe cadavrul
vântului. / cineva citea paginã cu paginã / neantul
de aproape / vulturi albi smulgeau literele din carte
/ ºi cu literele zbãtându-se încã vii în gheare /
treceau dincolo prin întunericul ferfeniþit. // în
aºteptarea glonþului care / pornit de mii de ani / se
îndrepta ameþitor ºi negreºit spre mine”. ªi
„dispãrem toþi în gura cãscatã a monstrului
abstract. / în punga cu vacuum. în trapa timpului. /
în gheena cu întuneric desãvârºit / unde nicicând
n-a pãtruns nicio razã. / în deºertul distrugãtor al
non-verbalitãþii. // monstrul cu o mie de chipuri ne
mestecã pe-ndelete, / cu plãcere”

Poemul este la G.C. o structurã scripturalã
scindatã ºi „neþãrmuritã”, în curs de obstinatã, dar
seninã ºi cumva împãcatã spargere a limitelor. Rãul
însuºi e fascinant ºi ocrotitor, preschimbat fiind, sub
gâlceava textului, în relansator al chestionarului
fiinþei. ªansa unor experienþe în registre diverse ºi
chiar opuse e exploatatã deschis ca remediu la oþiu
ºi singurãtate. Deºi „firimiturã de pustiu”, poetul
gãseºte alinare în chiar câmpul de bãtaie pe care
îl gãzduieºte: „inima mea / nu bate doar pentru mine
/ o mulþime de persoane necunoscute / se
îmbulzesc / folosindu-se de aceastã zdrenþuitã
inimã / pe care eu o numesc a mea. / sunt legat la
ochi þin în mânã ciobul de cristal / ºi pãºesc pe
treptele unei scãri lichide. / nu-mi dau seama dacã
urc sau cobor / pe aceastã scarã neînþeleasã.”

Lectura semnelor memorative ºi a zvonurilor
dinãuntru dezgroapã cu o încântare de arheolog al
fiinþei averea de potenþialitãþi a vârstelor succesive,
dar ºi a alterilor care-ºi disputã acelaºi trup într-o
oglindire în mic a Lumii însãºi. Câteodatã, poemul
se rãsuceºte în întrebãri retorice ºi enunþã frânturi
de legi ale vieþuirii: „Sunt aici ºi acolo, / sunt acum
ºi atunci. / Nedesluºitã þesãturã are fãptura. / Ce
lucrare împlinesc eu?” sau interogheazã divinitatea
cu aceeaºi pendulare între rãspunsuri ºi cu

împãcãri provizorii: „ceea ce e mãreþ ºi ceea ce e
jalnic / în fãptura mea se-ntâlnesc ºi / se dau în
leagãn, / într-un balans ameþitor, insuportabil. / ºi
încã: sunt / sigur azi, / Dumnezeu trece prin mine –
/ curent electric printr-un cablu oarecare, / râu
nãvalnic, strãlimpede / prin þinutul sãrac, fãrã stele”.

G.C. pare sã fi gãsit tonul potrivit pentru a
împãca rezistenþa la experiment ºi rãzvrãtire a
poeziei de ieri cu rezistenþa poeziei de azi la senti-
ment ºi înfiorare. Reuºita poeziei sale e facilitatã ºi
de fireasca extenuare a celor douã rezistenþe,
compromisul de bunã calitate lucrând discret, dar
sigur în ambele teritorii.

Cultura înaltã a
benzii desenate
Ovidiu Pecican

MIRCEA MIHÃIEª

Polirom, 2014

ISTORIA LUI
CORTO MALTESE,
PIRAT, ANARHIST,

ªI VISÃTOR

Ideea de a face din
banda desenatã literaturã
este înruditã cu cealaltã,
curentã din anii 90 ai seco-
lului trecut încoace: sã faci
literaturã dupã film. Co-
mentând însã benzile de-
senate ale lui Hugo Pratt,
grupate în jurul personaju-
lui Corto Maltese, Mircea
Mihãieº nu propune un text
beletristic ilustrativ pentru
arta lui epicã, ci o mono-
grafie criticã. Eseistul din

Timiºoara promite un „duplex”, dar el începe prin a
scoate la ivealã – separat – primul volum al
acestuia: Istoria lui Corto Maltese, pirat, anarhist
ºi visãtor (Iaºi, Ed. Polirom, 2014, 374 p.). Cum
urmãtorul va veni la o datã ulterioarã, nu ne rã-
mâne, deocamdatã, decât acest volum dintâi ºi
promisiunea celui de-al doilea.

Atâta este suficient pentru a constata însã cã,
dacã facem abstracþie de faptul cã, în decursul
carierei sale de scriitor, Mihãieº a publicat douã
studii monografice dedicate lui William Faulkner,
figura ficþionalã a lui Corto Maltese, imaginatã ºi
desenatã de Hugo Pratt, ºi nu provenind dintr-o
galerie prestigioasã de literaþi cu valoare universalã,
este singura care îl provoacã la o atât de mare
desfãºurare de forþe critice. S-ar pãrea cã aceastã
siluetã fantasmaticã pe care Mihãieº a cunoscut-o
în anii copilãriei ºi adolescenþei lui l-a confiscat într-o
mai mare mãsurã decât ceilalþi eroi simbol ai bio-
grafiei lui intelectuale: Leonard Cohen, detectivul
Philip Marlowe ori Leon Wieseltier. Pe de altã parte,
cum se vede ºi din aceastã frugalã enumerare,
Corto Maltese nu este primul personaj care îºi
detroneazã autorul, în abordãrile lui Mihãieº. Ceva
similar s-a întâmplat mai întâi cu detectivul din
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romanele „poliþiste”, cum li se spune la noi, ale lui
Raymond Chandler. Rãmâne stabilit, aºadar, cã
pentru autorul din capitala Banatului, eroii în carne
ºi oase ºi cei ficþionali nu funcþioneazã cu vreo
diferenþã fundamentalã de statut, fiind la fel de
importanþi ºi de „vii”. Iar asta se petrece pentru cã
ºi unii, ºi alþii au depãºit o anume cortinã a realitãþii
imediate, triviale, intrând sub un alt cer: al mitului ºi
al simbolului. Mircea Mihãieº scrie despre populaþia
rarefiatã a panteonului propriu; un panteon sui
generis, amestecând nu doar statuturi ontice, ci ºi
arhetipuri mai mult sau mai puþin diferite. Cãci Corto
Maltese, ca ºi Marlowe, ca ºi Cohen au, fiecare,
ceva din triunghiul pe care titlul recentei cãrþi
menþionate îl are în vedere. Fiecare este întrucâtva
„pirat”, „anarhist” ºi visãtor, fie ºi cu diferenþa e ac-
cept pe un pol sau altul, de la caz la caz, pe care
neostenitul spirit imaginativ ºi novator al lumii îl
presupune. Din însumarea acestor trãsãturi, ca ºi
din adiþionarea într-o suitã de panteon personal a
eroilor deja menþionaþi rezultã, aproape cã nu mai
trebuie sã o spun, un portret interior al autorului
însuºi.

Dar nu asupra lui vreau sã insist. Este
suficient, cred, pentru cunoaºterea scriitorului, cã
i se poate identifica o constelaþie numai a lui care,
fie ºi amalgamând „regnurile” ºi sugestiile culturale,
regãsindu-se în centralitatea unei proze de valoare
universalã ca ºi în marginalitatea culturalã fertilã ºi
ademenitoare, poate constitui punctul de pornire a
unei tipologii actuale interesante.

Ceea ce am mai spus ºi altã datã, ºi o voi
spune de ori câte ori va fi justificat, este cã Mircea
Mihãieº îºi rãscumpãrã datoriile din perioada
formãrii, refuzând, cel puþin într-o parte a seriei
cãrþilor proprii, sã se supunã unor pariuri strãine
firii lui. Este mai mult decât o mãrturie a probitãþii
profesionale: o dovadã de consecvenþã ºi de
coerenþã interioarã.

Cu Corto Maltese lucrurile stau însã astfel:
popularizat prin intermediul revistei de benzi
desenate Pif ºi, ulterior, printr-o serie de albume,
astãzi el rãmâne aproape necunoscut în România,
unde toate acestea nu mai sunt accesibile nici
mãcar cât erau în vremea comunismului. Dacã
benzile desenate cu Asterix, cele cu Tintin ºi altele,
inclusiv dintre cele alcãtuite de artiºtii din redacþia
revistei pariziene unde apãreau ºi produsele
artistice ale lui Hugo Pratt, au fost traduse ºi
publicate la noi (mã gândesc la Rahan, de pildã),
cele care îl au ca protagonist pe Corto Maltese
rãmân interzise privirii cititorului român actual.
Astfel, Mihãieº ajunge sã scrie un graþios ºi erudit
studiu amplu despre un erou cvasi-necunoscut
majoritãþii cititorilor care, dacã în anii ce vin nu vor
urma ºi ediþii româneºti din albumele ºi aventurile
personajului acestor aventuri, poate avea destinul
exotic ºi marginal al capodoperei într-o persanã
inventatã dintr-o povestire faimoasã de Tommaso
Landolfi. Chiar ºi subsemnatul, care se numãrã
printre fanii de odinioarã ai revistei Pif nu mã pot
lãuda cu o suficient de bunã cunoaºtere a materiei

cortomaltesiene, astfel încât sã pot urmãri cu
speratele delicii tururile de forþã ale demonstraþiei.

Rãmâne atunci din cartea lui Mircea Mihãieº
mai ales efortul, de aspect ficþional borgesian, de a
retrasa þesãtura riguroasã, strânsã, spectacularã
a unui maestru aproape necunoscut - ºi, oricum,
evocat indirect, chit cã biografia ºi rãdãcinile lui
Pratt meritau ele însele un capitol special – din jurul
unui caracter straniu, ademenitor, parþial inabordabil
ºi al lumii de atracþii ºi de mistere din jurul lui:
femeile, simbolurile, cunoaºterile... Eroarea editãrii
cãrþii constã cred în incapacitatea Polromului sau
a lui Mihãieº însuºi de a sesiza cã, spre deosebire
de comentariile la texte sau la picturi aflate pe piaþã
ºi cunoscute din abundenþã, o astfel de monografie
era indispensabil sã aparã ilustratã abundent cu
cadre din benzile desenate comentate, cu trivia
legate de subiect, cu hãrþi ºi atlase referitoare la
feluritele aventuri, cu un dicþionar de personalitãþi
referenþiale pentru aventurile lui Maltese (de pildã,
pentru un public mai larg, trimiterile la masonerie,
kabbalisticã ºi la marii rabini de odinioarã, precum
Abulafia, rãmân în continuare enigmatice sau obligã
la cãutãri febrile ºi susþinute pe internet). Nivelul
de pregãtire pentru înþelegerea exegezei
mihãieºiene solicitat de lectura de faþã este peste
media cu care publicul nostru pare obiºnuit,
atingând niveluri compatibile cu cele cerute de
descifrarea Istoriei ieroglifice cantemiriene.

Nu mã gândesc la cititorul specializat prin
cunoaºterea detaliatã ºi împãtimitã a subiectului, ci
la iubitorul de culturã ºi cititorul de literaturã românã,
cu o oarecare, poate chiar bunã introducere în
cultura universalã. Pentru el, ilustrarea abundentã
a volumului, glosarul cu trimiteri clare ºi ferme la
personaje, aventuri ºi ciscumstanþe cortomltesiene,
familiarizarea cu universul imaginar ºi imaginat al lui
Hugo Pratt aveau nevoie de un excurs introductiv
care sã facã posibilã construcþia hermeneuticã a lui
Mircea Mihãieº. Cum criticul are o vorbã de rostit
prin felurite comitete ºi comiþii editoriale îmi rãmâne
sã mã întreb de ce nu a fãcut acest demers însoþitor.
Din orgoliul iniþiatului ce se dezintereseazã de novici?
Ori din nerãbdarea de a atinge cu mâna proprie o
piatrã enigmaticã sãpatã în hieroglife, pe care îi vine
mai curând sã o protejeze de nechemaþi decât sã o
deconspire?... Din pãcate, nu am un rãspuns la
aceste nedumeriri. Poate va veni odatã cu volumul
secund.
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Demersul istoriografic
al lui Cristian Vasile în Via-
þa intelectualã ºi artisticã în
primul deceniu al regimu-
lui Ceauºescu 1965-1974
(Humanitas, Bucureºti,
2014) este în parte resti-
tutiv, plombând goluri de
informaþie ºi încercând sã
recupereze coerenþa unor
strategii politice în perioada
de edificare ºi consoli-
darea a puterii lui Nicolae
Ceauºescu ºi, în parte, un

demers interpretativ din punctul de vedere al relaþiei
intelectualilor/artiºtilor cu puterea politicã prin
intermediul instituþiilor în care sunt angrenaþi, dar
ºi al ideilor vehiculate. Explorând aceste deceniu
comunist, istoricul ne oferã câteva studii de caz,
primul privind istoriografia, ca modalitate de a
reajusta un trecut recent, epoca Gheorghe
Gheorghiu-Dej, ºi impicit istoria partidului, dar ºi
de a reformula discursul istoriografic în ansamblu.
Temperatura este luatã ºi cu alte studii de caz
privind miºcãrile artistice de amatori, ceea ce se
întâmplã în teatru, cu realismul socialist în literaturã
ºi în sistemul de învãþãmânt.

În acest nou volum, care configureazã deja o
imagine coerentã a ceea ce s-a întâmplat la nivelul
instituþiilor culturale în România comunistã, Cristian
Vasile urmãreºte poate cel mai interesant deceniu
din istoria comunismului. Intervalul nu este ale
întâmplãtor, dacã 1965 este anul în care
Ceauºescu îi ia locul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej,
în schimb anul 1974 ºi nu 1971 cu celebrele teze
din iulie, apare ca o bornã simbolicã care face
trecerea cãtre nucleul dur al Epocii de Aur. Legea
presei nr.3/28 martie 1974 este unul dintre markerii
ideologici ai noii direcþii pe care o imprimã Nicolae
Ceauºescu societãþii româneºti, vizând închiderea
treptatã a supapelor deschise anterior De fapt
programul politic preconizat de Nicoale Ceauºescu
se insinueazã inclusiv în noua lege a
învãþãmântului din mai 1968 când accentul pus pe
educaþie, înþeleasã ca educaþie politicã, creºte. În
acelaºi timp, dacã depãºim strict relevanþa
matematicã a decupajului, anul 1974 este tot atât

Deceniul de aur al
comunismului
românesc:
o radiografie
Angelo Mitchievici

CRISTIAN VASILE

Humanitas, 2014

VIAÞA
LITERARÃ ªI
ARTISTICÃ ÎN

PRIMUL
DECENIU AL
REGIMULUI

CEAUªESCU

de semnificativ ca anul 1977, când Ceauºescu
gãseºte pretextul unei reforme structurale a
spaþiului urban cu consecinþe teribil de nefaste. Însã
alegerea acestui deceniu are ca motivaþie o
relativizare a momentului Tezelor din iulie 1971,
istoricul încercând o ipotezã curajoasã, aceea cã
ele au fost pregãtite pe tot parcursul dezgheþului ºi
laxismului anilor ’60.  Într-adevãr, în  imaginarul
colectiv acest deceniu a creat o falsã imagine a
unui sistem comunist reformabil, ceea ce Dubèek
avea sã numeascã ”socialismul cu faþã umanã”, în
varianta maghiarã ”gulaº comunismul” ºi ulterior
tardivele Glasnost ºi Perestroika. Totodatã, încãrcat
cu valenþe mitico-simbolice, anul ’68 reprezintã
pentru cei mai mulþi punctul de apogeu al politicii
de relaxare iniþiatã de Nicolae Ceauºescu, cu
marele gest de sfidare faþã de Moscova prin
condamnarea intrãrii trupelor Pactului de la Varºovia
în Cehoslovacia, România socialistã neluând parte
la operaþiune. Acest deceniu este acompaniat de o
reconsiderare a utopiei,  edificatã pe o dublã
miºcare, prin opoziþie cu ”obsedantul deceniu”, -
care aduce cu cele mai negre distopii orwelliene -
cea a unui dezgheþ resimþit în toate straturile
sociale, atât sub raport economic, cât ºi politic ºi
cultural, pe de altã parte, una de naþionalizare a
comunismului, de repunere în drept a valorilor
naþionale, de recuperare a unor autori trecuþi ante-
rior la index, de o masivã perioadã de traduceri ºi
de import de culturã occidentalã, etc. Ceea ce
insistã Cristian Vasile sã vedem între aceste douã
direcþii este procesul de restalinizare a României,
mai discret la suprafaþã, ferm construit, pas cu pas,
pe dedesubt, cu o nouã echipe de propagandã a
lui Nicolae Ceauºescu. În fapt, considerã istoricul,
abilitatea lui Ceauºescu este de a fi edificat aceastã
restalinizare treptatã echivalentã consolidãrii
propriei poziþii politice concomitent cu un proces
real de desovietizare ºi implicit unul antidejist ºi unul
de aparentã deschidere cãtre Occident. Tabloul pe
care istoricul îl face instituþiilor ºi direcþiilor pe care
le ia propaganda culturalã indicã tocmai pregãtirea
îngheþului stalinist care va urma, aceasta fiind una
dintre mizele cãrþii. În acest sens stã încercarea
de coordonare ºi mai les subordonre ºi control a
miºcãrilor artistice de amatori, a concursurilor
artistice, folclorice ºi sportive, a brigãzilor de
agitaþie ale sindicatelor, a ºcolilor populare de artã
etc. Toate acestea, în opinia lui Cristian Vasile,
pregãtesc apariþia festivalului Cântarea României,
festival care va încerca sã centralizeze toate
manifestãrile culturale într-o singurã direcþie datã
de cultul liderului maxim. Liberalizarea culturalã a
începutului Epocii de Aur este echivalentã renunþãrii
la realismul socialist ca metodã unicã, ca
perspectivã singularã asupra literaturii. Cu alte
cuvinte, o depolitizare a literaturii, cu o serie de
nuclee de emancipare de rigorismul dogmatic
precum cel de la revista Steaua, cu o permisivitate
mai mare cu începere din anii ’60 , ”o îmblânzire a
metodelor de coerciþie ideologicã”. Un subcapitol
interesant vizeazã revistele studenþeºti precum
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Amfiteatru, Viaþa studenþeascã etc. care erau
corect indetificate ca posibile focare de deviere
ideologicã, deschise unei pieþe a ideilor cu mult mai
mare decât cea pe care o îngãduia tãietura
epistemicã procustianã a Partidului.  De asemenea,
observaþiile cu privire la atenþia acordatã de
Ceauºescu teatrului ºi filmului, - din pãcate despre
film în aceºi ani avem foarte puþin, deºi acolo se
întâmplã foarte mult, ºi nu i-ar fi stricat autorului o
escalã în câteva studii importante - ,  devine
relevantã, cele douã borne fiind recuperarea cu
mãsurã a teatrului ionescian în paralel cu repingerea
spectacolului dupã piesa Revizorul a lui Gogol.
Revenirea ca decident cultural a dramaturgului
Aurel Baranga îi este atribuitã cuvenita semnificaþie
a ataºamentului pe care Ceauºescu îl nutrea faþã
de realismul socialist, cât ºi a încercãrii de a-i
prelungi existenþa, în ciuda falimentului pe care l-a
avut metoda.

Deºi discuþia despre realismul socialist este
angajatã în capitolul consacrat literaturii, interesantã

este ºi prelungirea ei din concluzii cât ºi
consideraþiile asupra tezelor din iulie 1971. În primul
caz, istoricul deschide o dezbatere care nu se
consumã în carte, dar care lasã loc unei ipoteze.
Termenul devenit indezirabil, compromis ºi asociat
cu obsedantul deceniu, cu cea mai neagrã perioadã
a comunismului pentru care se încercau explicaþii
nu numai din partea aparatului de partid, dar ºi în
literaturã, nu este abadonat, ci reformulat într-o
variantã soft ca umanism socialist. Ceauºescu
reîncerca astfel repunerea sa în circulaþie, fiind
nevoi sã accepte un pluralism estetic de
neconceput în anii ’50. Ipoteza lui Cristian Vasile
ar merita un capitol aparte, pentru cã într-adevãr,
nu avem un nume pentru producþiile mixate ideo-
logic de dupã 1965 când simbolic, cel puþin,
realismul socialist îºi înceteazã cariera ”esteticã”.
În orice caz, cartea lui Cristian Vasile devine un
reper inconturnabil pentru înþelegerea acestei
perioade, un document de referinþã care ar trebui
preluat de orice bibliografie serioasã a domeniului.
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Elio Pecora (n.1936,
Sant’Arsenio-Salerno). Autor
al unor volume de poezie,
povestiri, romane, eseuri criti-
ce, texte teatrale; colaborator,
cu articole de criticã, la diferite
periodice italiene, precum ºi la
programele literare ale te-
leviziunilor Rai Uno ºi Rai Tre;
conduce revista internaþio-
nalã de literaturã „Poeti e
Poesia”. Diploma ad honorem
în ªtiinþa Comunicãrii a Uni-
versitãþii din Palermo (2006).

Pentru creaþia poeticã a
fost distins cu Premio Circe-

Sabaudia, Premio Città di Salerno-Alfonso Gatto, Premio
Matacotta, Premio Dessì, Premio Calliope, Premio
Internazionale Le Muse, Premio Venezia, Premio
Internazionale Mondello, Premio Frascati etc. A fost, de
asemenea, distins cu premii pentru alte genuri literare: Città
di Enna pentru prozã, Castiglioncello pentru biografie, IDI
(Istituto del Dramma Italiano) pentru teatru.

***
Etruscii au lãsat morminte pictate
în oraºele fãrã porþi,
trufaºii Romaniau sfârºit îngroziþi de Huni,
pâlcuri de sclavi au luat apã
din izvoare cu viermi,
femei zdrenþãroase au plâns,
au plâns reginele în mantii de mãtase.

Ahile ieºit-a din cort
sã-ºi rãzbune prietenul ucis
de-un erou mai curând ezitant decât feroce,
Penelopa a destrãmat pânza
sã nu coboare ºi sã se hotãrascã,
Hamlet a convorbit cu umbrele,
Faust a ales momentul greºit.

Eu, în ce mã priveºte,
stau îmbrãcat în negru
ºi-aºtept telefonul care sã-amâne
problema mea pe mâine.

***
ªi vara asta
(începe-acum
cu lungile-i amurguri,
cu amplele, caldele seri)
ºi ea va trece
dezamãgind:
glasurile sunt stinse,
vecinãtãþile nesigure.
Presimt de-acuma toamna
ploilor subþiri,
a vijeliilor nocturne,
ºi iarãºi aºteptarea
nesãbuitã a lui iunie.

***
Numesc timp unghiile ce cresc,
destin telefonul ce sunã.

Mã-mpovãrez cu totdeauna ºi cu mai multul.

Meschinãriei lui a face îi opun
raiul somnului.

Temându-mã de surpãri viitoare
elimin gestul interzis.

Mic suflet istovit în odãi joase
îmi controlez micile febre persistente.

Nu aºtept îngeri
ca sã le las uºa întredeschisã.

Nu cunosc hãrþi
ca sã-nºel frica.

Pentru a-mi dovedi înþelepciunea
tocmesc interminabile evenimente.

Din vol. Motivetto /Temã minorã/ (1978)

***
Dintotdeauna detest armele,
nu ºtiu dacã din trufie ori din teamã,
iar cât priveºte cãlãreþii
prefer caii.
Iubesc însã iubirea
ºi continui s-o caut
afurisind ºi suferind,
de parcã nu aº ºti defel
cã sunt într-o robie.

***
Te-am vãzut, treceai prin mulþime
- în vãzduh pluteau umbre,
în dosul pieþei grãdini
cu copaci goi – te-am vãzut:
erai aceea pe care-o aºteptam.

Am mers împreunã, vorbind
- întunericul a cuprins casele,
de pe râu s-a înãlþat un pescãruº -
oare ce cuvânt dintre-atâtea,
ce gest am ratat noi?

Acuma ºtiu cã timpu-acela
a fost numai o îndelungã pãtimire,
ºi totuºi uneori mã-ntreb:
“Oare ce cuvânt, dintre-atâtea,
ce gest n-am împlinit?”
Un zeu vrãjmaº ne-a þinut
suspendaþi, deasupra unui hãu.

****
Luna a apãrut, rotundã, ºi ne-a distras
(pe fereastrã, în vârful magnoliei),
voiam sã spun: “Dragostea nu eºti tu.
Eu vreau numai sã te cuprind, sã te þin
pentru o veºnicie pe care n-o mãsor”.
Au trecut zilele în zbor, din nou s-a ivit luna
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(în briza uºoarã, deasupra magnoliei)
când tu mi-ai spus: “Voi pleca mâine.”,
cu glasul celui ce nu vrea sã rãneascã,
în timp ce înfige-n pântec un cuþit.

***
„Aº vrea sã mã priveºti ignorându-mã”,
îmi ceri. Tu eºti vlagã ºi istovire.
Vara arde, urmãm paºii
unui acord neaºteptat, unei strãdanii
ce veºniciei veºnicie i-adaugã, dezvãluindu-i
un strãvechi legãmânt de neuitat.
Pe orizont trece o velã:
o nemãsuratã dorinþã de a striga.
Lângã stânci meduza-l aºteaptã
pe nesocotitul care se-apropie. Te desprinzi
din apa albastrã. Peste case coboarã
soarele, ca un joc ce se terminã,
ca singurul supremul rãspuns.

Din vol. Recinto d’amore /Þarc de iubire/
(1992)

***
Rãmânem aici,
Închiºi în odãile strâmte,
strigându-ne încã pe nume,
aºteptând încã somnul
sã ne ostoiascã puþin.

(Moartea ºterge cu vuiet
strãzile, casele,
respirãrile, mâinile, aºteptãrile).

Tu întrebi: “Unde-i cuvântul
care fixeazã?”  Întrebi:
“ªi care este
gestul ce elibereazã?”.

Tremurã-n vânt
crengile magnoliei celei mari,
de pe râu, peste curþile interioare,
se înalþã un pescãruº:
mulþimi de umbre
ies din umbrã,
vin sã locuiascã
cu noi între aceste ziduri
ei, rãposaþii.

(17 ianuarie 1991)

***
Desigur înþelege comanda
“Hai, Betty, burniþeazã!”
cãþeluºa cu labe fãrã peri,
ochi roºii urduroºi sub ciuful de câlþi.
Bãtrâna strigã de la uºa de sticlã,
picioare uscãþive în ciorapii cãzuþi,
basma decoloratã peste pãrul câlþos.
Autobuzul toarce la semafor,

vântul apleacã trestiile,
Februarie revine brusc
la rânduielile lui stranii.

***
Omul cãrunt vorbeºte
la telefonul cenuºiu
- afarã o luminã pieziºã,
un freamãt, un zumzet.
Glasul se insinueazã
prin galerii ºi prin canale,
urcã, coboarã dealuri,
se caþãrã,
gâfâie, slãbeºte,
cãtre o altã încãpere
unde un om toropit
iese din somn. Spune:
“ªi azi-noapte-am visat.
În prima mea casã,
din ultima odaie
un pas,
l-auzeam îngrozit.
Continui sã caut
ieºirea din spaima aceea”.

Rãmas bun

Cuvinte ca gesturi care aratã drumul,
însufleþite, repezi, pe care sã le smulgi uitãrii.
Cuvinte ce dezvãluie taine,
care desfac urzeala
deasã-a fricii.
Uºoare precum frunzele,
ascuþite ca lamele,
unelte tocite
care însã invocã rãgazul, mântuirea.
Scurtã fugã-a silabelor, univers
reconstituit din þãndãri,
involucru, hotar
al unei acþiuni neterminate.
Hartã, oglindã înclinatã,
uºã întredeschisã-a unui vis,
pe când cãutai tonul
care în sfârºit sã conducã
de la nume la trup.
Rãsuflare, strigãt, murmur,
ºi aflai semnul
uºor, doar ºopârla unui motiv
ce reþine puþin, puþin te însoþeºte.
Cuvinte ale întoarcerii-n adio.

Din vol. Simetrie /Simetrii (1996-2001)

În româneºte de Mihai Banciu
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X

 Nu ºtiu cum ajung în avion. Deschid tubul cu
Tylenol sleep, iau ºase pastile ºi adorm.

 La Bucureºti, o cãldurã groaznicã. Prietenul
Lucreþiei are un costum negru ºi poartã ochelari de
soare.

- Doamna Caterina? mã întreabã.
Îmi deschide uºa din spate a unui Bentley cu

geamuri fumurii. Încã dorm. Mã lasã în faþa unui
bloc nou, undeva lângã hotelul Marriot, ºi  îmi dã
cheile de la apartament.

Pe uºa apartamentului scrie numele meu.
Intru. Pe pat gãsesc o cutie Christian Dior, o desfac:
o rochie neagrã. Un alt  pachet auriu ºi o altã cutie
Jimmy Choo, pantofi negri cu tocuri mult prea înalte.
Pe biletul de lângã ele scrie: „Þi-am cumpãrat lucruri
pentru înmormântare. M-am gândit cã nu ai avut
timp de asta. Stilista vine la tine la 3:30. Sã fii gata,
Lucreþia”.

La 3:30 intrã o doamnã între douã vârste,
însoþitã de douã ajutoare.

- Sunt Monica, stilista doamnei Lucreþia.
Se uitã la mine:
- Ar trebui sã vã vopsiþi, aþi început sã aveþi

pãr alb.
 Scoate un tub de blond închis, o nuanþã

mai deschisã decât al meu, ºi mi-l aplicã pe tot
pãrul.

- Vã þineþi pãrul în coadã ºi de aceea vã cade.
Vã tund puþin...

În timp ce una dintre ajutoare mã coafeazã,
cealaltã scoate o trusã de machiaj.

- Mama dumneavoastrã este depusã deja la
capelã. Vã aºteaptã ºoferul, îmi spune Monica.

ªoferul Bentley-ului mã conduce la cimitirul
Bellu. Mama e îmbrãcatã în alb. Mã aplec sã o sãrut.
Apoi, nu-mi mai amintesc nimic.

Mã trezesc a doua zi de dimineaþã. În sfârºit,
o vãd pe Lucreþia, de o frumuseþe extraordinarã,
dar de nerecunoscut.

- M-ai speriat rãu de tot!
 Îmi dã de pe umeraº un alt costum; pe

ambalajul protector scrie Giorgio Armani. De data
asta, mã machiazã ea.

- Trebuie sã mergem, îmi spune Lucreþia.
La cimitiriul Bellu, o mulþime de peste 250 de

oameni. Afarã sunt parcate numai Mercedesuri,
Jaguaruri ºi Bentley.

- De unde o cunoºteau toþi oamenii ãºtia pe
mama? o întreb pe sora mea.

- Îþi spun eu mai târziu, îmi rãspunde laconic
Lucreþia.

Ne aºezãm în primul rând; lângã noi, câteva
rude îndepãrtate. Cei opt preoþi încep sã cânte. Sunt
de toate vârstele. Mai mult cântã decât predicã.
Aproape cã nu-i mai aud.

Din mulþime apare un bãrbat care se apropie
de noi. E relativ tânãr,  scund, cu uºoarã chelie ºi
burtã. Se apropie de noi.

Mulþimea o însoþeºte pe mama pânã la cavou.
Figuri complet necunoscute, doamne cu pãlãrii

ºi voalete, domni înalþi cu costume închise la
culoare. Vãd ºi câþiva tineri. Mã uit atent la toatã
aceastã mulþime ºi sunt convinsã cã nu i-am vãzut
niciodatã ºi cã nici mama nu mi-a vorbit vreodatã
de ei. Ce se putea întâmpla în trei ani? Ce avea
sã-mi spunã Lulu despre ei? Câteva doamne plâng,
restul au feþele înmãrmurite de tristeþe.

Vãd crucea tatei mutatã de la cimitirul
Colentina. Tata ºi mama stau în acest cavou de la
Bellu, pe Aleea Scriitorilor. Lângã ei este Traian
Sãvulescu, fostul activist de partid ºi nu se ºtie de
ce scriitor. Lângã mormântul pãrinþilor, sute de
coroane de flori imense.

- Parastastul este la “Loft”. E cool acolo, o sã
vezi. Si îi plãcea foarte multe  mamei.

Cei opt preoþi se apropie ºi ei de mormânt.
Continuã sã cânte.

Mã aplec sã o sãrut pe mama, Lucreþia la fel.

XI

Mã trezesc cu o infirmierã lângã pat.
- Nimic grav, surmenajul. Doamna Lucreþia

vine acum.
Mã uit puþin prin apartamentul cu patru

camere. Intru. Într-o camerã se aflã un birou ºi o
bibliotecã imensã, plinã de cãrþi. Toate colecþiile de
la Humanitas în ediþii de lux, romane alese cu grijã,
CD-uri cu muzicã simfonicã, DVD-uri aranjate
perfect. Cinci ediþii diferite din Numele trandafirului,
una chiar în englezã, alta în italianã, plus DVD-ul
filmului.

- Îþi place apartamentul? E al tãu, chiar al tãu.
Þi-a spus mama cã am investit toþi banii în terenuri
ºi acum m-a mai ajutat puþin ºi logodnicul meu. Nu
þi-am spus, mama a murit fericitã, mã mãrit ºi sunt
însãrcinatã în luna a doua. Mai stai pânã la
cãsãtoria mea, o sa fie ceva simplu deocamdatã;
facem nunta la anul. Mi-a zis mama sã-þi gãsesc ºi

Iulia Motoc este judecãtorul român la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului ºi profesor la Universitatea
din Bucureºti.  A studiat dreptul ºi filosofia. A fost raportor special ONU ºi judecãtor al Curþii Constituþionale
din România. Ultima ei carte publicatã în românã este Despre democraþie în Europa de Est (Humanitas,
2012). În anii ’80 a scris ºi publicat poezie, inclusiv în revista “Steaua”.
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þie un bãiat la fel de bun! spune sora mea, Lucreþia.
- Era la înmormântare, nu? o întreb.
- Da, dar nu a putut sã stea lângã noi. I se

pronunþã divorþul într-o sãptãmânã. Ultima
înfãþiºare.

- Are copii?
- Da, trei, dar nu se mai înþelegea de mult cu

nevastã-sa. O leneºã cu celulitã, nu se ducea
niciodatã la salã. Îi lasã cel puþin 30 de milioane de
euro. A fãcut mari fiþe cu divorþul ãsta. Un bãrbat
nu poþi sã-l þii cu forþa. De un bãrbat trebuie sã ai
grijã, sã-l faci sã se simtã bãrbat. El, în primul rând,
continuã sora mea.

- Îl iubeºti?
- Da, sigur cã da. Are bani, mã duce la Paris,

iarna trecutã am fost în Fiji, la douã-trei sãptãmâni
plecãm undeva: Bora-Bora, am fost ºi în safari în
Kenya. Mã surprinde. Mã scuzi, mi-a venit
maseuza.

Pe masa din birou este un calculator, intru pe
internet ºi îi scriu profesorului un email: îi spun cã
a murit mama ºi cã o sã mã întorc peste o lunã. Îi
mai scriu unui coleg pe care-l cunoºteam de mult
de la Columbia sã mã înlocuiascã o lunã. Colegul
îmi rãspunde imediat. Îºi exprimã regretul pentru
moartea mamei ºi este de acord sã mã înlocuiascã,
o sã-l contacteze pe profesor.

Sora mea terminã masajul. Telefonul îi sunã
fãrã oprire.

- Nu am mult timp, îmi vine trainerul de cardio-
gim. Ce crezi de Yoga? E foarte trendy acum aici.
Cum îþi spuneam, a fost greu sã scap de babã, o
sunam în fiecare zi, îi lãsam mesaje, s-a prefãcut
bolnavã de tiroidã, a inventat cã este suspectã de
cancer, a ºi stat în spital. Numai fiþe pe hoaºcã!

M-am temut sã aflu vârsta hoaºtei, probabil
era mai tânãrã decât mine.

- Unde l-ai cunoscut?
- ªtii, eu am început sã lucrez în televiziune la

un moment dat, am încercat sã fac mai multe
emisiuni, nu pentru bani, cã aveam destui de la tine,
îmi plãcea, la un moment dat am fost manechin la
M.R.A., am apãrut în niºte reclame de lenjerie ºi
erau acolo niºte ºefi care m-au încurajat. Aºa l-am
cunoscut. Dar nu mai lucrez de mult, lui nu-i place.
Acum mã îngrijesc, îmi ia cel puþin patru ore pe zi
cu totul.  Ieºim rar prin cluburi, cã sunt pline de
piþipoance la pescuit, am avut câteva meciuri cu
douã-trei, fete hotãrâte, una era chiar din Bucureºti.

- Cei de la înmormântare erau prietenii tãi?
- Nu, dragã, n-ai vãzut ce în vârstã erau ºi ce

distinºi? Am angajat o firmã, cu îmbrãcãminte ºi
cu maºini cu tot. Dupã ce mã mãrit ºi fac copilul,
mi-a promis cã mã distribuie într-un film. M-am
apucat de actorie la Hyperion, dar fac ºi ASE, ºi
Dreptul. O sã am mai multe facultãþi ca tine.

Lucreþia se uitã la mine ºi zâmbi.

 - Sper sã continui la Holywood, aºa mi-a
promis. ªtii cã sunt multe de pe la noi acolo. Mã
simt specialã ºi scena este vocaþia mea. Aºa cã,
la varã, sã te pregãteºti de botez ºi de nuntã. La

botez te iau naºã, i-am spus deja ºi ieºim astãzi la
restaurantul lui toþi trei.

- Are restaurant? o întreb.
- Da, fatã, toþi bãrbaþii valabili au restaurante

ºi echipe de fotbal… Da’ tu chiar nu mai citeºti nimic
din þara ta? Mãcar o sã te vezi în toate ziarele în
pozele de la botez! Mi-a spus mama cã ai luat nu
ºtiu ce premiu mare, sã-i spui ºi lui disearã.

- Ce-i cu biblioteca asta? o întreb.
- Îþi place, nu? Am angajat un masterand de la

filosofie sã þi-o cumpere ºi l-am plãtit bine, era din
ãia care fac naveta de la Ploieºti, cã sunt mai ieftine
casele acolo. I-am fãcut ºi lui un bine. Nu ºtia cum
sã-mi mai mulþumeascã.

-  ªi de ce atâtea ediþii din Numele trandafirului?
- Asta... Îþi povestesc eu odatã de ce. Sã nu

spui nimic când e ºi Giorgi de faþã.

XII

Viitorul meu cumnat nu este aºa de tânãr cum
pãrea prima datã. Privit de aproape, sunt sigurã cã
are cel puþin cincizeci de ani, dar bine îngrijiþi.
Restaurantul aratã puþin satanic, e plasat într-una
din casele în care a trãit Iser. Pe fundal, departe,
mi se pare cã vãd  Arlechinul ºi balerina, dar
albastrul lui Iser este înlocuit de mult negru. Mai
jos vãd Odalisca cu mandolina, acelaºi negru
înlocuieºte culorile lui Iser.

- Mi-au decorat-o niºte artiºti celebri, au
aproape la fel de multe intrãri pe Google ca ºi tine.
Pentru Lulu, ei îi place negrul, greu o mai conving
sã mai poarte ºi altã culoare, îmi explicã Giorgi.
Din pictorul ãsta, cum îi zice Lulu, am multe picturi
acasã.

În loc de bunã seara, o sãrutã demonstrativ
pe sorã-mea pe gurã, punându-i mâna pe fund.
Giorgi poartã pantofi din piele de crocodil ºi când
intrã în restaurant se produce o panicã absolutã.

Mi-a spus Lulu cã ai luat un mare premiu de la
americani, nu-i aºa,  Pisi?, se întoarce înspre sora
mea care zâmbeºte aprobator, þinându-l de mânã.
ªi cã te ocupi de clonaj. Eu nu prea cred în prostiile
astea, l-ai vãzut ºi pe coreeanul acela pe care l-au
închis cu câinele lui cu tot.

Ecranele de la cele trei smartphonuri de pe
masã se lumineazã tot timpul ºi la masa vecinã
apar doi bãrbaþi îmbrãcaþi cam la fel cu Giorgi. Îºi
cere scuze ºi se mutã cu ei. Sora mea se
îmbufneazã. Prin restaurant se preumblã fel ºi fel
de individe semi-dezbrãcate, mi-o amintesc pe una
cu cizme ºi sutien de blanã.

- Ia uite-o ºi pe scârba asta... ªi mai scrie în
toate ziarele cã este ecologistã!, se uitã cu dispreþ
Lulu. Ce dracu’ cautã pe-aici? Ia uitã-te, fatã, ºi
câþi body-guarzi i-a pus ãla... ªtii ºi câþi fotbaliºti
au tãvãlit-o când a venit de acolo din Moldova?...
Da’ acum, cu body-guarzi dupã ea, adio fotbaliºti…
e o doamnã...

- Cât e ceasul?
-  E numai 10, îmi rãspunde Lucreþia. Este 2

septembrie ora 10 seara.
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 XIII

A doua zi mã trezesc târziu. Internetul nu
merge. Îmi sun una din prietenele din copilarie. Îmi
povesteºte. Nu, nu mai lucreazã. Nu mai poate. A
terminat dreptul de mult la stat ºi a fost un timp
avocat, apoi s-a angajat la mai multe firme de
avocaturã ºi nu a putut rezista. Are un bãieþel de
12 ani, Andrei. Se plimbã cu pãrinþii prin spitale,
sunt bolnavi, tatãl are cancer la prostatã, mama
are probleme foarte grave la ochi, s-a operat de
cataractã de trei ori pânã acum.

  - Tu ce mai faci? mã întreabã. N-ai mai dat
nici un semn de viaþã de mulþi ani...

  - Am plecat de mulþi ani, ºtii, am fãcut ºcoalã
în Franþa, apoi Oxford, am stat un timp în Olanda
ºi sunt profesor în Franþa. Predau biotehnologie.
Acum sunt pentru un an la New York. M-am întors
pentru cã a murit mama.

Cristinel, fosta mea prietenã, începe sã plângã
în hohote.

–Nu mai pot vorbi, iartã-mã! Închide telefonul.

XIV

Mã pierd pe strãzile din jurul blocului jupuit în
care crescusem, în spatele bulevardului
Kogãlniceanu. Aceleaºi strãzi desfundate. Nu mai
recunosc aproape nimic, cinci ani de când n-am
mai fost aici, alþi ºaptesprezece de când am plecat.

Prin faþa liceului trecea tramvaiul 12, cel pe
care îl luam când mergeam toamna la depozitul de
cartofi din ªoseaua Giurgiului, sã sortãm cartofii.
Îmi mai amintesc mirosul de formol din clasa
noastrã aºezatã lângã laboratorul de chimie ºi
zgomotul mingii de baschet pe asfalt.

Vreau sã intru într-unul din magazinele mici
din cartier sã-mi cumpãr o sticlã de apã. Nu mai
ºtiu nici valoarea banilor.

Pe ce lume eºti fatã, nu vezi cã e coadã?, mã
repede o femeie din spate.

La intrarea în Ciºmigiu, în stânga, aceiaºi
pensionari care joacã table. Lângã ei, nu foarte
departe, culcat pe jos, un om relativ tânãr.

– Ce-i cu el? De ce îl lãsaþi aici? îi intreb.
– E un beþiv, dã-l dracu’! îmi rãspunde unul

dintre jucãtori. Din cauza lor am ajuns unde suntem.
– Aºa este, dom’colonel, spune un altul.
Mã îndepãrtez de ei ºi scot telefonul mobil.

Vreau sã sun la salvare.  „Dom’ colonel” vine dupã
mine. Se uitã la mine ameninþãtor ºi mã strânge de
încheietura mâinii.

–Sã nu suni, mã, sã nu suni! Sã nu te prind cã
suni!

Ies din parc, intru în curtea liceului. Telefonez
la salvare ºi le explic; nu ºtiu dacã o sã vinã.

XVII

Curtea liceului. N-am fost la nici o reîntâlnire.
Odatã m-a cãutat un fost coleg, nu prea mai ºtiu
cum îi cheamã, pe cei mai mulþi i-am uitat, dar ºtiu
cã sunt plecaþi, ca ºi mine, „afarã”.

Îmi amintesc vara dinainte de terminarea
clasei a noua. La ieºirea din liceu, a apãrut lângã
mine Sebastian, playboy-ul liceului, bãiat de activist
de partid, termina a douãsprezecea: „Bunã,
Caterina!”. M-am blocat total, îl detestam, dar ºtiam
cã trebuie sã-i rãspund. A mai fãcut câþiva paºi cu
mine, suficient cât sã ne îndepãrtãm de toate
grupurile. „Pot sã te conduc acasã?” „Stau aproape.
ªi am o sorã micã de un an, de care trebuie sã am
grijã” i-am spus zâmbind. „Nu mã inviþi pe la tine?”
„Nu pot astãzi, poate în altã zi.” „Da. În altã zi.
Când?” „Nu pot sã-þi spun acum, þi-am zis cã o am
pe sora mea micã.” Sebastian m-a mângâiat uºor
pe faþã. „ªtii ceva, pãcat de tine cã eºti o fatã
drãguþã, ºtiu cã eºti o tocilarã ºi ai luat zece
olimpiade, dar n-o sã-þi trãieºti niciodatã viaþa... o
sã treacã pe lângã tine...”

Ajunsesem acasã, Lulu dormea cu biberonul
în gurã, îi schimbam scutecele încã. N-aveam cui
sã-i spun de Sebastian. Mama ºi tata erau la
serviciu. Tata era bolnav deja. ªtiam cã Sebastian
nu o sã uite de mine.

Peste o sãptãmânã, ne-am întâlnit din nou: „Ai
zis cã mã inviþi pe la tine, sã ºtii cã n-am uitat!”

Am scos ultimul numãr din Gazeta
Matematicã, cu coperþile ei de carton galbene, ºi
am început o problemã de geometrie. Îmi amintesc
pentru cã la pagina cinci era imaginea Panopticului.

I-am arãtat-o lui Sebastian peste douã
sãptãmâni când l-am invitat pe la mine.

Mi-l amintesc pe Sebastian, când s-a
dezbrãcat. Îmi amintesc enorma  greaþã de la
început pânã la sfârºit. Greaþã, ºi nu fricã. Greaþa
aceea care nu poate sã disparã niciodatã.

- Întelegi ce-i aici?, l-am întrebat dupã,
arãtându-i panopticul.

 - Nu, ºi la ce mi-ar folosi sã înþeleg? Tu eºti
genul de gagicã pe lângã care o sã treacã viaþa.
Tu înþelegi asta? a spus Sebastian.

Speram cã Lulu va începe sã urle din camera
vecinã, dar Lulu tãcea.

Despre Sebastian ºtiu: a fost broker la Londra
o vreme, dupã care a avut un grav accident de
maºinã în Normandia, lângã Caen.

(fragmente dintr-o carte în lucru)

              SUNSET OF JOI,  2012
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Cartea, în ediþie bilingvã, românã/francezã,
este apãrutã la Editura Academiei Române/Centrul
de Studii Transilvane, traducerea, studiul intro-
ductiv ºi notele aparþinîndu-i Anei-Maria Stan.
Volumul este coordonat de Anca Lemaire, fiica
Silviei ªtefãnescu-Goangã, prietena din copilãria
clujeanã a autoarei.

Volumul conþine însemnãri din anii 1920-1937,
respectiv octombrie 1968 elaborate pînã în 1983
de Jacqueline Jeannel, precum ºi un capitol în care
este prezentat tatãl autoarei, René Jeannel. Sînt
înregistrate într-un amalgam încîntãtor obiceiuri,
miºcãri politice, portrete. Apar astfel în paginile ei
referiri la aceia care în perioada de ºapte ani a
ºederii la Cluj (1920-1927) au fost apropiaþii omului
de ºtiinþã: Yves Auger, Florian ªtefãnescu-Goangã,
Pierre Alfred Chappuis, dar mai ales savantul Emil
Racoviþã, la invitaþia cãruia René Jeannel vine la
Cluj, cu întreaga familie, în vara anului 1920 pentru
a pune bazele primului Institut de Speologie din
lume. Pe parcursul cãrþii apar descrise cãlãtorii,
aventuri pline de învãþãminte, istorii ale unor
descoperiri ºtiinþifice. În acelaºi timp, cartea este
ºi o cronicã a  unor vremi la care mereu facem
apel, nostalgici. Era atunci o tihnã, o lentoare a vieþii
într-o lume bine aºezatã. De pildã, viteza maximã
admisã la acea datã era de... 12 km/h. Un lucru
observat de copila de atunci ºi pãstrat în memorie
de-a lungul vremii, era respectul, atitudine care
domnea în toate marile familii ale Clujului, pe care
familia Jeannel le frecventa adesea. Un obicei –
practicat ºi la dineurile de galã, dar remarcat cu
precãdere în casa lui ªtefãnescu-Goangã – era
acela de a sãruta, dupã masã, mîna gazdei care a
pregãtit bucatele – Elena, soþia psihologului fiind o
gospodinã desãvîrºitã. O datã pe sãptãmînã
doamnele din societatea Clujului se întîlneau la
ºezãtoarea „Principele Mircea” creatã de Regina
Maria în 1920. Descrieri minuþioase sînt alocate
obiceiurilor de iarnã, bucuriei cu care era aºteptat
Moº Nicolae, Crãciunul, colindul. Lacul din Parcul
Mare al oraºului se transforma pe timp de iarnã
într-un patinoar natural învãluit în acordurile
sunetelor muzicii vieneze. Existã ºi o consemnare
succintã a faptului cã Filarmonica din Viena venea
des în turneu la Cluj (p.156). Apare o însemnare
despre „vizita” dintr-o iarnã a lupilor în Piaþa Unirii,
relatatã ºi de I.D.Sîrbu în Jurnalul unui jurnalist fãrã
jurnal ºi transformatã de scriitor în subiect de ro-
man (Lupul ºi catedrala). Hazlie este povestea
spovedaniei mamei autoarei la un preot maghiar,
care-i spune: „Nu înþeleg nimic, vorbeºte fãrã
teamã, fata mea, Domnul te ascultã” (p.162).

Ma Roumanie /
România mea
Eugenia Sarvari

Deloc îmbucurãtoare, pentru cei trãitori pe
aceste meleaguri, este observaþia autoarei potrivit
cãreia traversarea Europei era sigurã pînã la...
Viena. Dupã aceea totul devenea suspect,
balcanic, noroios, cu drumuri desfundate, cu poduri
rupte. (Multe, oare, se vor fi schimbat de atunci?)
ªficuitoare se dovedeºte autoarea atunci cînd
descrie „vizita” unui intrus în grãdina casei lor, bãtut
crunt de bãrbatul st ilat din vecinãtate:
„Rafinamentele cele mai subtile, stau foarte
aproape de o brutalitate masculinã de tip oriental
(...) Chiar ºi la masã, felurile de mîncare cele mai
delicate se alãturã mîncãrurilor simple ºi rustice”
(p.192).

Este amintitã ºi o vizitã la Bãile Herculane,
„staþiune termalã foarte elegantã” (p.192), dar ºi o
dupã-amiazã cu ceai, bun prilej de analizã a modei
epocii, eliberatã din corsete, balene ºi de trena tîrîtã
prin praf.

În capitolul Octombrie. 1968 este relatatã
revenirea, dupã 30 de ani, într-o Românie împînzitã
de microfoane, interceptãri de convorbiri, în care
teroarea era bine instauratã. Sînt vizitate mînãstirile
din nordul Moldovei, „sanctuare umile care poartã
un mesaj somptuos” (p. 230), Constanþa, Delta
Dunãrii.

Capitolul Cine a fost René Jeannel? este scris
de Jacqueline Jeannel-Galmiche ºi Jean-Marie
Galmiche (fiul autoarei). Aflãm cã René Jeannel
provine dintr-o familie de medici. Îndrumat spre
medicinã, o va absolvi, în 1907 luîndu-ºi doctoratul.
Dupã un an, devine licenþiat în ºtiinþe, pasiunea lui
dintotdeauna, continuatã cu obþinerea unui doctorat
în ºtiinþe în 1911. Este numit preparator la
Laboratorul de la Banyuls, unde îl întîlneºte pe
eminentul savant Emil Racoviþã, care, revenit în
România dupã 1918, îi solicitã colaborarea pentru
înfiinþarea Institutului de Speologie. Pãrãseºte
România în 1927 ºi pleacã la Institutul de Istorie
Naturalã din Paris (al cãrui director devine în 1951),
þinînd în continuare cursuri la Cluj pînã în 1931.
Este zoolog, botanist, geolog, paleontolog, special-
ist în preistorie, biogeograf, explorator a peste patru
mii de peºteri, autor al unei vaste opere ºtiinþifice
entomologice. Observaþia lui, conform cãreia „omul
este fiul pãdurii ºi tatãl deºertului”, se dovedeºte a
fi extrem-actualã.

Volumul este presãrat cu nenumãrate pasaje
din care rãzbat sentimente de preþuire, de admiraþie,
mãrturii fãcute cu mare cãldurã sufleteascã ºi iubire
necondiþionatã pentru aceastã þarã.Cartea este o
declaraþie de dragoste la adresa României pe care,
aºa cum declara autoarea, „o iubesc atît de mult”.
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Sã vrei sã mori ca sã scapi de neliniºtea
morþii...

Variantã:
                   Moartea mai bunã decât viaþa
                   ªi decât spaimele morþii.

Adeseori, frumuseþea nu-i decât drumul – vrãjit,
sunt, vai!,  de acord – care duce cãtre eroare...

Orice poem de circumstanþã ºi, în acest sens,
orice culegere de poeme devine un fel de jurnal în
care se aflã consemnate, comemorate sau
deplânse, evenimentele, sentimentele ori impresiile
care alcãtuiesc viaþa de fiecare zi.

Este infinit mai uºor sã cucereºti o femeie
decât s-o recucereºti, dupã ce ai pierdut-o. Cãci,
dacã în primul caz, bãrbatul este împodobit în mod
favorabil de toate prestigiile necunoscutului, în cele
de-al doilea, faptul unei cunoaºteri – exacte sau
chiar false – a virtuþilor sale se schimbã într-un
zdrobitor dezavantaj.

A defini termenii unei probleme nu înseamnã
a o rezolva. ªi totuºi, cei mai mulþi dintre oameni
aºa îºi închipuie.

Existã în filosofia germanã o trãsãturã deosebit
de supãrãtoare ºi  de penibilã: este imprecizia, voitã
sau nu, cu care e definitã cea mai mare parte dintre
concepte, imprecizie care permite, între altele,
folosirea lor în scopuri cu totul opuse celor pentru
care au fost enunþate ºi, totuºi, tragerea din ele a
unor concluzii false ºi chiar josnic de interesate.

Filosofia germanã: o greoaie ºi întunecatã
noapte furtunoasã brãzdatã de fulgere splendide.

Dacã începutul filosofiei moderne – existenþialã
sau alta – este de a demonstra falimentul raþiunii,
mijloacele pe care le foloseºte ca sã ajungã aici
sunt încã aproape exclusiv de domeniul raþiunii. S-
ar spune, oarecum, cã e un fenomen de autofagie
în care cel care mãnâncã genereazã ceea ce este
mâncat ºi reciproca.

Claude Sernet inedit Li s-ar putea reproºa cu uºurinþã poemelor
mele, îndeosebi celor care vor alcãtui culegerea
intitulatã „Mon Lot” („Ceea ce mi-a fost dat”), o
anume nesiguranþã, un anumit joc lãsat cititorului.
Nu tãgãduiesc acest lucru ºi mã strãduiesc,
bineînþeles, sã-i reduc proporþiile, sã-i atenuez
efectele. Dar dacã  este ezitare sau joc, e din cauza
imposibilitãþii în care mã aflu, în care mã voi afla,
poate, întotdeauna, de a rosti un nume, un singur
nume, cel al lui Hristos. iar aceasta, pentru mo-
ment cel puþin, fãrã comentarii.

(Îmi aduc aminte, în legãturã cu asta, de acel
gând þâºnit ca un adevãrat fulger în mintea mea ºi
fãrã ca nimic sã-l fi provocat în aparenþã, pe câmpul
de luptã de la Marna – era în 13 sau 14 iunie 1940
– în momentul celui mai  rãu bombardament al
aviaþiei germane la care am asistat: Nu existã vreun
intermediar între mine ºi Dumnezeu.)

A nu disocia metafizica de moralã. Dacã cea
dintâi mã lãmureºte asupra domeniului morþii, a
doua, prin regulile pe care le impune vieþii mele, îi
asigurã, poate, ºi accesul la ea.

Un gând, un sentiment, o imagine mã
obsedeazã atâta vreme cât nu le-am formulat în
cuvinte ºi nu am aruncat aceste cuvinte pe o
bucatã de hârtie. Apoi, totul este iremediabil uitat.
Tocmai de aceea, în paginile acestui carnet ºi în
altã parte de asemenea, vai!, e posibil sã mã repet;
mai ales din aceastã cauzã, s-ar putea sã mã
contrazic. Dacã uitarea ºi faptul de a te repeta sunt
în general considerate drept semne de îmbãtrânire,
a te contrazice este, în schimb, cea mai bunã
dovadã de viaþã, de viaþã activã ºi în miºcare.
Haide! sã spunem cã sunt „la mijlocul drumului”...

Mistica nu e poezie, aºa cum, astãzi, se
încãpãþâneazã sã creadã unii ºi sã vrea sã
demonstreze. Începutul ºi încheierea, principiul ºi
scopul, alfa ºi omega uneia ºi alteia se deosebesc
întru totul, deºi între aceste extreme drumurile lor
sunt paralele ºi adesea identice. Dacã se gãseºte
poezie în exerciþiul mistic, sau misticã în poezie,
nu decât în mod accidental.

Activitatea misticã, poate împrumuta, ca sã
se exprime, înainte a atinge perfecþiunea tãcerii,
calea ocolitã a poeziei. La rândul ei, poezia, al cãrei
scop este sã exprime omul în totalitatea lui, poate
ºi chiar trebuie sã se serveascã de domeniul
misticii. Totuºi, cele douã domenii îmi par a rãmâne
cui totul distincte.

Între misticã ºi poezie, nu recunosc legi
absolut ºi general interdeterminante. Cu atât mai
rãu pentru cei care, ca Victor Hugo, confundã, de
exemplu, binele ºi frumosul.

Un gol fãrã margini, fãrã greutate, fãrã
consistenþã, nemiºcat, definitiv. aspirând, în capul,
în inima, în carnea mea. Absenþã totalã de gânduri,
de sentimente, de impresii. Cuvintele refuzând sã
se lege între ele. Mã târãsc jalnic ºi invidiez lucrurile
a cãror soartã e sã nu se miºte niciodatã, nici în
afara, nici înlãuntrul lor. Aº avea nevoie, ca sã ies

Dintr-un carnet de în-
semnãri inedite ale
Claude Sernet, fostul
avangardist român
Mihail Cosma (1902-
1968), datat 1943,
scris în timpul refu-
giului în regiunea
francezã Gironde,
publicãm încã un
fragment, revelator
pentru starea de
spirit neliniºtit-inte-
rogativã a poetului
devenit „moralist”.
Prima parte a aces-

tor note a apãrut în revista România literarã, nr. 17,
2013. (Ion Pop)
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din starea asta în care viaþa mea pare în întregime
sleitã, de un traumatism oarecare, de un nou trau-
matism, bun sau rãu, bun de preferinþã, dar de un
traumatism... De unde va veni salvarea?

N-am ºtiut niciodatã decât sã iubesc ori sã
urãsc, în ambele cazuri, cu o intansigenþã
asemãnãtoare.

Cum sã exprimi în mod simplu ºi curgãtor,
dacã ceea ce ai de spus este în sine obscur, haotic
ºi întortocheat?

Sã reduci la cât mai puþin cu putinþã – nu spun
sã suprimi – înspãimântãtorul decalaj dintre
imaginaþie ºi realizare, între concepþie ºi creaþie. (Va
fi fiind asta, pur ºi simplu, o problemã de tehnicã?)

Mai bine decât iubirea, fãrã îndoialã, e ura care-i
leagã cel mai strâns, cel mai sigur pe oameni între
ei. Într-o cãsãtorie, de exemplu, bazatã pe dragoste,
aceasta se transformã cu timpul, devine simplã
afecþiune, apoi prietenie, se poate istovi ºi poate
muri, lãsându-i pe soþi disponibili sau, cel puþin,
independenþi. Dimpotrivã, dacã e vorba de urã,
consorþii sunt înlãnþuiþi unul de altul, veghind ºi
spionându-se care i-ar sfãrâma primul cu lovituri
de secure þeasta partenerului. – Ca sã fii ºi sã rãmâi
cu adevãrat liber, trebuie sã te pãzeºti nu atât de
iuibire, cât de urã.

Oamenii se grupeazã de obiecei dupã
afinitãþile lor naturale, cel mai adesea dupã
ocupaþiile ºi preocupãrile lor, ºi, mai ales, dupã
virtuþile ºi viciile lor. Acestea sunt, de altfel, lanþurile
care-i prind unii de alþii: beþivi, toxicomani, jucãtori,
asasini,  vânãtori de fuste, pederaºti, alergãtori dupã
Dumnezeu. (Aceºtia din urmã constituie cea mai
rea, cea mai dezugustãtoare specie). Înþeleg acum
de ce, într-un mod la început nelãmurit, îmi doream
dintotdeauna un viciu, de ce sunt ºi o sã rãmân
întotdeauna un izolat, un om din afara castei, un
paria. Ceea ce pare, ceea ce este, poate, o stare
de mãreþie („Doamne, m-ai fãcut puternic ºi
singuratic”!), între cei patru pereþi ai unei odãi pe
care nu þi-ai ales-o tu, ori într-o mulþime care-þi
întoarce spatele pentru cã nu te recunoaºte ca pe
unul de-al ei, devine o continuã restriºte. Doresc,
totuºi, cu ardoare, sã mã eliberez de oameni...

Curios: sunt „un moralist”...

Cãlãtoriile, se spune, îi formeazã pe tineri. Ah,
tinereþea mea au format-o tocmai  dorinþa cãlãtoriei,
dorinþa teribilã, violentã, nepotolitã,  „cãlãtoria
imobilã”. ªi în ce fel! Astãzi încã, la vârsta maturã,
pãstrez amintirea orbitoare a continentelor ºi a
mãrilor pe care nu le-am vãzut niciodatã...

Lumea aºa cum este sau omul care trebuie
sã se mulþumeascã cu lanþurile sale:

Copacul pe care-l privesc cum creºte aici, în
Occident, este un copac creºtin.

Acelaºi copac, dacã ar creºte în India, de
exemplu, ar fi un copac brahman.

E posibil ca „Avraam sã fie pierdut dacã etica
este binele suprem”. În ce mã priveºte, nu fac nicio

deosebire între comportamentul moral ºi metafizica
experimentalã, ºi-l definesc pe cel dintâi prin cea
de a doua.

De câte ori vreau sã scriu cutare poem ºi,
dupã ce l-am încheiat, îmi dau seama, fãrã voia
mea, cã am compus un altul!

Scriem din aceleaºi motive pentru care
mâncãm, dormim ºi facem dragoste. Ceea facem
dovedeºte, dacã aº avea, totuºi, nevoie de
dovezi,cã poezia e acþiune, în sensul cã, pornind
de la realitatea obiectivã, dacã nu în mod direct
provocatã de ea, dupã un ocol lãuntric mai mult
sau mai puþin lung,  ajunge din nou la ea,
transifiguratã ºi transfiguratoare.

Pãcãtuieºte! – vei ºti cã exiºti...

Sã vii la Dumnezeu prin raþiune, înseamnã sã-
þi rezervi întotdeauna  o posibilitate de a te îndepãrta
de el prin aceeaºi raþiune.

Pocãinþa ºi rãscumpãrarea nu valoreazã, oare,
mai mult decât refuzul, pur ºi simplu, al greºelii?

Pentru mine, întrebarea n-a fost niciodatã ce
sã spun, ci cum sã spun.

Viaþa îl poate învãþa multe pe om; ea nu se
schimbã, cu toate acestea, niciodatã.

Nimic nu e mai greu decât sã-l convingi pe un
om cã este ceea ce este el cu adevãrat.

Alaltãieri, 27 noiembrie,  o senzaþie cum n-aº
vrea sã mai trãiesc. Era cãtre searã, dupã o zi mai
cumplitã ca de obicei, de gol, de singurãtate, de
muþenie, de frãmântare sterilã ºi zadarnicã, – ar trebui
sã spun, dupã sãptãmâni, dupã luni de regim
asemãnãtor, cãci fiecare clipã care trece ºi aduce
dupã sine alta este suma nenumãratelor clipe care
au precedat-o, – cãtre searã, deci, am simþit cã
raþiunea mea scãpa brusc de sub controlul voinþei
mele, ºi cã înnebuneam. A fost un fulger, în timpul
cãruia am dorit sã scot urlete, sã mã rostogolesc
pe pãmânt, sã mã mutilez cu lovituri de cuþit, sã vãd
cum îmi curge sângele, toate deodatã. Cu un ultim
efort conºtient, am reuºit sã mã stãpânesc. Liniºtirea
deplinã a fost opera a o sutã de picãturi de opiu.

Nu vreau decât sã înregistrez un fapt, sec ºi
fãrã comentarii. ªi sã notez mai ales data. – O datã
viitoare, voi mai reuºi, oare, totuºi, sã-mi domin
nervii?

O definiþie, poate:
Lumea greºelii  e cea în care, pentru

relativitatea vieþii noastre, conºtiinþa greºelii
împovãreazã ºi depãºeºte nevoia de a  o
rãscumpãra, unde se greºeºte mai ales ca sã se
sufere  pentru ea, iremediabil ºi nu în speranþa unei
salvãri posibile. (Este evident cã resping orice
intervenþie purã ºi simplã din afarã. Dumnezeu s-a
întrupat în Hristos; ar fi trebuit sã se întrupeze în
fiecare dintre noi, mai degrabã fiecare dintre noi ar
trebui sã-l simtã cã se întrupeazã în sine ºi sã
favorizeze, dacã îndrãznesc sã spun aºa, prin nu
ºtiu ce trudã ori ascezã aceastã întrupare.)
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Inspiraþia, sau ceea e numit astfel, nu e
iresponsabilã.

Extrase dintr-o ciornã de scrisoare.
...Greºim reluând dupã aceea, când amintirea

le rememoreazã ºi raþiunea începe sã le întoarcã
ºi reîntoarcã în toate sensurile, cuvintele pe care
le rostim în cursul unei convorbiri în mod aproape
automat sau pe cele pe care le scriem într-o
scrisoare  cum ne vine sub condei, ca text de
Evanghelie, adicã acordându-le o formã, un
conþinut ºi un loc definitive, absolute ºi imuabile.

...Nu ºtiu dacã viaþa e absurd sau altceva,
pentru cã nu ºtiu ce este  viaþa. Ar trebui sã se
spunã întotdeauna: viaþa mea. Totuºi, cunosc eu
mai bine viaþa mea, decât viaþa în general? Cele
douã se încalecã ºi a încerca sã trasezi între ele o
frontierã fãrã fisuri îmi pare nesfârºit de anevoios,
dacã nu imposibil. Eu trãiesc viaþa, în acelaºi timp
în care ea mã trãieºte. Unde sfârºesc eu? Unde
începe ea? Cu alte cuvinte, care este aportul meu,
care este al ei?

În faptele ºi gesturile mele, în ochii cuiva care
nu sunt eu, nu pot apãrea decât ca o fiinþã absurdã.
Este un absurd pe care l-aº numi subiectiv, în
numele cãruia eu am negreºit dreptate ºi care face
ca un altul sã nu mã înþeleagã niciodatã, – doar
când, din întâmplare, cele douã absaurduri ale
noastre se întâlnesc.

...Existã ºi un absurd obiectiv; este cel al vieþii,
al vieþii considerate ca o entitate obiectivã, ca un
fenomen separat de mine, în afara mea.

Voi defini acest absurd obiectiv prin noþiunea
de cumplit, cãci am asimilat întotdeauna absurdul
cu inumanul.

Viaþa care mã trãieºte, viaþa pe care mi-e
interzis s-o aleg, viaþa pe care sunt obligat s-o
trãiesc, aceastã viaþã este (ori mi se pare) inumanã.

Ea e atroce, prin urmare absurdã (pentru
mine).

...(Ar fi loc sã se studieze raporturile care
existã între absurd ºi contrarietate sau, dacã
preferãm, originea absurdului, ºi sã se vadã dacã
omul absurdului nu e ºi puþintel omul
resentimentului.)

...Atroce, inuman, absurd, calificative a aceea
ce nu trãieºte (viaþa nu trãieºte, aºa cum creierul,
centru ºi motor al sensibilitãþii noastre, este el însuºi
insensibil).

...Este motivul pentru care eroii lui Franz Kafka
sau Strãinul lui Albert Camus nu au din om decât
aparenþele. Ei se comportã doar în mod absurd,
comit fapte absurde. Dar acest absurd, ca ºi
absurdul subiectiv, sau ceea ce eu trãiesc ca ab-
surd, dispar ºi devin o înlãnþuire logicã de
evenimente pentru cel care le priveºte din afarã ºi
le raþionalizeazã, adicã le coroboreazã cu un
sistem.

...Iatã, între altele, motivul pentru care în ochii
istoricului sau ai poetului din turnul de fileº rãzboiul,
acesta, nu e absurd, ci logic ºi normal, deºi e
cumplit ºi vrednic de urã.

O injurie de adresat francezilor: „Fii ai lui

Voltaire”, dându-i-se aceeaºi greutate ca modelului
sãu: „Fiu de târfã”. – Din cauza raþionalismului lor
ºi a inimii lor uscate.

Fiecare zi îmi aduce un nou subiect de uimire
– ce candoare! – ºi în fiecare zi învãþ sau descopãr
lucruri care, într-adevãr, îmi taie rãsuflarea, cum
se spune. Astfel, începusem sã cred în totala
egalitate a oamenilor ºi, prin urmare, în posibilitatea
unei pãci, între ei, universalã ºi  definitivã. Apoi,
puþin câte puþin, am ºtiut, pe cont propriu, cã exista,
cã existã o luptã de clase sociale, o alta între rase
ºi, în cele din urmã, deasupra tuturor celor
precedente, o a treia, a religiilor, – fãrã sã mai vorbim
despre cele de mai micã importanþã, deºi tot atât
de feroce, – ºi cã aceste lupte nu se succed ºi nici
nu se înlocuiesc, ci coexistã. E destul de
extraordinar! Îmi mãrturisesc cu naivitate uluirea
în faþa vechiului: „Homo homini lupus”...

ªi, în legãturã cu asta, o remarcã: tocmai  am
constatat ura inconºtientã ºi profundã – ei înºiºi ar
fi surprinºi s-o cunoascã ori sã-i recunoascã
mobilurile – a protestanþilor francezi faþã de Franþa.
Nu am nevoie de altã dovadã decât aplauzele lor
când au auzit clopotul „Finis Galliae”, tras îngãduitor
de generalul sud-african Smuts – ºi el protestant,
nu e inutil de notat – într-un discurs recent. Cum
sã explici ura aceasta dacã nu ca pe un
resentiment obscur ºi tenace faþã de Franþa care a
fost cândva oficial catolicã ºi persecutoare a
hughenoþilor? Am auzit potestanþi francezi
pretinzând: „Dar eu mã simt mai degrabã german
decât francez”. Evident...

Dacã adãugãm la asta mica dozã de confor-
mism inerent laºitãþii omeneºti, înþelegem de ce
aceºti oameni sunt – în majoritate, deºi cu anumite
rezerve (o rezervã platonicã, de exemplu, în
privinþa chestiunii evreieºti) – ceea ce se numeºte
astãzi „colaboraþioniºti”, poate nu atât niºte prieteni
ai Germaniei cât servitori asupuºi ai guvernului
francez care este la ordinele ei, de ce mâine, cu o
astfel de platitudine, vor fi alãturi de Anglia.

Nu uit cã existã excepþii, numai cã cu o
rândunicã nu se face primãvarã...

Se vorbeºte mult despre o „conºtiinþã
încãrcatã”. Totuºi,  n-am mai vãzut vreodatã pe
cineva murind fulgerat de conºtiinþa lui încãrcatã...

Existã un om fizic sau material;  un om
psihologic; un om metafizic; în sfârºit, un om
teologic. – În care dintre aceste categorii trebuie
sã mã numãr? Am poftele ºi dorinþele celui dintâi;
frãmântãrile ºi revoltele celui de-al doilea; angoasa
ºi setea de certitudine a celui de-al treilea; elanurile
ºi mai ales îndoielile celui din urmã.

În ciuda tendinþei ºi, adeseori, a nevoii actuale
care vor ca individul sã se specializeze, sã se
singularizeze, îmi interzic sã fac parte din vreo
clasã definitã ºi, prin urmare, limitatã. Omul, cu o
majusculã, mi s-a pãrut întotdeauna cã se poate
lipsi de etichete, fiind deasupra sau în afara lor ºi
conþinându-le pe toate. ªi la asta mã strãduiesc sã
ajung: sã fiu un Om.

Dumnezeu?... Ah, da, poate... Cu siguranþã...
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Dar felatorii lui Dumnezeu, cu ochii plesniþi, cu limba
smulsã ºi castraþi cum se cuvine, la spânzurãtoare!

Sã nu te înºeli... ªi, în cele din urmã, eºti înºelat
de voinþa ta de a nu fi înºelat.

17 decembrie. Iatã, exact acum un an  de când
sunt aici, ºi chiar astãzi plec. Ce iad mi-a fost viaþa,
nu am nici puterea, nici curajul s-o spun. Mi-ar
trebui o cartea întreagã. Însã am învãþat mult despre
prostia omeneascã, despre rãutate, despre laºitate,
totul cu atât mai periculos cu cât e asociat adesea
cu o înaltã inteligenþã ºi cu o culturã puternicã. Cât
de mult îl prefer pe omul care e mai puþin un spirit
secãtuit, cât o inimã care sângereazã! Fapt este
cã aceºti prieteni care, la început, m-au întâmpinat
atât de generos, au fost repede dezamãgiþi de
refuzul meu sistematic de a mã mumifica, prin
planul de gândire ºi de existenþã pe care mã situam
în chip firesc, în opoziþie cu al lor. Dezamãgire, între
altele, moralã pentru el, eu nevrând sã fiu în
exclusivitate omul teologic care pretinde cã este
el; dezamãgirea amoroasã pentru soþia lui care,
respirând mirosul meu de mascul (contrastând vio-
lent în aceastã atmosferã castratã ºi sterilã), mi-a
fãcut avansuri – discrete, desigur, însã
neîndoielnice – la care, din onestitate, n-am rãspuns.
Dupã perioada necesarã incubaþiei ºi dezvoltãrii
unui resentiment fatal, când acesta s-a transformat
într-o adevãratã urã, am fost scos pe uºã afarã,
sub primul ºi cel mai laº pretext, eu, care nu am
unde sã merg, care nu ºtiu sã mã apãr în viaþã. Ei

ºtiau asta... (În legãturã cu acest fapt, pot sã afirm
cã un om care refuzã sã trãiascã dupã legile
obiºnuite ale vieþii, care se singularizeazã dupã
normele unei vieþi strict abstracte, devine, ipso
facto, un pur sadic. Constat un lucru; nu vreau sã-
i cunosc motivele, fie cã e vorba despre o lipsã de
pragmatism sau, mai simplu, despre o perversiune
de naturã sexualã.)

Încerc, aºadar, sã mã întorc la Paris, dupã o
absenþã de aproape trei ani. Har Domnului, cum se
spune. Ciudatã soartã mai am! E scris probabil cã
trebuie, din când în când ºi la date tot mai apropiate,
sã-mi reiau bãþul ºi desaga vagabondului. Dacã nu
regret acest fapt pentru îmbogãþirea experienþei
mele, îl regret, dimpotrivã, pentru continuitatea
lucrului meu. Nu fãceam mare caz de mine, de
privaþiuni, de plictisealã, de suferinþã, cu condiþia sã
pot lucra. Unul le rãscumpãra pe celelalte. Una dintre
marile nefericiri ale omului este cã, în loc sã
izbucneascã ºi sã se revolte împotriva condiþiei sale,
foarte adesea, cel mai adesea, el sfârºeºte
plecându-ºi capul ºi resemnându-se, asigurându-
ºi un colþ al lui, o jalnicã ºi derizorie aparenþã de
confort, chiar în cea mai neagrã mizerie.  Acesta a
fost cazul meu, vai!, de câte ori...

Haideþi, destul cu comentariile, sã fim
maniheist pânã la capãt: orice rãu conþine în el un
bine viitor. Sã cãutãm acest germene ºi sã
încercãm sã îngrijim cu calm ºi înþelepciune planta
care va creºte, poate, din el.

Prezentare ºi traduceri de Ion Pop
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Deºi Canada e cu predilecþie cunoscutã ca
fiind patria emigraþiei, rareori aceasta din urmã e
consideratã în alteritatea ei profundã, depãºind
stadiul de element exotic incitant sau ameninþãtor,
sursã de fascinaþie sau de angoasã. Valuri
polimorfe de imigranþi se insereazã în economia
geopoliticã a Canadei, însã adesea problematicile
lor de viaþã, poveºtile sau dilemele lor nu reuºesc
sã pãtrundã într-o zonã de universal, trasabil în
cinema sau în literaturã. Nu afirm aici cã scriitorii
sau regizorii aparþinând literaturii sau cinemaului
migrant nu ar fi deloc vizibili. Mã refer mai degrabã
la faptul cã rareori ei reuºesc sã depãºeascã
festivalurile etnice sau problematicile comunitare,
devenind un fel de hibrizi a cãror marcã e de multe
ori mai puþin interesantã decât materialul artistic al
compatrioþilor lor rãmaºi în þara de origine, percepuþi
în intensa lor apartenenþã la un teritoriu circumscris
geografic ºi politic. Cu alte cuvinte, un film ca O
separaþie (2011) al cineastului iranian Asghar
Farhadi are mai multe ºanse de a ne interpela în
Quebec decât problematica unui omolog iranian,
decis sã trãiascã ºi sã producã în Canada. Acelaºi
lucru se poate spune despre filmele noului val
cinematografic românesc, destul de cunoscut la
Montreal, în special datoritã popularului Festival du
Nouveau Cinéma, ºi cu atât mai mult despre
literatura migrantã. În special în Quebec, aceastã
provincie distinctã a Canadei (în materie de limbã,
obiceiuri, gusturi, orientãri), cred cã nu mã înºel în
a spune cã o datã devenit rezident permanent,
diferenþele se disipeazã într-o masã amorfã a
dificultãþilor integrãrii, a crevaselor culturale, a
multiculturalismului, care ºterg într-un anume fel
istoria anterioarã ºi nu sunt îndeajuns de puternice
încât sã recreeze o alta. Fiind cu predilecþie o patrie
a foºtilor persecutaþi politic, a visului libertãþii, a
refulãrii conflictului ºi a traumei, Canada (ºi în spe-
cial Quebecul) niveleazã în aceste câteva
dimensiuni istoriile personale ºi transformã
excepþionalul individual în statisticã de frontierã.

Relevant în acest sens este faptul cã filme cu
o intensã tuºã a „alteritãþii” au început sã-ºi facã
apariþia în Quebec în special în ultimii ani, fiind însã
extrem de rare la începutul anilor 2000. Rebelle,
Inch’Allah, Monsieur Lazhar ºi Incendii au apãrut
între 2010 ºi 2012, depunând mãrturie despre acest
interes crescut al quebechezilor de a plonja în
explorarea realã a unor teritorii necunoscute, dar
ºi despre maturitatea creatorilor lor, capabili sã
impunã problematici, mituri ºi dileme universale.

În eseul de faþã voi vorbi despre doi

reprezentanþi proeminenþi ai literaturii migrante din
Canada, ºi anume Rawi Hage, scriitor nãscut la
Beirut ºi trãind actualmente la Montreal, ºi Wajdi
Mouawad, de asemenea un scriitor de origine
libanezã, director din 2007 al secþiunii de limbã
francezã al National Arts Centre din Ottawa. La
aceºtia voi adãuga prezentarea scenariului filmului
Inch’Allah al scriitoarei, actriþei ºi regizoarei
quebecheze Anaïs Barbeau-Lavalette care,
nefãcând ea însãºi parte din literatura migrantã,
trateazã situaþia de conflict la graniþa israelo-
palestinianã cu o forþã ºi o intuiþie echivalente unei
persoane care ar fi trãit conflictul pe propria sa piele.

1. Violenþa ca dogmã matematicã

Am ales cu precãdere lumea arabã pentru cã
ea reprezintã oglinda deformatã în care se priveºte
lumea occidentalã, imagine pe care o reflectã
aceasta atunci când intrã într-un teritoriu de con-
flict ale cãrui rãdãcini sunt intrasabile ºi ale cãrui
consecinþe sunt imuabile ca o dogmã matematicã.

Este ceea ce ur-
mãreºte logica roma-
nului Jocul lui De Niro
/ De Niro’s Game
(Anansi Press, Toronto,
2006) al lui Rawi
Hage, scriitor, artist
vizual ºi curator, lau-
reat al premiului inter-
naþional IMPAC Dublin
Literary Award, ale
cãrui lucrãri fac acum
parte din vestitul

Muzeu al Civilizaþiei din Ottawa. Cartea e povestea a
doi adolescenþi, prieteni din copilãrie, Bassam ºi
George, nãscuþi la Beirut, care se înscriu într-o ecuaþie
fãrã ieºire: fie rãmân pe loc ºi intrã în culoarele din ce
în ce mai obscure ale crimei organizate, fie emigreazã.
Ecuaþia nu e specificã doar Jocului lui De Niro (De
Niro e pseudonimul lui George). Ea e atotprezentã ºi
în Inch’Allah, unde prietena palestinianã îi reproºeazã
lui Chloé, femeii medic occidentale, neutralitatea. Într-
un astfel de teritoriu, în care conflictul reprezintã regula
numãrul unu, nu poþi fi neutru. Eºti obligat sã alegi una
dintre pãrþi, excluzând-o pe cealaltã. De unde conflictul.
Incendii încearcã însã sã eludeze aceastã logicã
excluzionistã, adoptând o soluþie oedipalã, la limita
absurdului, singura valabilã într-un context fãrã ieºire.

Revenind la Jocul lui De Niro, peisajul cãrþii e
dintru început populat de personaje prinse în jocul

Inch’Allah – faþa
nevãzutã a Canadei
Despre literatura migrantã
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puterii, al banilor ºi al bombelor. Beirut e presãrat
de bombe, de erotismul catastrofei iminente :
„Presãram o mie de sãruturi de-a lungul corpului
ei, sub o cascadã de dulci cãzãtoare bombe.
Hainele noastre se aflau pe podea ca niºte covoare
de rugãciune, corpurile noastre pe pat, ca niºte
cadavre dansând. Presãram încã o mie de sãruturi
deasupra corpului ei, iar bombele cãdeau mai
puternic ºi mai aproape” (p. 50, traducerea
autoarei). Câteva pagini înainte, autorul descrie o
plimbare printr-un Beirut al prafului ºi al vântului,
un oraº golit de oameni, o Romã anticã în care se
înstãpânesc câinii: „Zece mii de bombe cãzuserã,
iar eu aºteptam sã vinã moartea sã-ºi ia porþia ei
zilnicã dintr-un vas de membre ºi sânge. Am
coborât strada sub bombe care cãdeau. Strãzile
erau pustii. Mergeam peste oameni ascunºi în
adãposturi ca niºte colonii de ºobolani sub pãmânt.
Treceam peste fotografii de oameni morþi agãþate
pe stâlpii electrici de lemn, pe intrãrile clãdirilor,
încadrate de mici altare./ Beirut era cel mai calm
oraº aflat în rãzboi care existase vreodatã./ Mã
plimbam prin mijlocul strãzii ca ºi cum mi-ar fi
aparþinut. Mã plimbam prin cel mai calm oraº, un
oraº gol care îmi plãcea; toate oraºele ar trebui
golite de oameni ºi date câinilor” (p. 36).

Iatã logica lui Rawi Hage în aceastã carte
impregnatã de poetica violenþei. Prins într-o situaþie
paralizantã de putere, rãzbunare ºi lipsã a viitorului,
Bassam îºi nareazã propria poveste, a evadãrii din
Beirut, finanþându-se printr-un lanþ  de crime, ºi a
prietenului sãu George, care alege instalarea
definitivã în acelaºi oraº, serviciul militar, crima
pentru profit ºi drogul.

Suntem astfel expuºi la douã perspective. Una
dintre ele e cea a evadãrii – cartea e împãrþitã de
altfel în trei capitole, Roma, Beirut, Paris –, în care
resimþim pe de o parte povara unei istorii pline de
sânge, iar pe de alta nostalgia libertãþii posibile.
Beirut nu e doar un oraº al prezentului imund, el e
de asemenea un loc unde civilizaþii diferite ºi-au
lãsat urma, într-un amestec de dans ºi de barbarie:
„M-am urcat pe motocicleta lui George ºi m-am
aºezat în spatele lui, am coborât de-a lungul
strãzilor principale unde cãdeau bombele, unde
diplomaþii saudieni îºi alegeau odatã prostituate
franceze, unde vechii greci dansau, romanii
invadau, perºii îºi ascuþeau sãbiile, mamelucii furau
mâncarea sãtenilor, cruciaþii mâncau carne umanã,
iar turcii o luaserã prizonierã pe bunica mea” (p.
12). Iar cealaltã perspectivã e cea a unicei probleme
filosofice posibile, dupã Camus, cea a sinuciderii,
unica ieºire posibilã în afara exilului. Este soluþia
aleasã de cãtre George. O a treia cale nu existã,
pare a spune romanul lui Rawi Hage. Fie exilul cu
consecinþele lui nefaste, fie sinuciderea. Acesta e
pânã la urmã jocul lui De Niro, jocul cu moartea, în
condiþiile în care nu existã scãpare dintr-un „foc care
nu se stinge niciodatã” sau dintr-un context în care
„mîinile îþi sunt mânjite pânã la cot în excremente ºi
sânge” (cele douã citate, din Heraclit ºi Jean-Paul
Sartre, se aflã în frontispiciul cãrþii).

2. Unu ºi cu unu fac unu

Lipsa de alternativã, jocul dur al unor opþiuni
în egalã mãsurã inacceptabile pare a fi tema
acestor romane sau scenarii ale alteritãþii. Fiecare
autor propune propria ieºire din dilemã. Wajdi
Mouawad este el însuºi autor ºi regizor de teatru
de origine libanezã, director între 2000 ºi 2004 al
teatrului Quat’sous din Montreal, autor al unor piese
de teatru jucate pe scena internaþionalã (Însetaþii,
Willy Protagoras închis în toaletã, Incendii) ºi al
unor romane apãrute la Leméac/ Actes Sud
(Anima, Faþã regãsitã). Cea mai cunoscutã este
piesa Incendii, a cãrei adaptare cinema-tograficã
de cãtre Denis Villeneuve a fost nominalizatã în 2011
la Oscar, în ca-tegoria „cel mai bun film strãin”.

Sunt cel puþin do-
uã dimensiuni care
singularizeazã Incen-
dii. În primul rând, e
vorba despre faptul
cã implacabilul sorþii e
pus în miºcare cu
aceeaºi rigoare ma-
tematicã cu care el se
manifesta în Jocul lui
De Niro. Violenþa unei
lumi în care alterna-
tivele se joacã între
crimã ºi exil îºi pune
la rândul sãu ampren-
ta peste destinul lui
Nawal Marwal, refugi-
atã în Canada dintr-o

þarã neidentificatã din Orientul Mijlociu, în urma unor
evenimente traumatizante: pierderea iubitului în
urma unui conflict religios, pierderea fiului din cauza
incomprehensiunii familiei ºi a tradiþiei, trãdarea
apartenenþei la propria comunitate, închisoarea ºi
violul suferit acolo, în urrma cãruia femeia îi va
naºte pe cei doi gemeni, Jeanne ºi Simon, puºi,
douã decenii mai târziu, în faþa descifrãrii misterului
vieþii mamei lor, fãrã de care aceasta nu acceptã
sã fie îngropatã cu faþa în sus ºi sã i se confere o
piatrã tombalã.

Descifrarea misterului are însã o încãrcãturã
fatalã. Revelaþia finalã va duce, în mod matematic,
la o concluzie care paralizeazã înþelegerea umanã
ºi o lasã fãrã voce ºi fãrã voinþã pe Narwal, la fel ca
pe cei doi gemeni – unu ºi cu unu fac unu, adicã fiul
pierdut în tinereþe ºi tatãl copiilor, violatorul din
închisoare, sunt una ºi aceeaºi persoanã. Concluzia
pare a cãdea în melodrama familialã, însã la o analizã
mai atentã, ea e singura cale, absurdã, de a tranºa
logica acþiunii ºi reacþiunii, a faptului cã într-o zonã
de rãzboi nu poþi fi nicicând neutru, cã, indiferent de
condiþii, mîinile îþi sunt mereu murdare, mânjite pânã
la cot în excremente ºi sânge.

Ceea ce transformã Incendii într-o naraþiune
interesantã prin soluþia propusã este faptul cã ea
face în permanenþã referire la matematicã. Jeanne
e specialistã în matematica purã, domeniul
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solitudinii, domeniul intuiþiei absolute, în care nu se
dau rãspunsuri stricte la probleme stricte, ci se
propun probleme insolubile la probleme insolubile
– domeniul complexitãþii epuizante. Notarul Maddad
din þara de origine a lui Nawal spune cã violenþa ar
fi putut fi evitatã, dacã notariatul ar fi existat de la
începuturi, de pe vremea lui Noe, dacã împãrþirea
teritoriului s-ar fi fãcut într-un mod matematic.
Lipsa rigorii matematice duce aºadar la violenþã.
Dinamica naraþiunii e aproape matematicã, ducând
în mod irevocabil de la o descoperire la alta.
Revelarea secretului conduce însã la o problemã
insolubilã. Ea vine aºadar dintr-o consecvenþã
matematicã perfectã, dar în acelaºi timp aruncã
în aer legile matematicii – unu plus unu fac unu,
tatãl ºi fiul sunt aceeaºi persoanã. Aceastã
revelaþie oedipalã duce la moartea în teroare ºi
dizgraþ ie a mamei, dar în acelaºi timp la
posibilitatea reconcilierii. E singura soluþie la
problema urei ºi a violenþei – naºterea gemenilor
s-a produs în oroare, naºterea însã a primului fiu
s-a produs în iubire. Unde e aºadar începutul?
Nawal vorbeºte despre un miracol, care a fãcut
posibilã ruperea firului violenþei, a urii ºi a furiei.
Ea repetã de trei ori în scrisorile pe care le scrie
copiilor ei: „Nimic nu e mai frumos decât sã fii
împreunã” – comunitatea posibilã care anuleazã
iremediabilul acþiunii ºi care dã sens. E dealtfel
singura soluþie pentru a tranºa conflictele
imemoriale ale unei lumi pentru care „ochi pentru
ochi ºi dinte pentru dinte” pare a fi singura lege.

Un alt motiv pentru care Incendii (atât piesa
de teatru scrisã de Wajdi Mouawad cât ºi filmul
omonim al lui Denis Villeneuve) are o naraþiune atât
de puternicã provine din faptul cã aceasta din urmã
prezintã un teritoriu tranziþional, în afara dihotomiei
libertate-claustrare. Chiar dacã avem impresia unei
dualitãþi (pe de o parte Nawal, mereu prinsã în lipsa
de libertate a casei, a închisorii, a ºcolii; pe de altã
parte copiii ei care se miºcã liber în patria lor de
adopþie, Canada), aceasta nu se susþine pentru cã
ni se prezintã în permanenþã o non-teritorialitate, o
neancorare în teritoriu. Tot ce vedem din Canada
sunt spitale, un peisaj dezolant de iarnã imediat
dupã înmânarea testamentului mamei, un
apartament fãrã personalitate lângã o autostradã,
piscina publicã, evitând în acest fel catalogarea
facilã ºi excluziunea moralã.

3. Non-apartenenþã ºi imposturã

Aceeaºi non-teritorialitate e surprinsã ºi în
scenariul scris de cãtre Anaïs Barbeau-Lavalette,
o tânãrã scriitoare, regizoare ºi actriþã quebechezã,
pentru filmul Inch’Allah. Deºi povestea se deruleazã
de data aceasta într-un spaþiu bine circumscris, în
Cisiordania, ea are aceeaºi conotaþie de non-
apartenenþã, de ruºine a non-apartenenþei.
Atmosfera e marcatã de afecte puternice, de un
context care exclude neutralitatea. „Dispari din faþa
mea, cãþea murdarã”, îi spune Rand, prietena
palestinianã, lui Chloé. „Întoarce-te la tine. Dacã ai fi

venit mai devreme, bebeluºul meu n-ar fi mort, iar
eu n-aº fi devenit un ºobolan”. Acuzaþiile ei nu au
niciun sens pentru cã tânãra femeie fãcuse totul
pentru a salva copilul. Este scena-cheie a întregii
naraþiuni, care pune în evidenþã imposibilitatea creãrii
„geografiei afectului” (termen folosit de Elspeth
Probyn). Chloé pare a se afla într-o permanentã
imposturã, datoritã dorinþei ei de a se implica într-o
cauzã care nu îi aparþine. Chiar dacã ea cunoaºte
la perfecþie codurile lumii în care se aflã, existã mai
multe semne de neapartenenþã care o trãdeazã –
conversaþiile cu mama sa care se aflã la Montreal,
siluetele caselor de pe malul fluviului Saint-Laurent
profilate în conversaþiile lor Skype; faptul cã e
obligatã sã arate în permanenþã un paºaport care îi

serveºte de passe-
partout. De asemenea,
faptul cã întreþine relaþii
de prietenie de cealaltã
parte a baricadei, cu is-
raelianca Ava. Datoritã
acestei non-apartenenþe,
ea nu reuºeºte sã-ºi
convingã prietenii de
pasiunea pentru cauza
care îi animã, iar neu-
tralitatea sa iniþialã se
transformã cu încetul într-

un afect coroziv, ruºinea – spectru al unei lumi
deposedate, care trãieºte din rãmãºiþe ºi deºeuri
menajere.

Gradul extrem al acestei non-apartenenþe se
concentreazã în scena cea mai tragicã a filmului:
Rand urmeazã sã nascã; drumurile sunt barate de
cãtre armata israelianã; femeia pier-de sânge ºi are
nevoie de oxigen. Fratele lui Rand, Faysel, încear-
cã sã convingã solda-tul care le bareazã drumul sã
îi lase sã treacã. Îi vorbeºte de echipa lui de fotbal ºi
de jucãtorul lui prefe-rat, Puyol. Soldatul e pe cale
de a se lãsa convins, moment în care intervine
Chloé, încercând sã explice raþional soldatului cã e
imperios necesar sã treacã de partea cealaltã. Cu
cât vorbeºte mai mult, cu atât soldatul îi reteazã
vorbele, punându-le în vedere sã pãrãseascã de
urgenþã locul. Ceea ce vor face, fapt care conduce
la moartea nou-nãscutului lui Rand ºi la
transformarea ei într-o paria. Ruºinea lui Chloé
capãtã proporþii. Ea va fi de aceea cea care va
transporta în hainã bomba prin care Rand devine o
martirã a cauzei palestiniene. Filmul se sfârºeºte în
frumuseþea insolentã a acestei scene ºi în privirea
aruncatã lumii, prin crãpãtura zidului, de cãtre un
bãieþel, uitându-se la un copac care creºte liber afarã.
Privirea acestui bãiat e eliberatoare. Ea elibereazã
de ruºinea neapar-tenenþei ºi a neînþelegerii.
Inch’Allah e un act curajos al afirmãrii incom-
prehensiunii ºi o încercare, în acelaºi timp, de a
pãtrunde în viscerele unei lumi ale cãrei conflicte
sunt irezolvabile. E privirea aruncatã, de cealaltã
parte a zidului, asupra dilemelor insolubile pe care
le propun la rândul lor Jocul lui De Niro al lui Rawi
Hage ºi Incendii al lui Wajdi Mouawad.
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Dincolo de delimitãrile stângace fãcute de cei
mai mulþi atunci când vorbesc de Dino Buzzati,
astfel încât pentru cei mai mulþi acesta a fost mai
ales scriitorul, pentru câþiva a fost jurnalistul ºi
pentru foarte puþini a fost pictorul, creaþiile acestuia,
fie ele literare, jurnalistice ori grafice urmãresc unul
ºi acelaºi crez al autorului: acela de a spune
poveºti, indiferent de suportul material folosit.

Identitãþile artistice ale lui Dino Buzzati,
scriitorul, jurnalistul ºi pictorul convieþuiesc
heteronimic în fiecare operã, astfel încât rezultatul
este mereu unul dens, complex, stratificat. Sã luãm
de exemplu una dintre temele cele mai angoasante,
care revine frecvent în opera lui Dino Buzzati:
curgerea vieþii. Pentru autor timpul nu încremeneºte,
viaþa se desfãºoarã rapid, într-un ritm alert, aproape
insesizabil de cãtre individ, care trece rapid prin
diferitelele etape ale existenþei sale (copilãrie,
tinereþe ºi bãtrâneþe), doar pentru a ajunge la o
destinaþie comunã, cunoscutã de la început,
înscrisã în fibra fiinþei din primul moment. Imaginea
care însumeazã pentru Dino Buzzati pe de o parte
viteza cu care viaþa se desfãºoarã, iar pe de altã
parte ideea de irevocabil, de destin este aceea a
regimentului pe punctul de plecare: fiecare individ
poate primi oricând ordin de plecare, de înre-
gimentare ºi de pãrãsire a acestei lumi.

Preocuparea personalã a lui Dino Buzzati
legatã de curgerea vieþii apare pe de o parte în mod
direct, în jurnal, în scrisorile personale ºi în operele
vizuale, iar pe de altã parte în mod indirect, în
operele literare. Odatã cu trecerea timpului,
desenele, schiþele ºi pânzele lui Dino Buzzati
“vorbesc” tot mai mult despre durerea pierderii
prietenilor, cum se întâmplã în seria de lucrãri care
înfãþiºeazã o serie de scaune goale în dreptul cãrora
sunt notate numele tuturor prietenilor morþi deja,
despre trãirea în amintiri, cum se întâmplã în
desenul care pune apariþia fiecãrui nou tumul din
grãdinã pe seama trecerii în nefiinþã a unui prieten
sau despre singurãtate, cum se întâmplã în cel din
urmã desen realizat pe patul de spital, în care se
vede o silueta singuraticã pe drumul ºerpuit al vieþii.

Îmbãtrânirea nu este acceptatã de personajele
lui Dino Buzzati cu demnitate, ci mai degrabã este
negatã, cei bãtrâni se revoltã împotriva trecerii
timpului, împotriva venirii morþii, iar cei tineri vãd în
asta un afront. Astfel cã, adesea, raporturile
distonante dintre generaþii sfârºesc în a fi reglate
în cadrul unor lupte între generaþii, în care moartea
devine o necesitate crudã care întregeºte ciclul
vieþii.

Bãtrânii din povestirile lui Dino Buzzati sunt

definiþi cu preponderenþã ca o categorie inutilã,
lipsitã de perspective: pe când în faþa copilului se
deschid o serie de posibilitãþi de a deveni fie brav
muncitor, fie medic, fie inginer, bãtrânul este blocat
într-un prezent secat de vitalitate, aflat în scadenþã.

Incapacitatea de a mai lucra, decãderea la
nivel corporal ºi mental, toate îi fac pe bãtrâni þinta
principalã a bolii ºi a morþii. Cei tineri îi urãsc pe cei
bãtrâni pentru cã aceºtia sunt plictisitori, repetitivi,
groteºti, mereu adormiþi, sforãitori.

Bãtrâneþea venitã mult prea repede este
negatã la nivel vizual de cãtre cei în vârstã: reflexiile
corpurilor în descompunere nu sunt altceva decât
rezultatul unei erori de fabricaþie a noilor oglinzi. În
acord cu deformarea fizicã ºi totodatã lipsiþi de
vreun reper de ordin moral, bãtrânii se preschimbã
voit în infractori, în agresori, în rãzvrãtiþi, iar tinerii
reacþioneazã prompt ºi violent odatã puºi în faþa
acestui scenariu. Astfel, adesea conflictul dintre
generaþii este “rezolvat” printr-o “vânãtoare de
bãtrâni”: o hãituire sistematicã, organizatã de cãtre
cei tineri, în vederea eliminãrii celor în vârstã.

Conºtienþi de inutilitatea lor, bãtrâni îºi acceptã
în final soarta, însã þin sã atragã atenþia celor tineri
asupra vitezei cu care viaþa trece. Rapiditatea cu
care un individ schimbã tabãra, de la tineri la
bãtrâni, de la naºtere la moarte, este comparatã
de Dino Buzzati cu durata cãderii în gol de pe un
zgârie nori, iar viaþa în sine este vãzutã fie ca o
“scarã”, fie ca un “puþ”, fie ca o plimbare scurtã, de
câteva secunde, în cursul cãreia tânãrul îºi poate
întâlni “varianta în vârstã”.

Orice încercare de controlare a timpului este
sortitã eºecului: atunci când cei în vârstã încearcã
cu ajutorul unei maºini a timpului sã redevinã tineri,
întregul spectacol, al vieþii ºi al morþii este reiterat
în mod grotesc, într-un ritm rapid, în sens invers:
copiii sunt transformaþi în adulþi, iar mai apoi în
bãtrâni, pentru ca în final sã nu rãmânã din aceºtia
decât o pulbere albã finã de oase.

Pentru cã timpul nu se scurge lent ºi nu poate
fi oprit, ci dimpotrivã se epuizeazã rapid, bãtrâneþea
nu este aºteptatã, ea vine în galop, în ciuda tuturor
încercãrilor de a-i stãvili asediul crud. Personajele
lui Dino Buzzati se nasc condamnate la bãtrâneþe,
însã conºtiinþa acestei condiþii este dobânditã doar
odatã cu trecerea timpului. Tinerii nu au rãgaz sã
fie tineri, bãtrânii nu au rãgaz sã fie bãtrâni, viaþa
îºi cere obolul din prima clipã.

Angoasa timpului la
Dino Buzzati

Cristina Vidruþiu

-despre bãtrâneþe-
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Precum aeroportul, încãperea portarului este
ceea ce unii antropologi ºi urbaniºti denumesc
“nelocul”, adicã un spaþiu lipsit de caracter, conceput
doar pentru trecere, în care viaþa oamenilor nu lasã
nimic impregnat: se circulã de la uºa blocului pânã
la lift sau pânã la scarã ºi de la lift pânã la uºa
blocului. Încãperea portarului din clãdirile noi se
evidenþiazã prin austeritatea sa duºmãnoasã ºi nu
de puþine ori suprafaþa ei ni se înfãþiºeazã
schimonositã, cu cotloane, îngustimi ºi trepte care
n-au ce cãuta acolo, doar cã arhitectul a planificat o
maximã valorificare a spaþiului pentru apartamente
ºi casa scãrii, iar pentru încãperea portarului a lãsat
numai ce prisosea, câteva palme ici, jumãtate de
metru pãtrat colo. Cãsuþele poºtale atârnã de te miri
ce tablou, iar din gurile lor cãscate ies foile cu
publicitate la reducerile oferite de nu ºtiu ce super-
market. Triste vremuri mai trãim!

Dar nu întotdeauna a fost aºa. Câþi trecãtori
din cartierul Ensanche nu se vor fi minunat mãcar o
datã trecând prin faþa unei somptuoase încãperi a
portarului din epoca modernistã care, uneori, mai
ales dupã ce se lasã noaptea, pare sã reproducã în
aplice, sgrafituri ori frize înfãºurate într-o luminã
cadavericã, spaþioasa intrare într-o împãrãþie
subacvaticã necunoscutã, o împãrãþie verzuie care
a dat în floare ºi care trezeºte o confortabilã
nostalgie. Rãufãcãtorilor le trezeºte în schimb
lãcomia ºi, în mod periodic, o jefuiesc.

Câþiva ani mai târziu a sosit moda spaþiilor vag
neoclasice cu risipa lor de stâlpi, de pereþi cu
încrustaþii ºi frontoane, de firide iluminate, înzestrate
cu statui din ghips purtând tunicã romanã, ºi în cele
din urmã, cu risipa lor de covoare, lungi ºi roase de
vreme… Fireºte cã au prestanþa ºi farmecul lor ºi
nici prin cap nu-mi trece sã pun acest lucru la
îndoialã.

Însã fãrã doar ºi poate, vârsta de aur a încãperii
portarului au fost anii ºaizeci ºi ºaptezeci. De-a lungul
acestor decade, o confuzie ori o schimbare a
obiceiurilor i-a fãcut pe arhitecþi sã considere cã este
de datoria lor sã se ocupe de ea cu cea mi mare

Ignacio Vidal-Folch (Barcelona, 1956) este scriitor ºi jurnalist cultural la diferite ziare de tiraj naþional ºi re-
gional. A fost timp de doi ani realizatorul unei emisiuni cu profil literar la Televiziunea Naþionalã Spaniolã (TVE)
intitulatã Nostromo. În momentul de faþã este colaborator al cotidianului El País ºi al sãptãmânalului Tiempo.

Ca prozator, a publicat nuvele ºi romane printre care meritã a fi amintite La Libertad – Libertatea (tradus în
românã ºi publicat de Editura Univers cu titlul ªi a fost anul lambadei); Amigos que no he vuelto a ver –
Prieteni pe care nu i-am mai vãzut; Turistas del ideal – Turiºtii idealurilor; Contramundo – Contralume; Noche
sobre noche – Noapte peste noapte;  Pronto seremos felices – Curând vom fi fericiþi. Este autorul unui ghid
personal Barcelona, museo secreto – Barcelona, tainicul muzeu ºi al unui jurnal de casã intitulat Lo que
cuenta es la ilusión – Doar iluziile conteazã.

Fragment din: Barcelona, museo secreto – Barcelona, tainicul muzeu. Editura Actar, Barcelona, 2009.

meticulozitate, sã punã în slujba designului ºi
decorãrii ei toate valenþele creativitãþii lor pentru a o
transforma în acea piesã confortabilã ºi grãitoare
care urma sã fie trâmbiþaºul calitãþii operei în
ansamblul ei ºi totodatã al calitãþii standardului de
viaþã al locatarilor. Era conceputã ca un vestibul sau
o anticamerã comunã, ca ºi cum locatarii, împreunã
cu furnizorii sau oaspeþii lor ar fi urmat sã ia loc acolo
ºi sã stea politicoºi la taifas despre una alta ºi chiar
sã fumeze un trabuc. Se de-corau pereþii cu gravuri,
se planta un arbust într-un ghiveci de metal ºi un
lampadar alãturi de fotolii; în casele de tip burghez
fotoliile erau din piele, în celelalte, din skai. Nu lipsea
decât barul din mobilier. Evident cã în acele fotolii n-
a ºezut nimeni niciodatã. E vorba de sufragerii false,
cu mobilã de-adevãrat. În unele cazuri, s-a cedat
pur ºi simplu în faþa unei creativitãþi capricioase ºi
deloc utilitare. Aceastã revoluþie a coincis cu apariþia
de noi materiale, iar încãperea portarului s-a
transformat în salonul cel mai arãtos al casei. ªi
adesea cel mai fantezist. De multe ori ea pãrea o
uluitoare instalaþie artisticã.

O plimbare pe Via Augusta, pe segmentul dintre
Piaþa Molina ºi Institutul de Studii Americane, nu este
câtuºi de puþin o plimbare trivialã, dacã priveºti cu
atenþie încãperile portarilor. Începând dinspre mare,
deja cea de la nr. 109 bis descoperi cã este superbã.
În faþa uºii de sticlã se înalþã un perete de marmurã
neagrã, de care atârnã un cap de cal, un cap de cal
în mãrime naturalã, reproducere a celebrului cap de
cal al lui Fidias expus la British Museum împreunã
cu celelalte opere prãdate Partenonului. Podeaua
din plãci de gresie tot neagrã, atât de lucioasã cã
pare lãcuitã, ºi spaþiul care i-a fost furat încãperii
portarului, scot în evidenþã prezenþa fantasmagoricã
a calului, ce pare sã pluteascã suspendat în negru,
ca ºi cum s-ar întrupa din el, cu buzele tremurânde.
O compoziþie splendidã, deºi e posibil ca unii vecini,
tot vãzând-o, sã se cam fi sãturat de ea: pentru cã
este atât de evidentã, pentru cã nu poate fi
ignoratã.Cea de la nr. 139, îmbrãcatã de sus pânã
jos într-un elegant lambriu de lemn confirmã aceastã

Ignacio Vidal-Folch

Vârsta de aur a încaperii
portarului

(
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tendinþã cãtre spaþiul de expunere artisticã de care
vorbeam mai înainte: peretele din stânga este
acoperit de un panou alungit cu picturi în gama de
culori ocru pãmântiu, iar în faþa lui se înalþã de la sol
un mic zid de 60 de centimetri, de aceeaºi lungime
cu pictura, a cãrui unicã menire este sã ascundã
vederii lãmpile care îºi proiecteazã lumina asupra
ei. Fireºte, încãperea portarului a fost gânditã pentru
a atârna aceea picturã muralã ºi a-i invita pe toþi cei
care vor circula pe acolo sã o admire.

Cea de la nr. 159 nu este mai puþin uimitoare.
Parcã ar fi un bordel proiectat pentru o scenã din
Twin Peaks pe care David Lynch a suprimat-o la
montaj fiindcã i se pãrea prea perversã. O mãsuþã
joasã, dreptunghiularã ºi douã fotolii din piele sunt
înconjurate  din toate pãrþile de oglinzi, de metale
cromate, de luciri ºi scânteieri… Cea de la nr. 187
este un exemplu minunat al unei alte tendinþe, foarte
cultivatã ºi ea: jungla tropicalã domesticitã ºi
transformatã în grãdinã, însã nicicând cãlcatã de
locatari, cu alte cuvinte, element pur decorativ pe
fundalul unei spaþioase încãperi a portarului. Cea de
la nr. 187 aminteºte de grãdina din În amintirea
Paulinei, o prozã pe cât de galantã pe atât de
terifiantã, potrivit cãreia într-o noapte, stafia soþului
decedat se întoarce din lumea morþilor, împins de

propria-i gelozie, ca sã-l spioneze pe Bioy Casares,
care tocmai i-a fãcut o vizitã vãduvei.

Cea de la nr. 195 e ºi mai frumoasã, cu peretele
ei de marmurã verde jad, evident inspiratã din cea a
lui Mies la Pavilionul expoziþiei universale, între un
perete de cãrãmidã aparentã ºi altul îmbrãcat în lemn.
Aº avea însã nevoie de pagini întregi ca sã descriu
în detaliu aceastã încãpere a portarului admirabilã,
atmosfera ei caldã, lustra ei din anii ºaptezeci fãcutã
din bucãþele de cristal în chip de pene de pasãre
rânduite ca o stalactitã; falsul luminator iluminat;
jardiniera ºi stâlpul de metal care i se asorteazã. Iar
afarã, jardinierele cu stâncãrii ºi cactuºi ºi limba
soacrei, plante care se purtau foarte mult pe vremea
aceea…

Nu am timp nici spaþiu sã o glosez aºa cum
meritã, ºi cu atât mai puþin sã traversez Via Augusta
ºi sã-mi continui drumul pe celãlalt trotuar, înþesat
de comori. Nu ajung decât sã mã bucur de acest
patrimoniu rar, colier de bijuterii artificiale, de pe urma
cãruia, de altfel, nu poþi profita decât prin plãcerea
personalã, sub semnul hazardului unei priviri
pierdute atunci când treci prin faþã, în drum spre
ocupaþii mai urgente.

    Traducere de Cãtãlina Iliescu Gheorghiu
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Milan Kundera -
deconstrucþia
imortalitãþii
simbolice prin artã

În cartea sa din 1987, Ficþiunea postmoder-
nistã, Brian McHale considerã cã literatura este greu
de imaginat în absenþa morþii. Indiferent de perioadã
ºi zonã culturalã, moartea a fost întotdeauna
corelabilã cu ideea de scris. Dar, fie cã e vorba de
reprezentãri literare propriu-zise ale morþii, fie doar
de capacitatea morþii de a fi un excelent declanºator
ºi propulsor al acþiunii, calitate în care determinã
confruntarea dintre reprezentabil ºi non-
reprezentabil, moartea rãmâne, totuºi, conform
aceluiaºi autor, un element „de fundal” pânã la
apariþia ficþiunii postmoderniste, o ficþiune care „este
despre moarte într-o manierã în care nu au fost alte
modalitãþi de a scrie, din alte perioade. (…) în mãsura
în care ficþiunea postmodernistã pune în evidenþã
teme ontologice ºi structura ontologicã, am putea
spune cã ea este întotdeauna despre moarte”
(Ficþiunea postmodernistã, traducere de Dan H.
Popescu, Iaºi, Polirom, 2009 [1987], p. 349).

Pentru Milan Kundera, scriitorul de origine cehã,
stabilit, din 1975, în Paris, moartea are, pe lângã
diversele sale reprezentãri în cadrul textelor, ºi o
funcþie supra-textualã, teoreticã, de punere în
chestiune a literaturii înseºi, ºi în special a romanului,
dintr-o perspectivã pluralã: ontologicã, socialã ºi
istorico-culturalã. Moartea nu apare însã întotdeauna
ca o figurã nudã, directã, cel puþin nu ca vizibilitate
garantatã, ea fiind derivativã în raport cu o logicã
secvenþialã a construirii discursului critic/teoretic, mai
precis, ea decurgând din deconstrucþia imortalitãþii
simbolice prin artã, deconstrucþie utilizatã de
Kundera drept una dintre strategiile principale de
articulare a unei viziuni proprii asupra istoriei ºi teoriei
romanului, dar ºi, într-un sens mai larg, a
semnificaþiilor literaturii ºi artei, atât pentru cei care
le produc – scriitori, artiºti, cât ºi pentru cei care le
consumã – cititori, critici, societate.

Succint, prin imortalitate simbolicã înþeleg, în
descendenþa unor cercetãtori precum Robert J.
Lifton (Living and Dying, London, Wildwood House,
1974) ºi Robert F. Baumeister (Meanings of Life, New
York, Guilford Press, 1991), strategia psihologicã a
individului, respectiv strategia culturalã a societãþii
de a rãspunde nevoii înnãscute, din nou, personale
ºi culturale, de continuitate ºi transcendenþã, prin
imaginarea ºi simbolizarea unui viitor în care
identitatea (personalã sau culturalã) se pãstreazã,
fragmentar ºi inconºtient, dupã moarte, în diverse
elemente precum urmaºi, naturã sau artã.

În cele ce urmeazã, mã voi rezuma la a discuta,
fãrã minimã pretenþie de exhaustivitate, câteva dintre
aspectele care ilustreazã faptul cã deconstrucþia
imortalitãþii simbolice prin artã are rolul de a configura
viziunea teoreticã despre roman (/artã) a lui Milan
Kundera, conferindu-i originalitate acesteia ºi,
totodatã, legitimând-o deplin, prin scepticismul care-
o articuleazã, ca aparþinând unei forma mentis a
postmodernitãþii. În plus, deconstrucþia imortalitãþii
simbolice prin artã se constituie ca o forþã orientatã
coroziv împotriva unei pleiade de stereotipuri, mai
vechi sau mai noi, legate de artã: nemurirea
scriitorului, atotputernicia ºi autosuficienþa operei de
artã în raport cu exteriorul, corectitudinea istoricã
etc.

Deconstrucþia ontologicã. Romanul ca
„interogaþie existenþialã”

Milan Kundera îºi manifestã, fãrã rezerve ºi
menajamente, adeziunea spiritualã ºi esteticã, la
forma, în sens larg, a romanului ca expresie
privilegiatã a literaturii ºi ca cel mai european produs
artistic, superpozabil, considerã eseistul, prin
extensie, peste întreaga culturã europeanã. Se poate
observa cã existã douã mari paliere pe care se
dezvoltã viziunea teoreticã a lui Kundera asupra
romanului. Palierul teoriei literare ºi respectiv cel al
unei ontologii a acestei teorii literare. Cel de-al doilea
palier este superior ierarhic celui dintâi, în sensul cã
romanul este înnobilat cu fiinþã inclusiv pe baza
caracteristicilor sale estetice, dar fãrã sã fie automat
derivat din acestea, întrucât fiinþa romanului conþine,
la Kundera, ceva în plus faþã de suma potenþialitãþilor
sale estetice.

Dupã cum aratã în Testamente trãdate
(traducere din francezã de Vlad Russo, Bucureºti,
Humanitas, 2008 [1993]), romanul are puterea de a
face sã coabiteze timpuri istorice diferite, fiind un
„carnaval al relativitãþii” (ibid., p. 33), al reprezen-
tãrilor ºi temporalitãþii variate. Istoria romanului se
înrãdãcineazã în timp, în istoria efectivã, dar, simultan,
ea produce modificãri în istoria lumii, prin natura sa
constituindu-se ca „o rãzbunare asupra istoriei pur
ºi simplu” (ceea ce nu este sinonim cu o anulare
sau cu o corectare totalã a acesteia). Acest lucru s-
ar putea traduce astfel: pentru Kundera, atât mime-
sis-ul, cât ºi semiosis-ul sunt concepte care se aplicã
romanului, dar victoria este a celui de-al doilea

Adr iana Teodorescu
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Démon de la Théorie, Paris, Seuil, 1998). Or, în alþi
termeni, istoria romanului este istoria eliberãrii de sub
tirania istoriei, eliberare petrecutã tot în istorie
(Testamente trãdate, p. 22). Caracterul revanºard þine
atât de estetic, cât ºi de ontologic. În ceea ce priveºte
esteticul, Kundera nu oboseºte, atât în eseuri, cât ºi
în romane, sã militeze pentru autonomia esteticã a
romanului (Cortina. Eseu în ºapte pãrþi, traducere de
Vlad Russo, Bucureºti, Humanitas, 2008 [2005]) ºi
astfel sã proclame opoziþia dintre estetic ºi istoric,
precum ºi supremaþia celui dintâi termen în raport cu
un sistem estetic de referinþã, singurul admisibil.
Producþiile artistice nu sunt translatabile într-un alt
sistem de referinþã, politic, social, chiar dacã pot sã
aibã valori politice ºi sociale. De aceea, acuzaþiile
împotriva lui Salman Rushdie, prigonit politic pentru
romanul Versete satanice, sunt vãzute de Kundera
drept acuzaþii ºi atacuri împotriva istoriei romanului
însuºi, care trebuie combãtute (Testamente trãdate,
p. 94). Iarãºi, luând apãrarea unor autori care au avut
simpatii politice ce s-au reverberat în textele lor ºi
care s-au dovedit perdante, din punct de vedere al
corectitudinii istorice, scriitorul ceh precizeazã cã omul
este fiinþa care înainteazã în ceaþã ºi cã o cunoaºtere
veritabilã a unei realitãþi se produce mereu ulterior trãirii
ei. Ceea ce înseamnã cã romancierul nu trebuie sã
dea socotealã, mai mult decât oricare alt om, pentru
miopia sa temporarã captatã de opera sa virtual
nemuritoare. Oricum, indiferent de raportarea la
realitate, nimic nu poate proteja aceastã virtualitate
de dezagregare, de inutilitate. Oricât de bune, operele
literare se confruntã cu moartea. Apoi, Kundera
apreciazã cã romanul contemporan trebuie sã îºi
asume programatic rãzboiul cu spiritul timpului pentru
a putea progresa (Arta romanului, p. 30), el
deplângând deseori kitsch-ul care hrãneºte societatea
contemporanã a excesului mass-mediatic.

Dar, revenind la nivelul ontologic al rãzbunãrii,
scriitorul observã cã romanul este, începând cu
Cervantes, iniþiator al marii arte romaneºti, explorarea
uitãrii fiinþei omului la care au condus, o datã cu epoca
modernã, filozofia ºi ºtiinþele (Kundera, Arta romanului.
Eseu, traducere din francezã de Simona Cioculescu,
Bucureºti, Humanitas, 2008 [1986], p. 13). Temele
existenþiale analizate în Fiinþã ºi timp ºi socotite
abandonate de cãtre filozofia europeanã au fost,
remarcã Kundera, din plin aglutinante ale interesului
artistic în ultimele patru secole de roman european
(Arta romanului, p. 13). Însã, dincolo de funcþia sa
recuperatorie ºi compensatorie, romanul aduce
întotdeauna, în perspectiva lui Kundera, o îmbogãþire
existenþialã, fiind o mãrturie ºi simultan o înþelegere a
existenþei pe care numai romanul le poate realiza, în
contextul în care lumea este „deja boitã, mascatã,
preinterpretatã” (Cortina, p. 98). Aflãm aici un sens
resurecþional al romanului, dar acesta se referã la
distrugerea prefabricatelor semantice ºi interpretative,
la îndepãrtarea realitãþii pentru a ajunge la existenþã
(dihotomie kunderianã prin excelenþã), iar nu la
imortalitatea simbolicã a autorului datã de durabilitatea
operei sale. De fapt, fãrã sã fie prea stridentã, existã

la Kundera o fantasmã a anonimizãrii autorului (cf.
Arta romanului, p. 194), observabilã în eseuri ºi
romane, care constituie o reverenþã în faþa operei ºi o
dezaprobare a interpretãrilor biografiste ºi
psihologizante ale scriiturii: „Romancierii care sunt mai
inteligenþi decât operele lor ar trebui sã-ºi schimbe
meseria”(Arta romanului, p. 194).

Coabitarea dintre palierul ontologic ºi palierul
estetic al viziunii teoretice a lui Kundera asupra
romanului pare a fi cel mai bine redatã de sintagma
„interogaþie existenþialã” (Arta romanului, p. 107). E
drept cã ea este folositã de scriitor pentru a se referi
la tema unui roman, dar tot el mãrturiseºte cã tema
este cãrãmida obligatorie a romanelor în general ºi
ale lui în particular. Interogaþia, ca element al
sintagmei, are evident o componentã gnoseologicã
ºi ontologicã, dar ºi una esteticã, întrucât interogaþia
se face într-un limbaj artistic. Aici se pot aduce
clarificãri ºi referitor la ce înseamnã pentru Kundera
roman. Romanul este acea formã care rãspunde
dezideratului interogaþiei existeniale. Romanele care
nu respectã acest standard sunt imorale (ibid., p.
14), se aflã în imposturã. Sunt negaþii ale artei
romanului. Prin urmare, tot ceea ce am afirmat mai
sus priveºte numai romanul în înþelesul sãu just.
Vãzut astfel, romanul conþine, în concepþia lui
Kundera, viaþã. Este o viaþã care nu e generatã de
vreo fiinþã superioarã, ci tocmai de fiinþa uitatã a
omului. Întrebarea romanului nu are nici o garanþie
cã va primi rãspunsul corect, cititorul generic al lui
Kundera nu exclude un cititor model (Eco), dar nu îi
permite sã se erijeze în creierul sãu ºi sã împrãºtie
lumina cãlãuzitoare a interpretãrii perfecte, ci se
menþine, în stil sartrian, ca un potenþial fragilizator
ontologic.  De altfel, e greu de crezut cã în logica
existenþialã relativistã ºi polimorfã a lui Kundera ar
exista un adevãr anterior întrebãrii. Mai mult,
întrebarea trebuie sã se mulþumeascã cu caracterul
sãu tranzitoriu – ºi, implicit, al oricãrui rãspuns,
deoarece, pentru scriitori, romane ºi chiar cititori,
„flirtul cu viitorul reprezintã cel mai rãu dintre
conformisme” (Arta romanului, p. 30), iar, pe de altã
parte, dacã uitarea vine ceva mai greu pentru operele
de artã decât pentru indivizi, ea totuºi vine (Cortina,
p. 155).

Este adevãrat, spune în altã parte Kundera, un
autor nu poate scrie fãrã sã se gândeascã la
posteritate, dar trebuie sã fie mai curând un gând-
joc decât un gând-speranþã. O construcþie a nemuririi
în solul morþii ºi al vieþii, nicidecum invers. Cum
Kundera are nenumãrate metafore narative pentru
aceastã idee, alegem acum numai una: scriitorul
trebuie „sã-ºi construiascã romanul ca pe un
indestructibil castel al neuitãrii, chiar dacã ºtie cã
cititorul sãu nu-l va parcurge decât distrat, în goanã,
uituc, fãrã a-l locui vreodatã” (Cortina, p. 158).

Deconstrucþia socialã. Aproapele nostru
trãdeazã

Imortalitatea nu trebuie vizatã de cãtre scriitori
nu doar pentru cã, aºa cum am vãzut, structura ºi



79

natura onto-esteticã a romanului conþin germenii morþii
(istoria, tranzitoriul, uitarea etc.), ci ºi pentru cã lumea
e un imens cimitir unde „alãturi de nonvalori, zac valori
subestimate, necunoscute sau uitate” (Cortina, p. 24).
Nu existã, la Kundera, nici un supra-sens, nici o
putere care sã îmblânzeascã aleatoriul istoriei. Anti-
esenþialistã, istoria kunderianã nu funcþioneazã ca sitã
care cerne binele de rãu ºi nu redã, paradiziac,
fiecãruia, locul pe care-l meritã. Este, de fapt, cel mai
mare trãdãtor, inuman ºi capricios, pe care Kundera
îl are în vedere atunci când discutã, în operele sale
teoretice, dar ºi în romanele sale, imposibilitatea
coagulãrii unei imortalitãþi simbolice prin artã, situaþie
cu atât mai tragicã cu cât artiºtii par a se supune con-
stant unui paradox existenþial: cãutarea gloriei care
„implicã ideea de nemurire”, în condiþiile în care
nemurirea este legatã de operã, dar decisã de
posteritate. Pusã sub microscop, trãdarea istoriei se
dovedeºte a fi trãdarea întreprinsã de cei care o
compun. Prietenii, traducãtorii, criticii literari ºi cititorii
sunt cele mai întâlnite categorii de agenþi care
implementeazã, cu diferite grade de conºtientizare,
un adevãrat program al bruierii proiecþiei de sine a
scriitorului prin intermediul operei sale ºi, subsecvent,
a posibilitãþii sale de imortalitate prin artã. Deºi opera
de elecþiune pentru reprezentarea acestei trãdãri,
rãmâne Nemurirea (traducere din cehã de Jean
Grosu, Bucureºti, Humanitas, 2013 [1990]), în

Testamente trãdate sunt prezentate pe larg toate
tipurile de agenþi ai trãdãrii, în relaþie cu cazuri cele-
bre ce pun în luminã arbitrarietatea ridicatã a destinului
operei literare, precum ºi precaritatea condiþiei artistice
postume. Un spaþiu semnificativ este alocat cazului
lui Max Brod, prietenul ºi executorul testamentar infi-
del al lui Kafka, cel care publicã ceea ce Kafka voia
ca dupã moartea sa sã fie ars, creatorul kafkologiei,
care ar fi, rezumând, acea exegezã aberantã a operei
lui Kafka, caracterizatã prin alegorizare, biografism,
stereotipizare ºi având drept consecinþã un proces
de de-modernizare, falsificare ºi castrare
interpretativã a lui Kafka.

Romanul lui Kundera este un roman slãbit – în
termenii lui Vattimo –  pentru cã nu mai graviteazã
în jurul unui Sens transcendent istoricitãþii sale.
Visul metafizic al imortalitãþii simbolice prin artã se
viseazã în continuare, însã cu ochii larg deschiºi
ºi, frecvent, degenereazã în coºmar. Trezirea ºi
persistenþa în somn e mereu ºi în funcþie de alþii.
Este evident cã Milan Kundera iubeºte romanul,
dar ceea ce e extraordinar e cã iubirea sa se
activeazã în pofida sau poate chiar datoritã acestei
slãbiciuni în care imortalitatea e pur ºi simplu o altã
faþã a morþii.

(Acest articol a fost finanþat de cãtre
POSDRU/159/1.5/S/133652.)

THE FLAME OF THE LITTLE MATCH GIRL, 2013 PUNCH THE SKY, 2012

C
O

N
F

L
U

E
N

Þ
E



80

U
N

G
H

IU
R

I 
 ª

I 
A

N
T

IN
O

M
II

În eseul „Art as Technique” (1917), Victor
ªklovski face o distincþie între limbajul practic ºi
limbajul poetic, fapt care îi permite ulterior sã
defineascã noþiunea de defamiliarizare. Dacã limbajul
practic are funcþia de a plasa, la modul metonimic,
obiectele în interiorul categoriilor, limbajul poetic
recreeazã, în sens metaforic, structura/înveliºul real
al obiectelor, cu scopul de a transmite o profundã
trãire esteticã. Firul roºu care leagã cele douã tipuri
de limbaj ºi, implicit, imaginarii este tocmai percepþia,
întrucât „menirea artei este de a împãrtãºi senzaþia
lucrurilor aºa cum ele sunt percepute, iar nu cum
sunt cunoscute”. Dacã în cazul limbajului practic
putem vorbi despre un automatism al percepþiei,
limbajul poetic/artistic mãreºte durata ºi dificultatea
percepþiei care, astfel, infuzeazã textului sau chiar
devine o valoare esteticã în sine. La acest nivel al
teoriei sale, putem intui faptul cã ªklovski nu face
decât sã reformuleze, în termeni mai complecºi,
relaþia dintre imaginaþia primarã ºi cea secundarã,
definite de Coleridge în Biographia Literaria.
Imaginaþia primarã este în strânsã legãturã cu
percepþia iniþialã a lucrurilor, pe care le integreazã în
câmpul lumii cunoscute. În schimb, imaginaþia
secundarã restructureazã, în plan creator, ceea ce
ne furnizeazã simþurile, izbutind sã aºeze lucrurile
într-un alt regim ontologic. Pentru a clarifica
joncþiunea dintre percepþia imediatã ºi cea artisticã,
ªklovski introduce conceptul de defamiliarizare,
înþeles ca o tehnicã prin care obiectele familiare sunt
descrise ca ºi când ar fi nefamiliare sau ar fi vãzute
pentru întâia oarã. Defamiliarizarea se referã, astfel,
la o percepþie ineditã a obiectelor, acestea fiind
plasate într-un alt regim semantic ºi depãºind
automatismul percepþiei.

Cu toate cã ªklovski foloseºte defa-
miliarizarea pentru a explica modul în care
opereazã limbajul literar în genere (fãcând trimitere,
mai ales, la opera lui Tolstoi), acest concept poate
semnala tehnicile prin care sunt construite
portalurile în literatura fantasy sau chiar literatura
fantasy în sine. De fapt, defamiliarizarea constituie,
în cazul acestei literaturi, un proces amplu de
construcþie a imaginarului magic ºi mitic, dar ºi de
transformare a lumii primare (posibile) într-o lume
secundarã, situatã la un nivel ontologic superior.

În primul rând, defamiliarizarea marcheazã
o mutaþie esenþialã în percepþia obiectelor posibile,
care sunt izolate ºi extrase din planul realitãþii
cunoscute, pentru a deveni ulterior obiecte de
naturã magicã. Aceastã mutaþie priveºte, întâi de
toate, felul în care percepþia automatã a unui obiect
posibil este înlocuitã de o percepþie nouã, care
umple obiectul de semnificaþii nebãnuite ºi

Defamiliarizarea în
literatura fantasy
Marius Conkan

inexistente pânã atunci. Perceput ca nefamiliar sau
ca ºi cum ar fi vãzut/cunoscut pentru prima datã,
obiectul posibil este inclus într-un alt regim al
imaginarului (ireal,  magic ºi mit ic), care
caracterizeazã întreaga literaturã fantasy. Un
exemplu la îndemânã poate fi arborele de acadele
din Nepotul magicianului, de C. S. Lewis. În
cãlãtoria lor cãtre paradisul terestru, protagoniºtii
Polly ºi Digory sãdesc niºte acadele din care, spre
uimirea lor, creºte mai apoi un arbore de acadele.
Or, imaginarul magic este construit aici printr-un
fin proces de defamiliarizare, în cadrul cãruia
percepþia ºi semnificaþia unui arbore sunt
modificate „genetic”, prin istorisirea unui fapt
imposibil în logica realitãþii, dar coerent, în mod
paradoxal, cu aceeaºi logicã. Din sãmânþã cresc
arbori – aceasta este procesul familiar, ca un dat
al naturi i, pe care care C. S. Lewis îl
defamiliarizeazã. Creºterea unui arbore este,
astfel, perceputã ca nefamiliarã, ca ºi când s-ar
petrece pentru întâia oarã, întrucât autorul
contopeºte douã obiecte incompatibile ale realitãþii
cunoscute (arborele ºi acadeaua), rezultând un
arbore magic de acadele. Acesta este imposibil,
cum spuneam, în logica realitãþii, dar coerent cu
aceastã logicã, deoarece acadelele primesc
semnificaþia unor seminþe din care, prin paralelism,
este firesc sã creascã un arbore de acadele.

Cum se poate sesiza ºi din exemplul oferit
anterior, defamiliarizarea nu opereazã, în literatura
fantasy, cu un singur obiect posibil, aºa cum se
întâmplã în proza realistã. Dimpotrivã, pentru
construcþia imaginarului magic ºi mitic, sunt
defamiliarizate cu precãdere douã obiecte posibile
care ajung, în cele din urmã, sã funcþioneze ca un
obiect imaginar autonom. În acest sens,
defamiliarizarea celor douã obiecte posibile se
desfãºoarã simultan ºi este urmatã de un schimb
reciproc de semnificaþii între obiectele respective.
Un asemenea transfer semantic este mediat de
percepþia celor douã obiecte, care este dereglatã
treptat pânã când un obiect va prelua întreaga
naturã a celuilalt (ºi viceversa), fiind perceput ca
atare. Cu alte cuvinte, un prim obiect va primi
semnificaþia celui de-al doilea ºi va fi perceput
precum acesta, în timp ce al doilea obiect va suferi
un proces invers. În intersecþia de semnificaþii ºi
percepþii, obiectul imaginar autonom, creat din
contopirea celor douã obiecte posibile, este
receptat ca un tot unitar în planul lumii secundare.
Astfel este indus sentimentul de înminunare (the
sense of wonder), ca o a treia percepþie ataºatã
obiectului imaginar ºi produsã prin transferul dintre
cele douã percepþii iniþiale. Un exemplu folositor în
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acest caz este umbra lui Peter Pan, defamiliarizatã
de J. M. Barrie în aºa mãsurã încât este perceputã
de doamna Darling ca o hainã ce poate fi
împãturitã.

Înminunare ºi fascinaþie

Cel mai important efect al defamiliarizãrii, în
relaþia dintre cititor ºi lumea secundarã imaginatã
de fantast, este tocmai sentimentul de înminunare
creat prin scoaterea obiectelor posibile din
categoriile lor reale ºi prin organizarea lor ca obiecte
imaginare. Acest sentiment mãsoarã distanþa dintre
percepþia iniþialã a obiectelor posibile ºi situarea lor
în planul lumii secundare, unde sunt transformate
potrivit legii interne a ficþiunii fantasy. Defa-
miliarizarea anuleazã gradual natura primarã a
obiectelor ºi modificã percepþia cititorului asupra
acestora, cu scopul de a le conferi alte înveliºuri
imaginare ºi de a fi percepute într-o manierã ineditã.
Astfel poate fi explicatã fascinaþia pe care unii cititori
ºi cinefili o au cu privire la romanele ºi filmele fan-
tasy de notorietate. În cazul acesta, realitatea este
defamiliarizatã în aºa fel încât tot ceea ce este
obiºnuit ºi comun ajunge sã alcãtuiascã, prin
transformãri succesive, o lume secundarã a cãrei
percepþie atinge, în cele din urmã, sentimentul de
înminunare. De altfel, dacã privim lumea secundarã
în ansamblul ei, ea este produsul unui proces amplu
de defamiliarizare a realitãþii contemporane
fantaºtilor. În Stãpânul inelelor ºi în Cronicile din
Narnia, atât J. R. R. Tolkien, cât ºi C. S. Lewis nu
fac decât sã defamiliarizeze o lume devastatã de
cel de-al doilea rãzboi mondial ºi sã mãreascã
distanþa dintre percepþia imediatã a acestei lumi ºi
ce va reprezenta ea ca tãrâm imaginar. Construind
regimuri totalitare metaforice (Narnia vrãjitoarei
Jadis, þinutul distopic guvernat de Sauron), ca ºi
când s-ar întâmpla pentru întâia oarã, cei doi autori
transferã realitatea de dupã rãzboi în spaþii
simbolice, care sunt încãrcate cu profunde valori
moral-creºtine ºi care izbutesc, astfel, sã
întãreascã sau sã punã într-o nouã luminã
percepþia cititorilor cu privire la totalitarism ºi la rãul
pe care acesta îl poate propaga. În schimb, Lewis
Carroll defamiliarizeazã, în Alice’s Adventures in
Wonderland, tocmai schizofrenia care devine
raþiunea negativã în Wonderland ºi principiul de
reasamblare pe dos a realitãþii. Acest roman este,
fãrã îndoialã, cel mai potrivit exemplu de
defamiliarizare, întrucât autorul modificã, pânã la
reducerea la absurd, ceea ce este familiar cititorului,
prin rãsturnarea, pur ºi simplu, a unor legi fizice ºi
a unei logici (re)cunoscute.

Lumea imaginarã reprezintã, din acest punct
de vedere, produsul ultim al unui proces complex
de defamiliarizare a ceea ce iniþial este obiºnuit,
comun ºi posibil. De aceea, criticii care vãd, la
modul strict, în literatura fantasy un teritoriu al
imposibilului, stabilind o opoziþie clarã între realitate
ºi lumea secundarã, îºi aflã limitele teoretice tocmai
din cauza faptului cã pun deseori între paranteze

zonele de legãturã dintre construcþia imaginarã a
realitãþii ºi cea a lumii secundare. ªklovski a
demonstrat, în eseul sãu, de ce Tolstoi este, în
proza realistã, un maestru al defamiliarizãrii, atunci
când transformã subtil percepþia unor situaþii
narative obiºnuite. Or, diferenþa dintre tehnica
folositã de Tolstoi ºi cea cu care opereazã scriitorii
fantaºti constã în gradul de defamiliarizare care, în
cazul literaturii fantasy, atinge cote maxime.
Ficþiunea realistã, care conþine poveºti verosimile
ºi creeazã iluzia realitãþii, este rezultatul unui grad
prim de defamiliarizare. Într-o asemenea logicã, ea
este urmatã de ficþiunea fantasticã, întrucât aceasta
ilustreazã rupturi fine în interiorul imaginarului rea-
list, ca efect al unui grad secund de defamiliarizare.
Distanþa dintre percepþia realitãþii ºi cea a lumii
ficþionale creºte considerabil în cazul ficþiunii Sci-
ence Fiction care prezintã, de multe ori, societãþi
plasate în viitor, ca urmare a progresului tehnologic.
Astfel de lumi imaginare sunt probabile ºi posibile,
deºi se îndepãrteazã de realitatea cunoscutã de
cititor, ºi sunt rezultatul celui de-al treilea grad de
defamiliarizare. În cazul literaturii Science Fiction,
defamiliarizarea opereazã ca „novum” ºi „cognitive
estrangement” (înstrãinare cognitivã), termeni
definiþi de Darko Suvin în Metamorphoses of Sci-
ence Fict ion (1979). Aceste niveluri ale
defamiliarizãrii depind de felul în care obiectele ºi
situaþiile familiare cititorului sunt descrise ca
nefamiliare, cu intenþia de a fi percepute într-o
asemenea manierã. Relevantã nu este doar
distanþarea faþã de o realitate luatã ca reper, ci mai
ales modul în care percepþia realitãþii este modificatã
treptat ºi realitatea însãºi este pusã într-o nouã
luminã prin construcþia lumilor ficþionale. În acest
sens, cel de-al patrulea grad de defamiliarizare
aparþine ficþiunii fantasy, întrucât imaginarul acesteia
îl transformã în întregime pe cel al realitãþii. Fantaºtii
creeazã lumi ficþionale într-o asemenea manierã
încât cititorul crede în adevãrul lor aºa cum crede
în realitate. Acest lucru este obþinut prin
defamiliarizarea acutã a ceea ce este perceput ca
obiºnuit, real ºi normal, prin distanþa dintre percepþia
obiectelor posibile ºi cea a obiectelor imaginate
pornind de la cele posibile. Putem observa cã
ficþiunea fantasy se deosebeºte de cea realistã mai
ales prin gradul de defamiliarizare a realitãþii. Din
aceastã cauzã, ea nu este opusã realitãþii
cunoscute întocmai de cititor, ci strãbate mai multe
grade de defamiliarizare, pentru a se instala ca lume
secundarã acesteia. Mai mult, asemenea lumi
secundare se întorc asupra realitãþii ca sã o umple
de semnificaþii noi ºi sã pulverizeze percepþia
automatã a familiarului ºi cunoscutului.

Obiecte, personaje, situaþii narative

Defamiliarizarea amplã, specificã literaturii
fantasy, se desfãºoarã pe mai multe planuri, dintre
care trei sunt cele mai importante: defamiliarizarea
obiectelor, a personajelor ºi a situaþiilor narative. În
planul defamiliarizãrii obiectelor, cel mai concludent
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exemplu, pe lângã cele oferite anterior, este portalul
prin care unul sau mai multe personaje intrã în
lumea secundarã. În cazul ficþiunii portal-quest,
locul de trecere spre lumea cealaltã este prima
imagine defamiliarizatã, care stã la baza
construcþiei de obiecte imaginare. Scorbura de
iepure prin care Alice coboarã în Wonderland,
ferestra prin care fraþii Darling zboarã spre
Neverland, Neverland însuºi ca spaþiu-portal cãtre
maturitate sau moarte, ºifonierul prin care fraþii
Pevensie pãtrund în Narnia, cartea prin care
Bastian intrã în Fantasia – toate acestea sunt, întâi
de toate, obiecte ºi imagini familiare, cãrora li se
adaugã funcþia de vehicule cãtre alte lumi.
Percepþia iniþialã a ºifonierului, ca obiect obiºnuit
în lumea primarã, este astfel modificatã încât el este
perceput de fraþii Pevensie ca poartã ce deschide
Narnia. Or, toate obiectele imaginare din lumea
secundarã sunt create prin acelaºi proces de
defamiliarizare a obiectelor posibile ori reale, cãrora
li se adaugã funcþia ºi natura altor obiecte.

În cazul personajelor, defamiliarizarea cea mai
vizibilã se petrece tot în ficþiunea portal-quest, care
presupune existenþa a cel puþin douã lumi legate între
ele printr-un loc de trecere. Alice, fraþii Darling, fraþii
Pevensie ºi Bastian sunt, spre exemplu, niºte copii
obiºnuiþi în lumea primarã, descrisã realist, dar, odatã
ce intrã în portal, ei ajung sã-ºi perceapã identitatea
ºi condiþia familiarã cu o anumitã distanþã. Or, portalul
creat prin defamiliarizarea a douã obiecte posibile

este, la rândul lui, un instrument care defamiliarizeazã
personajele, constituind imaginea clarã a acestui
proces în ficþiunea portal-quest. Toma Pavel, în Lumi
ficþionale, foloseºte termenul de mitificare pentru a
explica trecerea unor fenomene din planul profan
(precar ontologic) în planul mitic (superior ontologic
ºi încãrcat cu adevãr). Autorul însuºi considerã
mitificarea ca fiind similarã procesului de
defamiliarizare definit de ªklovski. Or, în ficþiunea
portal-quest, lumea primarã (profanã) este mitificatã
ºi devine o lume secundarã (miticã, superioarã
ontologic). Portalul este oglinda acestei mitificãri,
întrucât el mediazã, cum spuneam, defamiliarizarea
personajelor care, din copii obiºnuiþi în lumea
primarã, sunt regalizaþi în lumea secundarã, dupã
ce parcurg o cãlãtorie de autocunoaºtere. Esenþialã
este, în acest sens, continuitatea dintre lumea
primarã ºi cea secundarã, care contrazice dihotomia
stabilitã de unii cercetãtori între cele douã lumi. Din
contrã, lumea primarã este defamiliarizatã ºi înlocuitã
de una superioarã ontologic tocmai pentru ca
personajele sã dobândeascã, în timpul cãlãtoriei
iniþiatice pe tãrâmul deschis de portal, o acutã
percepþie ºi cunoaºtere a lumii pe care au pãrãsit-o
temporar. Lumea imaginarã nu este, astfel, imposibilã
în raport cu realitatea perceputã de personaje ºi
cititor, ci este rezultatul mitificãrii unei asemenea
realitãþi care, ulterior, va fi reformulatã ontologic.

În acest context, simultan cu defamiliarizarea
obiectelor ºi a personajelor obiºnuite în lumea
primarã, este defamiliarizat conflictul dintre bine ºi
rãu, care constituie matricea oricãrei ficþiuni fan-
tasy. Lumea imaginarã, cu puþine excepþii (una dintre
ele fiind Wonderland), se aflã mereu în pericolul de
a fi anihilatã de forþe ale rãului. Personajele care intrã
în portal sunt invocate tocmai pentru a salva aceastã
lume ºi pentru a purta o bãtãlie cu fãpturi malefice
supranaturale. Lupta cu vrãjitoarea Jadis sau cu
Sauron, de pildã, este o defamiliarizare a conflictelor
armate ºi ideologice care au marcat cel de-al doilea
rãzboi mondial. În profilul lui Jadis ºi Sauron regãsim
trãsãturi dictatoriale, în timp ce Oamenii Cenuºii,
care au furat timpul în Momo, de Michael Ende, sunt
simbolul unei societãþi reificate. Aceste exemple
semnaleazã faptul cã scriitorii fantaºti
defamiliarizeazã imagini ale binelui ºi rãului,
identificate în lumea contemporanã lor, cu scopul
de a fundamenta percepþia cititorului asupra binelui
ºi rãului. Mai mult, aceste imagini sunt hiperbolizate
la nivel mitic ºi alcãtuiesc un conflict arhetipal, în
cadrul cãruia distopiile social-politice devin distopii
metaforice.

Defamiliarizarea este, astfel, procesul prin-
cipal de construcþie a obiectelor, personajelor ºi
situaþiilor imaginare în literatura fantasy. De aceea,
prin Wonderland, Neverland, Narnia ºi Fantasia,
autorii mitificã lumea cunoscutã, însceneazã
cititorului cãlãtorii iniþiatice, îi schimbã percepþia
asupra unor lucruri familiare, îi deschid locuri de
trecere prin care cititorul poate sã circule la
nesfârºit ºi sã-ºi vitalizeze imaginar lumea în care
trãieºte.
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Când mã gândesc la Ana Dragu, nu pot sã-mi
proiectez o imagine unitarã. Nu pot sã o vãd doar
pe Ana-poeta, pentru cã, în aceeaºi mãsurã, ea
este ºi terapeut pentru copiii cu autism ºi îºi petrece
o mare parte din zi, dacã nu o zi întreagã, la Centrul
de Resurse ºi Referinþã în Autism „Micul Prinþ”, din
Bistriþa. Privitã din aceastã perspectivã, cartea
Mâini cuminþi, Polirom 2015, venitã dupã trei vo-
lume de poezie (Iarbã pentru fiare – 2004, Pãpuºa
de cearã – 2008, Pãzitoarea – 2012), toate publicate
la Charmides, reprezintã o încercare de omoge-
nizare a imaginii duble, a statutului dual pe care
autoarea îl are. Publicul poate vedea o scriitoare
maturã, care, deºi jongleazã cu puþine tehnici
narative, deºi nu face spectacol la nivelul
discursului literar, reuºeºte sã construiascã una
dintre cele mai îndrãgite cãrþi ale acestui an.
Elementul-cheie, cel cãruia i se datoreazã acest
fapt, îl reprezintã personajul Saºa, copilul cu au-
tism. Când e bolnav, Saºa stã în pat ºi
îmbrãþiºeazã un album de arhitecturã goticã. Când
iese în oraº, poartã un balon invizibil pe strãzi. Când
pleacã într-o cãlãtorie, duce ºi un umeraº cu el. În
Saºa se strânge toatã poezia Anei Dragu, regãsitã
în volumele anterioare. Discursul narativ se prezintã
ca unul voit rigid, încordat, lipsit de ornamentaþii
stilistice, iar singurul element care îl detensioneazã,
fãrãdecare acea rigiditate nu ar avea justificare,
sunt intervenþiile copilului, iar replicile lui pot fi con-
siderate cu uºurinþã mini-poeme. Iar personajul nu
este poetic doar prin intermediul limbajului, ci ºi prin
intermediul gesturilor, modalitãþile prin care el se
raporteazã la lumea din jur ºi prin care
interacþioneazã dovedindu-se înduioºãtoare. ªi aici
poate fi vorba de legãtura tandrã pe care Saºa o
are cu bunicul sãu, cãruia îi zice pe nume, pentru
cã, argumenteazã bãiatul, „m-am uitat la Iosif, e un
bãrbat de-al meu, Iosif, nu e un bunic” (p. 37). Sau
de legãtura cu sora sa, cu care este sigur cã se va
cãsãtori ºi vor face copii pe care îi va naºte el, nu
ea. Sau legãtura cu mama sa, faþã de care îºi
manifestã afecþiunea nu într-un mod fizic, ci prin
replici cum ar fi: „Mama, hai dupã mine, cã mi-e sete
ºi mi-eºti simpaticã” (p. 41). De asemenea, la fiecare
moarte a unei persoane apropiate, Saºa îi
consoleazã pe cei din jur, fiind convins cã acel om
„a morit”, dar se poate cumpãra oricând un altul
nou, de la magazin, chiar cu pat cu tot.

Saºa nu se vrea a fi tipul copilului autist, ci
apare puternic personalizat, ca un personaj origi-
nal, pe care nu am reuºit nicicum sã-l asociez cu
alte personaje care suferã de tulburãri din acest
spectru din literatura românã sau universalã, ca
M. al lui Matei Cãlinescu sau Benjy din Zgomotul ºi
furia de Faulkner. Totuºi, se încearcã ºi trasarea
unor constante ale manifestãrii autismului ºi este
important cã Ana Dragu nu teoretizeazã aceste

simptome, nu scrie un tratat despre autism, ci
surprinde caracteristicile tulburãrii prin intermediul
acþiunii, le surprinde, aºadar, „din mers” ºi le
exemplificã. Datoritã acestui fapt cartea trece de
pragul unui manual pentru pãrinþii ºi rudele copiilor
cu autism ºi se deschide unui public mai larg, acela
al consumatorilor de literaturã. În acelaºi timp,
cartea suspendã receptorul la limita dintre realitate
ºi ficþiune, generând un grad ridicat de autenticitate
motivatã prin inserþia în text a unor articole de
specialitate, a unor documente sau reproduceri ale
unor discuþii cu medici avizaþi în astfel de probleme.
Primul capitol este format dintr-un studiu al Andreei
Baciu, publicat în revista 2 Elefanþi, ce traseazã
liniile principale ale autismului, iniþiind cititorul,
nelãsându-l sã intre nepregãtit în acþiunea propriu-
zisã, din principii de comprehensivitate, fapt ce
valideazã ideea conform cãreia publicul-þintã nu se
închide în jurul persoanelor care au interacþionat
anterior cu o tulburare din spectrul autist. Prezenþa
lui Saºa e mereu dublatã de prezenþa mamei, care
nu-ºi asumã, deºi se transformã în narator, statutul
de personaj principal, ci pe cel de personaj secundar.
Nu este povestea unei mame de copil autist; este
povestea copilului. De altfel, ea se defineºte doar la
finalul cãrþii, în ultimul capitol: „Sunt Ana ºi îmi petrec
90% din timp printre fiinþe din spectrul autist.” (p. 159)
ªi nici nu încearcã sã spunã povestea în locul lui
Saºa, ci îl lasã pe el sã se manifeste, dovadã stând
chiar replicile bãiatului, care sunt redate prin stilul
direct. Mâini cuminþi este o carte bunã nu datoritã
formulei estetice pe care o propune, ci prin faptul cã
este interesatã de altceva, de fenomenul cathartic,
de a scutura din punct de vedere emoþional
receptorul, aspect pe care, în opinia mea, proza
româneascã din ultimii ani l-a neglijat.

Saºa ºi balonul invizibil
Alexandra Turcu

THE FLAME OF THE LITTLE MATCH GIRL, 2013
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Am vrut sã scriu despre Patrick Modiano cu
mult înainte ca scriitorul francez sã fie recom-
pensat cu Premiul Nobel pentru Literaturã, dar am
amânat, dependent mereu de un gust secret
pentru acumularea ºi tatonarea îndelungatã a
subiectelor preferate, dispoziþie alimentatã,
desigur, ºi de funciarul spirit ardelenesc. Amânare
beneficã de cele mai multe ori, trebuie sã constat.
Ion Ianoºi, semnatarul unui studiu introductiv la
Trandafirul de aur, semnaleazã acest gust dubitativ
la Konstantin Paustovski, asimilându-l firilor
domoale ºi meditative, din care fãcea parte ºi
marele prozator rus. Amintesc asta nu din dorinþa
de a cãuta corespondenþe onorabile unui „viciu”
intelectual specific meditativilor, ci din dorinþa de
a stabili o coordonatã de duratã analizei operei
unui autor care „m-a prins” înainte de a-l cunoºte
în profunzime. A da târcoale unui subiect drag,
incitant, poate deveni o obsesie creativã în multe
cazuri.  Modiano mã ademenea, fãrã sã
particularizez, împreunã cu pachetul de scriitori
francezi (ºi nu numai) traduºi prin anii ’70 ai
secolului trecut ºi editaþi de Editura Univers, mai
ales prin colecþia Globus, alãturi de, sã spunem,
Romain Gary, Henry de Montherlant, Marcel
Aymé, Françoise Mallet-Joris, Michel Tournier,
Henri Bosco, Jean Cayrol sau Emmanuel Roblès.
Scriitori de mãrimi ºi structuri diferite, dupã cum
se vede, neaºezaþi încã la locurile cuvenite la acea
vreme. Citisem cu interes romanele Bulevardele
de centurã (apãrut la noi în traducere în 1975) ºi
Strada dughenelor întunecoase (tradus în 1981),
dar încã nu ºtiam cât credit sã-i acord autorului
pentru cã mã aflam în stadiu de dibuire a teritoriului
ficþiunilor sale, deºi însuºirile stilistice ºi de
conþinut începeau sã se închege la nivel sublimi-
nal. Cu urmãtoarele lecturi însã am ajuns destul
de timpuriu la concluzia cã Patrick Modiano,
prozatorul des premiat (Goncourt, Academia
Francezã) care scotea la doi-trei ani câte un mic
roman pentru a se menþine în atenþia lumii literare
pariziene (îmi spuneam ranchiunos, dibuindu-i
abilitatea impunerii), scrie de fapt aceeaºi carte.
Se învârte în acelaºi univers închis, delimitat de
tematica Parisului sub ocupaþie sau puþin dupã,
împletitã cu evocãri frustrante legate de figura
tatãlui ºi cãutarea propriei identitãþi într-o lume
confuzã, bulversantã, peste care lãsa sã cadã
voluntar ºi angoasant o nebulozitate particularã,
specificã, frisonantã. Eroii lui respirã aerul
Parisului de odinioarã prin toþi porii. Tânjesc dupã
el. Trãiesc misterioase aventuri, legãturi suspecte.

Patrick Modiano,
captiv al memoriei
afective (I)
Adrian Þion
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Cautã, cu insistenþã de detectivi, urmele unor fiinþe
dispãrute ºi pãrãsesc Parisul doar pentru a se
întoarce în el ca într-o matrice miraculoasã a
redobândirii tinereþii pierdute. Parisul este „oraºul
fantomã” în care se consumã drame obscure ºi
iubiri pierdute sau neîmpãrtãºite, trãdãri ºi
speranþe redeºteptate. E locul unor tainice întâlniri
ºi rememorãri. Orice îndepãrtare de acest reper
axial ar însemna pentru Patrick Modiano o ieºire
din sine, îmi spuneam, o formã de abandonare a
nucleului sãu narativ, original ºi minuþios construit,
un topos epic dirijat imperturbabil prin furtunile
revigorãrilor romaneºti din anii ’60, esenþã narativã
care i-a adus consacrarea. Spaþiul ficþiunilor sale
e mereu acelaºi, prins în balans melancolic-nos-
talgic: Parisul etern, „Parisul oniric”, Parisul
ispitelor memoriei, Parisul-refugiu „ce permite
conservarea celor mai tainice amintiri”. De la o
carte la alta, am putea spune cã introspecþiile
naratorului asupra lumii pariziene, a raportului sãu
cu aceastã lume se mutã dintr-un cartier în altul
sau, dacã, spaþial vorbind, aceste introspecþii
rãmân aceleaºi, este numai pentru a lumina
„strãzile întunecoase” dintr-un alt unghi, pentru a
reliefa stãri sufleteºti altfel conturate, conflicte
altfel rezolvate.

Quartier perdu transmite emoþia descoperirii
ºi redescoperirii oraºului, dar ºi sentimentul
sfâºietor al pierderii irecuperabile. O tristeþe
blândã traverseazã evocarea boemei din Cartierul
Latin din Dans le café de la jeunesse perdue sau
drumurile iniþiatice din Pour que tu ne te perdes
pas dans le quartier, desfãºurate pe o hartã
imaginarã a reconstituirii unui trecut imuabil. De
remarcat persistenþa urbanismelor toponimice
desemnând le quartier, la place, la rue, les boule-
vards, la villa în unele titluri, dar ºi precisa
încadrare a personajelor în peisajul parizian, pe
strãzi, imobile, parcuri, arondismente, repetate
obsesiv în corpul discursului prozastic,
secvenþele respective având aspect de proces-
verbal sau declaraþie judiciarã. Scrupulozitate de
arhivar sentimental, ieºit din fibrilaþiile esteticului.
ªi, totuºi, o poezie aparte se degajã chiar din
aceste descrieri ca din pânzele lui Utril lo
reprezentând grupuri de case ºi strãzi din
Montmartre. Strãzi pãtrunse de melancolie, ziduri
cu tencuiala atinsã de patina vremii,scorojite,
unele atinse de igrasie. Astfel cã Modiano îºi
înscrie literatura în „topografia marilor oraºe”, dupã
cum Dickens descrie Londra sau Dostoievski
nebulosul Sankt Petersburg.
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Încurajat de „meditat ivul” Konstantin
Paustovski, amintit la începutul acestor rânduri,
care ºi-a procurat o hartã a Parisului în timp ce
citea Mizerabilii ºi însemna pe ea „locurile în care
se petrecea acþiunea”, am fãcut ºi eu rocada
personajelor lui Modiano, scoþându-le din ficþiunea
purã ºi aºezându-le în geometria planã a hãrþii.
Aura lor misterioasã n-a fost câtuºi de puþin
afectatã. Imaginaþia mea de cititor a prins aripi.
Aºa cã maºinile rulau în noaptea parizianã ca într-
un film de altãdatã, au ralenti, amintind de stilul
narativ al unui Alain Resnais sau Michelangelo
Antonioni. Strãzi pustii, oameni însinguraþi. Venind
din Anglia, Ambroise Guise din Quartier perdu
coboarã din avion ºi merge cu taxiul la hotelul de
pe Boulevard Malesherbes, se instaleazã într-o
camerã ale cãrei ferestre dau spre rue Castiglione.
În faþã e Jardin des Tuileries. E o noapte de varã
ºi face plimbãri spre Pont Royal, trece prin Place
de la Concorde, vede sumbra garã Orsay, la
întoarcere pãºeºte pe rue de Rivoli. Totul e cu
precizie consemnat. Emblemele oraºului sunt
salutate fugitiv de personajul-narator, un scriitor
de romane poliþiste întors la Paris dupã 20 de ani
pentru a se întâlni cu editorul sãu japonez.
Constatã cã n-a cunoscut niciodatã aºa cãldurã
noaptea la Paris. Din aceastã cauzã totul i se pare
ireal în mijlocul acestui „oraº fantomã”. Mai mult
chiar, se îndoieºte de propria lui existenþã, nu-i
vine sã creadã cã acest Ambrose Guise este el.
Evidenþele însã îl contrazic. Într-o librãrie de pe
rue de Rivoli vede, la raionul de „cãrþi poliþiste” o
carte de-a sa: Jarvis de Ambroise Guise... Numai
cã el doreºte sã se descotoroseascã de acest
nume pentru a-ºi regãsi trecutul, atunci când se
numea Jean Dekker. Începutul romanului
mimeazã, cu succes, atmosfera unui policier scris
la rigoare, dar, dupã primele 15 pagini, atmosfera
se dilueazã. Se spune cã Modiano practicã un
melanj între romantism ºi policier. De remarcat cã
romanul poliþist se bucurã în Franþa de un statut
privilegiat, nu este dispreþuit, ci este studiat încã
din anii de ºcoalã. Structura detectivist-poliþistã a
unui roman bun e foarte importantã, spun
teoreticienii romanului, reuºind sã menþinã
interesul cititorului pentru lecturã pânã spre final.
Modiano nu procedeazã altfel, doar cã în loc sã
ridice vãlul de pe misterul cu care-l momeºte pe
cititor, îl aprofundeazã, îl ambiguizeazã voluntar
într-un soi de vertij delirant, la fel de acaparant.
Autorul se priveºte dezinhibat în oglinda prozei
sale. Într-o scrisoare primitã în urmã cu 10 ani de
la un prieten, Rocroy, acesta îi scrie autorului cãrþii
Jarvis/ Who loves me, pe care a citit-o, cã, deºi
se înscrie în genul „policier”, el crede cã ar putea
scrie cu adevãrat opere literare autentice.
Paralelismul e clar exprimat, încãlcând orice
convenþii prãfuite de construcþie epicã, insinuând
o privire cinicã a lui Modiano despre el însuºi ºi
munca sa. Ambroise Guise/ Jean Dekker s-a
nãscut, ca ºi Modiano, în Boulogne-Billancourt.
El încearcã sã se desprindã din carapacea

acestui scriitor englez sub care s-a ascuns 20 de
ani pentru a se repune în picioare „dans le Paris
d’autrefois”. Rãsfoieºte caiete vechi cu adrese,
numere de telefon, date pentru întâlniri ºi dã peste
„o listã de fantome”. Relaþia cu oraºul e condusã
printre evocãri de persoane care iubeau
societatea ºi viaþa de noapte. Sentimentul
însingurãrii nu este abisal, ci numai furnizor de
regrete amestecate cu reverii. În zori, iese ºi
contemplã Place de la Concorde ºi „les Champs-
Élysées déserts”. El ºi un biciclist par a fi „ultimii
locuitori ai oraºului”. În Tuileries era singur cu
statuile, chioºcul de unde îºi cumpãra dulciurile
în copilãrie era închis, probabil, definitiv. O sunã
pe Ghita Wattier ºi se recomandã Jean Dekker,
dând impuls intenþiei de a redobândi identitatea
pierdutã. Merge la ea cu metroul. Oamenii din
staþia de metrou nu s-au miºcat de 20 de ani.
Simte un teribil sentiment de vid. E singur în
mijlocul unui oraº mort. Ghita Wattier pleacã la
Biarritz lãsându-i un album ºi cheile de la
apartamentul ei pentru a „studia” arhiva, colecþia
lui Rocroy, avocatul suicidar care iubea viaþa de
noapte. Când intrã în camera ei are senzaþia cã
replonjeazã în trecut din cauza obscuritãþii. În
arhivã dã peste un nou nume: Bernard Farmer.
Acesta a avut o relaþie cu mademoiselle Chauvière
Carmen Yvette. Sunt nume din lumea bunã a
Parisului de altãdatã, transcrise cu obstinaþie
detectivistã. De remarcat cã proza lui Modiano
nu alunecã în simplist roman monden. În alt dosar,
naratorul dã peste... Jean Dekker, adicã aflã alte
informaþii despre el însuºi, aºa încât trecutul
reînvie treptat, împreunã cu personajele-fantome.
Se intereseazã de Georges Maillot, Tintin
Carpentieri, Lucien Blin sau alþi amici comuni din
„banda noctambulilor” numitã ºi „banda lui Lucien
Blin”. Acesta din urmã e un om de afaceri care
trãia în lux, avea o herghelie în apropierea Parisului
ºi era cãsãtorit cu bruneta Carmen, femeie de
care Jean Dekker s-a îndrãgostit în tinereþe ºi din
pricina ei s-a autoexilat la Londra.

Reþeta lui Patrick Modiano este simplã ºi
recognoscibilã ca formulã romanescã derivatã din
genul „policier”. Personajul-narator cautã de
obicei în arhive sau dã peste niºte „documente”,
depoziþii la poliþie, scrisori, însemnãri ºi povestea
alunecã dintr-o însemnare în alta, descoperind alte
personaje, astfel cã acestea se înmulþesc
progresiv. Misterul se naºte uºor din ambiguizãri,
uneori chiar din manevrarea numelor proprii (mai
multe nume pentru acelaºi personaj). Pãrtaº la
cãutarea de noapte a eroului, urmãresc ºi eu pe
hartã drumul parcurs de acesta împreunã cu Tinitn
Carpentier prin labirintul de strãzi. Ei se iau dupã
maºina în care se pare cã ar fi Georges Maillot,
dar stupoare: în maºina din faþa lor, o Lancia albã,
nu e, aparent, nicio umbrã de ºofer; e o maºinã
fantomã care strãbate Parisul pustiu noaptea. Ca
cititor, am aceeaºi senzaþie: „je sillonnais, par une
nuit d’été, cette ville absente”. Maillot dispare, dar,
dintr-o notã, aflãm cã acesta îi cunoºtea pe Jean
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Dekker ºi pe Carmen Blin. Dar începutul primãverii,
dintr-un timp al reveriilor, îmbracã într-o altã luminã
acest „oraº absent” ºi fraza prinde melodicitate ºi
dulceaþã: „Paris, sous ce soleil de printemps, me
semblait une ville neuve où je pénétrais pour la
première fois, et le quai d’Orsay, après les
Invalides, avait, ce matin-là, un charme de
Méditerranée et de vacances”. Aºteptãrile eroului
ce tensioneazã apropierea de Carmen, fãrã sã facã
nicio referire la eros, induc o moleºealã eroticã,
delicat dezvãluitã. Alãturi de ea, în pat, el simte
rumoarea oraºului, a grãdinii, a pieþei Alma.
Contopirea, identificarea cu pulsaþiile oraºului sunt
la fel de delicat dezvãluite: „Je me confondais avec
cette ville, j’étais le feuillage des arbres, les reflets
de la pluie sur les trottoirs, le bourdonnement de
voix, une poussière parmi les millions de poussières
des rues.” Legãtura indestructibilã pentru autor cu
acest magic nucleu spiritual formativ, dãtãtor de
energii pe tot parcursul vieþii, revine din când în când
în Quartier perdu ca laitmotiv încãrcat de
semnificaþii. Frazele care traduc acest ataºament
fãrã limite au eleganþa ºi pregnanþa unor profesiuni
de credinþã: „En ce temps-là, Paris était une ville
qui correspondait à mes battemnts de coeur. Ma
vie ne pouvait s’inscrire autre part que dans ses
rues. Il me suffisait de me promener tout seul, au
hasard, dans Paris et j’étais heureux.” Relaþia cu
bruneta Carmen e redatã cu delicateþe
romanþioasã: plimbãri, muzicã la picap, salate

savuroase, priviri îndelungate în ochi; prea puþin
dialog, declaraþii etc. În prezentul cãutãrilor sale,
Jean Dekker aflã de la Martine Hayward, care îl
conduce prin Paris ca ºofer, cã aceastã femeie,
Carmen, a murit în urmã cu 5 ani. Cercul
investigaþiilor se închide brusc, nu înainte însã de
a afla, în regim „policier”, despre asasinarea lui Ludo
Fouquet, ultima verigã din lanþul amintirilor eroului.
Crimã învãluitã în mister, atribuitã în mod neclar
brunetei Carmen. Memoria personajelor e nesigurã,
ambianþa confuzã nu e eliminatã în întregime.
Modiano opereazã constant cu o profunzime de
imagini care scapã constrângerilor logice. Astfel ia
naºtere dinamica magicã a scrierilor sale. Cãutarea
sa e un mod aparte de a arhiva trecutul. Nu e de
mirare cã exegeþii lui Patrick Modiano au vãzut în
el „un arheolog al memoriei”, adicã acela care nu
poate scrie decât despre trecut, stãpânit de mania
conservãrii, a arhivãrii fluctuantei realitãþi. Rezoluþia
acestei melancolizãri a trecutului este tranºant
exprimatã de gravorul francez Marc Pessin, el
însuºi un arhivar pasionat de artefacte (ca sã ne
menþinem în spaþiul cultural francez), aserþiune re-
cent gãsitã într-o revistã: „a arhiva înseamnã a
inventa o altã memorie”. Nu numai cã i se potriveºte
lui Modiano, dar chiar îi exprimã în profunzime
demersul. Substanþa epicã a romanelor sale se
revendicã de la un cartier pierdut în memorie ºi
regãsit în frivolitatea scrisului ca joc ideatic ºi
meditaþie asumatã.
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“Operele de artã sunt bariere provizorii ºi vane
în faþa evenimentelor care nu pot fi ordonate ºi
stãpânite ºi care riscã sã le dezintegreze”, scria
Carl Einstein în cartea sa Georges Braque (Paris,
La Part de l’Oeil, 2003), un studiu teoretic asupra
relaþiei dintre artã ºi real ºi asupra modificãrilor de
viziune care se rostesc, prin fracturi, la nivelul
vizualului. Carl Einstein a fost preocupat de
problematica interpretãri i realului, având
convingerea cã nu doar realul produce modificãri
structurale la nivelul artei, ci ºi arta are capacitatea
de a modela realul, schimbând modul în care vedem
ºi gândim lumea.

În teoretizarea cubismului, Einstein urmãreºte
aceastã relaþie dintre real ºi artã (ºi a schimbãrilor
radicale de viziune pe care acesta le produce)
propunând conceptul de câmp de forme, care preia
de fapt funcþionalitatea câmpului de forþe din fizicã.
În tablourile cubiste, spaþiul devine discontinuu, la
fel ca obiectele. În viziunea teoreticianului, a
transforma opera de artã într-o formã fixã, într-un
organism închis ºi stabil înseamnã a secãtui opera
de artã, a o goli de viaþã, de energie. Cézanne
înþelesese deja acest lucru, cãutând mereu noi
modalitãþi de a-ºi transforma tablourile în forme de
energie, de a le sustrage fixitãþii, printr-o fluiditate a
formei ºi o permanentã deschidere. Cubismul duce
mai departe aceastã intuiþie, integrând o rupturã la
nivelul privirii, care descompune forma ºi figura
umanã, bulversând spaþiul, timpul ºi subiectul. Miza
nu mai este reproducerea obiectelor, ci
surprinderea unei energii psihice, o energeticã a
experienþei vizuale. În viziunea lui Einstein,
experienþa cubismului nu este o simplã opþiune sau
modificare de opticã. Privitorul, asemenea pictorului,
este interpelat de aceastã forþã care îl plaseazã în
interiorul unor miºcãri continue, al unor planuri care
se întretaie, în interiorul tuturor disocierilor tectonice
pe care le antreneazã ºi care necesitã o energie
psihicã activã din partea sa. Acolo unde
reprezentarea clasicã a creat un spaþiu continuu
în care sunt dispuse obiectele (ca elemente de
discontinuitate), cubismul a inventat un spaþiu
discontinuu pe care obiectele nu îl mai întrerup.
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este o experienþã
discontinuã.
Carl Einstein ºi
câmpul de forme al
cubismului
Aura Poenar

Raporturile dintre continuitate ºi discontinuitate se
inverseazã. Arta mimeticã, considerã Einstein,
reificã realul, îngheaþã formele, opreºte miºcarea
lor, punând accentul la nivelul obiectului. Cubismul
însã nu mai pune accentul pe rezultatul finit, ci pe
formarea obiectului, pe mobilitatea ºi temporalitatea
acestuia. Astfel, substanþialismul metafizicii clasice
în care s-au vãzut fixate fiinþa ºi obiectul este
rãsturnat de un câmp de forþe care are capacitatea
de a crea realul. Cubismul nu rãmâne o simplã
opþiune esteticã, ci o marcã, un simptom al realului,
al fracturii, al stratificãrii ºi reconfigurãrii permanente
ale acestuia, care nu mai poate fi astfel reprezentat
sau cuprins într-o totalitate omogenã. Subiectul nu
se mai confruntã cu un obiect estetic, ci cu o
experienþã care include ºi implicã propria sa
aneantizare, propria sa moarte. Cu cât efectul
produs de o operã de artã este mai puternic, cu
atât acea operã este dezintegratã ºi destabilizatã
de chiar acest efect.

Carl Einstein a scris Georges Braque (1934)
sub forma unor reflexii în jurul operelor lui Braque
ºi al cubismului. În corespondenþa pe care o
întreþine cu editorul sãu berlinez Ewald Wasmuth,
Einstein îl informeazã în 1932 cã a terminat
redactarea cãrþii al cãrei titlu iniþial, Über Braque
und den Kubismus, nu a fost modificat la cererea
sa, insistând cã, evident, nu este vorba de o carte
despre Braque ºi nu este gânditã ca o monografie.
Autorul alege nu sã analizeze tablourile lui Braque
cu atitudinea unui istoric al artei, ci mai degrabã cu
aceea a unui sociolog ºi etnolog, din perspectiva
unui vast context istoric ºi cultural. Este fãrã
îndoialã un demers îndrãzneþ ºi inovator la data
respectivã, care rãstoarnã canoanele istoriei artei
obiºnuite, o deschidere cãtre o abordare a artei pe
care Einstein a propus-o deja în operele sale
anterioare, mai ales în articolele din Documents ºi
în analiza pe care o face asupra artei africane în
Negerplastik (La sculpture nègre, 1915, Paris,
L’Harmattan, 1998). Dacã Negerplastik poate fi
privitã ca un manifest în favoarea cubismului,
Georges Braque poate fi privitã ca o analizã a
fenomenelor specifice artei anilor 1930. În Georges
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Braque Einstein atacã în primul rând autosuficienþa
discursului asupra artei, în care, închizându-se,
criticul ajunge sã creadã cã poate explica ºi exprima
în întregime ceea ce vede ºi, orbit ºi asurzit de
propriul discurs, nu mai percepe falia imensã care
rupe discursul de obiectul sãu. Cuvintele,
considerã Einstein, nu reuºesc niciodatã sã
traducã o experienþã opticã într-un mod suficient
ºi veritabil. Istoricii pozitiviºti, care, în viziunea sa,
practicã un fel de idolatrie a artei, sunt criticaþi
pentru cã ignorã actele ratate pe care le prezintã
marea majoritate a operelor de artã, eliminându-le
din start sub pretextul lipsei de relevanþã istoricã.
Astfel efectul este o uniformizare ºi o egalizare în
numele unei idealizãri care nu aratã doar o teamã
de a ieºi în necunoscut, de a se expune angoasei
ºi incertitudinii pe care o propune mereu opera de
artã, ci ºi un nefiresc, o anormalitate din punct de
vedere uman. O operã este importantã în ochii lui
Einstein în mãsura în care aceasta îºi marcheazã
timpul ºi poartã amprenta timpului sãu. O operã de
artã este o forþã vie ºi un instrument practic, astfel
încât ea nu prezintã nici un interes ca obiect estetic
izolat. Modul în care alege sã trateze în cartea sa
pictura lui Braque constituie o abordare complexã,
singularã, încercând sã lucreze simultan pe paliere
diferite ºi sã discute aspectele pe care le implicã
opera lui Braque ºi fenomenul cubismului.

Realul, spune Carl Einstein, este “un proces,
nu o pernã pe care îþi aºezi capul ca sã dormi”.
Tablourile tradiþionale nu au adãugat nimic problemei
reale a convenþiilor, devenind un act repetitiv de
reconfirmare superfluã. În acest context þâºneºte,
ca o strãfulgerare, cubismul. Pictorii cubiºti cãutau
altceva, voiau altceva decât pur ºi simplu sã
picteze, sã ilustreze lumea ºi sã o confirme în toate
inerþiile ei. Pictura înceteazã sã mai fie o finalitate,
devenind un mijloc pentru perpetua chestionare,
problematizare ºi punere sub semnul întrebãrii.
Necesitatea care se impune de a dinamiza pictura
rãspunde modificãrilor produse la nivelul viziunii
asupra lumii ºi al înþelegerii fenomenelor în general,
în special în domeniile ºtiinþelor exacte, unde
aceastã mobilitate a materiei a bulversat modul în
care aceste ºtiinþe vor opera cu ea. Spaþiul inerþial
ºi inanimat al conceptelor s-a confundat peste tot
cu ideea unei anumite experienþe a spaþiului, unui
anumit raport cu spaþiul, fãcând practic imposibilã
conºtientizarea faptului cã, din punct de vedere
calitativ, existã o multitudine de genuri de spaþiu.
Pânã la cubiºti spaþiul fusese perceput ca un
eºafodaj rigid, un for ordonator, o instanþã acceptatã
ca atare ºi nepusã la îndoialã. Cubiºtii îºi asumã
conºtiinþa faptului cã spaþiul nu este altceva decât
punctul fragil ºi întâmplãtor al intersecþiei fugare ºi
irepetabile dintre om ºi lumea care îl conþine. Forþa
primarã devine ochiul care vede, nu convenþiile prin
care ne raportãm la lucruri. Nu mai existã
imperativul naturii concepute ca element stabil. Pînã
la cubism, retrãgându-se sub umbrela creaþiei
divine, lucrurile îºi asumã o regularitate fãrã eroare,
fãrã rest, fiind protejate ºi integrate într-o repetiþie

infinitã a unor legi asumate care asigurã un firesc
stabil, reperabil ºi repetabil. Spectatorul însuºi este
un element imobil care contemplã cu detaºare,
pasiv ºi neimplicat (pentru cã nu chestioneazã, nu
pune întrebãri nepotrivite, nu pune la îndoialã) lumea
astfel (ex)pusã în faþa sa, iar orice element sau
fenomen care implicã miºcare este (departe de
intuiþia cã acesta ar putea fi elementul esenþial,
profund al experienþei vizuale) considerat un
hazard, o deviere, o apariþie sau o modalitate al
cãrei singur scop este acela de a varia decorul.
Privirea e subsumatã unui statism omogen,
reconfirmându-se în persistenþa ideilor ºi a lucrurilor
imobile, în siguranþa oferitã de eºafodajul solid al
spaþiului ºi al perspectivei. În mod contrar, vederea,
considerã Einstein, trebuie sã activeze ºi sã punã
sub semnul întrebãrii lumea. A privi înseamnã a
acþiona, a nu rãmâne în muþenie, iar a vedea
înseamnã a activa realul care nu este încã vizibil,
aºadar vizualul, vizualitatea. În viziunea cubismului,
pentru a contracara lipsa de stabilitate – ºi de
structuri fixe – a lumii, arta figurativã a redus la
maxim energia activã a lumii, reprezentaþiile
figurative servindu-i ca mijloace pentru eliminarea
elementului activ, fragil, schimbãtor pe care îl
constituie miºcarea. Valorile perspectivei în spaþiu
nu aveau ca prioritate redarea calitativã a
dimensiunii fizice a experienþei vizuale, a percepþiei
lucrurilor. În tabloul clasic, planurile erau situate unul
în spatele celuilalt, personajele principale activând
în prim-plan, pe când cele de o importanþã
secundarã erau integrate în straturi mai îndepãrtate
ºi mai puþin importante. Tabloul conþine ºi comunicã
optic o anumitã stare ºi aºezare a lucrurilor, o ordine
socialã, un partaj al sensibilului transpus în mod
vizibil în tablou. Acest partaj comunicã în economia
compoziþionalã a tabloului o corespondenþã cu o
anumitã aºezare ierarhicã a straturilor sociale.
Jacques Rancière spune cã existã un partaj al
sensibilului la fel cum existã un partaj al spaþiului,
al timpului ºi al activitãþilor pe care le avem în
comun. Orice revoluþie esteticã reprezintã un nou
partaj al sensibilului, în care o nouã þesãturã vie,
de experienþe ºi credinþe comune înlocuieºte
vechea mitologie. Emanciparea nu reprezintã un
triumf al adevãrului asupra iluzoriului, ci un nou
partaj social ºi estetic al experienþelor inedite trãite
de fiecare. (Jacques Rancière, Le partage du
sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique
éditions, 2000). Dacã în arta figurativã omul raþional
este elementul central al tabloului, lumea care îl
conþine pe acesta fiind redusã la un simplu fundal
inert, în cubism acest lucru nu se mai întâmplã,
spaþiul este descompus ºi recompus dupã alte
criterii decât cel al straturilor paralele, înglobând
într-o dimensiune unicã rizomaticã toate elementele
compoziþiei.

Demontând ºi renunþând la schema
imperfectã a observaþiei pasive, conform cãreia
realitatea e acceptatã ca un dat final ºi inalterabil,
realul însuºi devine punctul de interes, problema
care se pune ºi care trebuie mereu rezolvatã.
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Realul este un ansamblu care, în mod organic, se
comportã asemenea unui organism viu. Ceea ce
înþelegem în general prin real este un fel de medie a
experienþelor trãite, o aproximare a unor procese
continue ºi neomogene. Einstein gãseºte
semnificativ faptul cã avem tendinþa de a crea în
mod constant, fãrã încetare, noi tabuuri, noi axiome
pe care sã nu le putem pune la îndoialã. Sfârºitul
obiectului monadic al realismului clasic, stabil,
independent de tot ce îl înconjoarã implicã sfârºitul
unei poziþii sau perspective antropocentrice. Realul
pe care îl descoperã cubiºtii este traversat de o
dimensiune invizibilã, cea mai mare parte a lumii
aflându-se în invizibilitate. Vederea provine astfel din
invizibil. O concepþie pozitivistã reduce importanþa
creatoare a vederii. Realul reprezintã într-o
asemenea viziune un dat axiomatic, iar actul privirii
este limitat la o înregistrare pasivã, conformã
obiºnuinþelor ºi aºteptãrilor. Reacþia împotriva acestei
adaptãri ascultãtoare este aceea de a dezbina, de
a dizolva realul convenþional ºi de a expanda
realitatea. Un realism adevãrat, spune Einstein, va
pune problema nu în termenii reproducerii obiectelor,
ci ai creãrii lor. Atunci când reproducem sublimãm
prin intermediul esteticii ºi încãrcãm, saturãm ºi
închidem o lume nefinalizatã cu interpretãri ºi ficþiuni.

Intenþia lui Carl Einstein este de a arãta evoluþia
opticii în cadrul operei lui Braque, urmãrind modul în
care acesta parcurge în cadrul creaþiei sale faze
diferite ale vederii. Spaþiul, care pânã atunci fusese
folosit ca un mijloc de ordonare, va deveni mijlocul
prin care cubismul învaþã sã bulverseze, sã
debusoleze structurile stricte, impuse ºi respectate
orbeºte. Cubismul nu mai reprezintã o variantã
stilisticã în istoria artei, ci o revizuire fundamentalã a
acesteia, propunând o formã opticã nouã ºi
producând o mutaþie radicalã în modul de constituire
a vederii care, la rândul ei, produce o reconfigurare a
lumii ºi a realului.  Câmpul de forme pe care îl
teoretizeazã Einstein e cu totul altceva decât o simplã
formulã esteticã de stil cu rolul de a restitui sau
respune realul sub o altã formã.

A inventa un nou câmp de forme înseamnã a
inventa un câmp de forþe capabile sã creeze realul,
sã modeleze o nouã realitate printr-o formã opticã
nouã. Acest travaliu se desfãºoarã  întotdeauna
doar în interiorul unei dialectici continue dintre o
(auto)descompunere fecundã ºi o producere
neîncetatã, fãrã o finalitate fixã a formei. Imaginile
îºi vor pãstra forþa vitalã, forþa de acþiune doar dacã
vor fi înþelese ca fragmente efervescente, dispãrând
în chiar momentul în care acþioneazã, asemenea
unor organisme vii, fragile. Imaginile vor reþine un
sens al realului doar dacã sunt înþelese ºi percepute
ca depozitari energetici, ca centre de energie unde
se întâlnesc ºi se intersecteazã experienþe vitale
decisive. Einstein localizeazã forþa cubismului în
acest joc de descompunere revoluþionarã ºi
producere de experienþe decisive. Nu este vorba
de o variantã stilisticã în plus în istoria artei, ci de o
repunere fundamentalã în discuþie, capabilã sã
determine o nouã realitate printr-o formã opticã
nouã, capabilã deci sã modifice în mod radical
viziunea, reconfigurând imaginea lumii. Forþa sa stã
în faptul cã nu s-a temut sã îºi asume ºi sã
introducã în reprezentare o anumitã disociere,
sciziune privirii în ºi din chiar miezul configuraþiei
originare a tectonicii sale.

Cubismul este un moment cheie in istoria
formelor vizuale (cubismul ca punct de deraiere,
de simptom – punct de crizã ºi în acelaºi timp linie
de fugã – a regimurilor de vizibilitate ale culturii
europene). Impactul studiilor lui Carl Einstein în re-
aranjarea tradiþiei teoretice ºi depãrtarea de
analizele obiºnuite ale cubismului este major prin
modul în care înþelege caracterul radical al
experienþei cubiste ºi mai ales felul în care acesta
vorbeºte despre mult mai mult decât o simplã
modificare esteticã. Formele estetice vizuale sunt
semnul ºi în acelaºi timp originea unor modificãri
politice (ce afecteazã aºadar partajul sensibilului).
Ele impun întotdeauna o reconfigurare a
metodologiilor noastre, a limbajelor ºi a modalitãþilor
noastre de discurs.
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 „mã obseda mai ales începutul din Howl:
am vãzut cele mai bune minþi ale generaþiei
mele.../fiindcã ºi generaþia mea tocmai se urnea
încetul cu încetul” (Cãrtãrescu, am cãpãtat un
exemplar din howl semnat de ginsberg).

Grosso modo, în momentul în care discutãm
despre contraculturã ne referim la miºcarea socialã,
culturalã ºi muzicalã ce se desfãºoarã în spaþiul
american al anilor 1950-1960. Dacã ar fi sã reducem
trãsãturile la un singur personaj, cu siguranþã acesta
ar fi James Dean din filmul Rebel fãrã cauzã.  El se
revoltã împotriva unui Establishment cultural, pe linie
psihanaliticã împotriva tatãlui, pe linie marxistã,
împotriva  consumismului. Aceastã dublã justificare o
oferã Herbert Marcuse (Omul unidimensional, Eros ºi
civilizaþie). Grila este justificabilã în momentul în care
discutãm despre spaþiul vestic. În momentul în care
trecem de Cortina de Fier, în România, sentimentul de
revoltã capãtã alte dimensiuni, este determinat de alte
resorturi ºi cauzeazã fenomene culturale hibridizate,
nu doar translatate. Curentul marginal al contraculturii
a fost lãsat deoparte în cadrul cercetãrilor istorice – de
abia spre sfârºitul anilor 2000 apar câteva studii dedi-
cate acestui fenomen. Cercetãtorii vestici nu a fost
interesaþi neapãrat de receptarea unui fenomen provenit
din propria ogradã, în momentul în care existau
subiecte mult mai „calde”, precum gulagul sau exilul.

La fel ca în cazul SUA, miºcarea contraculturalã
în Europa de Est se realizeazã pe douã linii distincte,
uneori chiar paralele. În primul rând, vorbim de
contracultura maselor, reprezentatã în linii mari, dar nu
exclusiv, de cãtre domeniul muzical, ºi contracultura
elitistã, care acceseazã textele influente ale generaþiei
respective ºi are o poziþionare aparte faþã de fenomenul
respectiv. Când vorbim de prima categorie ne referim
la publicul avid dupã melodiile formaþiei Phoenix, adepþii
Cenaclului Flacãra ºi cei care au cochetat cu aceastã
miºcare. Contracultura elitistã este reprezentatã de
muzicieni precum Dorin Liviu Zaharia, de artiºti
sofisticaþi sau de poeþii generaþiei optzeciste.

Rebelii cu o cauzã. Mecanismul de receptare

Pornim de la urmãtoarea afirmaþie: în toate þãrile
din Europa de Est au existat miºcãri care s-au raportat
la contracultura americanã. Cercetãrile istorice, chiar
dacã sunt puþine, aratã faptul cã fiecare þarã a Europei
de Est ºi-a avut propria sa contraculturã,  propria sa
generaþie care în anii 1968 s-a revoltat împotriva unui
Establishment cultural. Un prim punct comun care
meritã precizat este cã la început, cadrele comuniste
au încercat sã opreascã „norul” care venea dinspre
duºmanul ideologic. În schimb, lideri precum Gomulka,
Kádár, Tito sau Ceauºescu nu au stabilit un front
comun de luptã. O modalitate eficientã de controlare

U
N

G
H

IU
R

I 
 ª

I 
A

N
T

IN
O

M
II Rebeli cu o cauzã

Contracultura în România

Adrian Matus
a tineretului nu a existat la nivelul întregului bloc.
Fiecare stat ºi-a adaptat propriile mecanisme de
securitate pentru a reuºi sã controleze tinerii.

Simpatia pentru miºcãrile hippie este
determinatã de tranzitul de generaþie. Hipioþii
comunismului, fie cã sunt din Cehoslovacia, Alba-
nia sau URSS, sunt prima generaþie care s-au nãscut
ºi au crescut doar în comunism. Datoritã faptului cã
în perioada anilor 1950 orice contact cu lumea
vesticã este interzis, iar societatea este în paraginã,
se naºte mecanismul de idealizare a Vestului. Lucian
Boia vorbeºte despre contramituri (Lucian Boia,
Pentru o istorie a imaginarului). Cu alte cuvinte,
fenomenele culturale ale societãþii occidentale sunt
adulate ºi  receptate fãrã o analizã criticã. Astfel, se
dezvoltã o generaþie care viseazã la orice produs
(cultural sau economic) care provine din Vest. În
momentul în care generaþia nãscutã în anii 1945-
1955 ajunge la adolescenþã, apare spiritul de revoltã,
inerent vârstei. Cercetãrile din domeniul ºtiinþelor
cognitive ne demonstreazã cã perioada criticã este
cea dintre 16 ºi 18 ani. Dacã realizãm un mic calcul,
putem observa faptul cã tinerii nãscuþi imediat dupã
Cel De-al Doilea Rãzboi Mondial (baby boom), fie în
SUA, fie în România, ating perioada de adolescenþã
la mijlocul anilor 1960. Astfel,  stresul individual este
sintetizat într-o formã colectivã, iar contracultura vine
doar ca un pretext suplimentar care reuneºte un spirit
dornic de rebeliune.

Împotriva cui se revoltã aceºti tineri în România?
Dacã în spaþiul vestic, pretextele de revoltã sunt
cãutate mult ºi bine, iar teoreticienii uneori se încurcã
în dezlegarea acestor enigme, în cazul României,
ºi implicit, a Europei de Est, rebeliunea apare
imediat: este împotriva comuniºtilor. Dincolo de
argumentele sociologice sau istorice, trebuie sã mai
menþionãm un aspect, esenþial în înþelegerea
mecanismului de receptare. El se impune în modul
urmãtor: limbajul marxist, adicã cel al autoritãþii
statale, acuzã cu vehemenþã duºmanul imperialist.
Se explicã astfel cu uºurinþã de ce în spaþiul est-
european discursul stângist (prezent masiv în
contracultura americanã ºi Mai 1968) nu are nicio
receptare. El aparþine autoritãþii, statului care îl oprimã
pe individ. Cadrele ar dori ca tinerii sã se revolte
împotriva capitalismului, în timp ce revolta inerentã
este împotriva comuniºtilor. Vedem cum
argumentaþia lui Herbert Marcuse, unul dintre
teoreticienii contraculturii, este rãsturnatã – tinerii se
revoltã împotriva societãþii Establishment-ului,
reprezentatã de activistul de partid, tuns ºi având o
viziune de nezdruncinat a lumii, ateu ºi adept al
muzicii de propagandã. Soluþia rebelilor cu o cauzã
trebuie cãutatã în aceastã ecuaþie: ei vor fi adepþi ai
liberalismului, cunosc limba englezã ºi au vocaþia
experimentalismului.
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Contracultura pentru toþi

În primul rând, contracultura este, la fel ca în spaþiul
american, un fenomen al maselor. Comuniºtii
reacþioneazã discret la început; se feresc de o intervenþie
directã, pentru a nu se compromite. Nu trebuie sã uitãm
un lucru: Nicolae Ceauºescu ajunge la putere în 1965
ºi îºi doreºte sã fie simpatizat de cãtre populaþie. În
aceastã direcþie trebuie înþeleasã reacþia privitoare la
intervenþia din Praga, precum ºi vizita lui Charles de
Gaulle în România. Pe lângã o poziþionare strategicã
aparte, el câºtigã un credit suficient din partea populaþiei.
Simpatie pe care nu doreºte sã o risipeascã încã. Astfel,
abia în 1970 se discutã pe masã, în cadrul unor
dezbateri oficiale (cu uºile închise), situaþia privitoare la
hipioþi. Pânã în acel moment, toþi oficialii ºtiau de fenomen,
dar puþini reacþionau. Madigan Fichter emite ipoteza
faptului cã adevãratul catalizator a fost reprezentat de
rãzmeriþa studenþeascã din decembrie 1968 (Rock ’n
roll nation: counterculture and dissent in Romania, 1965-
1975, în revista Nationalities Papers). Abia în acel mo-
ment, autoritãþile comuniste s-au speriat de posibilitatea
ca aceste miºcãri sã capete conºtiinþã politicã. O temere
care de altfel, era destul de realã, dacã analizãm
contextul epocii: în America, contracultura propunea un
nou tip de stângã (New Left), în Franþa, ea a determinat
Mai 1968, iar în Germania de Vest, brigãzile subminau
autoritatea statalã. Ca dovadã stã stenograma dezbaterii
din 24 martie 1970, în care tovarãºul responsabil de
problema tineretului, Ion Iliescu, susþine o intervenþie
fermã împotriva „nespãlaþilor ºi a netunºilor”. Astfel de
referinþe peiorative nu sunt singulare: în Ungaria, de pildã,
ei sunt denumiþi csõves (cei care stau la gurile de
metrou), iar în Polonia, bikiniarze.

Astfel, dupã o perioadã în care contracultura este
receptatã masiv, textele sunt traduse, melodiile sunt
ascultate pe ascuns sau chiar la vedere în unele
cluburi studenþeºti, se decide o intervenþie discretã,
însã necesarã.  Contracultura de masã, cea a tinerilor
care trec inerent prin perioada mai-sus precizatã, este
înregimentatã ºi puternic ideologizatã. Dupã o
perioadã de relativã liberalizare (1965-1971) – când
numeroase formaþii atât pe filiera contraculturii de
masã (Phoenix, Roºu ºi Negru) cât ºi cea elitistã
(Cornel Chiriac, Dorin Liviu Zaharia), au fost promo-
vate, a urmat noua directivã naþional-ceauºistã.

În momentul în care discutãm despre mani-
festãrile populare, existã un aspect de precizat. Ca
urmare a pârghiilor decizionale ºi de dominare a
populaþiei, protestul a fost o lacunã în România.
Câteva miºcãri studenþeºti din anii 1960 au speriat
autoritãþile comuniste româneºti, iar Securitatea a
intervenit prompt în orice miºcare ce putea fi
destabilizatoare. De pildã, în aceeaºi stenogramã
mai sus-menþionatã se prezintã posibilitãþile de con-
trol: mai puþine filme violente, muzicã cu caracter
naþional ºi patriotism. Ceauºescu a intuit încã din
1970 mecanismul ce poate fi utilizat în Cenaclului
Flacãra. Astfel, contracultura capãtã un caracter
marxist pe o filierã indirectã, abia dupã 1971.

O constantã a contraculturii din comunism este o
rezultantã a cenzurii. Cenzura existã în toate statele,
chiar dacã ea acþioneazã diferit. La nivel de versuri nu

sunt permise referinþe explicite împotriva sistemului, ci
doar inserþiile subtile. Astfel, faþã de contracultura
vesticã putem semnala o primã diferenþã: metaforizarea
ºi discursul aluziv. Multe dintre textele muzicienilor se
transformã în poezie. O altã diferenþã între contracultura
vesticã ºi cea a Europei de Est este cea privitoare la
tehnicã. Nicu Covaci, solistul formaþiei Phoenix,  în textul
sãu autobiografic, amintea de dificilul acces la
instrumentele muzicale ºi la o sonorizare pertinentã.
Trebuie totuºi sã sesizãm o nuanþã. În momentul în
care în România raþia de curent era fixatã la câteva
ore pe zi, statul polonez permite companiilor occiden-
tale sã importe ºi sã înregistreze muzicã rock.
Echipamentul este îmbunãtãþit în permanenþã, iar
statul încurajeazã un comerþ cu casete din care nu
are decât de câºtigat. Astfel, putem sesiza faptul cã
unele state încurajeazã dezvoltarea acestui curent, în
timp ce altele, dimpotrivã.

Contracultura pe alese

Contracultura elitistã se naºte din idealizarea
Vestului, dar mai mult decât atât, din adaptarea culturii
la alte realitãþi. Comportamentul mimetic de la început
este lãsat deoparte în favoarea unei versiuni
hibridizate ºi originale.

În domeniul literar, constatãm cã existã o
receptare realã  a literaturii generaþiei Beat. Doar cã
în cazul românesc, primele scrieri ce urmeazã modelul
Beat apar abia în anii 1980, prin volumul colectiv Aer
cu diamante. Sesizãm cã anumite traduceri au pregãtit
terenul:existau din anii 1970 traduceri parþiale din
Ginsberg, Ferlinghetti sau chiar Kerouac, însã doar
variantele care nu problematizau rolul statului. De
exemplu, prima versiune complet tradusã a poemului
Howl apare abia în anul 2000, în primul numãr al
revistei Fracturi, dupã ce fenomenul s-a consumat.
Temele preferate merg înspre subiectivism,
biografism, postindustrializare ºi revalorizarea
canonului. Cazul românesc nu e singular: poeþi
influenþaþi apar ºi în Polonia sau în Germania de Est.
Fascinaþia este explicabilã prin influenþa comunã a
contraculturii americane.

Raportarea ideaticã la fenomenele Occidentului
determinã o exagerare declarativã identitarã. Cu alte
cuvinte, Cãrtãrescu ºi Coºovei îºi considerã poemele
drept variante româneºti ale textelor generaþiei Beat.
Pe de altã parte, estetica ce rezultã din textele lor
este un stil diferit, adaptat ºi hibridizat cu discursul
românesc, într-un melanj ambiguu cu postmoder-
nismul incipient. În final, putem observa cã fenomenul
contraculturii a fost vizibil recepþionat în Europa
comunistã. Cele douã filiere – cea a maselor ºi cea
a elitelor – existã în egalã mãsurã ºi în alte þãri,
precum Ungaria, Bulgaria sau Cehoslovacia. În mare
mãsurã, dinamica acestui fenomen a fost
determinatã de poziþia partidului comunist naþional.
Într-un procent mai restrâns au contribuit
mentalitatea ºi istoria literarã deja prezente în
momentul venirii noului curent. În cazul românesc,
evoluþia organicã a acestui fenomen a fost sistatã
în anii 1970, iar recuperarea a fost realizatã la nivel
literar de abia la începutul anilor 1980.
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În cazul evoluþiei unei idei în istoria culturii, este
inevitabilã transformarea structurii ei: nu doar ideea
datã influenþeazã mersul culturii în care se
insereazã, ci, la rândul lui, contextul cultural
remodeleazã ideea de pornire. În special când
durata de timp e mare ºi când intervine
„parazitismul cultural” sau când ideologiile ºi
dogmele cer o susþinere culturalã. În acest caz este
necesarã o analizã atentã, o retrospectivã lucidã.

Simon May face o asemenea retrospectivã în
încercarea de-a semnala unele confuzii esenþiale
în ceea ce priveºte convingerile occidentale
actuale despre iubire (Istoria iubirii, traducere de
Dana Ionescu, Nemira, 2014, 368 p.). Profesor de
filozofie la King’s College London, autorul ne
propune un studiu amplu, cu un caracter
interdisciplinar care iese în evidenþã ºi la o privire
superficialã asupra Cuprinsului – predominã
numele unor filozofi care au influenþat decisiv
cultura europeanã: Platon, Aristotel, Rousseau,
Schopenhauer ºi Nietzsche, dar au loc ºi treceri
prin domeniul „sacrului”: Scriptura ebraicã,
creºtinismul sau unele opriri asupra literaturii de
ficþ iune: Lucreþ iu ºi Ovidiu, Proust, sau a
psihanalizei: Freud.

Chiar de la început se subliniazã paradoxul în
care se aflã conceptul de iubire – deºi folosit de toatã
lumea, e aproape tabu sã vorbeºti despre natura
iubirii. Revoluþiile sociale ale ultimului secol, toate
libertãþile câºtigate sunt acompaniate de o „miºcare
de osificare, ºi nu de reinventare a iubirii”, lucru care
ar echivala cu o dogmatizare, de unde ºi afirmaþia
autorului: în mentalitatea contemporanã, „iubirea
însãºi este o religie.” Noþiunea de „iubire” se defineºte
în zona a ceea ce autorul numeºte „înrãdãcinare
ontologicã” – nevoia de apartenenþã a individului la
lume, la viaþã, ºi de validare a propriei existenþe.

Dupã aceastã introducere în care problema
iubirii este pusã în termeni ontologici, ne este oferitã
o privire de ansamblu a evoluþiei ideii de iubire, a
„istoriei” acestei forþe universale în culturile
occidentale. Pornind de la Vechiul Testament, mai
exact de la Deuteronom, autorul identificã patru
schimbãri majore: (1) pânã la Sfântul Augustin –
referitoare la valoarea iubirii - transformarea iubirii
în virtutea supremã; (2) între secolele IV-XVI e.n.
– omul primeºte puterea de-a iubi – fiinþa umanã
poate sã se apropie de divinitate prin iubire ; (3)
între secolele IX-XVIII – referitoare la obiectul iubirii
– omul sau natura sunt demni de iubirea rezervatã
pânã atunci lui Dumnezeu ºi (4) din secolul XVIII
pânã azi – accentul pe statutul iubitorului – cel ce

iubeºte se autentificã prin iubirea lui.
Scopurile lucrãrii, conform autorului, ar fi sã

arate cum a ajuns iubirea sã joace rolul lui
Dumnezeu, pierzându-ºi astfel umanitatea, sã
sublinieze niºte erori sau iluzii (cum ar fi
necondiþionalitatea iubirii creºtine), dar ºi sã propunã
o modalitate de-a vedea iubirea dintr-un unghi mai
potrivit naturii sale reale. Istoria efectivã a iubirii este
urmãritã de la Scriptura ebraicã, consideratã Temeiul
iubirii în Occident ºi certificatul de naºtere pentru
agape, unde diferitele laturi ale iubirii - Eros, Agape,
Philia - nu erau diferenþiate; se trece la Platon, care
este considerat vinovat pentru o obsesie elementarã
a gândirii occidentale, ºi anume: ideea de progres
în iubire (iubirea ca scarã spre absolut). Dupã
Aristotel, se trece la Roma, unde Ovidiu ºi Lucreþiu
refuzã idealizarea iubirii, pledând pentru plãcerile
erotice simple, pentru iubirea fizicã. Nodul central
al lucrãrii ºi al alterãrii ideii de iubire este considerat
creºtinismul. Începând cu Sfântul Pavel iubirea este
ridicatã la rangul de virtute supremã, care trebuie
sã inspire toate celelalte virtuþi. Dumnezeu se
manifestã prin iubire, iar noi putem fi pe placul lui ºi
asemenea lui doar prin iubire. La Sfântul Augustin
tot ce e bun se naºte din iubire. Mai târziu, Martin
Luther ajunge la concluzia cã doar „prin iubire
suntem zei” pentru cã cel care iubeºte îl are pe
Dumnezeu în el, omul nefiind în stare, prin forþe
proprii, de un asemenea act.

Odatã cu trubadurii ºi cu al lor fin’amor, iubirea
se întoarce în relaþiile femeie-bãrbat. Tot acum
începe exaltarea naturii, care îºi atinge apogeul cu
Spinoza – pentru care natura ºi Dumnezeu sunt
una. Apoi, prin influenþa lui Rousseau, Schlegel ºi
Novalis, ºi datoritã declinului de autoritate al
creºtinismului, se ajunge la afirmaþia ereticã: „iubirea
omeneascã este Dumnezeu.” Dumnezeu devenit
irelevant, îndrãgostiþii din romantismul târziu (pânã
azi) se fac vinovaþi de hybris – în special pentru cã
se încearcã o modelare a iubirii omeneºti dupã
modelul iubirii divine.

Cartea este scrisã într-un stil concis ºi clar,
bine documentatã ºi cu accente polemice cu alþi
gânditori, printre care Denis de Rougemont, care
a dat cel puþin doua texte devenite canonice în
istoria ideii de iubire în occident. Simon May scrie
un volum relativ solicitant, datoritã cantitãþii mari
de informaþii, de trimiteri bibliografice. Cu toate
acestea, Istoria iubirii este o carte care îl
mulþumeºte ºi pe omul curios de evoluþia uneia
dintre cele mai importante idei, chiar dacã nu se
numãrã printre specialiºtii umanioarelor.

Iubirea ca
înrãdãcinare
ontologicã
Daniel  Matiª
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Sub pseudonimul E.D. Gerard istoria literaturii
victoriene înregistreazã douã scriitoare de origine
scoþianã: surorile Emily (1849-1905) ºi Dorothea
Gerard (1855-1915). S-au nãscut într-o familie de
nobili protestanþi care s-au convertit la catolicism.
Emily este educatã într-o mânãstire din Tirol. Aici îl
întâlneºte pe viitorul ei soþ, Cavalerul Miecislas de
Laszowski, un nobil polonez care se înrolase în
armata austriacã. Dorothea urmeazã exemplul
surorii sale mai mari. În 1886, se cãsãtoreºte cu
ofiþerul austriac Longard de Longgarde. Cele douã
surori se mutã din garnizoanã în garnizoanã prin tot
Imperiul austriac, urmându-ºi soþii militari.

Din aceste peregrinãri, interesant este sejurul
lui Emily în Transilvania între 1883-1885, soþul ei fiind
comandantul regimentului de cavalerie de la Sibiu.
Rezultatul acestei experienþe este un soi de jurnal:
The Land beyond the Forest: Facts, Figures and
Fancies from Transylvania (Þinutul de dincolo de
pãduri: fapte, cifre ºi nãluciri), publicat în 1888, la
New York. Acest text agrementat cu imagini
desenate de Emily Gerard prezintã Transilvania din
multiple puncte de vedere: demografic, politic,
geografic, antropologic1.

Emily Gerard admirã frumuseþea ºi sãlbãticia
peisajului montan, dar este ºi o observatoare finã ºi
dezinhibatã din punct de vedere social, ea
comentând cu multã onestitate ierarhia etnicã a
provinciei. Gerard observã cã cei mai numeroºi
locuitori ai Transilvaniei sunt românii, dar ei sunt ºi
cei mai sãraci. Mizeria sãtenilor, lipsa de îngrijire
medicalã, accesul dificil la educaþie explicã ºi
superstiþiile acestora.

Emily Gerard a vizitat ºi Clujul, participând la
un bal în clãdirea Redutei, Muzeul Etnografic de
astãzi. Tot la Cluj ea îl cunoaºte pe Hugo von
Meltzel, profesor de literaturã comparatã la
Universitatea clujeanã. Meltzel îi oferã acestei
doamne exotice niºte mostre din folclorul românesc
(Meºterul Manole, Mioriþa) pe care Gerard le tra-
duce în englezeºte ºi le introduce în jurnalul ei. Sunt,
probabil, primele traduceri ale acestor balade în
englezeºte.

Dar opera Emily-ei Gerard nu se limiteazã la
jurnalul ei transilvãnean.  Emily ºi Dorothea Gerard
au scris împreunã patru romane: Reata or What’s in
a Name (Reata sau ce-i un nume) (1880), Beggar
My Neighbor (Cerºetor, vecinul meu) (1882), The
Waters of Hercules (Apele lui Hercule) (1885). Ultimul
este localizat la celebrele Bãi Herculane, unde elita
din la belle époque venea sã-ºi îngrijeascã sãnãtatea
ºi sã-ºi trãiascã poveºtile de amor. În 1891, cele douã
surori reiau colaborarea în romanul A Sensitive Plant
(O plantã sensibilã). Nu cunoaºtem detalii despre
activitatea colaborativã a celor douã surori. Cine
dicta? Cine scria? Care era scriitoarea dominantã în
acest tandem? Rezultatele sunt, în orice caz, niºte

structuri narative care meritã a fi scoase din uitare.
Surorile Gerard sunt preocupate de raportul dintre sen-
timent ºi raþiune pe linia deschisã de Jane Austen,
dar fãrã subtila ironie a scriitoarei din perioada
georgianã. Alte ficþiuni sunt inspirate de experienþele
lor transnaþionale, de nomadismul impus de viaþa
militarã. Aceste naraþiuni sunt adresate unui public
expatriat care îºi permite sau este obligat, aºa cum
erau ºi autoarele, sã batã drumurile Europei.

Titlul romanului Beggar My Neighbor (Cerºetor,
aproapele meu) (1882) se referã la un joc de cãrþi în
care fiecare jucãtor se strãduieºte sã îl înºele pe
celãlalt ºi sã-l scoatã din joc. Romanul este o istorie
de dragoste din mediul nobilimii poloneze aflatã deja
în declin la începutul secolului al XIX-lea agre-
mentatã cu o poveste moralizatoare despre trei fraþi
în competiþie pentru averea pãrinteascã. Pânã la un
punct, cel mai netrebnic are ºi cel mai mult succes.
În final, însã, destinul face dreptate, dar fãrã happy-
end. Cel mai bun dintre cei trei fraþi pleacã în lume,
dezamãgit de rãutatea omeneascã.

Eroul pozitiv, Kazimir Bielinski, este ofiþer
polonez în armata austriacã. Este evident cã
autoarele au pus în acest personaj multe din
trãsãturile partenerilor lor de viaþã. Autoarele cunosc
foarte bine viaþa plinã de riscuri a acestei categorii
sociale, nomadismul impus acestor oameni,
dificultatea stabilirii unei legãturi sentimentale solide
sau a menþinerii unor legãturi de prietenie. Familiile
de ofiþeri trebuie sã se subordoneze exigenþelor
profesionale ºi morale pe care le impune apartenenþa
la un corp social de elitã. Kazimir este exemplar din
acest punct de vedere. Cazul sãu ne spune extrem
de mult ºi despre motivele pentru care un polonez
intrã în armata austriacã în condiþiile sfârºitului de
secol al XIX-lea. “Doamna Bielinska dându-ºi, în
sfârºit, seama cã nu existã speranþe apropiate
pentru un nou regat polonez, a descoperit cã fiul ei
cel mare, în loc sã înveþe sã devinã un erou polonez,
slujea, pur ºi simplu, pe Împãratul Austriei, ca oricare
alt ofiþer” (10)2.

Romanul surorilor Gerard oferã o imagine de
tip realist a nobilimii poloneze de la sfârºitul secolului
al XIX-lea. Deºi autoarele nu au fost niciodatã în
Polonia, ele sunt bine informate despre realitãþile
respective. Se simte aici, desigur, influenþa
Cavalerului Miecislas de Laszowski precum ºi
identificarea surorilor cu idealurile politice ale
acestuia.

Nobilimea polonezã nu poate supravieþui fãrã
creditarea evreilor polonezi. Romanul cuprinde ºi un
studiu etnografic extrem de atent ºi de bine
documentat al acestei etnii. Autoarele înþeleg
mecanismul ghetoizãrii evreilor. Finanþele sunt unul
dintre puþinele domenii premise lor. Societatea îi
condamnã pentru excesivul mercantilism dar tot ea
le interzice alte niºe de afirmare socialã. Prejudecãþile

Surorile Gerard
Mihaela Mudure
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religioase, resentimentele personale combinate cu
motivaþii economice duc la anti-semitism. Surorile
Gerard descifreazã foarte bine tipul de coabitare
dintre cãmãtarii evrei ºi nobilii polonezi. Cãmãtarul
e obligat sã trãiascã în dependenþa nobililor polonezi
care au mândrie, dar nu ºi bani destui. Personajul
evreu cel mai pregnant este Aitzig Majulik. Ataºat
familiei, el are abilitatea de a stoarce bani ºi din
piatrã seacã, dacã e nevoie. Inteligent, descurcãreþ,
bun psiholog, Majulik nu este fundamental rãu, ci
este obligat sã reziste într-o societate care-l
tolereazã doar de nevoie.

Mercantilismul, avariþia lui sunt atroce, dar tot
atroce este ºi mecanismul prin care societatea îi
obligã sã îºi asume un anume rol. Precum Shy-
lock al lui Shakespeare, Aitzig se plânge cã e tratat
ca un câine, deºi serviciile sale financiare sunt
indispensabile creºtinilor. Shylock îl întreba cu
pretinsã naivitate pe creºtinul Antonio de unde
poate avea o javrã trei mii de ducaþi.

“- Aitzig este un câine? – scânceºte evreul,
bietul, bãtrânul Aitzig e un câine sã dai cu piciorul
în el, sã-l calci în picioare? Aºa se poartã nobilul
pan cu slujitorii lui credincioºi” (346).

Lupta dintre cei trei fraþi Lucyan, Kazimir ºi
Marcin pentru moºtenirea familiei este dublatã de
douã poveºti de dragoste. Marcin îndrãzneºte sã
se cãsãtoreascã în secret cu o fiica unui farmacist
cu care are ºi un copil. Fraþii Lucyan ºi Kazimir
sunt obiectul tribulaþiilor erotice a douã veriºoare,
Xenia ºi Vizia, preferinþele lui Lucyan fiind puternic
influenþate de moºtenirea aºteptatã de cele douã
tinere. În final, Xenia cedeazã presiunii familiei ºi
insistenþelor lui Lucyan ºi trãdeazã jurãmântul de
iubire fãcut lui Kazimir înainte de plecarea acestuia
la rãzboi. Frumoasa ºi superficiala Xenia are nevoie
de o asprã lecþie a vieþii pentru a-ºi da seama ce
înseamnã dragostea adevãratã. Ea îi propune lui
Kazimir sã se cãsãtoreascã dupã ce Lucyan, soþul
ei, cade victimã propriilor lui uneltiri. Este, însã, mult
prea târziu. Sufletul lui Kazimir se golise de prea
multã aºteptare. Autoarele îl trimit din nou pe front
pentru Imperiu ºi se presupune cã va sfârºi singur,
melancolic ºi depresiv. Xenia ne aminteºte de tipul
feminin comparat de Mary Wollstonecraft cu viþa
vie. Nu ºtim dacã surorile Gerard o citiserã pe
Wollstonecraft, dar asemãnarea de stil e izbitoare.
“Cu un soþ bun, ar fi devenit o femeie bunã. Dacã o
plantã agãþãtoare se obiºnuieºte sã creascã pe un
stejar, în timp ea va creºte cât stejarul; dar dacã e
învãþatã sã se târascã în mocirlã, se va târâ în
noroi, supunându-se mâinii care o îndrumã.
Problema era cã ea îºi însuºise lecþia aceasta prea
bine …” (431).

Vizia, veriºoara Xeniei, sfârºeºte în modestie
dupã o viaþã în care nu a fost în stare sã-l facã pe
Kazimir sã îºi dea seama unde se gãseºte
adevãrata dragoste.Trãieºte singurã, inde-
pendentã, încercând sã devinã un bun om de
afaceri. Autoarele insistã asupra dezaprobãrii cu
care societatea priveºte feminismul implicit al Viziei,
adicã “acea viaþã singuraticã ºi independentã care

îi mirase aºa de mult pe prietenii ei” (290). Demnã,
curajoasã, Vizia face o notã discordantã cu femeile
din clasa ei socialã obiºnuite a trãi în umbra ºefului
familiei “Ea era, de fapt, tot ceea ce o femeie în
situaþia ei nu ar fi trebuit sã fie” (291).

Fundalul acestui roman bazat pe tribulaþiile
financiare ºi erotice ale panilor Bielinski îl constituie
imperiul austro-ungar. Autoarele insistã asupra
mozaicului etnic din imperiu.  Surorile Gerard,
scriitoare transnaþionale, dau dovadã de mare
înþelegere a modului în care apar ºi se consolideazã
stereotipurile etnice.

Nu doar titlul romanului, dar ºi titlurile
capitolelor fac aluzie la jocul de cãrþi,  Destinul in-
dividual se bazeazã pe fentarea sau respectarea
regulilor, dupã cum considerã fiecare jucãtor la
aceastã masã de joc care e viaþa. Câºtigãtorul nu
e neapãrat ºi cel mai câºtigat. Viaþa e complexã.
Roman realist de facturã balzacian, poveste de
dragoste construitã dupã reþetele romanþioase din
la belle époque, romanul Cerºetorul, aproapele nostru
este o mostrã a capacitãþii colaborative a surorilor
Gerard ºi o dovadã cã aceste scriitoare minorizate
ale epocii victoriene pot constitui interesante exemple
ale transnaþionalismului modern.

REFERINÞE:

E.D. Gerard. Beggar My Neighbour. Edinburgh ºi
Londra: William Blackwood and Sons, 1882.

NOTE

1 Aceastã scriere, precum ºi un articol al lui Emily
despre superstiþile transilvãnene, l-au determinat pe Bram
Stoker sã facã din Transilvania casa vampirului Dracula.

2 Toate citatele sunt traduse de cãtre Mihaela Mudure.
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La începutul lunii mai, în anul 2002, editura
Doubleday din Statele Unite ale Americii semneazã
contractul de publicare pentru Man walks into a
room (Un bãrbat intrã în camerã, Humanitas Fic-
tion 2011), romanul de debut a lui Nicole Krauss,
regãsibil printre romanele finaliste ale Los Angeles
Times Book Awards alãturi de cãºtigãtorii,
respectiv finaliºtii aceleiaºi secþiuni printre care se
numãrã Jonathan Safran Foer, Arthur Philips, Jay
Basu sau Hary Kunzru. Receptat de criticã ca fiind
un prim roman cu un tip de fluenþã ºi o capacitate
de insight care nu pot fi puse la îndoialã, în primul
rând datoritã manierei în care îºi construieºte
subiectul pe terenurile mlãºtinoase ale absenþei,
iar în al doilea rând pentru surprinderea stãrilor
efemere de experienþã ale memoriei ºi miza pe
restructurarea unei individualitãþi fracturate
involuntar de o problemã de naturã medicalã, Nicole
Krauss pãtrunde ºi ia cu asalt inventarul
poziþionãrilor de facturã scriitoriceascã ale ariei de
manifestare a romanului anglo-saxon contemporan.

Nãscutã la New York într-o familie de naturã
hibridã cu origini evreieºti va ajunge datoritã
eclectismului ºi forþei de reprezentare de care dã
dovadã în romanele sale sã fie tradusã în peste 35
de limbi, sã cãºtige, printre altele, un Anisfield-Wolf
Book Award intrând în aceeaºi categorie cu Toni
Morrison, Derek Walcott, Ralph Ellison sau Nadine
Gordimer în ceea ce priveºte înþelegerea,
surprinderea, manifestul concret asupra
multiculturalitãþii ºi a poziþionãrii vehemente
împotriva oricãror forme de denigrare, rasism sau
atentat la plurivocitatea naturii umane ºi sã se
regãseascã, în 2010, printre finaliºtii National Book
Award.

Dupã aceastã primã ºi deopotrivã
seducãtoare întâlnire cu romanul, Nicole Krauss
publicã în 2005 The History of Love, prozã care
beneficiazã de un impact major la public ºi de o
discursivitate cu potenþial exhaustiv în ceea ce
priveºte receptarea criticã. Direcþiile de cercetare
pe cel de-al doilea roman al sãu sunt unele cu indici
de manifestare multiplã, unele care coaguleazã în
jurul noilor încercãri de exegezã stãri de o oarecare
confuzie hermeneuticã. Cele mai coerente
demersuri direcþioneazã cititorul înspre un proces
de analizã care vizeazã atât perceptele
postmodernitãþ ii (pe structuri de facturã
naratologicã, tematologie etc.), cât ºi palierele de
naturã istoriograficã. Dacã în primul roman
anxietatea receptãrii era cauzatã de o minte
amnezicã care încearcã sã reformuleze reflecþiile

Poetica empatiei
în romanele lui
Nicole Krauss
Cristina Sãveanu

de bazã ale unei lumi în care sindromul
defamiliarizãrii redistribuie ºi îi permite lui Krauss
sã se joace cu semnificaþiile naraþiunii, în cel de-al
doilea roman, acelaºi tip de anxietate se interpune
în spaþiile de manifestare ale traumei ºi ale tensiunii
asociate cu transmiterea memoriei istorice, culturale
ºi individuale a Holocaustului.

Fãrã a dispune de o memorie directã,
participativã, Nicole Krauss reuºeºte sã reprezinte
în Istoria Iubirii (Humanitas Fiction, 2007), cu o
privire excelent plasatã existenþa încã vie a unui
Holocaust în care de data aceasta istoria i se
subsumeazã imaginaþiei. Cel care ascultã este
astfel nevoit sã facã pactul cu ficþiunea plonjând în
aria de manifestare a narativului fãrã a uita în schimb
cã toþi indicii de reprezentare pot avea, sau au
corelativi de manifestare în realitatea (i)mediatã.
Cititorul este interpus astfel la limita dintre douã lumi
ºi i se cere sã lucreze nemijlocit, cu ambele. O lume
a unei terori conservate subliminal ºi o lume care
rafineazã la nivel conceptual trauma amplasând-o
ºi reconfigurând-o în/pe teritorii imaginative
funcþionale. Anxietatea reprezentãrii este cea care
stabileºte parametrii discursului de ambele pãrþi ale
baricadei. Felul în care autorul alege sã vorbeascã
despre Holocaust condiþioneazã cititorul aproape
pavlovian la nivel de înþelegere textualã. A scrie
despre Holocaust devine atunci echivalentul unei
autopoziþionãri conºtiente mereu la limitã, deci im-
plicit departe de un centru cu posibile valenþe
catalizatoare. Coagularea termenilor de prefacere
a uciderii în masã în ceva definibil, în ceva de care
în ultimã instanþã te poþi apropia la nivel de realitate
care s-a petrecut este o sarcinã aproape imposibilã.
Ceea ce o intereseazã pe Nicole Krauss nu este
în schimb reprezentarea de facto a realitãþii, ci mai
degrabã normalizarea ei, suportabilitatea fiinþãrii
propiu-zise alãturi de un adevãr de asemenea
anvergurã. Cu alte cuvinte, important de punctat
în Istoria iubirii nu este neaparat traseul istoriei mari
ºi decantarea ei în mentalul personajelor sale, ci
ceea ce rãmâne în urma traumei ca mijloc de
realizare a vieþii, ca variantã a existenþei.

 Nesfârºitele reverberaþii ale memoriei

 De la Jerzy Kosinsky la Saul Bellow sau la
William Styron, de la Leon Uris la Edward Lewis
Wallant, gama scrierilor care vizeazã Holocaustul
este în continuã creºtere ºi prefacere. De la autorii
primei generaþii, cei care au fost martorii de drept
ai genocidului, la autorii celei de a doua generaþii,
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în cazul cãrora apropierea de subiect se produce
mediat ºi începe schimbarea de paradigmã în ceea
ce priveºte dimensiunea discursului abordat în ro-
man, celei de a treia generaþii de dupã Holocaust îi
este impus sã improvizeze, sã speculeze palierele
emoþionale, iar în cele din urmã sã reconfigureze
niºte scheme cognitive la nivel de imaginar
scriitoricesc, conferindu-i acestuia efecte paliative.
De menþionat în aceastã ordine de idei cã romanul
The History of Love îi este dedicat bunicilor ei,
materni ºi paterni, cât ºi lui Jonathan Safran Foer
(care de altfel publicã în acelaºi an Extremely Loud
and Incredibly Close, roman cu un subiect de
aceeaºi anvergurã în care momentul Holocaustului
este înlocuit cu cel al bombardãrii Dresdei din 1945)
într-un motto care aminteºte de reverberaþiile
memoriei: „Pentru bunicii mei care m-au învãþat
opusul dispariþiei ºi pentru Jonathan, viaþa mea.”,
memorie pe care o defineºte ºi o identificã cu o
imaginaþie creatoare, plurivocã ºi implicit, atunci
când este cazul, ca având un imens potenþial de
reconfigurare, de reabilitare cognitivã. Privirea se
cere a fi îndreptatã în sensul acesta nu atât cãtre
punctele de tensiune care rãmân fixate în geografia
interioarã a fiecãrui personaj cu sau fãrã voia sa
(„Existã câteodatã o imagine care trãieºte mai mult
decât celelalte, deºi nu þi-e clar care va fi”), ci cãtre
gãurile negre, cãtre golurile ºi spaþiile dintre amintiri,
singurele care pot fi redefinite, cãtre acea terra in-
cognita a legãturilor dintre lucruri. Opusul dispariþiei,
oricât de paradoxal ar suna nu este totuºi prezenþa,
ci înainte de toate o formã netrunchiatã de absenþã,
o absenþã cu rol catalizator, o absenþã care are
capacitatea de a reabilita fragmentarul dezvãluindu-
i aspectul funcþional, o absenþã despre care ºti cã
în cele din urmã va aduce la suprafaþã tocmai
aspectele de care ai nevoie în vederea refacerii de
sine. Dificultatea poziþionãrii în calitate de cititor în
ceea ce priveºte Istoria iubirii nu are nimic de a
face în schimb cu înþelegerea dimensiunii grave a
reprezentãrii traumei colective, ci mai degrabã cu
asimilarea empaticã a nuanaþelor care þin de
suferinþa individualã („pentru cã pe lume exista douã
tipuri de oameni: cei care preferã sã sufere laolaltã
cu alþii, ºi cei care preferã sã sufere singuri”), de
senzaþia de solemnitate pe care autoarea o
configureazã în jurul existenþei particulare a fiecãrui
personaj. Uneori Krauss reuºeºte sã-þi dea
impresia cã toate personajele sale sunt personaje
principale; scoase în afara oricãrei taxonomii; sau
chiar mai mult decât atât, cã tu însuþi devii personaj
central în cãrþile ei prin strategiile de coping pe care
ajungi sã le pui în practicã fãrã sã-þi dai seama.
Clasificãrile îºi pierd validitatea înaintea conturãrii
unor voci ale cãror mecanisme de manifestare sunt
din toate punctele de vedere egale. Ideea de bazã
constã aici în faptul cã Nicole Krauss încearcã, ºi
de cele mai multe ori reuºeºte sã te facã sã
empatizezi cu personajul la modul concret în ciuda
faptului cã structurile ºi mecanismele naraþiunii sunt
evidente. În linii mari, ea îþi spune þie în calitate de
cititor o poveste, iar tu ajungi debarasându-te de

orice pretenþie de adevãr sã o crezi, sã vezi în
personajele ei propria-þi ta naturã la modul onest,
într-o autopoziþionare de o brutalitate aproape nudã.
De aici ºi farmecul prozei ei care se subsumeazã
faptului cã îþi aratã de fiecare datã tot ce e mai greu
de arãtat ºi cu toate acestea ajungi sã vrei sã fii în
prezenþa personajelor sale care nu au, la modul
mãrturisit (a se vedea interviul dat lui Elizabeth
Rosner), în conturarea caracterelor lor nimic
preconceput. Subtilitatea cu care Krauss îºi lasã
personajele sã descopere marginile prãpastiei o
transformã într-un autor fãrã nici un fel de pretenþie
de teritoriu. De aici se trag deopotrivã atât
anxietatea reprezentãrii cât ºi cea a receptãrii
textelor sale. Dificultatea punerii în practicã a
nenumãratelor scenarii valide devine astfel direct
proporþionalã cu senzaþia de îngrãdire a libertãþii în
scris (ºi citit) ºi cu toate acestea frumuseþea
nesiguranþei (ºi totodatã a acestei aptitudini
nemaipomenite de a studia particularul, specificul)
este cea care dã naºtere la întrebãri, întrebãri care
la rândul lor dau naºtere la romane de anvergura
celor scrise pânã acum de Krauss.

 În aceastã ordine de idei nu e deloc
surprinzãtor cã în afara primului roman, în care încã
se simte nota experimentalã datã de o naraþiune la
persoana a treia uºor superfluã,  pe alocuri
îmbâcsitã de o poeticã opacã ºi vizibil
neexperimentatã, atrasã de ideea de SF ºi mãrturisit
asumatã ca fiind o poeticã de facturã revelatorie
pentru scrierile ulterioare, cultivã personaje care
se ocupã cu scrisul, singurele capabile sã
reconstruiascã traseele verosimilitãþii propriilor lor
caractere, cât ºi ale autoarei lor.

Leo Gursky a decis cã vrea sã ajungã scriitor
încã din adolescenþã ºi scrie despre lucruri
adevãrate descriind lumea „pentru cã a trãi într-o
lume nedescrisã te face sã te simþi prea singur”.
Crede totodatã cã „nu existã organ care sã poatã
prelua suferinþa singurãtãþii” de pildã la fel cum
existã pentru suferinþa uitãrii ºi a amintirii, ºira
spinãrii. Face dragoste pentru prima oarã la
ºaptesprezece ani ºi scrie Istoria Iubirii din Istoria
iubirii. El este opusul resemnãrii iar fraza centralã
a existenþei sale se rezumã la sintagma ªi totuºi.
Rostitã ca un fel de mantrã reprezintã simultan o
limitã, dar ºi varianta persistentã a eliberãrii din
tãcerea ºi invizibilitatea autoimpuse odatã cu
derularea istoriei mari din circumstanþele cãreia a
reuºit sã scape la timp. Cu toate acestea el ºtie cã
un „evreu invizibil” reprezintã echivalentul unei
„imposibilitãþi” ºi atunci face cu tot dinadinsul sã fie
permanent vizibil. Tot ce îºi doreºte este „sã nu
moarã într-o zi în care nu l-a vãzut nimeni”. ªi toate
acestea pentru cã „aºa merg lucrurile” ºi oricâtã
platitudine s-ar ascunde în spatele unei idei de genul
acesta, uneori uitã cã el ºi lumea nu au acelaºi orar,
„cã nu totul moare sau, dacã moare, va reveni la
viaþã odatã cu lumina ºi cãldura soarelui sau cu
obiºnuitele încurajãri”. O idee asemanãtoare are
ºi Kurt Vonnegut în Abatorul cinci ºi în cele din urmã
totul se dovedeºte a fi în regulã.
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Isaac Moritz, fiul lui Leo Gursky, este autorul
a ºase romane ºi posesorul unui National Book
Award înmânat de însuºi Philip Roth. În necrologul
sãu, Leon Wieseltier îl percepe ca fiind „unul dintre
cei mai importanti ºi mai subevaluaþi scriitori de la
sfârºitul secolului XX”, precizând totodatã cã „a-l
numi un scriitor evreu, sau, mai rãu, un scriitor
experimental înseamnã a desconsidera
umanismul, care se opune oricãrei categorisiri”.

Alma Singer, un personaj a cãrui voce îºi
gãseºte reverberaþii profunde pe întreg parcursul
romanului scrie ºi ea Cum sã supravieþuieºti în
sãlbãticie sau ghidul care marcheazã existenþa unei
adolescente de cincisprezece ani în lipsa prezenþei
tatãlui, o adolescentã care înþelege oarecum
prematur cã „viaþa nu-i o lungã pregãtire pentru
câteva sandviºuri cu peºte oferite de reginã la
ceai”, o adolescentã al cãrei frate insistã, în ciuda
pretenþiilor de multiculturalitate descrise de mamã,
cã sora lui înainte de toate cele ºaisprezece
variante ºi combinaþii posibile, de altfel meticulos
ºi postmodern inserate în text, este nu  americanã
cum ºi-ar fi dorit ea, ci evreicã. Prin urmare, Alma
Singer, aparþinãtoare a celei de a treia generaþii de
dupã Holocaust aflatã în vizitã la Zidul Plângerii în
locul scrisorilor adresate unui Dumnezeu pe care
îl considerã inexistent, îi scrie tatãlui ei mort.
Trauma istoriei personale este cea a cãror implicaþii
surclaseazã natura oricãrei trãiri colective de pânã
atunci ºi cu toate acestea memoria ºi imaginarul
Holocaustului vor fi în continuare conservate în
detalii. Alma Singer devine în finalul romanului o
variantã a Almei Mereminsky în ochii lui Leo Gursky,
la fel cum Istoria iubirii devine o variantã ficþionalizatã
a Istoriei Holocaustului ºi a tuturor istoriilor mici pe
care acesta le încapsuleazã. Felul în care Krauss
reuºeºte sã construiascã apropierile dintre
personaje, felul în care le face sã ajungã sã se
cunoascã între ele ca ºi cum ar fi trãit întotdeauna
simultan ºi în afara oricãror distanþe fizice sfideazã
la modul absolut ºi fascinant reguli de construcþie
care aparent în lipsa unor tehnici de facturã
experimentalã nu puteau fi sfidate. ªi cum ºtim din
romanele ei cã eticheta de roman experimental nu i
se pare a fi una suficient de descriptivã pentru
poetica sa alegem sã-i atribuim reuºita autenticitãþii
trãirii pe care o are în scris ºi intuiþiei de care dã
dovadã atunci când alege sã transforme experienþa
particularã în ceva ce poate fi universal înþeles.

Scrisul ca esteticã a traumei

Cel de-al treilea roman al autoarei apare în
2010 ºi încheie cu succes lista de publicaþii de pânã
acum reconstituindu-i discursul ºi punctându-i
maturitatea scriitoriceascã. Critica îl recepteazã ºi
de aceastã datã ca f iind un roman de o
surprinzãtoare profunzime, mai bogat la nivel
tematic ºi cu un indice mai mare de explorare a
intereselor care o obsedeazã. Fraza este vãzutã
ca fiind una clarã, plasatã într-un limbaj a cãrui
tensiune vibreazã ºi mesmerizeazã cititorul

transpunându-l într-o odisee de tip mistic ºi
revelatoriu care viziteazã deopotrivã realul ºi
ficþionalul. Imaginile, deºi într-un fel încãrcate de
un lirism care în primele douã romane apare
estompat, nu sacrificã nici acþiunea ºi nici
resorturile construcþiei interne a personajelor sale.
ªi în Great House (Marea casã, Humanitas Fic-
tion, 2012) regãsim voci ale unor caractere care
se ocupã cu scrisul. Amatori sau profesioniºti,
naratorii Marii Case percep scrisul ca pe un soi de
purgativ, o substanþã medicamentoasã care le
permite decantarea fobiilor, anxietãþilor ºi în gen-
eral expunerea tulburãri lor lor de naturã
psihoemoþionalã. Vulnerabilitatea lor psihicã nu este
datã întotdeauna de condiþiile unei exterioritãþi
nefaste. Construiþi pe un palier oarecum mai intim
decât personajele Istoriei Iubirii, protagonoºtii Marii
Case îºi cultivã propriu-zis „dreptul la suferinþã”
dispunând de un tip de interioritate sumbrã ºi în
general austerã. Transmiterea empatiei se face aici
utilizând ori strategiile violenþei, ori cele ale
victimizãrii. Toate personajele ultimului roman sunt
puse într-un fel sau altul în faþa propriilor lor traume
ºi somate sã se disocieze de acestea sau sã le
interiorizeze, toate personajele „devin anxioase sã
nu devinã anxioase”, toate sunt niºte personaje a
cãror autenticitate devine cumva greu tolerabilã. E
ca ºi cum de la un punct ai prefera ca informaþia
transmisã sã fie într-un fel sau altul filtratã pentru a
înceta sã-þi mai creeze senzaþia cã invadezi un
spaþiu cu cifru. În Marea Casã în schimb, ºi parþial
în Istoria iubirii, Nicole Krauss îþi aratã cum e sã
trãieºti cu „elefantul în camerã” ºi în acelaºi timp
sã te confesezi unor instanþe de care ai nevoie în
calitatea lor de alteri, dar despre care ºtii aproape
cu certitudine cã nu pot, nu sunt prezente sau sunt
incapabile sã te înþeleagã. Caracterul mistificator
al primelor douã romane se metamorfozeazã aici
în tratarea subiectelor cu o fermitate care aratã cã
Nicole Krauss dispune de toate mecanismele
naraþiunii fãrã a mai fi nevoitã sã recurgã la tertipuri
scriitoriceºti decât ca formã de autorevelare, de
pildã a faptului cã un roman de calibrul Marii Case
se construieºte la fel de bine ºi cu ajutorul cliºeului.
Mediul prin care comunicã cu cititorul este complet
transparent, necosmetizat ºi aratã travaliul scriiturii
exact aºa cum este el, neprietenos, dar în acelaºi
cu un indice maxim de familiaritate.

  În ansamblu critica vede Great House ca fiind
o lucrare de proporþii, ambiþioasã, aflatã mereu la
limita unui ciclu al citirii ºi al recitirii ei. A citi Marea
casã devine astfel echivalentul transpunerii
cititorului într-o camerã lipsitã de luminã în care orice
sclipire poate coincide cu o revelaþie mentalã
explozivã de proporþiile unei reale epifanii
(Maureen Corrigan). ªi aici, precum în Istoria
iubirii, scrisul capatã valenþele unei terapii
psihodinamice de reabil i tare cognit iv-
comportamentalã (indiferent dacã motivele
necesitãþii restructurãrii sunt conectate sau nu la
istoria evenimenþialã ºi funcþioneazã pe principii
deterministe, în sensul în care trebuie amintit cã
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ºi Marea Casã este legatã de istoria Holocaustului).

În loc de concluzie

Întrebatã în succintul interviu dat pentru The
New Yorker cu ocazia alegerii sale de a fi publicatã
în numãrul dedicat celor 20 de scriitori sub 40 de ani
care scriu ficþiune ºi promit la nivel de scriiturã sã
deschidã ingenioase spaþii de creaþie în proza
contemporanã, care sunt resorturile de funcþionare
ale unei proze pertinente, vorbeºte despre abilitatea
acesteia, pe lângã faptul cã trebuie sã livreze un tip
sau altul de revelaþie, de a ne reaminti cine suntem
noi ca esenþã. Fãrã a avea probabil pretenþia unei
remarci de tip totalizator, rãspunsul cuprinde mai
mult sau mai puþin involuntar dinamica de
desfãºurare a tuturor celor trei romane ale autoarei
ºi totodatã deschide una dintre cele mai adecvate
piste de interpretare. Deºi aparent un rãspuns care
poate fi vãzut ca inconsistent ºi minimalizator în
raport cu resorturile care au condus la conturarea
romanelor de renume de pânã atunci, forþa sa de
catalizare discursivã e regãsibilã inclusiv în rândurile
colegilor ei de generaþie. Rezumându-ne de data
aceasta doar la lista de participanþi mai sus amintitã
ºi fãcând inventarul rãspunsurilor primite la aceeaºi
întrebare constatãm cã de fiecare datã feedbackul
e unul care prevede în locul teoriilor consistente,
chestiuni care þin mai mult de o laturã de facturã pur
esteticã, de o metafizicã regãsibilã aici ºi acum, de
o subiectivitate a unei conºtiinþe mereu prezente care
ºtie sã se întoarcã ºi sã cunatifice la modul autentic
ceea ce a rãmas nespus în trecut.

Aurelius ªorobetea

OU DE PAªTE

Ãsta-i ou încondeiat,
scris cu pana, nu pictat,
cã doar sîntem condeieri
nu de ieri, de-alaltaieri,
buni la scris încondeieri,
buni la vorbe în doi peri ...
sau cu noimã ... despre ou,
cel ce face-se din nou!

Îþi trimit ºi cozomaci
cu stafide ºi cu mac,
d-aia care ºtiu ca-þi plac;
ºi-þi trimit ºi cozonuci
d-ãia dulci, cu miez de nucã,
dacã n-o sã þi s-aducã,
sau de n-o sã mai apuci,
de poveri ºi trebi, sa-þi faci.

Iar de Paºti o sã ciocnim,
câte-un ou º-un pic de vin,
care unde-o fi sã fim,
dacã n-o sã ne-ntâlnim ...
cu speranþã sã trãim
în ceresc Ierusalim,
în eonul cel divin,
veºnic vii, deºi murim!

UNTITLED, detaliu, 2013



99

Tradiþie ºi
modernitate într-o
povestire de
J. L. Borges
Viorel  Rujea

„Ruinele circulare”, una din cele mai frumoase
povestiri ale lui Borges, este un text care chiar
începând cu epigraful, un citat din Through the
lookingglass de Lewis Caroll, („And if he left off
dreaming about you...”) („ªi a încetat sã te mai
viseze...”) face aluzie la motivul central, în jurul
cãruia se configureazã întreaga intrigã, al visului,
mai bine spus, al vieþii ca vis (motiv, de altfel, de
incontestabilã tradiþie hispanicã, impus în literatura
universalã prin celebra piesã a lui Calderón, Viaþa
e vis). Aceastã temã neaoºã, hispanicã, este tratatã
de Borges, dupã cum vom vedea dintr-o
perpsectivã modernã, în care fantasticul se îmbinã
în mod fericit cu simbolicul ºi alegoricul. Povestirea
lui Borges ne oferã, de la început pânã la sfârºit o
adevãratã reþetã magicã, fantasticã, a procedeelor
ce trebuiesc urmate pentru realizarea unei proiecþii
mentale, începând cu sosirea pe insulã a
necunoscutului anonim ºi terminând cu revelaþia
cutremurãtoare din final. Povestirea a suscitat un
întreg val de comentarii ºi ipoteze care de care mai
ingenioase, privind atât semnificaþia cât ºi rãdãcinile
ei filosofice, fiecare având partea ei de adevãr, în
funcþie de perspectiva hermeneuticã aleasã. Dintre
acestea nu lipsesc interpretãrile alegorice cum este
cea oferitã de Antón Risco, care vede în ea o
alegorie a activitãþii fantasmatice a artistului, deci
a actului de a scrie, de a compune o operã literarã.
Autorul citat subliniazã douã dintre motivele
fundamentale ale povestirii borgesiene, pe care le
investeºte cu valoare de simbol: Focul ºi Visul.
Acesta din urmã, pe care Antón Risco îl numeºte
„obiectivare” ºi pe care îl defineºte prin sintagma
„proiecþie în afara minþii onirice”, este cel care, în
concepþia noastrã, formeazã tema de bazã, nucleul
în jurul cãruia se structureazã întreaga naraþiune
ºi, totodatã acel fond ideologic specific filosofiei
borgesiene ale cãrui rãdãcini trimit, dupã cum am
vãzut, la filosofia idealistã de tip berkeleyan sau
schopenhauerian.

Textul borgesian se structureazã asemenea
unui basm, cu toate elementele caracteristice
acestuia, printre care se situeazã formula de
început ce exclude o circumscriere cronotopicã
exactã, atât a locului de origine al protagonistului
anonim, cât ºi a locului în care se petrece acþiunea,
în ciuda strãduinþelor unor comentatori de a situa
aceste coordonate geografice ºi temporale fie în
vechea Indie, fie în altã þarã exoticã din Orient, fie

în America precolumbianã, pe baza laconicelor ºi
enigmaticelor indicaþii oferite de autor: „Nimeni nu
l-a vãzut debarcând în noaptea unanimã (...), dar
dupã câteva ziletoþii ºtiau cã omul taciturn venea
din Sud ºi cã patria sa era unul din infinitele sate
aºezate în susul apei, pe flancul violent al muntelui,
acolo unde limba zend nu e contaminatã cu greaca
ºi unde nu bântuie lepra” (trad. proprie, din J. L.
Borges, Narraciones, Ediciones Cátedra, S. A.,
Madrid, 1983, p. 93). Acest „om taciturn” sau „omul
cenuºiu”  este un personaj straniu, o fiinþã ciudatã
ce pare a avea o misiune secretã pentru
îndeplinirea cãreia este în stare sã înfrunte toate
obstacolele puse în calea lui de o naturã ostilã,

agresivã, inumanã ca sã ajungã la locul ales, incinta
sacrã a unui templu de mult pãrãsit ºi cãzut pradã
flãcãrilor: „Adevãrul este cã omul cenuºiu a sãrutat
lutul, a luat în piept malul fãrã ezitare (...), plantele
cu spini îi sfâºiau carnea ºi s-a târât, ameþit ºi
însângerat, pânã la incinta circularã încoronatã de
un tigru sau cal de piatrã, care cândva a avut
culoarea focului iar acuma pe cea a cenuºii”.
Scenariul acþiunii va fi constituit, prin urmare de
ruinele acestui templu consacrat unui zeu uitat din
timpuri imemoriale, templu înghiþit ºi profanat de
„selva paludicã”. Deocamdatã nu cunoaºtem
scopul sosirii sale. ªtim doar cã acest loc este
scenariul optim pentru scopul propus ºi mai ºtim
cã metoda, mijlocul de realizare a lui este somnul
dirijat de voinþã: „(...) a închis ochii palizi ºi a dormit,
nu dintr-o slãbiciune a cãrnii ci dintr-o hotãrâre a
voinþei. ªtia cã acest templu era locul cerut de
scopul sãu neabãtut”. Intervenþia oamenilor,
intruziunea lor în spaþiul sacru unde doarme „omul
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de aceºtia, sunt elemente prin care ni se sugereazã
cã avem dea face cu un magician ce dispune de
puteri supranaturale: „Urme de picioare desculþe,
niºte smochine ºi un ulcior l-au avertizat cã oamenii
locului îi spionaserã respectuoºi visul ºi îi cereau
ocrotire sau se temeau de magia lui”. Necunoscutul
refuzã, însã, intervenþia semenilor sãi ascunzându-
se, înfricoºat la rândul lui, din calea acestora: „A
simþit fiorul spaimei ºi a cãutat în zidul prãbuºit o
niºã sepulcralã ºi s-a acoperit cu frunze
necunoscute”. În acest moment naratorul (în speþã
Borges) ne aduce la cunoºtinþã scopul venirii
cãlãtorului. Aflãm, astfel, cã acest scop, chiar dacã
nu era imposibil, era unul supranatural: acela de a
visa un om ºi de ai da consistenþã materialã, de al
proiecta mental prin puterea voinþei manifestatã în
vis: „Vroia sã viseze un om: vroia sã-l viseze cu
integritate minuþioasã ºi sã-l impunã realitãþii”.
Proiect care, desigur, implicã sacrif icii
in imaginabile, part iciparea întregii fiinþe,
concentrarea tuturor forþelor vitale ale imaginaþiei,
memoriei, voinþei: „Acest proiect magic epuizase
spaþiul întreg al sufletului sãu; dacã cineva l-ar fi
întrebat cum îl cheamã sau ceva despre viaþa lui
anterioarã, n-ar fi ºtiut sã rãspundã”. Mai implicã,
de asemenea, situarea întrun spaþiu geografic
redus, de mici dimensiuni, microcosmos în
miniaturã, departe de tumultul vieþii obiºnuite, pentru
a asigura liniºtea interioarã necesarã: „Îi convenea
templul nelocuit ºi ruinat, pentru cã era un minimum
de lume vizibilã”. Aceste condiþii fiind îndeplinite, ºi
având la dispoziþie hrana frugalã – „orezul ºi
fructele” – oferitã de tãietorii de lemne, magicianul
se poate apuca de lucru pentru a-ºi duce la
îndeplinire dificila sarcinã, anume aceea de a dormi
ºi a visa. Visul magicianului, aºa cum ni-l prezintã
Borges este, fãrã îndoialã, unul alegoric: „Strãinul
se visa în centrul unui amfiteatru circular care era,
într-un fel anume, chiar templul incendiat: nori de
elevi taciturni oboseau treptele; feþele ultimilor
atârnau la o distanþã de multe secole ºi la o înãlþime
stelarã, dar erau foarte imprecise”.

Visãtorul - creator

 Nu este greu sã vedem în acest amfiteatru
circular, atât de uriaº încât se mãsoarã – parodie a
teoriei einsteiniene a relativitãþii! – nu în ani luminã
ci în secole luminã, o imagine a Universului
nemãrginit. Precum în vechile mituri iudaice,
visãtorul creator are la dispoziþie un numãr la fel
de mare de suflete, din care va alege unul pentru
a-i da un trup. Alegerea nu se va desfãºura însã,
la întâmplare ci la capãtul unei îndelungate activitãþii
în care magicianul îºi asumã rolul de profesor,
sufletele fiind elevii taciturni ºi conºtiincioºi,
activitate care, desigur se va încheia printr-un
examen de admitere în urma cãruia cel mai bun va
beneficia de privilegiul încarnãrii. Pasajul meritã a
fi citat în întregime, fiind unul în care subtila ironie,
umorul insidios al lui Borges atinge cote maxime:

„Omul le þinea lecþii de anatomie, de cosmografie,
de magie: feþele ascultau cu anxietate ºi încercau
sã rãspundã cu bun-simþ, ca ºi cum ar ghici im-
portanþa acelui examen, care avea sã-i rãscumpere
pe unul dintre ei din condiþia sa de vanã aparenþã
ºi sã-l interpoleze în lumea realã. Omul, în vis ºi în
stare de veghe, cântãrea rãspunsurile fantomelor
sale, nu se lãsa dus de nas de cãtre impostori,
ghicea în anumite perplexitãþi o inteligenþã
crescândã. Cãuta un suflet care sã merite a face
parte din univers.” Sunt respinºi, din start triºorii,
impostorii (cei care încearcã sã copieze), dar ºi
conformiºtii, cei prea ascultãtori ºi cuminþi, fiind
admiºi, prin urmare, nonconformiºtii, aceia care
„riscau, adesea, o contradicþie rezonabilã”. Aceastã
preselecþie – vedem cã visãtorul respectã cu o
rigurozitate demnã de toatã lauda regulamentul
universitar – este urmatã de un examen final, în
urma cãruia este reþinut un singur elev: „Într-o searã
(...) a dat drumul, pentru totdeauna, vastului colegiu
iluzoriu ºi a rãmas cu un singur elev”. Acesta,
bineînþeles, este fãcut dupã chipul ºi asemãnarea
maestrului sãu: „Era un bãiat tãcut, melancolic,
zburdalnic uneori, cu trãsãturi ascuþite care le
repetau pe cele ale visãtorului sãu”. Lucrurile par
sã meargã bine dar, la un moment dat se întâmplã
o catastrofã: visãtorul pierde facultatea de a visa,
îºi epuizeazã puterea magicã: „Omul, într-o zi,
ieºind din somn ca dintr-un deºert vâscos, a privit
zadarnica luminã a înserãrii, pe care îndatã a
confundat-o cu aurora ºi a înþeles cã nu visase”.
Acest prim eºec nu-l descurajeazã, dimpotrivã, îl
ambiþioneazã ºi mai mult dar, din pãcate, visul
haotic, neproductiv duce la deformarea ºi, în final,
la dispariþia imaginilor, precum într-o proiecþie
cinematograficã realizatã cu un aparat defect: „A
vrut sã-ºi adune clasa de elevi dar abia apucã sã
articuleze câteva cuvinte de încurajare, cã aceasta
s-a deformat, s-a ºters. În veghea aproape
perpetuã, lacrimi de mânie îi ardeau ochii bãtrâni”.
Înþelege dificultatea supraomeneascã a sarcinii
asumate ºi nui rãmâne decât sã accepte,
resemnat, eºecul primei încercãri. A doua încercare
presupune, logic, la reluarea proiectului,
schimbarea metodei de lucru care constã, într-o
primã etapã, în refacerea forþelor vitale printr-un
somn îndelungat fãrã vise: „Abandonã orice
premeditare de a visa ºi aproape imediat reuºi sã
doarmã o bunã bucatã din zi”. A doua etapã constã
în aºteptarea momentului propice („a aºteptat ca
discul lunii sã fie perfect”) ºi efectuarea ritualului
purificator ºi a conjuraþiilor magice: „Apoi, în lumina
înserãrii, s-a purificat în apele râului, a adorat zeii
planetari, a rostit silabele permise ale unui nume
puternic ºi a adormit”. Noua metodã constã în
crearea unei fiinþe pe bucãþi, pe fragmente,
începând cu inima: „Aproape imediat a visat o inimã
care bãtea”. Hiperprecizia cu care descrie acest
organ vital, aºa cum este el visat de magician, este
caracteristicã, definitorie chiar, dupã unii
comentatori, stilului narativ borgesian, care este
unul magicrealist: „A visat-o activã, caldã, ascunsã,
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de mãrimea unui pumn închis, de culoare vineþiu-
roºiaticã în penumbra unui corp omenesc încã fãrã
chip ori sex; cu minuþioasã iubire l-a visat, timp de
patrusprezece nopþi lucide”. Expresia care încheie
fraza,  („timp de patrusprezece nopþi lucide”), are
cel puþin douã conotaþii subtile, care uºor pot sã
treacã neobservate, chiar pentru ochiul critic cel
mai avizat, dovadã faptul cã nu au fost remarcate
de majoritatea exegeþilor borgesieni. În primul rând,
observãm expresia oximoronicã, „nopþi lucide” care
contrazice însãºi esenþa scopului propus, care este
cel de a dormi ºi a visa, nicidecum de a rãmâne în
stare de veghe lucidã. Oximoronul, foarte des folosit
de Borges este, dupã cum au remarcat
comentatorii, unul din procedeele stilistice de bazã
ale realismului magic, având rolul de al induce în
eroare pe cititor, de al pãcãli sau de a-l uimi. În al
doilea rând, observãm durata temporalã a visului:
„timp de patrusprezece nopþi”. Numãrul 14 are, în
mitologia ºi simbologia borgesianã valoarea de
infinit. Aceastã valoare provine din cunoscuta
formulã geometricã a raportului dintre lungimea ºi
diametrul cercului ºi care este exprimatã prin
numãrul iraþional Pi = 3,14..., unde lanþul
zecimalelor, dupã cum spun matematicienii, este
infinit. Povestirea de faþã nu este singura în care
apare aceastã expresie cu valoarea simbolicã a
infinitului. O întâlnim în altã povestire celebrã, „Casa
lui Asterión”, în a cãrui variantã originalã (din
pãcate, modificatã în unele ediþii infidele textului
borgesian) putem citi cã porþile casei lui Asterión,
adicã ale labirintului „erau patrusprezece, erau
infinite”. Atât labirintul în care locuieºte Asterión
(varianta borgesianã a Minotaurului cretan) cât ºi
templul în care se desfãºoarã visul protagonistului
nostru, sunt simboluri ale Universului Infinit. Ni se
sugereazã, deci, prin expresia sus menþionatã cã
visul este infinit nu numai în spaþiu ci ºi în timp ºi cã
este îndreptãþitã asimilarea Visãtorului cu Creatorul
Suprem, cu Dumnezeu. Construirea acestui
adevãrat Golem continuã cu proiectarea celorlalte
organe, operaþie descrisã de autor cu aceeaºi
minuþiozitate ºi precizie a detaliului, cu acelaºi
hiperrealism caracteristice stilului realismului magic.
Aceastã construire se realizeazã prin percepþie.

Esse est percipi

Autorul insistã asupra acestui lucru prin
folosirea repetatã a verbului „percibir”, „a percepe”,
ca un omagiu adus celebrei formule berkeleyene
esse est percipi, a fi înseamnã a fi perceput: „În
fiecare noapte îl percepea cu o mai mare evidenþã
[...]. Îl percepea, îl trãia, de la mari distanþe ºi din
multe unghiuri”. „Îl percepea”, adicã îi dãdea viaþã,
îl proiecta în lumea realã, îl obiectiva. Umorul lui
Borges iese, din nou în evidenþã când descrie
efortul supraomenesc al protagonistului care se
vede nevoit sã viseze fiecare fir din pãrul fiinþei
create: „Pãrul fãrã de numãr a fost, poate, sarcina
cea mai grea”. Cu atât mai mult, cu cât eforturile lui
se dovedesc a fi zadarnice, deoarece ºi aceastã a

doua încercare se soldeazã cu un eºec: „A visat
un om întreg, un flãcãu, dar acesta nu se ridica în
picioare, nici nu vorbea, nici nu putea sã deschidã
ochii”. Ne aflãm, deci, în faþa Golemului clasic aºa
cum îl cunoaºtem ºi cum la cunoscut ºi Borges
din romane ca Frankenstein de Mary Shelley sau
Der Golem de Gustav Meyrinck. De altfel, în pasajul
imediat urmãtor Borges recurge, pentru a explica
insuccesul Visãtorului, atât la cosmogoniile gnostice
cât mai ales la tradiþia cabalisticã pe care el, mare
admirator al vechilor cãrþi ezoterice ebraice, o
cunoºtea foarte bine: „În cosmogoniile gnostice,
demiurgi frãmântã un Adam roºu care nu reuºeºte
sã se ridice în picioare; la fel de neîndemânatic ºi
grosolan ºi elementar ca acest Adam de lut era
Adamul de vis pe care îl fabricaserã nopþile
magului”. În faþa acestui lamentabil eºec, gestul de
revoltã al Magicianului, asemenea celui al
Demiurgului gnostic, este explicabil. El cedeazã
impulsului de a-ºi distruge opera, abþinânduse abia
în ultimul moment de la o distrugere totalã: „Într-o
searã, omul aproape cã ºi-a distrus toatã opera,
dar i-a pãrut rãu”; ºi, comenteazã ironic naratorul,
într-o laconicã sentinþã închisã între paranteze:
„(Mai bine ar fi distrus-o”). Urmeazã, precum în
basmele populare din a cãror structurã Borges pare
a se fi inspirat, a treia încercare, însoþitã de o nouã
schimabre a metodei. Noua metodã constã în a
visa statuia polimorfã – ºi zoomorfã – a zeului
necunoscut cãruia, în timpuri imemoriale îi fusese
consacrat templul ºi al care era, de fapt, zeul
Focului2. Promisiunea zeului de al ajuta în realizarea
proiectului sãu esta dublatã de impunerea unei
condiþii pe care Magul o acceptã fãrã comentarii,
anume aceea ca fiinþa nou creatã sã fie consacratã
perpetuãrii cultului sacerdotal al Focului întrun alt
templu: „Acest zeu multiplu i-a revelat cã numele
sãu pãmânteab era Foc (...) ºi cã prin magie avea
sã-i dea viaþã fantasmei visate, astfel încât toate
fiinþele, în afarã de Focul însuºi ºi de visãtor, sã
creadã cã-i om în carne ºi oase. I-a poruncit ca,
îndatã ce va fi instruit în rituri, sã-l trimitã la celãlalt
templu dãrâmat ale cãrui piramide încã mai persistã
în josul fluviului, pentru ca vreo voce sã-l slãveascã
în acel edificiu pustiu“. Din nou trebuie sã remarcãm
ironicul oximoron borgesian: un cult al Focului într-
un peisaj acvatic, întrun cadru natural în care
elementul omniprezent este apa. În sfârºit, aceastã
a treia încercare dã rezultatul mult aºteptat: „În visul
omului care visa, cel visat s-a trezit”. Precum în
celebra epopee sumerianã a lui Ghilgameº, Magul
trece la etapa imediat urmãtoare, educarea fiinþei
nou create, iniþierea ei în tainele universului ºi a
cultului focului. Acest demers educativ, dublat de
retuºãri de ultimã orã („refacerea umãrului drept”,
altã formulare ironicã!) au loc, desigur, tot în ºi prin
vis: „Sub pretextul necesitãþii pedagogice,
prelungea în fiecare zi orele dedicate visului. A
refãcut ºi umãrul drept, cam deficient”. Ajuns în
acest punct al proiectului sãu, Magul pare a fi fericit,
având impresia cã ºi-a dus opera la bun sfârºit. O
presimþire stranie îl neliniºteºte, totuºi, anume
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cumplita bãnuialã a repetiþiei, a circularitãþii labirintice,
a Eternei Reîntoarceri: „Uneori, îl neliniºtea impresia
cã toate acestea se întâmplaserã deja”. Preferã,
însã, s-o ignore pentru a încheia cu bine ultima parte
a proiectului, cea educativã. Verificarea fiinþei
obiectivate se realizeazã prin impunerea unor sarcini,
pe care aceasta le îndeplineºte cu succes: „Treptat,
l-a obiºnuit cu realitatea. Odatã, i-a poruncit sã înalþe
un drapel pe o culme de deal îndepãrtatã. În ziua
urmãtoare, drapelul flutura pe culme. A încercat ºi
alte experimente asemãnãtoare, din ce în ce mai
îndrãzneþe. A înþeles, cu oarecare amãrãciune, cã
fiul sãu era gata sã se nascã – ºi, poate, chiar
nerãbdãtor”. Astfel cã, nu-i mai rãmâne decât sã
treacã la urmãtorul – ºi ultimul – pas, pentru a
împlini promisiunea fãcutã zeului: trimiterea la templu.

Teorii misterioase

 Aceastã trimitere este precedatã, însã, de
ºtergerea memoriei, act indispensabil intrãrii în
lumea realã, creãrii iluziei de fiinþã autonomã:
„Înainte (ca sã nu ºtie niciodatã cã era o fantasmã,
ca sã se creadã om ca toþi ceilalþi) i-a sãdit uitarea
totalã a anilor lui de ucenicie”. Prin acest pasaj
Borges trimite, explicit sau implicit, la o serie
întreagã de ideologii misterioase ºi neliniºtitoare,
teritoriu rezervat specialiºtilor în istoria religiilor
precum pitagoreismul antic, gnosticismul,
platonismul, filosofia neoplatonicã a Renaºterii în
care tema încarnãrii sufletului însoþitã de inevitabila
uitare a existenþelor anterioare este esenþialã.

Pe deplin convins de succesul magicei
operaþii, pentru personajul nostru urmeazã o
perioadã de plictis ºi vid interior, consecinþã
inevitabilã a oricãrui act creator: „Victoria sa ºi
pacea sa au fost umbrite de lehamite”. Tot ce poate
face în continuare este sã aducã ofrande divinitãþii
ajutãtoare ºi sã-ºi ajute, la rândul sãu fiul absent.
Acesta se hrãneºte, asemenea unei fiinþe larvare,
parazitare, din percepþiile creatorului sãu, care,
tocmai din aceastã cauzã apar diminuate, palide.
Astfel, Magicianul „percepea cu oarecare paloare
sunetele ºi formele universului: fiul absent se
hrãnea din aceste diminuãri ale sufletului sãu”. Totul
decurge normal, scurgerea lentã ºi liniºtitã a
timpului fiind sugeratã prin folosirea imperfectului,
pânã în momentul în care se întâmplã inevitabilul
ºi lucrurile se precipitã iar ritmul naraþiunii devine
dinamic, accelerat prin trecerea la perfectul simplu:
„La capãtul unui timp pe care unii naratori ai poveºtii
sale preferã sã-l socoteascã în ani iar alþii în luºtri,
l-au trezit doi vâslaºi la miezul nopþii: n-a putut sã
le vadã feþele, dar i-au vorbit despre un om magic
într-un templu din nord, în stare sã calce pe foc ºi
sã nu se ardã “. Imaginea omului care poate trece
prin foc fãrã sã se ardã ºi în care, desigur, îºi
recunoaºte propriai creaþie, îi trezeºte teama ca
fiul sãu sã nu descopere simulacrul, faptul cã nu
este decât o fantasmã, „A nu fi un om, a fi proiecþia
visului altui om”. Îl chinuie ideea unei umilinþe fãrã de
margini pe care ar simþi-o fiul sãu ºi teama pentru

viitorul acestei fiinþe proiectate, obiectivate într-un
timp a cãrui infinitudine este reîntãritã printr-o altã
imagine aparþinând culturii universale (metafora
celor o mie ºi una de nopþi): „e normal ca magul sã
se teamã pentru viitorul acelui fiu, gândit bucatã cu
bucatã ºi trãsãturã cu trãsãturã, într-o mie ºi una
de nopþi secrete”. Catastrofa survine în momentul
incendierii templului odatã cu greºeala fatalã pe
care o comite, aceea de a încerca sã se sinucidã
aruncându-se în flãcãri ºi vede cã este invulnerabil
în faþa acestora: „A înaintat împotriva limbilor de
flãcãri. Acestea nu i-au muºcat carnea, acestea l-
au mângâiat ºi l-au acoperit fãrã cãldurã ºi fãrã
combustie”. Acest lucru constituie revelaþia finalã,
exprimatã laconic în fraza care încheie povestirea,
anume cã ºi el este o altã proiecþie mentalã efectuatã
prin vis, înscriindu-se, astfel, într-un labirint infinit de
vise, de obiectivãri prin puterea minþii: „Cu uºurare,
cu umilinþã, cu spaimã, a înþeles cã ºi el era o
aparenþã, cã altul îl visa chiar în acel moment”.

Desigur cã ideea lumii ca vis este un arhetip
literar ºi o temã filosoficã foarte veche ea fiind
prezentã, dupã cum au observat unii comentatori,
ºi în tradiþia hispanicã, începând cu binecunoscuta
piesã calderonianã La vida es sueño, pânã la
modernistul Unamuno, autor al pateticei exclamaþii
„¡Súeñanos, Señor!“ („Viseazã-ne, Doamne“).
Începând cu anii ´70, tema sa extins în lumea
întreagã fiind astãzi una obiºnuitã în toate literaturile,
inclusiv în cinematografie.

UNTITLED, 2013
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DOCUMENT4

alunec lin între camerã ºi bucãtãrie
la un capãt creºtetul se loveºte de capacul bine
înfiletat
la celãlalt de sticla borcanului
în muzeul propriilor curiozitãþi
timpul se face formol
vinul apã
pragurile tandreþe
trecerile tãcere

EDITORIAL

bunica se sperie la intervale fixe de propria-i
respiraþie.
de azi-iarnã modelul de accident cerebral al
copacilor a înflorit.
zãbalele zilelor s-au fãcut zambile.
artritele s-au fãcut pui de nuci.
frunzãresc grãdini
fãrã nicio intuiþie
asta mã mai poate salva de câteva ori
la bine ºi la rãu
de bine de rãu.
pânã voi deveni sociabilã ca o insectã,
o mare reginã la intervale fixe.
zgarda perfectã pentru trecerea dintre ani
scobitorile dintre dinþi
feþele de masã tematice scãpate printre
                                                          zilele de sfinþi
etc.
dumnezeu nu se joacã cu zaharicalele.

LIVE FROM THE LIVING

dacã m-ar cãlca maºina
aº fi o pisicã maleabilã
cineva m-ar þine în braþe
altcineva mi-ar pune mâna pe inimã
dupã care nu ºtiu ce s-ar mai întâmpla
dacã nu m-ar cãlca
s-ar pãstra senzaþia

GENERAÞII DE DEGENERAÞII

Ce se întâmplã cu hainele actorilor secundari?
cei care s-au strãduit cel mai mult
cei care nu-ºi pot vinde piatra la rinichi pe ebay
ºi nu se pot pierde într-un lan de mâini ridicate,
tãiate geometric dupã modelul vreunei piste
extraterestre.
Tomberoanele hollywoodului se unesc sub formã
de boltã biblicã
hrãnind pãsãrile dezbrãcate ale cerului
sinistraþii în numele propriu
misticii corpurilor strãine
ºi tot restul lumii.
Doar câteva animale mai gem uºor cãutând viermi
în pãdurea de la capãtul liniei de tramvai.
Le urmãrim prin binoclu.

Oana Pughineanu

Pe aurã li s-a imprimat modelul de la perdea.
Coatele ºi ghiarele ies printre ochiurile lãþite
ºi câteodatã le dau pe nas.

INVARIAÞII PE ACEEAªI

1. liniºte. veselie.
scobesc pleoape
curãþ cariile ochilor
fãrã sã mai deosebesc prapurii de piele
cimitirele de perdele
Asist Persoane, Grupuri, Mari Adunãri
Nunþi, Botezuri Intern ºi Internaþional

2.te þin de mînã în timp ce dormi ºi mori
îmi pun creionul dupã ureche
exact ca ultimul croitor mixt
pentru cã n-a mai rãmas nicio carte de subliniat
în timp ce dormi ºi mori
„rãzboiul tãcut” stã sub „în numele statului”
s-au înþeles cu „înþelepciunea psihopaþilor”
în timp ce respiri ºi mori
de fapt,
unde eºti?
cînd vii?
e ora la care oligofrenii trebuie legaþi de calorifer

CELOFAN

în secþiunile supraetajate ale
salinelor
ºi cimitrelor cu spaþiu redus
se poate citi pe plãcuþele
dedicate aspiranþilor
„se stesso”
„altrui”
„lavaggio secco”
fosforul ne urcã în ochi
pânã pãrem niºte liceeni
cu puteri speciale
foc ºi parã
între pescãruºii care ciugulesc porumbei
activând orgile din imediata apropiere
ºi lumânãrile cu beculeþ.
goalã ca un poster motivaþional
mã strecor printre militarii
care vor întotdeauna cu 3 gusturi
cât permite camuflajul
privirile trec
ca o lamã peste un pubis de adolescentã

CU LACRIMI DE CROCODIL

îmi închipui cã ies în grãdina mare
cã privesc þarcurile din cealaltã parte
cã doi câini mari ºi frumoºi mã sfãºie
dupã scenariul vreunui goblen
cã mamiºitati mã curãþã cu vin alb
ºi mã pun sub brad.
mi-am luat gps pentru ieºirea din corp
o sã-l vãd pe moº crãciun
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Simona Turnea

VREAU SÃ O FAC (DE 1000 DE ORI)

îmi privesc genunchii
ºi fluierele picioarelor
stau întinsã cu tãlpile suite-n perete
de atâta tensiune în carne
corpul meu rupe camera
în douã camere identice
unda de ºoc
îmi desface picioarele
cãlcâiele râºcâie zidul.

Vreau sã o fac (G)
ca sã te spânzuri în anul 2005
trebuie sã fii ori puºcãriaº
ori foarte bãtrân
aºa a spus fratele lui rãzvan
e hazliu cã fantezia suicidului
(cum spunea psihoterapeutul)
a ajuns subiect de discuþie
în timp ce ei se uitã la k1
ºi eu îmi fac unghiile

eu îi aud dar eu atârn
eu îmi fac unghiile dar mã legãn
mã legãn atârn
gravitaþia îmi desface pulpele atom cu atom
mi-o înfige.

vreau sã o fac (A)

am încercat cu o curã de slãbire
drasticã
o curã de extremã slãbire
ºi am ajuns anorexicã ºi umblam ca o proastã
prin cluburi ºi prin case strãine
ca o stafie
ca o jucãrie datã din mânã-n mânã
ca o stafie de jucãrie
dar nu a mers nici aºa
singurele performanþe au fost niºte leºinuri
douã internãri
ºi acum iau vitamine
ºi sunt mai în formã ca adi mutu
un gel de duº mov
intens parfumat
fac duº în fiecare searã
ascund noaptea de mirosul zilei.
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Plecarea poetului
Horia Bãdescu

De la o vreme vorbim
despre noi ºi despre viaþa
noastrã cu verbele la timpul
trecut. A fi devine tot mai
mult era, a fost ºi tot ma puþin
este. Cât despre va fi... Se
rãresc cunoscuþii, apropia-
þii,  prietenii. Vieþuim tot mai
mult în universul memoriei,
în care ne regãsim cu toþi cei
care au fãcut parte din exis-
tenþa ºi, uneori, din chiar
fiinþa noastrã.

Pimãvara aceasta mi-a rãpit încã un prieten ºi
frate întru poezie; ºi nu doar ale meu. A trecut dincolo
de oglindã, în vastele preerii ale amintirii, poetul
belgian Jean-Luc Wauthier, prieten al Clujului ºi al
poeziei române, laureat merituos al Festivalului Blaga,
la care a fost prezent încã de la începutul anilor ’90.

Ne-a pãrãsit redactorul ºef al remarcabilei
reviste «Le Journal des poètes», acolo unde, cu ani
în urmã, publicam un amplu dosar Echinox,
animatorul Bienalelor de poezie de la Liège, omul
fermecãtor, subtil ºi superior histrionic, în sensul
legendarului Till Eulenspeigel, de o ironie devas-

� �tatoare, grefat  pe o finec e de spirit ºi pe o bogãþie
de limbaj care fãceau din discursurile lui, dar ºi din
amicalele cozerii, rarisime focuri bengale ale ex-
presivitãþii ºi petroniene festinuri ale inteligenþei.

Ne-a pãrãsit poetul muºcat de inimã de ire-
mediabile melancolii, de tristeþi profunde ºi întrebãri
fãrã rãspuns ori, mai de grabã, de întrebãri al cãror
rãspuns se aflã în ele însele, adicã în firea lor de
întrebãri nerãspunse ºi de rãspunsuri neîntrebate, al
cãrui discurs liric, de o pardoxalã austeritate în raport
cu locvacitatea omului, nu pierdea nimic din ex-

�presivitate, elocvenþa sa severã traducând, „fãrã a
se repeta, forþele obscure ºi momentele de graþie ale
vieþii”, despre care vorbea confratele ºi mentorul sãu
Albert Ayguesparse.

Un asemenea discurs nu poate fi strãin de
�valoarea înaltã pe care o au în poezia lui Jean-Luc

Wauthier trei elemente esenþiale vieþuirii ºi aflãrii de
sine: singurãtatea, absenþa ºi tãcerea, trei spaþii dar
ºi trei mãºi ale vidului aparent, ale vidului plin de
ceea ce a fost ºi nu mai este pentru a putea  sã fie,
spaþii de regãsire, reflecþie ºi proiecþie poeticã:

„Iatã-mã-acum la masa de lucru/ Cade seara/
Singurãtatea-i pe urmele mele/ Nimic nu s-a spus/ ºi
ºtiu cã existã tãceri/ care nu vor vorbi niciodatã/ ªi
totuºi eºti dator sã continui,/ s-asculþi þipãtul stins/ al
pãsãrii cu-aripi rãtãcite ºtergând/ pleoapele obosite-
ale nopþii/ s-asculþi vântul/ care izbeºte în uºã ºi printre
stele/ cu încãpãþânare se-mpiedicã,/ sã rosteºti
depãrtatul ºi-aproapele,/de-o potrivã rãsuflarea
drumeþului care strãbate/ în silã stãvilarele somnului/

ºi tãcerea unei stele stinsã-într-un cer/ fãrã margini.”
Aºa s-a stins prietenul meu, strãbãtând stãvi-

larele somnului pe urmele unei stele stinsã-n
nemãrginirea vãzduhului, ascultând þipãtul pãsãrii
rãtãcite, pe care a cãutat-o mereu, ºi foºnentul vântului
printre trestiile eleºteului  pe malurile cãruia am zãbovit
împreunã cândva, împãcat cu sine ºi lumea, el care
avea, totuºi, obsesia surpãrii fiinþei omeneºti, a
aneantizãrii ei, a disperatei aflãri între ºi întru, între-
le stãrii de existenþã ºi întru-ul stãrii de Fiinþã dar ºi
al luminoasei confraternitãþi cosmice, geneticã
unitate a omului ºi universului, prin care se
sublimeazã ºi se înlumineazã tragismul condiþiei
noastre muritoare: „Pentru totdeauna pierdut/ pe
vastul lumii cadran/ pe când/ fãrã vatrã nici foc/ tot
mai scãzutã fãptura-mi/ sub jarul zilei/ aproape
nevãzutã se face”

Nevãzutã, poate, vederii celei de toate zilele,
dar mereu vizibilã în cerul poeziei ºi-n inimile noa-
stre, prietenii ºi tovarãºii sãi de suferinþã poeticã.

Ne-a fost dat sã ne aflãm împreunã vara trecutã,
sub cerul ºi vasta tãcere de la Sart-en-Fagne, fãrã sã
bãnuim cã va fi pentru ultima oarã. Ne-a fost dat, cum
scriam într-un poem ce i-a fost dedicat, sã ne aflãm:

Dinaintea câmpiei precum dinaintea/ lui
Dumnezeu: / poþi spune orice,/ cuvântul  merge de-
a dreptul/ în inimã. /În curând vor începe nunþile
nopþii,/ însã lumina care acum ne sãrbãtoreºte/ va
rãmâne de-a pururi în noi / Nici cuvânt, nici tãcere, /
doar aripa îngerului/ care ne þine de mânã/ dinaintea
imensitãþii înaltului.

Lumina în care memoria mea te pãstreazã,
prietene!

MODERN AND CONTEMPORARY,  2014
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La o  cafea
— A înnebunit Andrei, îþi spun! Mãtuºa Elena

toarnã cafeaua în ceºti cu mâna tremurând de
revoltatã ce e .

— La patruzeci de ani cu doi copii reuºiþi, o
casã ºi o nevastã superbã, el divorþeazã ca sã-ºi
caute sensul in viatã. Dupã ce el a crescut aruncat
de la un pãrinte la celãlalt - doar ºtii cã ai lui au
divorþat când era adolescent - acum vrea ca acelaºi
lucru sã se intâmple ºi cu copiii lui. ªi pentru ce?

Doamne ce soare frumos e afarã! Dupã un
martie ploios în sfârºit aprilie a venit cu cãldurã ºi
iz de primãvarã. ªi eu stau într-o camerã cu miros
de vechi aºteptând sã beau o cafea pe care nu
sunt sigurã cã o doresc ºi ascultând-o pe mãtuºa
care anul acesta împlineºte ºaizeci ºi opt de ani.
Sincerã sã fiu urãsc vizitele în familie. Trebuie sã
spun ºi eu ceva cã dacã nu iar mã reclamã la ai
mei cã vorbeºte cu mine ca ºi radioul.

— ªtiam cã au probleme dar nu ºtiam cã e
aºa de grav!

— Pãi da, aveau. Întotdeauna au avut. Doar
prima datã a înºelat-o când era bãieþelul mic! Atunci
a vrut ea sã divorþeze dar când s-a aflat el a plecat
brusc în Germania la muncã ºi nu s-a mai întors
decât dupã vreun an. Cu un buchet imens de
trandafiri ºi o mutrã spãºitã cerând o a doua ºansã.
ªi bineinteles cã ea i-a acordat-o. Copilul era mic
ºi oricum ea crescând fãrã tatã îºi dorea enorm ca
al ei copil sã nu trãiascã la fel..

Îmi aminteam vag povestea. ªtiam cã amândoi
proveneau din familii dezmembrate. Ea crescuse
doar cu mama ei, el zburase de la un pãrinte la
altul pânã a împlinit vârsta majoratului ºi i s-a
cumpãrat un apartament sã poatã sta singur.

— La inceput pãreau cã se iubesc foarte mult!
— Da, aºa a fost în primii zece ani. Erau într-

o continuã lunã de miere, în fiecare week-end
fugeau de acasã ºi abia asteptau un concediu ca
sã poata evada din oras. Dar el a fost întotdeauna
puþin iresponsabil. Cum ea a ramas însãrcinata ºi
nu a mai avut chef de distracþie, ºi-a gasit refugiul
la alta.

— Am mai auzit cazuri!
— Ei, ai mai auzit! Drãguþã cascã bine ochii

cînd te vei decide sã-þi legi viata de un bãrbat. Eu
am trait bine cu ªtefan al meu, Dumnezeu sã-l
odihneasca, aproape treizeci de ani.

Inutil sã mai spun de cate ori am auzit povestea
cãsniciei trainice pe care a avut-o mãtuºa cu
raposatul ªtefan. Mie treaba asta cu cãsãtoria mi
se pare ca un joc de table. Trebuie sã ºtii cum sa
te foloseºti de ºansã dar uneori, oricat de bine ai
stãpani tehnica norocul nu-þi surâde si pierzi.

—  Mai au ºi o fetitã, nu ?
—Au o fetiþã de trei ani. ªi bãieþelul are deja

unsprezece. Bãiatul e tot premiant din clasa întai
iar fetiþa e o frumuseþe. Þi-am spus cã aveau o
familie perfectã.

Chestia asta cu ,, familia perfectã’’ mi se pare
tare dubioasã. Eu zic cã toate familiile au
problemele lor dar unele ºtiu sã-ºi spele rufele
murdare doar în casa lor sã nu le vadã ºi alþii..

— ªi nevastã-sa aratã ca o domniºoarã. La
vârsta ei ºi dupã doi copii încã are o siluetã
impecabilã ºi un ten de invidiat.

Mda, asta aºa era. Totdeauna m-a mirat cum
au trecut anii peste veriºoara mea, fãrã sã lase
urme prea vizibile. Oricum din câte auzisem, asta
nu l-a împiedicat sã o mai înºele.

—  Atunci s-a greºit când el a înºelat-o prima
datã. De atunci el a tot plecat la munca în strãinatate
ºi venea acasã doar de Paºte ºi de Craciun. Da, le
trimitea bani, ºi-au construit  o casã superbã. Dar
copilul practic tot fãrã tatã a crescut. Cãsnicia lor
pãrea terminatã. Apoi de un Crãciun iar ºi-a fãcut
apariþia romanticã cu rugãmintea ca ea sã vinã cu
el un an,sã vadã ce bine e dincolo ºi sã emigreze
toþi , sã fie o familie normalã ºi tot aºa. Bineînþeles
cã ea a acceptat. Atunci au fãcut ºi fetiþa care s-a
nãscut în Germania. Ea însã nu s-a acomodat. I-
au lipsit enorm prietenii ºi rudele, viaþa de zi cu zi
cu care se obiºnuise ºi faptul cã aici era
cineva.Dupã un an s-au intors.

— Îmi amintesc cã i-am vãzut astã varã ºi
lucrurile pãreau sã se fi aºezat în sfârºit.

—Þi-am spus Andrei a înnebunit ! În sfãrºit
ºi-au terminat casa, ea ºi-a reluat serviciul ºi când
totul pãrea în regulã, el divorþeazã.

El însã nu s-a mai acomodat aici. ªi-a cãutat
de lucru dar nu reuºea nicicum sã lucreze pentru
un salariu pe care dincolo îl câºtiga câteva ore.
Prieteni nu prea mai avea ºi bãrbat de casã nu a
fost el niciodatã. Am un unchi care spune cã viaþa
are mai multe etape ºi dacã sari una dintre ele
trebuie sã te întorci sã o trãieºti. Andrei a cam sãrit
peste adolescenþã.

— Ce sens în viaþã îþi mai trebuie când ai doi
copii superbi?

— Greu de spus. E ora ºapte.
— Sãru’ mãna de cafea si de prãjituri, au fost

extraordinare!
Doamne, am scãpat! Câteva luni nu mai

trebuie sã vin. O sun repede pe Diana sã-mi ia ºi
mie un bilet la filmul de la ora opt.

Luminiþa Rusu
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Negustorul de anotimpuri (Tractus Arte, 2014)
este primul volum de poezii al Ilenei Urcan, autoare
care a publicat anterior douã romane – Zãpadã la
Roma ºi Romanul cu ferestre. Faptul cã avem de-
a face cu o primã încercare în poezie poate
constitui o explicaþie pentru polimorfismul experi-
mental al volumului. Acesta este împãrþit în douã
cicluri: „Time Over” cuprinde atât prozopoeme care
vin în descendenþa lui Saint John Perse, cât ºi
poeme care poartã amprenta incontestabilã a lui
Marin Sorescu al Liliecilor, în t imp ce
„Intermezzo”se menþine în linia unor meºteºugite
poeme în prozã, cãrora le lipseºte însã ceva. Acest
ceva îl regãsim într-un singur loc ºi anume în
„Sonatã nocturnã cu tren”, un poem care
contrasteazã cu celelalte prin faptul cã suprinde
schiþa unei naraþiuni. Chiar dacã miza textului
rãmâne liricã, sentimentul pe care îl lasã acest text
aparte este cã Ileana Urcan ar putea opta, cu mai
mult succes, pentru o prozã infuzatã liric, similarã
scriiturii lui Sorin Titel.

La nivel tematic, volumul debuteazã cu o
autobiografie liricã, ce urmeazã destinul poetei încã
dinainte de naºtere, concentrându-se pe familia
acesteia ºi pe universul rural cãruia îi aparþine.
Poeme precum „Identitate”, „Discuþie între tatã ºi
fiu”, „Joc” creioneazã un univers rural devenit
imuabil tocmai prin respectarea ritualurilor specifice
zonei. Autoarea nu se mãrgineºte, însã, doar la
aceastã temã, cãci poeme notabile precum
„Stampã” ºi „Recviem” prezintã o conºtiinþã
metatatextualã pe care o putem regãsi ºi în unele
texte din „Intermezzo”. De asemenea, în multe
dintre poemele autoarei regãsim relaþia simbioticã
dintre naturã ºi literaturã. De pildã, în „Imitaþie dupã
Chagall”, citim: „Mã aplec ºi sorb ostenitã, cu sete,/
din apa licãrind peste prundiºuri de cãrþi (le-a
împresurat/ muºchiul verde, le-a umbrit parfumul
tare al viorelelor ºi,/ în arborii falnici, au înflorit alb
potirele poemelor). ” Decelarea acestei relaþii este,
de fapt, salvarea poeziei Ilenei Urcan, în absenþa
cãreia autoarea ar putea fi suspectatã de lipsa unei
amprente stilistice originale.

Cristina Popescu

Lumea prin ochii

copilãriei

Volumul de povestiri al Elenei Siupiur, Copilãria
mea pe-un ambalaj de ciocolatã, este reeditat la o
distanþã de zece ani de la data primei apariþii (Editura
Anima, Bucureºti, 2014). Cartea constituia, atunci
când a apãrut pentru prima oarã, o dovadã a
diversitãþii preocupãrilor spirituale ale autoarei,
aceasta fiind cunoscutã pentru studiile sale privind

constituie obiect al scriiturii, devin invariabil
subiect al acesteia, centre ale universului, energiile
narative fiind canalizate pe de-a-ntregul înspre ele.
Personificate, animalele din povestirile Elenei
Siupiur devin personaje în adevãratul sens al
cuvântului. Elocvent în acest sens mi s-a pãrut,
de pildã, calul din textul Mingea de pe autostradã.

Proza autoarei redã existenþa dintr-o
perspectivã emoþionalã, sensibilã aducând cu sine
o fãrâmã din mirarea aproape magicã cu care
privesc copiii obiectele din jurul lor. Aici cred cã
rezidã miza cãrþii de faþã, în inocenþa procesului, a
privirii, nu neapãrat în valenþele sale morale. Astfel
cã volumul Copilãria mea pe-un ambalaj de
ciocolatã este un bun prilej de meditaþie ºi
redescoperire a tainicei fascinaþii cu care fiecare
dintre noi a descoperit cândva lumea.

Vasile Vidican

Drumuri întortocheate

Scriitoarea Lavinia Bârlogeanu propune vari-
ate reflecþii asupra psihicului uman ºi a felului în
care acesta ajunge sã modeleze lumea
înconjurãtoare – în noul sãu roman, Acolo, publicat
la editura Nemira în 2014. Ne sunt înfãþiºate
incursiuni fanteziste ºi volatile în felurite dimensiuni
obscure, cu miza finalã a descoperirii ºi reîntregirii
Sinelui. O alegere naturalã pentru autoare, a cãrei
expertizã devine problematicã; pe de o parte,
erudiþia psihologicã întãreºte credibilitatea tematicii
psihiatrului ca personaj central ºi îi autentificã modul
sãu de relaþionare ºi de (auto)percepþie, pe de altã
parte, însã, tinde sã mãrgineascã libertatea
imaginativã a cit itorului printr-o înþesare
terminologicã ºi hiperanaliticã ce contrasteazã cu
un spaþiu fictiv slab reprezentat, comun, al
obiºnuinþei ºi al trivialului.

Destinele personajelor se întretaie deasupra
graniþelor temporale, spaþiale sau chiar ale aºa-
zisei realitãþi, cãci totul se încheagã graþie
experienþelor extracorporale ce permit fuga prin
tablouri. Aceastã fragmentare se concretizeazã
la nivel vizual prin delimitarea fiecãrei înaintãri în
hãþiºul acþiunii, printr-o înfãþiºare a unei picturi;
semnificaþia lor este revelatoare, cãci reprezintã
cheia de interpretare a elementului criptic psihic.
Universurile paralele, istoriile personale ºi
episoadele erotice sunt strâns legate de nucleul
sufletesc al personajelor, fiecare trãsãturã
fluidizându-se. Întrebarea centralã a demersului
epic devine clarã abia dupã o bunã parte a cãrþii
ºi forþeazã limitele perceptibilului, descãtuºând
posibilitatea rãtãcirii nebuneºti. Revelaþia bruscã
a nevoii stringente de adevãr ºi autenticitate
personalã, în ciuda tuturor complicaþiilor, trezeºte
interesul spre final, însã pierde din posibilul im-
pact, printr-o retezare abruptã a firului narativ.
Suntem lãsaþi pãrtaºi ai unei lupte neterminate, cu
un conflict interior care pune ºi mai multe întrebãri
în loc sã rãspundã.

Deºi nu angajeazã lectura din primul moment,

Anotimpuri
experimentale
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romanul Acolo ajunge sã intrige prin fuziunea
banalului cu profunzimile subconºtientului. Lipsa
consistenþei epice destabilizeazã, totuºi, fluxul
cãlãtoriei interioare.

        Ioana Crãciun

Poezia pietrelor
Nordului

 Cartea lui George Vulturescu, Negurã ºi
caligrafie, este publicatã în 2014, la Editura Eikon,
Cluj-Napoca, reflectând o revenire asupra stilului
liric din primele cãrþi ale autorului. Versurile
schiþeazã un univers dramatic, într-o combinaþie
de emotivitate ºi amintiri. Explorarea lexicalã
permite o remodelare a sensurilor existenþei, prin
conturarea altor scenarii de viaþã.

Sunt abordate teme izvorâte dintr-un interior
neliniºtit, expuse cotidianului. Limbajul este uneori
clar, alteori obscur, iar seriozitatea dominã
discursul. Maniera este una expresionistã, lirica
fiind misterioasã ºi abruptã uneori, poezia fiind
construitã în jurul unor angoase, controlate de
atmosfera nordicã “În Sãtmar nu se va naºte niciun
poet.../ Pe paturile lui de fier se zvârcolesc femei
sterpe:/ viespii cu aripi forjate din Turn le
ademenesc auzul...” Cartea este desfãºuratã pe
mai multe voci, într-o orchestrare de oratoriu care
încearcã sã ilustreze devenirea textului, cu
momentele sale de plenitudine ºi de cãdere. Se
pleacã de la delimitarea, într-o gamã de interogaþii
anxioase, a stãrii de „Nord” care se identificã la
George Vulturescu cu starea de poezie. Nordul
reprezintã mai întâi o ipostazã tenebroasã a fiinþei,
e figurarea unui fel de inconºtient colectiv în care
bântuie animalitatea amorfã ºi agresivã, asociindu-
se scrierii care face sã þâºneascã la suprafaþã
semne ale infernurilor interioare: “Trece câte o
umbrã pe lângã tine/ trecem ºi noi ºi umbrei i se
pare cã suntem umbre/ din care chiar Divinul ne
vorbeºte:/ – E negurã, zice, ce cauþi prin negurã?/
„Nu sunt pe drum, mã apãr, sunt în bibliotecã/ ºi
scriu. Doar literele mele cãlãtoresc,/ doar cu ele
vorbeºti precum cãlãreþul prin vifor cu calul…”/
Rãbdãtoarea voce continuã:/ – Nu e caligrafie ceea
ce faci, e negurã, îþi spun./ Ca sã scrii trebuie sã
vezi:/ tu nu ai ochi.../ Cum te-aº putea vedea cã
rãtãceºti prin negurã/ dacã n-aº fi înapoia ochilor
tãi?/ Îmi ridic mâna evlavios, îmi fac cruce/ dar
literele mele se ºterg una câte una.” 

Textele poetului George Vulturescu prezintã cu
încetinitorul un mit caracteristic Nordului, cu toate
trãsãturile sale tematice repetate în succesiunea
expunerii lor. Dacã lumea este o oglindire a
interiorului nostru, atunci ºi aceste fragmente merg
lent de la un nord geografic la un Nord spiritual. Se
remarcã astfel treptat aceastã alunecare dinspre
suprafaþã înspre abisul lãuntric. Prezenþa indicelui
nordic exprimã rãcealã, pietrificare ºi duritate.
Simbolul cuþitului este notabil în multe dintre poeme,
ceea ce face evidentã o imposibilitate a ieºirii din
sfera de  interiorizare, din propria angoasã. Structura

poeziilor  se caracterizeazã prin expresii intense,
prin viziune ºi ardoare.

Poemele încearcã sã dea realitate unor simþuri,
sentimente, trãiri legate de existenþa care tinde spre
experimentarea de noi formule. Se creeazã astfel
distorsiuni ale realului ºi cotidianului, tocmai prin
încercarea de a se desprinde de normele stabilite
ale artei, prin schimbarea  limbajului care  tinde spre
dinamism. Poemele lui George Vulturescu introduc
cititorul într-un univers imaginar, ireal, rece de cele
mai multe ori, însã încãlzit de un sentiment de
suferinþã ascuns, interorizat. Termenii  “negurã” ºi
“caligrafie” din titlu, sunt elemente între care se
realizeazã de fapt poezia lui George Vulturescu,
între un realism fantastic ºi o hieroglifã poeticã.

Anca Pascu

Breviar de tertipuri
literare

Eseurile lui Luca Piþu din volumul Temele
delicate ale timpului nostru (Editura Opera Magna,
Iaºi, 2014, 241 p.), constituite în jurul unor teme
de esenþã politicã sau literarã – sau chiar politico-
literarã –, suferã într-un punct esenþial, ºi anume
limbajul. Dorinþa de epatare dominã întregul volum,
devenind manierã, în sensul în care autorul face
abuz de termeni ultra-personalizaþ i,  de
împrumuturi lingvistice adaptate limbii române, de
mixajul eclatant de citate preluate din latinã,
francezã sau germanã care îl sufocã pe cititor.
Nota umoristicã ºi ironicã e certã în acest demers
care se vrea înrudit cu parodiile contemporane
asupra literaturii vechi, cu jurnalismul literar, cu
textul de coloraturã politicã, dar care e înþesat, în
acelaºi timp, de trimiteri triviale ºi termeni
colocviali. Autorul nu ezitã sã punã în „scenã”
nume cunoscute ca Alexandru Muºina, Gheorghe
Crãciun, Ion Pop, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu
sau Emil Cioran, care fac obiectul unor re-citãri
aproape ostentative. Trecutul României
comuniste, implicaþiile politice ale instituþiilor
culturale, relaþiile internaþionale pe plan literar ºi
academic-instituþional, întâlnirile mai mult sau mai
puþin private ale scriitorilor, evenimentele cotidiene
ale vieþii universitare – reprezintã subiectul atât
de savuros disecat de Luca Piþu, care nu pierde
nicio ocazie pentru a devoala secrete aºa-zis
politice, a demasca imposturi, a ataca intimitãþi sau
a da verdicte literare. Astfel, autorul insistã asupra
experienþei sale academice de netãgãduit, dar
care capãtã o nuanþã încãrcatã cu ornamente de
vocabular insolit. Ceea ce se vrea o mostrã de
libertate lingvisticã ºi de inventivitate care sã
capteze atenþia unui cititor rafinat se transformã
într-o carte ermeticã, scrisã pe un ton maliþios
declarat, unde intenþia de revelare radicalã a
adevãrului literar sau politic se poate confunda
uºor cu frustrarea personalã. În consecinþã,
imaginea de rebel pe care autorul ºi-o creeazã în
acest volum tinde spre o complicitate greu
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În cãutarea iubirii ºi
bucuriei

Iubirea ºi Bucuria sunt douã motive esenþiale
în poezia lui Ioan Petraº, cu precãdere în Bucuriile
epifanice (2000), Cartea bucuriilor epifanice (2007),
Lãcrimarul înflorit (2010), Candelabrele Cerului
(2012). Iubirea este o cãutare continuã; nu este doar
eros, cu sentimentul coborât în teluric, deºi nu
lipseºte coordonata aceasta, dar nu este nici exaltare
misticã, adoraþie necontrolatã ori extaz pânã în sfera
de pierdere a umanului, ci este un fel de dramaticã
frãmântare continuã pentru punerea de acord a
simþirii cu înþelegerea, a dorinþei cu aspiraþia. Ritualul
poetic se desfãºoarã sub semnul bucuriei ºi al
înfloririi, nu însã prin grila facilitãþii, ci mai ales a
cãutãrii.

Poezia lui Ioan Petraº nu este o descriere a
unui spaþiu mirific, edenic, ci mai ales o cãutare a
acestuia. Descrierea presupune o poziþionare
staticã, de constatare, pe când cãutarea este
dinamicã, cu o accentuatã propensiune spre
iscodire, spre descoperire. Poetul cautã un tãrâm
originar pierdut cândva, iar mitologia sa poeticã urcã
spre aceste timpuri originare. Aici stã ºi nota de
profunzime a poeziei lui Ioan Petraº, în vibraþia
tragicã a acestei cãutãri, în regãsirea spaþiului
originar, genezic, în recuperarea timpului creaþiei ºi
reconfigurarea toposului edenic.

Motivele Iubirii ºi Bucuriei nu lipsesc nici  în
volumul Lumina din mierea de salcâm (Editura
Limes, Cluj-Napoca, 2015), dar sunt trecute în plan
secund de motivul Luminii. Existenþa se deschide
spre Luminã, cautã Lumina, aspirã spre Luminã.
Simbolul nu este unul simplu, ci cu multiple
semnificaþii.

Citatele din textul biblic, din Paul Claudel,
Franz Kafka, Léon Bloy, Sf. Teofan Zãvorâtul
întãresc coor-donata culturalã a poeziei. Poezia
este iniþiere, cãutare, încercare de înþelegere a tainei
pentru a vibra la unison cu aceasta, poziþionare în
raport cu marile mistere spre care vii cu sfialã,
punând în miºcare resursele sensibilitãþii, ale
credinþei, ale experienþei dobândite în lumea marilor
mistici. Acest drum al iniþierii nu este uºor, dar
trebuie parcurs, chiar de ar fi sã treci prin toate
vãmile pustiitoare cum ar spune Ioan Alexandru în
Vãmile Pustiei.

Observãm în poezie un echivoc al simbolului,
o ambiguizare a textului poetic, aºa cum, de fapt,
cuprinde adevãrata poezie. Poezia Mi-e sufletul cu
faguri de luminã plin este sugestivã pentru aceastã
capacitate de a construi în balansul amfibologiei.
„mi-e sufletul cu faguri de luminã plin/ pecetluit cu
mierea gândurilor tale/ cu cât mã-ndepãrtez tot mai
spre tine vin/ ºi ochii tãi croiesc celestã cale//  mi-s
mâinile de dorul tãu aprinse/ se zbat în ele faguri

realizabilã cu cititorul, fiind, într-adevãr, un demers
critic „delicat”, dupã cum o afirmã, încã de la
început, titlul.

Gianina Druþã

Jurnalul unui poet frãmântat între vremea care
nu mai are rãbdare ºi vremea care nu mai face
sens, iatã ce ne propune Daniel Sãuca cu volumul
sãu La centru, prin nord-vest apãrut în 2015 la
editura ªcoala Ardeleanã. Volumul este structurat
în douã mari capitole : un prim capitol, Andantino,
dedicat în special însemnãrilor de jurnal ºi
acoperind mai mult de douã treimi din carte, ºi
capitolul final, In modo di marcia funebre, un scurt
capitol în care poezia are cuvântul.

De o luciditate la limita disperãrii ºi o sinceritate
deconcertantã pe alocuri, însemnãrile penduleazã
între un prim capitol caracterizat prin redarea frustã,
dar concisã a unor fapte precise, presãrate cu
meditaþii amare asupra ”minunatei lumi noi” ºi cu
strãfulgerãri ironice bine dozate ºi ultimul capitol în
care poezia concentreazã intensitatea trãirii ºi redã
percutant apãsarea vidului metafizic.

Jurnal al amãrãciunii, acest ”portret al artistului”
la 40 de ani ne pune faþã în faþã cu starea de fapt
deplorabilã a lumii în care vieþuim : când paradigma
creºtinã devine insuficientã pentru a face faþã
întrebãrilor esenþiale stârnite de momente de crizã
ale existenþei („credinþa pare o deschidere care
închide”, „nu pot trãi ca o legumã credincioasã”), dar
ºi de contactul cu filme ºi cãrþi noi sau mai vechi,
când nici alteritatea nu e salvatoare (ci sursã de iluzii
ºi insatisfacþii) ºi, cu atât mai puþin, „vecinãtatea cu
tine”, când nu te mai inspirã nici oraºul-matrice, dar
nici cele în care ajungi împins de necesitate, când
nici întâlnirile bahice nu mai sunt ce-au fost…

În aceastã lume ce o ia razna, meciurile de
fotbal (competiþiile în general) mai stârnesc
interesul. Pentru cã permit evadarea din realul
apãsãtor. Trimiterile la vorbele lui Andrei Pleºu
sunt ºi ele sursa unor meditaþii ironice (ºi fin auto-
ironice) amintind de distopia lui Huxley. Cãlãtoria
spre centru (dinspre nord-vest) vãzutã ca o
încercare de re-centrare a fiinþei dã ºi ea
rezultate derizorii. Iatã de ce toate însemnãrile
converg spre o acumulare de tonuri sumbre pe
care o redã cel mai evident titlul micului capitol
de poeme din final: In modo di marcia funebre.

Iatã aºadar o carte ce pare a se citi uºor,
dar care nu înceteazã sã ne interpeleze, care ne
dã prilejul întâlnirii cu sine, dar ºi al raportãrii la
”lumea nebunã” în care trãim - o scriere a
prezentului nostru, a cotidianitãþii postmoderne,
filtratã de sensibilitatea unui poet.

Simona Ilieº

Divagãri esenþiale

de argint/ þi-aº pune în odaia ta de vise/ un pumn
de stele ca sã nu te mint// în trupul tãu mi-am
cuibãrit visarea/ ºi am simþit în mine-atâta
primãvarã/ îmi clocotea în vene sângele ca marea/
sãruturile tale sunt mãnãstiri de cearã.”

Poezia  lui Ioan Petraº este una a fineþii ºi
frumuseþii expresive cu o atentã cultivare a
expresiei de sonoritate muzicalã.

Alexandru Ruja
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Cezar Pârlog, scriitor care a practicat un
întreg arsenal de meserii total opuse lumii
scrisului: „Fost sudor, sergent în armata þãrii la
revoluþie, muncitor necalificat, magaziner,
comandant de punct de lucru întreþinere la calea
feratã, poliþist militar”, uimeºte în volumul lui de

Libertatea limbajului în
tablouri narative

Þinutul bucuriilor
ascunse

Încã din primele pagini ale volumului Þinutul
bucuriilor ascunse. Sfârlezii (Oradea, Editura
Aureo, 2015), am avut sentimentul cã poeziile lui
Alexandru Sfârlea trebuie citite în surdinã. Versurile
senine sunt urmate de pasaje melancolice,
sentimentele  de regret sunt urmate de optimismul
unei schimbãri.

Motto-ul, Eu sunt un altul, ne pregãteºte pentru
o carte dominatã de auto-reflexivitate. Sfârlea îºi
analizeazã trãirile, uneori cu multã subiectivitate,
alteori detaºat, creând un univers poetic al bucuriilor
ascunse, intime. Poetul rememoreazã, relateazã,
reflecteazã asupra propriului eu. Influenþa mediului
claustrant lasã un impact puternic asupra individului,
îl influenþeazã, îl schimbã, lucru scos în evidenþã
prin versuri precum: „ne-am molipsit/ fãrã drept de
apel/ de la aceastã lume/ tot mai lipsitã de imunitate”.

Regretul, amestecat cu suferinþa, boala, nu îl
descumpãnesc însã pe poet; acesta se zbate
pentru a obþine o îmbunãtãþire a propriei condiþii:
„vom încerca sã venim de hac/ chiar propriilor
noastre neputinþe”. În poemul Greierii depresivi,
nostalgia vremurilor dispãrute se manifestã pe
fragmente „din Bach ºi Chopin”, pianistul „strivind
între clape o beznã sângerie“. Existã un conflict
între mâinile poetului – mâna care scrie ºi mâna
care stopeazã actul creator. Eul liric i se adreseazã
lui Policarp, interlocutorul sãu, care este surprins
fie ca participând activ la trãirile poetului, fiind un
pãrtaº la acestea, fie ca o entitate înþeleaptã menitã
sã cântãreascã sentimentele expuse – „Poli-
capiule”, „Alexandru + - Policarp”, „Policarpe”; în
Recurs la metodã, Policarp vorbeºte „despre viaþa
crudã, maºterã ºi dubioasã”.

A ajunge în acest þinut al bucuriilor ascunse
este o metodã de eliberare, însã aceasta presupune
sacrificii. Ceea ce se aflã dincolo de acest þinut este
nu exaltarea, ci inevitabila moarte, care urmãreºte
aproape obsedant gândurile poetului, provocând
senzaþii de greutate, nesiguranþã, chiar teamã. Cãci
moartea înseamnã încetarea creaþiei, dupã cum ni
se sugereazã în poemul Riscuri exotice: „la groapa
de gunoi a oraºului;/ acolo, într-un loc ardeau mocnit/
niºte foi gãlbui”. Renunþarea la conflictul interior se
face însã în mod dificil cãci „– poemul nu încetase
încã sã se zbatã”.

Aºadar, speranþa rãmâne în continuare
implantatã în mintea poetului, chiar dacã, ajuns în
ºi-a început explorarea în lumea creaþiei.

Andreea Stoica
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debut (Flori, fete, fiþe sau bãieþi, exerciþii ºi alte
întâmplãri, apãrut în anul 2014 la Editura Tracus
Arte, Bucureºti). Volumul de prozã scurtã
cuprinde teme, dimensiuni ºi viziuni diferite.
      Lectura este captivantã, întrucât autorul
îmbinã cunoºtinþele sale de istorie cu întâmplãri
absurde de zi cu zi. Cezar Pârlog abordeazã
stiluri diferite, uneºte limbajul colocvial cu cel
formal. La început autorul creeazã senzaþia cã
textul lui este un jurnal, deoarece scurtele
istorioare fac parte din experienþa personalã de
viaþã. Fiind o carte compusã dintr-un amalgam
de poveºti, nu existã o temã centralã, fiecare
prozã scurtã fiind individualizatã prin teme
specifice, de la scene de comedie, pânã la scene
groteºti. Predominant este umorul, cu urme fine
de sarcasm. Libertatea limbajului prin care autorul
ºocheazã este tipicã pentru generaþia actualã.
Aceastã libertate a limbajului îi oferã posibilitatea
autorului sã scrie fãrã artificii de stil, fãrã descrieri
exorbitante sau detalii irelevante legate de
personaje. De cele mai multe ori, autorul se
autoironizeazã ºi îºi recunoaºte propriile greºeli.
Personajele din povestiri sunt bine puse în
valoare, chiar dacã sunt folosite nume comune
ºi meserii comune, chiar dacã sunt personaje
negative sau dacã acþiunea are loc într-un metrou
sau la muzeu.

Atrage atenþia legãtura pe care autorul
reuºeºte sã o creeze între povestiri, firul narativ
fiind menþinut de la incipit pânã la final, chiar dacã,
aparent, povestirile nu au nicio legãturã unele cu
altele. Povestirea din final: „Albã-ca-zãpada ºi
cei ºapte pitici, povestea continuã...” dã o ultimã
undã de umor, iar personajele sunt redescoperite
dintr-o altã perspectivã. Aceastã povestioarã
este plinã de poveþe ºi este singura care atrage
dupã sine concluzia clarã a scriitorului.
        Aºadar, o carte care meritã cititã, pentru cã
reuºeºte sã menþinã atenþia pe tot parcursul
lecturii, pentru cã izbuteºte sã îmbine elemetele
din experienþa de viaþã cu cele de istorie ºi chiar
pentru cã ºocheazã.

     Liza-Mara Baltã
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Când eram la ºcoalã, îmi fãcea o deosebitã
plãcere sã le desenez mustãþi personalitãþilor din
manuale. Îndeplineam acel act profanator cu o bucurie
ba ingenuã, ba sfidãtoare, de parcã aº fi împins niºte
idoli perimaþi de pe soclurile lor prãfuite; fiindcã, pentru
mine, oricâtã malignitate ar fi rezidat în rolurile istorice
ale acestor personaje notorii, forþa/autoritatea lor
postumã era, astfel, inactivatã. Dintr-o anumitã
perspectivã, Hitler are parte, în piesa lui George Tabori,
Mein Kampf, de un tratament asemãnãtor: peste
figura dictatorului, teribilã, abominabilã – ºi încremenitã
ca atare în imaginarul colectiv –, autorul traseazã,
din câteva linii parodice, portretul unui fanfaron
inofensiv. Demersul sãu nu se opreºte, însã, la un
haz de necaz simplist, ori la pastiºarea superficialã a
ororii naziste. Cumva, tânãrul Adolf, în infatuarea sa
plinã de stângãcie, are puterea de a trezi în cititor/
spectator o înduioºare deconcertantã, aproape
ruºinoasã, dar inevitabilã, ca ºi când deznodãmântul
vieþii sale ar fi încã nescris.

Pe aceastã tulburãtoare dialecticã între candoare
ºi infamie mizeazã ºi Sorin Leoveanu în construirea
rolului principal din spectacolul lui Alexandru Dabija,
care se bucurã de un constant succes pe scena
Naþionalului clujean. Intenþiile lui Tabori sunt, astfel,
materializate într-o superbã portretizare a rãului „în
gãoace”, pe cale sã irupã cu binecunoscuta sa forþã
anihilantã. Interpretul îºi ridiculizeazã personajul cu un
simþ al mãsurii ireproºabil, gata sã se opreascã la limita
parodiei depline, pe care nu o încalcã, însã, niciodatã.
Aºadar, Hitler este ironizat pânã ce începe sã capete
contururi umane. O atare strategie actoriceascã îl pune
pe privitor într-o situaþie stânjenitoare, aproape
imposibilã. Râsul sãu, de altfel incontrolabil, are, în pro-
pria conºtiinþã, un ecou plin de vinovãþie.

În interpretarea lui Leoveanu, saltul existenþial
pe care îl face Hitler – la început un biet artist aspirant
ºi, ulterior, ajutorul de nãdejde al Morþii – pare lesne
de urmãrit. Protagonistul este drenat, pe alocuri, de
biografia sa arhicunoscutã ºi lãsat sã evolueze într-o
lume ostilã, pentru care el nu valoreazã (încã) nimic;
abi aapoi, prin câteva gesturi exagerate comic ºi prin
discursul exaltat, lãsat sã cadã într-un caraghioslâc
total, se realizeazã crochiul dictatorului, menit sã
aminteascã publicului de cine râde ºi, mai ales, de
cine începe sã se lege afectiv. Gesturile militãreºti ºi
retorica agresivã construiesc imaginea familiarã,
iconicã, a liderului nazist, pentru ca, imediat dupã,
aceasta sã se topeascã, din nou, în persoana
pictorului bleg ºi neprihãnit.

Jocul acesta cu contrastele este, însã, prezent ºi
în alte elemente ale spectacolului. Cu un spirit ludic de
o specificitate incontestabilã, Dabija intercaleazã
secvenþe cvasi-realiste, construite minuþios, cu

Adolf faþã în faþã cu
Hitler
Alexandra Dima

momente muzicale de o evidentã inspiraþie brechtianã.
În prima parte existã douã lumi paralele, care nu se
intersecteazã efectiv. Evreii sãraci, coabitanþi ai unui
azil de noapte, formeazã propriul lor univers miniatural,
organizat într-o enclavã securizantã. De cealaltã parte,
Moartea ºi alaiul ei de muzicanþi au o prezenþã (aparent)
strict decorativã, menitã sã comenteze ºi sã anticipeze
evoluþia lui Hitler. Acesta din urmã este liantul dintre
cele douã grupuri de personaje, perturbându-le
existenþa unora ºi fiind urmãrit, dacã nu chiar vânat, de
ceilalþi. În partea a doua, când logica situaþionalã este
spartã definitiv, iar supranaturalul se manifestã, cât se
poate de firesc, în spaþiul revendicat anterior de o
convenþie aproape realistã, protagonistul devine an-
tagonist, iar Leoveanu descarcã în rolul sãu o energie
distructivã pe care, anterior, ºi-o ponderase. Adolf cel
cast, stângaci ºi benign îºi asumã rolul de cãlãu cu
voioºia elevului complexat din spatele clasei, cãruia
tocmai i s-a oferit un loc de seamã pe avanscena istoriei.

Aceastã stranie ºi bruscã metamorfozã, care
conduce spre o lepãdare a slãbiciunii ºi vulnerabilitãþii
viitorului Führer, altereazã complet atitudinile
personajelor, raporturile dintre ele ºi tipul de comic
preponderent. Tonul spectacolului devine mai grav.
Totul (inclusiv decorul) se descompune, se
deformeazã ºi se dezagregã. Doar Hitler este la fel
de imperturbabil ca Moartea, gata sã cucereascã
lumea (inclusiv Noua Zeelandã) braþ la braþ cu
aceasta. Ieºirea lor din scenã, însoþitã de chicoteli
malefice ºi de o dãnþuire de rãu augur, are o notã
grotescã ºi dezolantã. În acest moment, personajul
lui Adolf Hitler se desãvârºeºte, îºi regãseºte acea
familiaritate iconograficã de care Leoveanu îl
scuturase, parþial, pânã atunci.

Existã, în lumea din Mein Kampf, pe care
Alexandru Dabija a proiectat-o cu rigoare de-a dreptul
inginereascã, ceva ce ne forþeazã sã meditãm la
natura propriei noastre veselii, cât ar fi ea de sãlbaticã
ºi de impetuoasã; cumva, ajungem sã ne
deconstruim, automat, propriul râs, chiar imediat dupã
ce, în efervescenþa comicã a momentului, l-am
slobozit necontrolat. Parcã, dincolo de hazul nebun
al unei bufonerii persiflante, ar pândi o istorie
monstruoasã, traumaticã, gata sã ne dea peste
degete, în scopuri disciplinare, la orice semn de
amuzament. ªi totuºi, noi continuãm sã râdem. Hitler,
cãruia Tabori, dimpreunã cu Dabija, i-au (re)desenat,
în cheie parodicã, celebra mustãcioarã (probabil cu
aceeaºi vervã cu care Duchamp a „masculinizat-o”
pe Gioconda), capãtã, în aceastã interpretare
actoriceascã, o dualitate pe alocuri descurajantã
pentru spectatorul neprevenit, care nu va mai ºti cum
sã se poziþioneze moral în raport cu (anti)eroul. Totuºi,
cred eu, o astfel de nedumerire îi este cu totul beneficã.
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   Lucrãrile lui Marius Bercea sunt „cele mai
expresioniste dintre cele realizate de generaþia
peste 30 clujeanã” (Jane Neal, Art Cities of the Fu-
ture – 21st Century Avant-Gardes, ed. Phaidon,
Londra, 2013, p. 68), pictorul fiind „pe punctul de a
deveni unul dintre cei mai puternici coloriºti din
generaþia lui” (Jane Neal, „ªcoala de la Cluj”, ARTA,
nr. 2-3/2011, p. 75). Mai mult decât atât, aflãm cã
pictorul „a devenit unul dintre cei mai stabiliþi artiºti
din ªcoala de la Cluj, construind pe un fundament
solid o încredere crescândã pentru a explora
traseul personal” (Adrian Sutton, „Foreword”,
Marius Bercea, catalog de expoziþie, ed. Galeriei
Blain|Southern, Londra, 2014, p. 5). Utilizarea
intuitivã a culorii aminteºte de experimentele
avangardiste, iar peisajele sale deþin o dozã
semnificativã de energie, insuflã o interpretare
haoticã a ceea ce este reprezentat pe pânzã:
„Ceruri de un albastru profund, de un galben
sulfuros sau de un alb imaculat planeazã deasupra
unor construcþii futuriste din anii ‘60-‘70, situate
printre dealuri rotunjite sau în câmpii acoperite de
iarbã” (J. Neal, Art Cities of the Future..., p. 68).
Prin urmare specificul artistului constã în culoare
ºi luminã. Este un bun manipulator al luminii
reflectate pe culoare, realizând uneori contraste
agresive prin intermediul acestor douã elemente (
Sunset of Joy, 2012). Datoritã interesului faþã de
arhitecturã, Bercea va include figurativ arhitectura
în pictura sa, aºadar, aflãm cã „arhitectura
modernistã pe care o reprezintã Bercea este
invadatã de vegetaþie” (J. Neal, „ªcoala de la Cluj”,
p. 75), natura fiind cel de-al doilea motiv principal
al picturii sale: „opera sa evocã un respect sãnãtos
pentru puterea naturii” (J. Neal, Art Cities of the...,
p. 75). Natura este omniprezentã în pictura lui
Marius Bercea, acesta având o dublã interpretare
faþã de peisaj: „stadiul natural virginal ºi stadiul
urban civilizat” (A. Sutton, „Foreword”, Marius
Bercea, p. 5). Mergând mai departe pe filonul
tematicii naturii, un element important este cerul,
pe care pictorul îl figureazã sub diferite aspecte
cromatice, de la un cvasi-negru foarte întunecat la
galbenul-portocaliu radiant, aceastã diversitate fiind
poate datoratã „dragostei pe care artistul o poartã
peisajului montan din copilãria sa, un peisaj cu
ceruri joase ºi mereu schimbãtoare” (J. Neal,
„ªcoala de la Cluj”, p. 75). Pictarea cerurilor atinge
subiecte îngrijorãtoare ale societãþii contemporane
prin sensibilitatea artisticã, pictorul fiind interesat
de „ameninþãrile pe care poluarea ºi radiaþia le
prezintã pentru peisaje ºi populaþie” (p. 75), folosind

figurarea cerului ca „o metaforã pentru calamitãþi
anterioare sau iminente” (J. Neal, Art Cities of the...,
p. 75). Revenind la tematica arhitecturalã, pictorul
figureazã elemente de arhitecturã într-un mod ironic,
al reprezentãrii unor clãdiri „sinonime cu
totalitarismul, care au fost inspirate de idealuri
arhitecturale utopice ºi de imaginarul ºi misterul
care învãluiau cursa spaþialã” (p. 75). Punctul de
plecare a fost seria de portrete ale arhitecturii
moderniste utopice, pictorul fiind „captivat de natura
bizarã a multor clãdiri apãrute în Europa de Est,
Balcani sau America de Sud în anii 1960-1970” (J.
Neal, Art Cities of the Future... , p. 69). De la acest
punct iniþial, Bercea a dezvoltat o modalitate unicã
de a lucra, ce ar putea fi descrisã ca „arheologie
inversã” (p. 69), adicã o formã de a evidenþia, a
interioriza structurile arhitecturale. Prin urmare, cele
douã motive picturale, natura ºi arhitectura, sunt
îmbinate în figuraþie prin intermediul culorilor utilizate
în mod spontan, provocând o intensitate cu
caracter haotic care poate conduce la un „caracter
abstract al unei macro-experienþe” (p. 69), adicã
procesul de a provoca privitorului senzaþia de
rãtãcire într-o multiplicitate de semne sau
semnificaþii. Cele douã motive, prin intermediul
culorii aplicate spontan ºi fãrã delimitãri exacte
creeazã o incertitudine a ceea ce este reprezentat:
„Uneori pare ca ºi când griul asfaltului, verdele
vegetaþiei ºi cerul îºi schimbã locurile între ele, în
termeni de culoare, pentru a evoca o anumitã orã
din zi, sau chiar o perioadã istoricã” (p. 69). Altfel
spus, aplicarea culorii imaginar pe o structurã care
în realitate nu poate deþine o asemenea culoare
face o trimitere exactã la arborele albastru à la Paul
Gaugain. Aºadar funcþia imaginativã este prezentã
în primul rând prin aplicarea culorii nepotrivite
asupra anumitor structuri sau elemente picturale,
iar în cel de-al doilea caz, discutãm despre
îmbinarea elementelor din diferite pãrþi ale lumii ºi
integrarea lor într-o picturã, artistul apelând la
amintiri din imaginar pentru reprezentare, iar
privitorul are ocazia sã observe elemente
arhitecturale din Transilvania în compania peisajului
deºertic al Californiei: „nu este uºor de determinat
unde se terminã Clujul ºi începe California” (A.
Sutton, „Foreword”, Marius Bercea, p. 5) (Punch
the Sky, 2012)

He Never Seen Temptation – Nu a cunoscut
niciodatã tentaþia

(2008, ulei pe pânzã, 40x30 cm)
În aceastã picturã este reprezentat un copil, cu

Formaþia
figurativului la
Marius Bercea
Robert Terciu

A
R

T
E

 V
IZ

U
A

L
E



113

o vârstã cuprinsã între 10-12 ani, în prezenþa unui
brad, þinând o jucãrie de pluº în mâna stângã. Privirea
personajului este nuanþatã nostalgic, nu reprezintã
euforia sãrbãtorilor de Crãciun, bãiatul nu zâmbeºte,
ci priveºte focalizat spre spectator: „perspectiva
punctului de fugã aminteºte de compoziþia fotograficã”
(Louisa Elderton, „Exiled in the Light”, Marius Bercea,
Londra, 2014, p. 15), înfãþiºând o expresie apropiatã
de tristeþe. Prin antiteza creatã de „lumea copilãriei
unde linia dintre utopie ºi distopie este vagã” (p. 15),
putem deduce paradigmele diferite dintre societatea
occidentalã ºi societatea româneascã a anilor ‘80,
reflectate în constituþia umanã, în sentimente, iar în
cazul celei româneºti, în lipsa entuziasmului chiar ºi
în perioada sãrbãtorilor. Este foarte importantã
expresivitatea melancolicã dezvãluitã de personaj,
martor ºi transmiþãtor a condiþiei umane aprofundate,

deoarece discutãm de copilãrie, atunci când conºtiinþa
socialã ºi a mediului înconjurãtor nu este deloc sau
pe deplin formatã. Altfel spus, imaginea unui copil care
pozeazã cu ocazia Crãciunului, alãturi de un brãduþ
modest, cu o jucãrie ºi în prezenþa unei mici biblioteci,
aratã precaritatea nivelului de trai, care nu devine rel-
evant decât în reflectarea sa asupra sentimentului
uman, evidenþiat de atitudinea nostalgicã a copilului
„apãrat de strãlucirea orbitoare a dorinþei consumiste”
(p. 15), prezentã în orice imagine a unui copil în ziua
Crãciunului, înconjurat de cadouri, cu zâmbetul pueril
datorat dragostei de care acesta este înconjurat,
simbolizatã probabil superficial prin materialism, însã
un materialism imperceptibil pentru copil. Tonalitatea
construcþiei picturale conduce la acelaºi sentiment:
melancolie acutã într-un moment presupus de
fericire.
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Irina Petraº a avut un vernisaj la Galeriile
Steaua, dupã o absenþã de un sfert de veac, spune
ea. Mãrturiseºte cã s-ar fi apucat, dupã lungi
amânãri de la o varã la alta – pentru cã erau ori
prea încãrcate, ori prea triste – sã îºi afunde
degetele ºi mâinile pânã la cot în vopsele ºi sã le
întindã pe pânzã, simþind cu voluptate nu doar
textura, nu doar materialitatea, ci culoarea,
metafizica nãscãtoare de imagini, cãci nu picta dupã
vreun model, dupã ceea ce ar exista în realitate, ci
dupã cele ce existã în propria-i minte, flori, clãdiri,

personaje, strãzi, obiecte inexistente în viaþa realã,
cu atât mai vii în imaginea ei, în vise, pe care – ne
dezvãluie chiar IP – nu le poate transpune cu
adevãrat, sunt prea colorate, prea intempestive,
mâna devine neputincioasã vizavi de ceea ce
cuprinde ochiul interior.

Au vorbit despre picturile ei, cum era anunþat
pe afiº, persoane competente în a-i descrie
demersul, sunt sigurã cã vor fi scrise articole despre
ceea ce s-a întâmplat azi, dar eu am de gând sã
transcriu câteva gânduri ce-au dat buzna peste
mine când am apucat sã vãd picturile pe simeze,
norocoasã sã fiu singurã în salã, neinfluenþatã de
vreun comentariu din timpul deschiderii vernisajului.

Când intri în galerie, te izbeºte negrul tablourilor
ºi ramele negre – ca de cavou, zise Cãlin Stegerean
–, sunt sumbre – dupã Adrian Popescu. Le-am
început ca jocuri de luminã – povesteºte IP, dar
adãugând diferite patine, jucându-mã cu variantele
lor, m-am trezit cã toate s-au întunecat precum le
vedeþi. ªi aºa este, sunt purtãtoare de mult negru,

Întunericul luminos
Hanna Bota

de întunecimi în diferite nuanþe, de obicei nuanþe
calde, câte o patã roºie, una portocalie, din când în
când izbucneºte un alb de pânzã, mai ales când e
vorba de pereþi, pereþi subþiri, de carton, fãrã volum,
ca o iluzie de spaþiu absent. În rest, negru. Dar nu
întuneric, ci luminã captatã, luminã þinutã prizonierã,
scãpatã câte puþin, ca niºte emisii de cuante
mãsurate dupã un algoritm interior, holografic.

Tablourile erau, fiecare, o plonjare în gãurile
negre care, dupã spusele fizicianului Hawking, nu
sunt total negre. Ele mai scapã câte un pic de
informaþie. Cu forþa lor gravitaþionalã colosalã atrag
tot ce intrã în raza lor de acþiune, nici lumina nu
poate sã scape de gravitaþie, rãmâne captatã
înãuntru, dar, din ceea ce „a scãpat” ar fi formatã
lumea noastrã vizibilã, cãci dincolo de orizontul unei
gãuri negre nimeni nu ºtie ce se aflã, acolo masa
pare sã fie infinitã, iar timpul inexistent, dupã for-
mula relativitãþii lui Einstein. Poate nu întâmplãtor
pictura pornea iniþial de la jocul de lumini (suntem
în Anul Internaþional al Luminii) ca apoi sã cadã
captivã dincolo de orizontul gãurii negre,
întunecându-se totul.

De remarcat sunt titlurile, nu s-a vorbit despre
ele, dar în cazul acesta – Irina Petraº fiind un om
al cuvântului – combinaþia dintre culoare ºi titluri
nu doar întregea o manifestare artisticã, ci
direcþiona trãirea spre un parcurs aparte, diferit faþã
de starea iniþialã, când încã nu cunoºteai ce
însemnãtate i s-a dat de cãtre artist, apoi te trezeai
cã dintr-o nebuloasã, ca dintr-un halou difuz de
relaþionare, ºi se stabilea un drum, cuvântul fixa
lumina de dincolo de întunecimi în structuri clare:
niºte flori deveneau Vitraliu, cinci sticle/borcane
erau Simpozion, un buchet într-o vazã erau
Ferestre, o pãdure de copaci albi era Pãdurea
neagrã, o siluetã privind fãrã ochi un vârtej de foc
ca o galaxie se dovedi a fi Miezul lucrurilor, ºi þi se
pãrea cã toate, evident, erau chiar aºa.

Exerciþii de luminã

Cãrarea pierdutã



115

Festivalul “Cluj Modern„
Între muzica tineretului ºi
tinereþea muzicii

Cristina Pascu

C
R

O
N

IC
A

  
M

U
Z

IC
A

L
Ã

În contextul unei vieþi muzicale efervescente,
arcuite firesc în virtutea evenimentelor ºi direcþiilor
generale ale colectivitãþii, se impune tot mai mult
prezenþa originalã ºi beneficã a tinerilor. Capitalã
Culturalã a Tineretului (statut ce onoreazã oraºul pe
toatã durata anului), oraºul de pe malul Someºului a
fost gazda celei de-a unsprezecea ediþii a Festivalului
de Muzicã Contemporanã „Cluj Modern”. Astfel, anul
acesta, manifestarea s-a desfãºurat sub genericul
unificator „Young is modern”, generic reflectat generos
în întreaga substanþã a programãrii.

Festivalul poartã cu sine pecetea câtorva
personalitãþi importante ce au construit cu migalã
aceastã manifestare valoroasã: acad. Cornel Þãranu
- director fondator, prof. univ. dr. Adrian Pop - director
artistic ºi prof. univ. dr. Vasile Jucan - director executiv.

Parcurgând cronologic festivalul, sâmbãtã, 18
aprilie a avut loc „Cluj - à la carte”, o „expoziþie” a
creaþiei compozitorilor clujeni din toate generaþiile. Am
ascultat astfel lucrãrile lui Cristian Bence-Muk, Iulia
Cibiescu-Duran, Ciprian Pop, Rãzvan Metea. Partea
a doua a cuprins un spectacol de poezii-cântece re-
unite sub titlul Cinci tablouri cu umbre(le), muzica fiind
scrisã de cunoscutul compozitor Constantin Rîpã, pe
versurile poeþilor clujeni: Sânziana Mureºan, Ovidiu
Pecican, Marcel Mureºanu, Constantin Cubleºan, Ion
Mureºan. Un concert de deschidere marcat de o
frumoasã îngemânare a intenþiilor muzicale ale
numeroºilor interpreþi ºi o eficienþã expresivã
deosebitã, datoratã ºi scenografiei realizatã de Liliana
Moraru, regiei de Ina Hudea ºi a light design-ului de
Dan Lupea.

Duminicã, 19 aprilie, a avut loc recitalul Vox cum
cordes - minunatã împletiturã sonorã a cvartetului de
coarde Arcadia întreþesut cu cãldura vocii sopranei
Mihaela Maxim ºi cu acompaniamentul pianistic
asigurat de Horia Haplea. Artista a impresionat prin
vocea sa timbratã, condusã cu fineþe ºi siguranþã.
Parcurgând itineriariul muzical-ideatic al pieselor, am
simþit evoluþia substanþei emoþional-expresive: de la
candoare ºi lirism pânã la tragismul unor lucrãri în
primã audiþie, compuse de György Orbán, Viorel
Munteanu, Ciprian Ion, Leonard Dumitriu, ªerban
Marcu. Pianistul Horia Haplea a rãspuns sensibil la
volutele expresive ale sopranei, contribuind la
reliefarea sensurilor fiecãrui lied. Cvartetul Arcadia ne-
a impresionat ºi de aceastã datã prin interpretarea
unui repertoriu foarte dificil: Anton Webern, Ernst
Krenek, Sofia Gubaidulina ºi Fünf Liebeslieder pe
versuri de Rainer Maria Rilke pentru voce ºi cvartet
de coarde de Adrian Pop.

Concertul Young is Modern a revelat un dialog
muzical internaþional, în care ansamblul AdHOC a

interpretat în primã audiþie nouã lucrãri semnate de
tineri compozitori din Cluj, Basel, Bucureºti, Budapesta
ºi Berna. Condus ºi afirmat de dirijorul Matei Pop,
ansamblul AdHOC este format din studenþi, având o
formulã instrumentalã maleabilã. Cu o preferinþã totuºi
pentru sonoritãþile orchestrei de camerã, AdHOC
manifestã respect pentru partiturã, pentru spiritul ºi
valenþele sale semantice, ceea ce constituie o
particularitate esenþialã. Abordând creaþiile tinerilor
compozitori, ansamblul AdHOC ne-a conferit mãsura
capacitãþii sale interpretative, a înþelegerii fiecãrei
lucrãri în parte: Nemanja Radivojevic, Demetre
Gamsachurdia, Aurelian Bãcan (Cluj) – Shaman
pentru clarinet solo (o dublã demonstraþie de mãiestrie
instrumentalã ºi componisticã) p.a.a., Mathieu
Corajod, Diana Rotaru – Chant du sommeil – p.a,
Bálint Horváth (Budapesta) – Three Studies for En-
semble (d-e-a-c variations) – p.a.a., Török-Gyurkó
Áron (Cluj) – Rezonanþe – p.a.a., Alexandru Murariu
(Cluj) – El Niño – p.a.a.
(lucrare distinsã cu Premiul de compoziþie - muzicã
de camerã la Concursul Internaþional „George
Enescu”, 2014).

Un concert care s-a bucurat de succes ºi de un
public numeros a avut loc marþi, 21 aprilie, la Colegiul
Academic, unde am fost invitaþi la concertul Jazz is
Modern!. În universul magic al acestei muzici, ne-a
purtat chiar solista Elena Mîndru, prin interpretarea ºi
alocuþiunile sale. În cadrul proiectului Elena Mîndru
Finnection, fosta studentã a Academiei de Muzicã
clujene, actualã doctorandã la Academia „Sibelius”
din Helsinki, Elena Mîndru a fost acompaniatã de
Sampo Hiukkanen – vioarã, Tuomas J. Turunen –
pian, Eero Seppä – contrabas, Anssi Tirkkonen – tobe.
Un mozaic de piese compuse de solistã, de Tuomas
J. Turunen, Dan Variu, ºi, în final, cunoscuta ºi
fascinanta Siciliana Blues de Cornel Þãranu.

Miercuri, 22 aprilie am avut privilegiul de a
participa la un caleidoscop ºtiinþific de comunicãri în
cadrul simpozionului cu tema A vedea sunetul, a auzi
imagini. Invitatul special, key-note speaker, a fost
Nicholas Cook, de la Universitatea Cambridge din
Marea Britanie. Se impun menþionate câteva nume
care au fãcut posibilã reelizarea acestui moment im-
portant: Bianca Þiplea Temeº (coordonator), Adrian
Pop (iniþiator), Pavel Puºcaº (moderator).
Comunicãrile au aparþinut unor nume de referinþã în
peisajul muzicologic naþional ºi european: Marta
Szoka ºi Ewa Kowalska-Zaj¹c (Academia de Muzicã
£ódŸ, Polonia), Octavian Nemescu, ªtefan Firca
(Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti),
Gabriel Banciu, Bianca Þiplea Temeº, Adrian Borza,
Raluca Rad (Academia de Muzicã “Gheorghe Dima”),
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Elena Mândru Finnection

Diana Ligeti
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Ansamblul AdHOC

Carmen Chelaru (Universitatea Arte „George
Enescu” Iaºi), ªtefana Þiþeica (Münchener
Rundfunkorchester). A fost un prilej al schimbului de
idei, al confruntãrii valorilor, incitând toþi participanþii la
analize ºi comparaþii stilistice marcate de preferinþe
ºi crezuri estetice proprii, cu elemente de ordin struc-
tural, filosofic, semantic etc.

Joi, 23 aprilie, am cãlãtorit în timp ºi spaþiu în
cadrul recitalului cu titlul „Axis Mundi via Paris”.
Violoncelista Diana Ligeti (Franþa) ºi trio-ul Axis Mundi
alcãtuit din Radu Dunca – vioarã, Aurelian Bãcan –
clarinet, Eva Butean – pian ne-au fost cãlãuze într-un
program extrem de complex ºi variat: Ulpiu Vlad –
Echoes II, György Kurtág, George Balint, Henri
Dutilleux, Roman U. Vlad, Luciano Berio, Philippe
Hersant. Ne-am bucurat astfel cã una dintre cele mai
valoroase interprete, Diana Ligeti, exponentã a ºcolii
de interpretare clujene, ce propagã ºi cerceteazã
muzica contemporanã, prin prisma propriilor
demersuri creatoare, relevã substanþa ºi originalitatea
unor lucrãri definitorii din literatura pentru violoncel. A
fost un program dens ºi dificil, raportându-ne la
multitudinea conotaþiilor indicate de partiturile alese
sau la complexitatea intrinsecã a execuþiei.

Iar vineri, 24 aprilie, când începând cu ora 19
am ascultat-o din nou pe Diana Ligeti pe scena
Colegiului Academic interpretând, alãturi de Orchestrã
simfonicã a Filarmonicii de Stat „Transilvania”,
Concertul pentru violoncel ºi orchestrã de Adrian Pop,
am realizat încã o datã virtuozitatea ºi potenþialul

extraordinar al solistei. Tot vineri seara, am ascultat
lucrarea lui Cornel Þãranu - Cantus gemellus – p.a.a.
(recitator Köpeczi Sándor), care exploreazã, cu
ambiþia redescoperirii ºi revalorificãrii unor vechi
resorturi constructive, forme de exprimare complexe,
în care coexistã timbralitãþi ºi dozaje instrumentale
arcuite sensibil.Nucleul generator (revelat chiar în titlu)
a marcat ethosul întregii piese, o muzicã mãiestrit
elaboratã, aliatã unei esenþializãri expresive proprii
personalitãþii compozitorului. Programul a cuprins ºi
piesa tânãrului Sebastian Androne – Erebos – p.a.a.
– o lucrare ce s-a remarcat prin eficienþa scriiturii in-
strumental-orchestrale, liniile timbrale construite cu
talent ºi mãiestrie. A urmat piesa compusã de Adrian
Iorgulescu – Kaleidoscope – p.a, cu participarea
trioului vocal 3 o’clock, apoi lucrarea lui Wojciech Kilar
– Krzesany – p.a. – partiturã sinonimã cu un univers
timbral dinamic, sonoritãþi luxuriante, un discurs sonor
ce evolua cu dezinvolturã pe coordonatele unei muzici
deschise, marcate de straturile arhetipale ale
folclorului polonez. Orchestra a transformat datul
concret al partiturilor în congruenþe pline de sens, iar
sound-ul colectiv a fost cu totul aparte, efect al
mãiestriei dirijorului Horea Andreescu.

Revenind la prezenþa tineretului, acest Festival
a constituit un nou prilej de a afirma cu îndreptãþire cã
tinerii interpreþi ºi compozitori formaþi de ºcoala
muzicalã româneascã dovedesc, prin evoluþiile lor,
cã pasiunea ºi munca atât a dascãlilor, cât ºi a lor se
metamorfozeazã în certitudini artistice de marcã.
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Din iniþiativa distinºilor mei ex-colegi & buni amici
echinoxiºti Corin Braga ºi Ruxandra Cesereanu, pe
parcursul anului universitar curent am fost invitat sã susþin
un Curs de imaginar musical pentru masteratul Facultãþii
de Litere a UBB Cluj. Îmi face plãcere sã public în paginile
Jazz Context lucrarea de seminar a studentului Marius
Viorel Puºcaº, denotând interes ºi aplicaþiune pentru
una dintre temele interdisciplinare dezbãtute în cadrul
Cursului. Acesta s-a desfãºurat într-o atmosferã de
emulaþie, datoratã – primordialmente – receptivitãþii
intelectuale a celor aproximativ 40 de masteranzi. O
experienþã pe cât de stimulativã, pe atât de  încurajatoare.
<Virgil MIHAIU>

Cultura jazzului
între
alb ºi negru

Datoritã imigranþilor, societatea americanã, cu
istoria sa revendicatã de la marile curente ale gândirii
europene ºi nu numai, a permis coabitarea ºi înflorirea
unor idei pe care într-un alt mediu cu o tradiþie proprie,
probabil, nu le-am fi întâlnit. Unul dintre lucrurile
asociate „Lumii Noi” este o direcþie artisticã în
domeniul muzicii, mai exact jazzul. Acest gen muzical,
care constituie, dupã cum vom observa ulterior, o
stare de spirit ºi o întreagã istorie specificã unei clase
sociale, ia naºtere prin coabitarea mai multor culturi
muzicale, opuse în ceea ce priveºte complexitatea
ºi dezvoltarea privite din punctul de vedere al
structurilor sonore, într-un mediu sensibil la aceste
diferenþe ºi la nevoia de ierarhizare. În cele ce
urmeazã, vom încerca sã revelãm intersectarea,
împletirea ºi, în cele din urmã, fuziunea dintre cultura
jazzului ca artã ºi cultura societãþii americane din
perspectiva ideologiei politice. Este cea mai
importantã direcþie artisticã pe care a adus-o scena
culturalã americanã, aflatã într-o strânsã legãturã cu
propria-i societate.

Imaginea pe care America ºi-a promovat-o ºi pe
care cei mai mulþi europeni o au despre „pãmântul
fãgãduinþei” are la bazã egalitatea în drepturi a tuturor
cetãþenilor, indiferent de naþionalitate, religie etc. Însã,
paradoxal, aceastã imagine are la temelie contrariul,
luând naºtere ºi fiind promovatã într-o epocã în care
sclavia ºi segregarea rasialã erau înfloritoare. Este
interesant de observat cum la limita dintre secolele
XIX ºi XX, când opresivitatea societãþii americane se
manifesta vizibil asupra populaþiei de culoare, aceasta
înalþã însuºi stindardul libertãþii ºi al egalitãþii în drepturi
prin jazz (valori afirmate chiar de cãtre populaþia
americanã albã).

Marck C. Grindley afirmã cã jazzul s-a nãscut
ºi a crescut în New Orleans (Mark C. Griedley,  Jazz
Styles – History and Analysis / sixth edition, pp. 32-
33). Într-un loc cu dezvoltare a vieþii de noapte se
impunea ºi binedispunerea clienþilor prin muzicã.
Astfel, trupele de muzicieni erau foarte solicitate, iar

aceºtia trebuiau sã vinã tot timpul cu ceva nou, aºa
încât au început sã combine stiluri, tehnici muzicale
etc. Au îmbinat rag-ul cu blues-ul, ºi astfel ia naºtere
jazzul, care iniþial se voia a fi o muzicã dansantã.

Cu toate cã jazzul era o parte consituentã din
evoluþia culturii lor, negrii nu au fost acceptaþi de cãtre
americani (în aceastã perioadã de predebut a jazzului
primele douã decenii ale secolului trecut) ca membri
ai aceleiaºi societãþi, menþinând discrepanþele dintre
populaþia albã ºi cea neagrã. La intersecþia dintre
cultura africanã ºi cultura americanã, pe fondul unui
amalgam de naþionalitãþi ºi influenþe culturale, au
apãrut în domeniul muzicii noi stiluri ºi genuri muzicale,
specifice populaþiei de culoare, din cauzã cã „albii”
nu admiteau sã preia structuri sonore de la o populaþie
inferioarã. Motivul lor principal (ºi real) era
incapacitatea de a accepta o stãpânire a elementele
de teorie muzicalã din partea negrilor. Amintim aici
genul muzical care a susþinut ºi oferit jazzului mate-
ria primã pentru a se dezvolta ºi care ulterior ºi-a
menþinut existenþa în paralel cu acesta, „blues-ul, care
se lamenteazã, plânge, grohãie, înjurã: este într-
adevãr <<negrul ticãlos>> care este versantul
întunecat al <<negrului de spectacol>>, al ministrel-
ului , al <<negrului înãlbit>>” (Gilles Mouellic, Jazzul,
o esteticã a secolului XX). Într-o primã ipostazã a
jazzului se încearcã o reproducere mimeticã a vocii
umane, a naturii în sine prin intermediul instrumentului
muzical. Venind din partea populaþiei negre, aceste
plânsete, grohãituri, înjurãturi, sunt la un nivel ridicat
de expresivitate, rezultând din puternica implicare
emoþionalã datoratã opresiunii perpetuate de albi.

Odatã cu Louis Armstrong, emblema jazzului din
New Orleans, acest mimetism a vocii umane prin
intermediul instrumentului se rãstoarnã. Din punct de
vedere tehnic ºi tonal, Louis Armstrong nu a fost
egalat. El nu încerca o imitare cu trompeta a vocii
umane, ci imita mai degrabã vocal sunetul
instrumentului, de unde ºi acele pasaje onomatopeice
asemãnãtoare notelor vibrate ale instrumentului, fãrã
înþeles semantic, dar cu o încãrcãturã expresivã ºi
esteticã ridicatã. (Mark C. Griedley,  Jazz Styles-
History and Analysis- sixth edition).  Prin intermediul
acestor cântece, negrii refulau împilarea din partea
nativilor ºi promovau mai degrabã o muzicã expresivã
decât armonioasã. „Expresivitatea excepþionalã a
interpreþilor de jazz se naºte din aceastã voinþã de a
transpune pe instrument efectele vocilor cântãreþilor
de blues sau de gospel. De unde o multitudine de
grohãituri, glissando-uri, inflexiuni susþinute, guiþat,
vibrato-uri, sunete în afara registrului (...) acest
expresionism marcheazã prezenþa unei fiinþe umane
în spatele muzicianului, a corpului sãu ºi exprimã o
dorinþã constantã de a face din jazz muzicã fizicã,
apropiatã câteodatã de o stare de transã. Interpretul
trebuie sã-ºi individualizeze execuþia; calitatea acestei
personalizãri va fi esenþa operei sale” (Ibidem, p.37).
Datoritã implicãrii muzicienilor „cu trup ºi suflet” în
muzica pe care o cântau, se ajunge la o reprezentare
a lor înºiºi în aceasta, fapt emblematic pentru cultura
neagrã. Aceastã formã a muzicii se evidenþiazã prin
câteva procedee care sunt considerate în aparenþã
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valoroase doar din punct de vedere estetic, însã vom
observa cã au repercusiuni în istoria societãþii
americane, sau sunt cel puþin o formã de reprezentare
a imaginii acesteia.

Ar trebui sã vorbim, în primul rând, despre
actul improvizaþiei, care este chintesenþa jazzului. Albii
vedeau acest gen de muzicã din punctul de vedere
al improvizaþiei ca o zvâcnire animalicã, ceea ce nu
ar permite o încadrare a jazzului în rândul muzicii culte.
Însã ºi actul de creare spontan, în libertatea sa de
exprimare, este încadrat de anumite limite impuse de
linia armonicã a melodiei, muzicianul având
posibilitatea, totuºi, sã se miºte în aºa fel, încât
deviaþia de la zona de structurã fixã sã fie suficientã
pentru a genera efectul scontat, ºi totuºi, nu foarte
aproape de limitele impuse armonic, întrucât prin
depãºirea acestora se iese din siajul structural al
muzicii. În aceastã formã de a cânta se reflectã ºi
ideologia americanã, în care ar trebui sã existe exact
acest gen de libertate, de a te putea exprima liber ºi
de a avea posibilitatea sã te individualizezi în raport
cu societatea. Dacã ar fi sã pãstrãm paralela dintre
jazz ºi societatea americanã, atunci libertatea ºi
individualitatea, care se supun normelor societãþii, îºi
pot gãsi echivalentul în spontaneitatea ºi improvizaþia
pe care le presupune jazzul (libertãþi muzicale ce
trebuie, totuºi, înscrise ºi ele într-o linie sau regulã
muzicalã). Deºi cântãreþii de jazz aveau libertatea
improvizaþiei, era necesar sã þinã cont de ceea ce
cânta restul trupei, astfel sã nu se ajungã la
suprapuneri dizarmonice, deoarece „hazardul nu joacã
un rol decât în structurile ritmice ºi armonice bine
stabilite”  (Gilles Mouellic, Jazzul,o esteticã a secolului
XX). Totuºi, acest gest al improvizaþiei ºi denaturarea
într-un mod artistic a unei fraze sonore forþeazã jazzul
ºi-l împinge spre o categorie a efemeritãþii. „Jazzul
este singura artã care nu existã decât în timpul
performãrii ºi numai atunci”  (ibidem).

Un efect la fel de important precum improvizaþia
este cel adus în structura sonicã a jazzului de
fenomenul numit „blue note” (denumire datã treptelor
a 3-a ºi a 7-a din gama majorã europeanã, alterate
coborâtor aproximativ cu un semiton). „Notele
albastre” diferenþiazã ºi aduc, în acelaºi timp, un plus
jazzului faþã de structura clasicã a notaþiei europene.
Blue note-urile „tulburã apele ºi perturbeazã o ierarhie
devenitã lege.” (ibidem, p.50). De aici ºi pânã la
imposibilitatea muzicienilor albi de a gãsi ºi argumenta
coerent o cheie de notaþie pentru jazz nu a fost cale
lungã. Blue note-ul, împreunã cu improvizaþia ºi alte
elemente de rafinament ale interpretãrii, au scos jazzul
din ierarhiile prestabilite de cãtre muzicienii de facturã
clasicã ºi au dat un nou statut culturii negre. Începând
cu anii douãzeci ai secolului trecut, jazzul ºi întreaga
culturã neagrã sunt complet conturate ºi încep sã fie
acceptate de cãtre americani, unii cântãreþi albi chiar
încercã sã preia acest gen muzical, însã – timp de
ani buni – nu vor reuºi sã facã jazz în adevãratul sens
al cuvântului, ci mai curând doar o imitare a acestuia.

Odatã cu formarea ºi acceptarea jazzului ca
formã muzicalã cu caracter teoretic, apar trupe de
muzicã jazz bazate pe instrumente de suflat cu ancii

sau din alamã etc. pentru partea de solisticã, utilizând
instrumente de percuþie ºi instrumente cu coarde
pentru armonie ºi ritm. Un alt element expresiv pentru
cântãreþii de jazz, ºi, de altfel, pentru întreaga societate
americanã, o reprezintã organizarea acestor trupe.
De exemplu, la începutul piesei toþi instrumentiºtii
cântau aceeaºi linie melodicã ºi aceeaºi armonie,
urmând ca fiecare în parte sã-ºi exprime propria
variantã asupra temei melodice respective,
încadrându-se deopotrivã în linia armonicã ce
rãmânea neschimbatã. Interesantã este relaþia dintre
soliºtii instrumentiºti între ei, dar ºi cu ritmica ºi
armonia. Fiecare instrumentist îºi va începe solo-ul
bazat pe improvizaþie în continuarea celui precedent.
Astfel se creeazã un lanþ melodic cu variaþiuni diverse
pe aceeaºi temã ºi structurã armonicã. Aceastã relaþie
se regãseºte ºi în cultura socialã americanã, unde
existã libertatea de a acþiona dupã propriile viziuni ºi
aspiraþii, dar în strânsã legãturã cu concetãþenii ºi în
limitele impuse de lege. În aceeaºi ordine de idei, astfel
de formaþii au propus, pentru solo, ºi instrumente
precum toba sau basul, elemente cãrora pânã la jazz
nu le era permis sã iasã în evidenþã.

Aºadar jazzul, dezvoltându-se la confluenþa mai
multor culturi cu ideologii de viaþã diferite, în condiþiile
unei politici de segregare rasialã,  reuºeºte totuºi prin
fenomenele muzicale specifice, rezultate din
amalgamarea structurilor de bazã preexistente, sã
se dezvolte ca artã de sine stãtãtoare. Ca o idee
rezumativã, prealabilã unei cercetãrii amãnunþite în
acest domeniu, putem sã afirmãm cã jazzul este
imaginea reprezentatã artistic a secolului trecut în
ceea ce priveºte ideologia politicã ºi direcþia de
dezvoltare pe care Statele Unite le-au abordat ºi pe
care naþiunea propriu-zisã le promoveazã chiar ºi în
zilele noastre.

                                     Marius Viorel PUªCAª
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Poet’s Corner

Virgil Mihaiu

SURÂSUL
JAZZIFICATORULUI

16 iunie 2014
întâlnire cu
domnul
iosif viehmann
în centrul clujului

nãscut în 1925
(mama mea
venitã pe lume în acelaºi an
s’a dus la cele sfinte
în 2012)

omul e mult slãbit
dar surâzãtor
îmi întinde mâna
zicând:

nu ne lãsãm!
totul pentru muzicã!

*(


