revistă culturală editată de Uniunea Scriitorilor din România
finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale
Anul LXIX * nr. 2 (832) * februarie 2018

Adrian Popescu TOTUL E PE DOS

3

UNGHIURI ȘI ANTINOMII
Cosmina Moroșan PERFORMANCE-UL ȘI GÂNDIREA
CONTEMPORANĂ (II)

CENTENARUL MARII UNIRI
Petru Poantă UNIVERSITATEA (I)

4

Vasile Popovici TEORIA CA PASIUNE

7

48

RECENZII

Noemi Forțiu HOMO VIATOR

51
51
52

participă Călina Părău, Elena Păcurar, Diana Melnic,
Vlad Melnic, Rareș Moldovan, Alina Preda, CarmenVeronica Borbely, Petronia Popa Petrar, Cristina
Popescu, Diana Dupu
9

George Holobâcă [POEM]

52

Victor Cubleșan AM OMIS STABILOPOZII

53

PROZĂ

Iolanda Anastasiei KIERKEGAARD, SATELIȚI, MIXED
MEDIA – TREI VERNISAJE LA ÎNCEPUT DE AN
54

Mihai Țapu DESPRE ARHEU

MODERNITATE – MODERN(ISME)
un grupaj de Sanda Berce

Mircea Ioan Casimcea ȘCOALA SUPERIOARĂ
DE PRACTICI ONIRICE

Maria Chiorean O MICROSCOPIE A TEXTULUI

27

ARTE

Autoportret în oglinda convexă (24): Conrad Hilberry
(traducere și prezentare de Alex Văsieș)
29

Ioana Vlasiu DISCREȚIA LUI IOAN CUCIURCĂ
Cristina Pascu NOËL ANGELIQUE. ROMÂNI
DE SUCCES LA PARIS
Adrian Țion CONTRABASUL ERA NIMFA ȘI NIMFA
ERA FEMEIA

HORIA BĂDESCU – 75

Ioan-Pavel Azap POROROCA

TRADUCERI

Adrian Popescu EXCELENȚA BALADISTULUI
Petru Poantă [FRAGMENT DE INTERVIU]

31
31

CRONICA LITERARĂ
Ion Pop ION VINEA RECITIT

34

Angelo Mitchievici O ISTORIE LITERARĂ ALTERNATIVĂ
CU VEDERE SPRE INTERBELIC
36
Victor Cubleșan IUSTIN ȘI FRUMOASA FĂRĂ NUME

37
39

Maria Fărîmă NAUFRAGII

41

Felix Nicolau POSTMODERNIZĂRI PARABOLICE

Ruxandra Cesereanu SCOTOCIND DUPĂ LICORNELE
NEÎMPĂIATE (A TREIA PARTE A UNUI REPORTAJ
DE GOURMET)
42
Alexandra Turcu ȘI POETELE POT FI CINICE

45

Florin Balotescu CARTEA SPLENDORILOR BURLEȘTI 46
Dan Dănilă [POEME]

47

Radu Toderici O ADEVĂRATĂ PREMIERĂ

56
58
59
60
61

JAZZ CONTEXT
Virgil Mihaiu ETERN-TÂNĂRUL GAIO BIG BAND
LA 35 DE ANI

63

Ilustraţia numărului: Ioan Cuciurcă
Pe copertă: Flash /trup/ (fotografie, 1980/ 2017)
(detaliu)

Director: Adrian Popescu Redactor şef: Ruxandra Cesereanu
Redactori: Victor Cubleşan, Vlad Moldovan, Radu Toderici
Redactor asociat: Virgil Mihaiu
Consiliul consultativ: Aurel Rău, Ion Pop, Titu Popescu, Nicolae Prelipceanu, Ion Vlad
http://revisteaua.ro/
Revista se găseşte de vânzare la sediul redacţiei din Cluj, str. Universităţii nr. 1.
Abonamente se pot face la Uniunea Scriitorilor din România, Calea Victoriei nr. 133, Bucureşti
(contact: steluta.pahontu@gmail.ro şi dl. Eugen Crişan tel. 0212127988 sau 0727872276)
Revista Steaua încurajează dezbaterile de idei, polemicile principiale, dar nu se identifică
neapărat cu opiniile exprimate de acestea.
Potrivit art. 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor.
ISSN 0039 – 0852

S

ărbătoarea lui Eminescu de la Botoşani, din 15
ianuarie, unde am fost prezent, a fost precedată
de un recital nepotrivit al unei poete încurajată la
debut de mulţi critici serioşi. Dar stupoare, ce am
auzit acolo, la Botoşani, nu era poezie, ci un manifest
virulent, de rostit, dacă ţinea morţiş autoarea să-l
rostească, oriunde, dar nu pe scena Teatrului municipal Mihai Eminescu, din oraşul şi de ziua naşterii
poetului. Ce lipsă de generozitate, să te urci pe scenă,
înaintea laureatului pentru Opera Omnia din acest
an, Aurel Pantea, şi să detonezi, terorism mental,
în sala arhiplină, o grenadă cu schije de vulgarităţi,
rănindu-i pe numeroşi spectatori de bună-credinţă.
Mulţi oameni ai locului s-au retras, iar mulţi, nu
numai dintre aceştia, au protestat exasperaţi, ba
unii dintre ei chiar au spus că din taxele lor se dau
premiile şi se organizează manifestările omagiale
pentru Eminescu, nu pentru defularea unor resentimente, ale unor frustrări şi prin acte de evident
cabotinism. Egoism, lipsă de maturitate ori dorinţa
de a intra prin scandal în memoria publicului? O
tactică probabil de auto-promovare (negativă)? O
provocare avangardistă, de reţinut cu amărăciune?
Practic, o sărbătoare naţională a fost deturnată
minute întregi din cauza vanităţii unei poete, care
avea, poate, de plătit poliţe unor indivizi cu mental
macho, dar nu spectatorilor. Preţ de un sfert de oră,
vulgaritatea a înlocuit bunul-simţ, neantul agresiv
a înlocuit substanţa literară, iar tonul impertinent a
înlocuit stilul civilizat. Un act insolent, deloc în spiritul acestei Zile numită a culturii române, unde de
bine, de rău, ne concentrăm atenţia nu pe demolare
şi pe deconstrucţie, ci pe valorile literare ale tradiţiei
şi ale prezentului (cu spirit critic, bineînţeles, nu
muzeal-hagiografic), pornind de la cel care a dat
strălucire limbii române. A fixat-o în expresivitatea
sa nobilă sau irizată popular, pregătind-o pentru
sublim sau abstract. Atunci de unde această dorinţă
de a coborî în smârcuri cerul cu stele? Nicio clipă nu
s-a gândit nimeni că momentul de maxim interes
cultural, decernarea unui premiu de poezie, premiu
purtând un nume identitar pentru români, premiu
solid, greu de contestat valoric, dorit de mulţi autori
de prima mână, ajuns la a XXVII-a ediţie, prin osteneala lui Gellu Dorian şi a forurilor locale, va fi ştirbit
de o intervenţie subculturală. Ce contrast între

cuvântul laureatului pentru Opera Omnia, Aurel
Pantea, o alocuţiune densă, recunoscătoare celor
care i-au deschis calea înţelegerii literaturii majore –
Vasile Dan, Ion Pop, alţii – şi textul autoarei cu nume
de personaj antic, pus pe epatare. Laudatio ţinut
de Al. Cistelecan a fost şi el un exemplu de claritate intelectuală şi de inteligenţă critică, analizând
poezia „neagră”, cu miză transcedentală (da, mai
există), tensionată, a lui Aurel Pantea.
Cu ce sunt mai buni politicienii noştri, o parte
mare a lor, care se lăsau filmaţi, vedete jalnice,
acum câţiva ani, încălecând, în costum, cu cravată,
porcul de Crăciun, decât scriitorii noştri narcisişti,
cei cu un eu expandat, care îşi secretă toate vanităţile pe scena literară, practicând un selfie fără
odihnă?
Literatura cred că înseamnă (încă) depăşirea
eului îngust, a legăturilor de familie, de generaţie,
de formaţie, asimilate, metabolizate, pentru a căuta
ceva mai preţios, ceva imperativ-obiectiv, ceva
suprasensibil şi suprapersonal. Eminescu a reuşit.
La nici două săptămâni de la acest incident,
un alt fapt ne-a arătat că trăim în ţara absurdului
devenit normalitate. Majoritatea a hotărât că nu
inteligenţa şi competenţa profesională trebuie să
conducă treburile unei republici de la marginea
Europei, ci fidelitatea față de alianța la putere, chiar
dacă preţul e umilitor şi degradant. Oricine poate
deveni ministru în România, am aflat la 29 ianuarie
2018, dacă are cine să-l propulseze partinic. Mai
mult, din programul in nuce al celui care va conduce
Ministerul Educaţiei, aflăm că sistemul de notare în
şcoli poate deveni unul secret, iar abrogarea obligativităţii „ghilimelor”, cele producătoare de necazuri „doctorilor” de dată recentă, posibilă, pentru
că nu există „o lege” în acest sens. Practic, în acest
sistem răsturnat de valori, încurajând antiselecţia
și legalizarea plagiatelor, va trebui să înfiinţăm o Zi
a Inculturii Române care să înlocuiască Ziua Culturii
Române. Rectorul UBB, Ioan-Aurel Pop, a dezavuat
numirea de la Educație, iar prof. Mircea Dumitru a
demisionat din CNATDCU, ca protest la desemnarea
actualului ministru. Un ministru care se considera
bucovinean. Ca Eudoxiu Hurmuzachi sau Iancu
cavaler de Flondor, ca Ion Nistor sau Paul Celan? Ca
D. Vatamaniuc și Anița Nandriș-Cudla?
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upă Unire, Transilvania este administrată o vreme
de Consiliul Dirigent, iniţial cu sediul la Sibiu. În
acest scurt interval, se realizează ceea ce contemporanilor, indigeni ori străini, li s‑au părut mai degrabă
miracole. Astfel, stupefiant şi aproape de neînţeles, ia
fiinţă la Cluj, în 1919, Universitatea românească,
supranumită a Daciei Superioare. Există studii monografice temeinice asupra subiectului, însă istoria
„secretă” a naşterii o cunosc cel mai bine cei doi
părinţi fondatori ai instituţiei, Onisifor Ghibu şi Sextil
Puşcariu. Ghibu era numit secretar general al
Resortului de instrucţiune şi culte al Consiliului
Dirigent, iar Puşcariu vine din Cernăuţi, unde fusese
profesor universitar. În memorii şi în alte scrieri ale
lor, ei evocă ori analizează minuţios şi documentat
atît contextul, cît şi întregul registru al formalităţilor
care au făcut posibilă uimitoarea creaţie. În relatările
lor există un acord asupra faptului că ne aflăm într‑un
moment revoluţionar cînd birocraţia conservatoare
poate fi ignorată prin decizii cu aparenţă de ilegalitate. Urmînd procedurile consacrate, Universitatea
n‑ar fi fost înfiinţată mai repede de doi, trei ani. Prin
Resortul de instrucţiuni şi culte, Consiliul Dirigent
simplifică lucrurile şi hotărăşte formarea unei comisii
independente cu 20 de personalităţi: 12 profesori
universitari de la Universităţile existente în ţară şi opt
ardeleni (intelectuali). Preşedintele Comisiei este
Sextil Puşcariu, iar membri, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, D. Gusti, Petre Poni, Gh. Ţiţeica, Em. Teodorescu,
M. Cantacuzino, Şt. Longinescu, I. Teodorescu, M.
Manicatide, Gh. Marinescu şi Juvara; ardelenii: Vasile
Goldiş, Ioan Lupaş, Onisifor Ghibu, Al. Borza, Emil
Haţieganu, Petru Poruţiu, Iuliu Moldovan şi Iuliu
Haţieganu. În numai cîteva luni, aceştia trebuiau să
construiască structura Universităţii cu cele patru
facultăţi (Litere şi filosofie, Medicină, Ştiinţă şi Drept)
şi, mai ales, să asigure necesarul de cadre didactice.
Presiunea şi responsabilitatea sînt enorme, dar în
asemenea condiţii de situaţie limită Sextil Puşcariu
se dovedeşte a fi omul providenţial. El se trage
dintr‑o familie ilustră de cărturari ardeleni, din
Braşov, unchiul său Ioan Puşcariu fiind un cunoscut
animator al vieţii culturale transilvănene, dar şi
membru al Curţii Supreme judecătoreşti din

Budapesta. Studiază filologia şi lingvistica în mari
centre universitare: Leipzig, Paris, Viena, unde, pe
rînd, devine studentul unor celebrităţi precum
Gustav Weigand, Gaston Paris, W. Meyer‑Lübke. La
Universitatea din Viena conduce din 1905 Seminarul
român, de unde, în 1906, trece profesor la Universitatea din Cernăuţi. Din 1905, este membru corespondent al Academiei Române, care îi încredinţează continuarea Dicţionarului limbii române, de care se va ocupa
foarte serios îndeosebi după stabilirea la Cluj. În 1919,
are 42 de ani şi e considerat în mediile academice o
somitate în lingvistică, deşi se remarcase şi ca istoric şi
critic literar. Cum se ştie, intuiţia lui istorică rămâne
descoperirea şi lansarea Poemelor luminii, volumul de
debut al lui Lucian Blaga. Onisifor Ghibu îl convinge
aşadar să se înhame la un proiect care părea mai tuturor utopic. Chiar Ghibu îşi aminteşte că Nicolae Iorga îşi
exprimase public scepticismul în Neamul românesc. Pe
lîngă prestigiul profesional şi experienţa universitară,
mai deţine cîteva atuuri: e ardelean şi familiarizat cu
lumea din fostul imperiu şi, mai ales, e cunoscut în
mediile universitare europene. În Regat a întreţinut, de
asemenea, relaţii solide cu multe personalităţi, cu
Nicolae Iorga în primul rînd. Coordonată de el, Comisia
reuşeşte imposibilul. Onestul Onisifor Ghibu va recunoaşte mai tîrziu, în Amintiri despre oameni pe care i‑am
cunoscut: „Şi aşa, graţie în bună măsură înţelepciunii lui
Puşcariu, care s‑a dovedit foarte la locul ei, s‑a putut
face, în timpul scurt de numai cîteva luni, o universitate
care putea sta cu onoare alături de universităţi cu oarecare trecut şi care, după cum se ştie, a răspuns tuturor
aşteptărilor noastre, ba uneori a depăşit chiar şi cele
mai optimiste aşteptări”. Ghibu e mereu idealizant în
evocările sale, insistînd asupra aspectului eroic şi
exemplar al măreţei înfăptuiri. În schimb, Sextil Puşcariu
vede şi micile slăbiciuni ale ardelenilor, în speţă unele
vanităţi ale celor din Partidul Naţional Român. El impusese din capul locului depolitizarea Universităţii,
exigenţă acceptată în Consiliul Dirigent, însă ulterior
n‑au lipsit intervenţiile nepotiste. Se face o singură
excepţie, cu fratele lui Iuliu Maniu, Cassiu, devenit
profesor la Drept. În evocări ale contemporanilor apare
ca un personaj uşor ridicol, dar simpatic şi discret. Mai
aflăm de la Sextil Puşcariu că printre cei peste o sută de
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cu discursuri entuziasmante şi cu diverse gesturi simbolice, dintre care donaţia regelui Ferdinand de 400.000
lei pentru înfiinţarea unui Institut al istoriei naţionale
are un ostentativ nimb de patriotism. Universitatea şi,
odată cu ea, oraşul devin imaginea esenţializată a ideii
naţionale. Mai mult, poate, decît Alba Iulia, Clujul
corporalizează actul Unirii. Este primul mare proiect
cristalizat al acesteia. Festivităţile durează două zile şi
antrenează o mare mulţime de oameni. Ritualizate, ele
reactualizează actul fondator şi exemplar de la 1
Decembrie. Sentimentul românesc al existenţei este, la
această oră a istoriei, complet „naţionalizat” şi receptiv
la miturile de întemeiere a naţiunii.
Din coregrafia unor asemenea sărbători nu vor
lipsi niciodată costumele populare, căci, în concepţia
vremii, fundamentul naţiunii îl constituie ţăranul. Să
observăm, apoi, că, deşi foarte pragmatică în acţiunile sale, intelighenţia din Ardeal rămîne conectată la
un soi de idealism iluminant, cel puţin prin asumarea
unui destin misionar, acela de formare a individului, respectiv a cetăţeanului, prin cultură. Saltul de
la natură la cultură este unul ontologic, va spune
Lucian Blaga în filosofia sa. Universitatea, învăţămîntul, în genere, au tocmai această misiune, în special
în Ardeal, unde românii au avut un acces extrem de
limitat la educaţie. Universitatea, prin urmare, nu
înseamnă numai o prioritate a unei bune guvernări.
Ea este o paradigmă a lumii noi care se naşte prin
Marea Unire. Într‑o altă perspectivă, universitatea are
regimul unei geneze. Toate compartimentele sale
sînt creaţii absolute. Veniţi, în cea mai mare parte, de
la universităţi din ţară şi străinătate, profesorii inaugurali asigură caracterul cvasi‑mitizant al începutului
prin însuşi prestigiul lor deja confirmat. Cîţiva dintre
ei înfiinţează institute de cercetare care, împreună cu
catedrele de specialitate, produc specialişti de înaltă
clasă. Asistăm, astfel, în acest spaţiu de fervoare
intelectuală, la o succesiune densă de pionierate în
cele mai variate domenii: de la lingvistică şi speologie pînă la istoria medicinii şi oncologie. Ca rector,
în primul an de funcţionare a Universităţii, Sextil
Puşcariu înfiinţează Muzeul limbii române, într‑o
vilă cumpărată de el în strada E. Racoviţă, unde se
găseşte şi în prezent. Cu o echipă de lingvişti foarte
bine instruiţi, continuă aici Dicţionarul Academiei şi
începe Atlasul lingvistic român. Conform regulamentului, el nu rămîne rector decît un an (va mai fi ales
o dată, în 1940, după mutarea Universităţii la Sibiu),
dedicîndu‑se lucrărilor filologice şi lexicografice de la
Muzeu şi muncii didactice de la catedră. El practică în
paralel, şi istoria, şi critica literară, însă instrumentarul
său în înţelegerea şi comentarea literaturii moderne
este inadecvat, cu toate că, printre altele, are intuiţia
valorii şi noutăţii liricii lui Lucian Blaga. De altminteri,
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candidaţi la posturi universitare se găseşte şi Eugen
Lovinescu şi că acestuia i se preferă Bogdan‑Duică.
Opţiunea ni se poate părea astăzi injustă, dar în 1919
Duică avea avantajul originii ardelene şi faima locală a
unui bun istoric literar; iar, pe deasupra, era cumnat cu
Nicolae Iorga. Am putea specula, pe de altă parte, că
stabilirea lui Lovinescu la Cluj ar fi putut schimba destinul criticului. Revenind la Sextil Puşcariu: el are ideea
invitării la Cluj a unor universitari occidentali, respectiv
francezi. Aşa se face că va ţine cursuri aici celebrul
geograf Emmanuel de Martonne, cel care va juca un rol
esenţial în trasarea graniţelor României Mari la
Conferinţa de Pace de la Paris. Tot la iniţiativa lui, se
înfiinţează catedra de Istorie a medicinei al cărei prim
titular este o altă somitate, Jules Guyart, de la universitatea din Lyon. El va fonda Muzeul de istorie a medicinei şi îl va forma pe urmaşul său la catedră, Valeriu
Bologa, care făcuse studii medicale la Jena şi Innsbruck.
Universitatea se deschide în 3 noiembrie 1919 şi primul
ei rector este Sextil Puşcariu. Cursurile încep într‑o
atmosferă obişnuită de lucru. Ca şi cum nu s‑ar fi întîmplat nimic, cu excepţia faptului că profesorii maghiari
au părăsit în bloc instituţia. În realitate, se întîmplase un
fapt extraordinar: formarea unui corp profesoral de
elită care, brusc, a transformat Clujul într‑un centru
universitar cu vizibilitate europeană. Cei mai mulţi
dintre profesorii celor patru facultăţi sînt absolvenţi ai
unor universităţi străine şi s‑au afirmat în specialităţile
lor. Cîţiva sînt academicieni. O asemenea creaţie trebuia totuşi consacrată printr‑un ceremonial public.
Onisifor Ghibu şi Sextil Puşcariu organizează, în consecinţă, o deschidere festivă care va avea loc la 1 februarie
1920. Scenariul e fastuos şi de un simbolism cu un
impact devastator. Miza evenimentului depăşeşte
semnificaţia unei simple inaugurări, cum corect înţelege lucrurile O. Ghibu: „Am vrut să fac din inaugurarea
Universităţii din Cluj nu numai un moment de importanţă ştiinţifică, ci şi unul de importanţă politică. Voiam
să se ştie pentru vecii vecilor că noua universitate nu
era o şcoală oarecare, ci era pilonul principal al drepturilor noastre româneşti în Ardeal, după o mie de ani de
lupte şi suferinţe”. Momentul e delicat politic întrucît
Tratatul de Pace de la Paris nu fusese încă semnat.
Tocmai de aceea, „spectacolul” clujenilor e conceput ca
o imagine a unităţii, dar şi ca una a recunoaşterii internaţionale. În acest sens, profesorii depun jurămîntul de
fidelitate faţă de statul român în faţa Regelui şi a celor
doi Mitropoliţi ai ţării, cel ortodox şi cel greco‑catolic.
La ceremonial erau invitaţi reprezentanţi ai misiunilor
diplomatice acreditate la Bucureşti şi delegaţi ai universităţilor de prestigiu din Europa. Sînt prezenţi nu doar
mulţi universitari europeni, ci şi aproape toţi ambasadorii străini care, în cuvîntările deloc convenţionale,
omagiază tînăra Universitate. Sărbătoarea e grandioasă,

Contemporanii îl admiră pentru erudiţia sa fenomenală, dar şi pentru vocaţia pedagogică. Scrie mult:
studii monografice despre clasici (I. Budai‑Deleanu,
Titu Maiorescu, Vasile Alecsandri, Simion Bărnuţiu,
Gheorghe Lazăr, Petru Maior, Ioan Barac, Eftimie
Murgu), o serie de articole despre M. Eminescu,
precum şi Istoria literaturii române. Întîii poeţi munteni
(1923), excelînd îndeosebi în descrierea minuţioasă,
nu lipsită de culoare, a contextelor în care au evoluat
autorii comentaţi. Se ocupă frecvent şi de literatura
contemporană, însă ca un moralist cu un gust clasicizant. Competenţa sa în materie e şarjată ironic de G.
Topîrceanu: „Lăuda‑te‑ar Bogdan‑Duică”. Adevărul e
că „arhivistica sa literară” (Pompiliu Constantinescu)
constituie o contribuţie esenţială, cu informaţii
de la sursele originare, în cazul multor subiecte de
istorie literară. În posteritate, imaginea lui s‑a voalat,
mai ales că a comis eroarea de a‑l contesta, cumva
pasional şi cu o orbire suspectă, pe Lucian Blaga
căruia, pe deasupra, i‑a obstaculat accesul la catedra
de estetică a Facultăţii de Litere şi Filosofie. Metoda
sa pozitivistă şi pasiunea arhivistică n‑au rămas fără
urmări în filologia clujeană.
(din Petru Poantă, Clujul interbelic. Anatomia unui miracol,
2013)
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în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie, profesorii
clujeni, cei din prima generaţie în special, sînt mai
degrabă remarcabili filologi, lingvişti, istorici literari
pozitivişti sau specialişti în literaturile clasicismului
antic şi premodern. Un fel de model al acestei orientări este, pînă pe la începutul anilor ’30, Gheorghe
Bogdan‑Duică, primul decan al Facultăţii. Născut în
1866 la Braşov, urmează cursuri de filologie la universităţi din Budapesta, Jena şi Viena, dar îşi ia licenţa
la Universitatea din Bucureşti, în 1897. Era căsătorit
cu o alsaciană, fusese profesor în Braşov şi director la
Gazeta Bucovinei din Cernăuţi. După absolvirea facultăţii este profesor, peste un deceniu, la Liceul „Mihai
Viteazul” din Bucureşti. În timpul războiului, e arestat
şi deportat. Devenise un publicist activ, autor al unor
volume de istorie culturală, afirmîndu‑se ca adept al
curentului maiorescian privind mediocritatea literaturii din Ardeal. Din 1919, este profesor la catedra de
Istoria literaturii române moderne, unde va rămîne
pînă la moartea sa, în 1934. Devine un personaj influent al mediilor culturale şi politice: rector, delegat în
Senatul României din partea Universităţii, deputat
liberal. Locuieşte într‑o vilă cochetă, pe lîngă Piaţa
Mihai Viteazul, în care soţia sa are o grădiniţă, frecventată în copilărie de I. Negoiţescu şi Nicolae Balotă.

Marea piramidă /apă/ [sus] & Marea piramidă /aer/ [jos] (fotografie, 1982/ 2017)

Teoria ca pasiune
recum critica sau eseul, teoria literară întreține
și ea legături mai mult sau mai puțini secrete
cu omul care o elaborează, cu istoria cea mare și
cu mentalitățile vremii. Cu alte cuvinte, conceptul
literar, pe care l-am fi crezut eliberat de un fond
uman obscur și de conexiuni extraliterare, poartă
cu sine un substrat adeseori nebănuit, ca orice text
literar veritabil.
Aceasta e teza pe care Carmen Mușat, critic,
teoretician, eseist literar, o susține și o demonstrează limpede, cu numeroase argumente, în recenta
sa carte editată de Polirom, Frumoasa necunoscută.
Literatura și paradoxurile teoriei. Cine e frumoasa
necunoscută? Teoria literară, desigur, a cărei importanță, mai cu seamă în secolul XX, a trecut din când
în când înaintea criticii literare și chiar înaintea literaturii înseși, pe care și-a subordonat-o, ca în cazul
Noului Roman Francez, cu consecințe nefaste și de
durată pentru actul creator.
Cartea începe și se încheie într-o notă personală, a cărei marcă răzbate de altfel în fiecare pagină.
Teoria literară nu este pentru autoare o specialitate
universitară printre altele: e modul personal de
exprimare a pasiunii pentru lectură și pentru literatură, forma prin care cititorul împătimit Carmen
Mușat își plătește tributul față de literatura ca
rezervor de plăcere și ca altă existență ce i s-a dat,
în imaginar.
Formaliștii ruși, precursori ai teoriilor moderne,
au fost primii care au transformat teoria literară
într-un domeniu de cercetare încărcat de pasiuni și
au indus ideea că schemele intime de funcționare
a literaturii pot fi radiografiate, iar ideea aceasta își
păstrează cu tenacitate puterea de seducție pentru
cel ce a apucat o dată să se aplece peste paginile
lor de alchimie intelectuală. Carmen Mușat arată
legătura evidentă dintre ideologia ce a devastat
societatea rusă la începutul secolului deschizând
calea experimentului comunist și avangarda ce
a răscolit literele rusești din aceiași ani. Revoluția
socială și revoluția literară au mers o vreme mână
în mână. Ambele și-au propus să distrugă trecutul
și să creeze o realitate complet nouă. Din acest
exercițiu de „eliberare”, literatura a fost transformată în anexă a propagandei, iar formaliștii ruși,
teoreticieni impenitenți ai literaturii și tovarăși

de drum până la un punct, și-au văzut renumele
transformat în vină. Concluzia autoarei e corectă:
„retorica regimurilor totalitare a avut repercusiuni
majore nu doar asupra vieții cotidiene, ci și asupra
articulării conceptelor.” Un caz impresionant ce ilustrează legătura subterană existentă între conceptul
literar și contextul istoric este cel al lui Mihail
Bahtin, probabil cel mai important și mai fecund
teoretician al secolului trecut. În panteonul teoreticienilor literari, dacă ar fi să imaginam unul, el e
martirul suprem, fiindcă și-a plătit teoria cu ani de
condamnare la muncă forțată, cu amputarea unui
picior, cu interzicerea operei, cu deturnarea unei
cariere strălucite și a întregii sale vieți. Dialogismul,
cronotopul, polifonia, „carnavalul”, „piața publică”
poartă toate o încărcătură subversivă într-un regim
de teroare totalitară – aici zbirii lui Bahtin nu s-au
înșelat. Sunt concepte ce induc ideea de libertate,
de eliberare, de evaziune dintr-un spațiu oprimant.
Cartea profesorului de la Universitatea bucureșteană aduce însă și numeroase alte exemple de mari
teoreticieni din secolul trecut, unele mai cunoscute, altele mai puțin. Erich Auerbach, autoexilat la
Istanbul între 1942 și 1945, este între ei. Mimesis,
lucrarea lui fundamentală, scrisă departe de marile
biblioteci și într-o vreme când bazele civilizației
iudeo-creștine erau amenințate, „este răspunsul
autorului la procesul accelerat de simplificare, de
uniformizare și de disoluție a lumii.” Mimesis este
„reabilitarea culturii iudeo-creștine prin juxtapunerea citatelor din Geneză cu cele din Odiseea, într-o
epocă dominată de ideologia nazistă a arianismului”,
afirmă Carmen Mușat pe urmele lui Geoffrey Green.
Teoria figurii elaborată de Auerbach ar avea la bază
aceeași motivație psihologică, de a crea paralelisme
și apropieri între Vechiul și Noul Testament, între
culturi și rase. (Fac o paranteză aici și mă întreb de ce
acest mod legitim și revelator de a interpreta textul
științific n-ar fi valabil și în cazul lui Mircea Eliade care,
în ciuda tinereții sale legionare, n-a făcut altceva în
toate lucrările sale de istoria religiilor decât să stabilească paralelisme și similitudini arhetipale între
culturile lumii. Metoda sa este, în definitiv, un triumf
al fundamentelor general-umane ce se exprimă
unificator dincolo de divergențele culturale, peste
continente și rase. E o evidență, iar ea nu a împiedicat
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extinderea și asupra operei a blamului aruncat
asupra anilor săi de junețe. Cei ce ar dori demolarea
operei odată cu imaginea vieții sale au dat curs unui
demers în totală contradicție cu hermeneutica sa,
în care au vrut să vadă, aberant, expresia mascată
a unor convingeri de extremă-dreaptă când opera
lui face, dimpotrivă, demonstrația unui umanism de
cea mai largă deschidere.)
Alt exemplu de teoretician influent a cărui teorie
poate fi citită prin prisma biografiei sale ascunse este
Paul de Man, părintele deconstructivismului, universitar american de origine belgiană, cu un trecut
în publicistica din anii expansiunii naziste. Când
dezvoltă o teorie a limbajului bazat pe prosopopee
și pe tropi ca prezențe ce „conțin mereu o absență”
– absență imposibil de rostit, dar mereu acolo –, el
traduce o obsesie personală, de ordin biografic.
Am fost surprins să constat importanța pe
care Carmen Mușat o acordă operei teoretice a lui
Maurice Blanchot, nume cu oarecare sonoritate în
reflecția critică franceză, dar niciodată cu adevărat
central. Autorul Spațiului literar (1955) ca precursor
al textualismului din anii șaizeci, șaptezeci – teorie
ce postulează primatul absolut al textului, moartea
autorului, ignorarea intenției ca origine a sensului,
eliberarea polisemiei latente – ar fi jucat un rol pe
care nici Barthes și nici grupul de la Poétique și Tel
Quel nu l-ar fi recunoscut deplin. Motivul e probabil că Blanchot însuși își datorează ideile unor
precursori mai vechi, Mallarmé și Valéry din literatura franceză sau Poe din literatura americană. O
viziune asupra literaturii debarasată de biografic
și de autor n-ar fi una completamente inocentă în
cazul lui Blanchot, a cărui publicistică din anii de
colaborare cu ocupantul nazist – în paranteză fie
spus, prea puțin probată în cazul său – s-ar vedea
astfel eliberată de un balast greu de dus.
Carmen Mușat nu este însă doar specialist în
domeniul pe care-l predă la universitate, ci și șef de
săptămânal literar, angajat în dispute culturale, ce
se prelungesc și-n volumul de față. Vorbind despre
canonul literar și mai cu seamă despre cel românesc – eterna durere: lista autorilor importanți, a
operelor care contează într-o epoca anume precum
și lista celor care rămân o dată cu trecerea timpului,
diferită de cea dintâi – ea reia un subiect etern fierbinte la noi. Ca destui alții, Carmen Mușat îl arată cu
degetul pe principalul responsabil pentru stabilirea
canonului din ultima jumătate de secol, Nicolae
Manolescu, căruia îi reproșează că „face ordine” (din
orgoliu) și că și-a conceput Istoria într-o vreme când
istoriile nu mai contează. Dovada că totuși contează, și încă mult, e obsesia pe care o suscită peste tot.
Se uită apoi faptul că dacă n-am fi avut azi canonul

stabilit de Nicolae Manolescu l-am fi avut probabil
pe cel de la Luceafărul și Săptămâna sau de la CC
de-a dreptul și, fără exagerare, am fi moștenit o literatură, măcar în parte, diferită. Dincolo de aceste
accente, capitolul de sinteză rezervat canonului
este unul dintre cele mai solide și mai informate.
Pledoaria pentru teorie ca angajare critică este
una dintre cele mai convingătoare, mai vibrante din câte am citit în ultima vreme. În sprijinul
acestei pasiuni devenite profesie, Carmen Mușat
reamintește rândurile luminoase ale lui Gadamer:
teoria „nu este doar actul individual, punctual, ci o
atitudine, o stare în care te afli. Nu este doar a fi
de față în sensul că ești prezent, ci și a fi cu trup și
suflet, ca atunci când, participând la un act ritual
sau la o ceremonie, te identifici cu aceasta, ceea ce
înseamnă întotdeauna și a împărtăși cu ceilalți.”
Didactică fără didacticism, Frumoasa necunos‑
cută însuflețește conceptele și le face să vorbească
o limbă accesibilă. Lucrul n-ar fi fost posibil dacă,
vorbind despre alții, Carmen Mușat n-ar fi pus în
analizele ei propriile valori și pasiuni intelectuale.
Carmen Mușat, Frumoasa necunoscută. Literatura
și paradoxurile teoriei, Iași, Editura Polirom, 2017

Fals tratat de anatomie (creion pe foiţă de studiu)
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n ultimele decenii, mai ales în ultimii zece ani,
bibliografia de specialitate a trecut la o revizuire
a cronologiilor care însoțesc abordările, analizele
și istoria Modernismului, și el supus unor complexe, complicate și cuprinzătoare descrieri, definiri,
configurări. După publicarea în spațiul de expresie
engleză a unor titluri precum After the Great Divide:
Modernism, Mass Culture and Postmodernism (Andreas Huyssen, 1986), Five Faces of Modernity
(Matei Călinescu,1987), cărțile apărute de atunci
încoace admit faptul că Modernismul este un
răspuns posibil la o stare de criză – de natură
ontologică pentru unii autori, de factură epistemologică pentru alții, o stare care, prin recul,
alterează/ modifică sistemele de percepție, cunoașterea, subiectivitatea, limba și modul în care
acestea, toate la un loc, afectează formele și structura oricărei configurații.
Se mai recunoaște faptul ca Modernismul este
un răspuns la experiența modernității – ca etapă
în evoluția societății umane aflate într-un rapid
proces de transformare, modernismul fiind, de la
început, implicat (prin conținut și forme expresive)
– în încercarea acestui tip de societate de a da sens
vieții moderne. De aceea, de pildă, formula-scop
a moderniștilor englezi, „to make it new”, cea care
subsumează spiritul critic, inovator și angajat al
curentului estetic dezvăluie și o altă intenție, aceea
de a-și imagina diferite forme prin care societatea
însăși se poate îmbunătăți.
Există un consens unanim asupra faptului că
termenul se referă la un corpus de opere novatoare,

apărute într-o perioadă de extraordinară emulație culturală, social, economică și politică. Cu
toate acestea, rămân insuficient clarificate două
chestiuni fundamentale care țin de stabilirea (și
definirea) naturii exacte a acestui fenomen artistic, precum și existența unei cronologii unanim
acceptată. Încă se asumă „cronologii” diferite,
asociate unor geografii culturale diverse, geografii
care – din această perspectivă – nu împart lumea
numai în continente, ci, mai curând în „zone”, „regiuni” și „dimensiune națională”, paradoxal raportate
la cosmopolitismul și internaționalismul acestui
curent estetic ce transformă lumea însăși într-un
arhipelag.
Ca urmare, dincolo de puncte de vedere exprimate în culegeri de studii, companioane, treceri în
revistă ale Modernismului, din varii perspective, trei
mari sinteze vin să completeze dezbaterile despre
fenomen. Prima, The Oxford Book of Modernisms
(Peter Brooker, Andrzej Gasiorek, Deborah Longworth, Andrew Thacker, 2010, 1182 de pagini) –
din perspectivă globală, o mare sinteză asupra
modern(ismelor) arhipelagului care este lumea.
Cea de a doua, prima istorie unitară din secolul
XXI – ediție de unic autor – a literaturii moderniste
apărută în spațiul anglo-american, A History of the
Modernist Literature (2015, 596 de pagini) și care
aparține profesorului polonez Andrzej Gasiorek,
de la Universitatea din Birmingham. Ceea ce ni se
pare interesant în istoria lui Gasiorek este analiza
temeinică a primelor patru decenii de Modernism
militant – până la pierderea suflului și trecerea
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acestuia în ceea ce profesorul numește „Modernist
Afterlives”, conceput – ca într-o incantație – în
zona crepusculară de dincolo sau de dincoace de
activismul modernist al primelor patru decenii
europene din viața secolului XX, totul pus sub
semnul beckettian al „Ever tried. Ever failed. No
matter. Try again. Fail again”. Cea de a treia sinteză,
The Cambridge History of Modernism (avându-l ca
editor principal pe profesorul american Vincent
Sherry), include analize ale modernismelor globale
(europene, americane), Manifesto-uri și perspective filozofice, dar și idea, exprimată în „Epilog”
conform căreia modernismul este, mai mult decât
oricând, ceea ce a fost el întotdeauna „analeptic
și retroactiv”, sugerând existența unui proces de
replicare a fenomenului, de multiplicare intempestivă a acestuia care nu mai este un produs al trecutului cu care am fi forțați să relaționăm, ci chiar
„efectul acestei relații în sine, cu un trecut scos la
mezat”(trad. mea).
Preocuparea pentru „ce urmează” după „viziunea liniară a modernismului și timpul împietrit al
postmodernismului” este fără îndoială printre cele
mai interesante și în sinteza Oxford. Ca urmare
a proliferării formelor de expresie culturală, „e
nevoie ca arta să se reinventeze”, susțin autorii
acesteia, pentru a putea participa – pentru întîia
oară – la dialogul global. O analiză asupra unor
astfel de fenomene, care privesc tendințe geoculturale, nu își permite concluzii. Îi revine lui Peter
Brooker misiunea de a scrie un „Epilog” (Afterword)
Și, în siajul diferitelor etichetări teoretice, de data
aceasta cele produse de criticului de artă Nicolas
Bourriaud cu al său „altermodernism”, Brooker
conchide, citându-l pe același Andreas Huyssen
cu reflecțiile sale asupra relațiilor dintre modern și
tradiție, dintre global și local din discuția deschisă
în anul 1986, complicate de reflecții mai recente
(Present Pasts: Urban Palimsests and the Politics
of Memory, 2003): „El [Huyssen] vede diferența
fundamentală dintre un tip de memorie culturală
transformată în bun de larg consum care golește
temporalitatea de sens și conduce spațiul spre
colaps și acele opere cultural-artistice care folosesc memoria ca vehicol esențial pentru a-și imagina viitorul și pentru a recâștiga un temei temporal
și spațial solid, în viață și în imaginație. Acest tip de
gândire”, afirmă Brooker, „ne-ar putea conduce la
descrierea formelor de modernisme – mai timpurii sau mai târzii – ca fiind modernisme reflexive,
acestea fiind întotdeauna spațializate, întotdeauna
istoricizate” (trad. mea).
Pe de altă parte, găsim în demersul academic al
Istoriei Literaturii moderniste a lui Gasiorek, alături

de cauze, determinări, cronologii, locații, corespondențe, influențe și analize pertinente de text literar,
găsim, deci, formulată pe prima pagină a primului
capitol, conceptul care a stat la baza acestei prime
istorii – viziune retrospectivă și retro-activă asupra
Modernismului – focalizat asupra metodologiei,
cu efecte de conținut vizibile, care anunță, clar
și fără echivoc, faptul că istoria literară se face în
siajul teoriei literare și a inter-influențelor culturale
și că acestea vor trece, de acum încolo, pe foaia de
parcurs, perspective/ construcții teoretice precum
și viziuni critice elaborate contextual: „Dar această
viziune asupra Modernismului ne aduce numai
aici, deoarece rămâne să mai clarificăm ce forme
au luat experimentele moderniste și să recunoaștem faptul că originile acestora se află în secolul
al nouăsprezecelea și că pot fi identificate în căile
diverse care au produs influențe importante” (trad.
mea). Prin urmare, forma experimentului, cum și
nu ce, mecanismele experimentului modernist și
nu atât conținutul sunt aspecte care merită analizate și înțelese, în primul pătrar al mileniului trei.
Într-adevăr, pentru că Modernismul se referă la
o pluralitate și o combinație de aspecte ale artei
scrisului și ale celei vizuale, critica contemporană
tinde să-și asume „modern(ismele)” și să discute
modernismele dintr-o perspectivă comparatistă,
în acord cu bunele practici culturale și hermeneutice. Firește fără a neglija corespondența dintre
Modernism și literaturile naționale. Căci există
un Modernism național, unul european și unul
vest-european, după cum există un Modernism
est-european. În toate aceste ipostaze ale Modernismului, sursele, originea, influența și relațiile
dintre ele reprezintă una dintre cheile problemei.
O alta se referă la mediile de expresie artistică, care
include, dincolo de arta scrisului (literatura), artele
vizuale și arta dramatică (teatrul, cinematografia,
baletul, pictura) și muzica. Și nu în ultimul rând,
perspectiva filozofică și cea estetică, impactul științelor asupra artei, care pot contribui la explorarea,
investigarea și discutarea formelor și semnificațiilor modernismelor europene și înfluența acestora
asupra -ismelor secolului XX și XXI, precum și
asupra artei contemporane.
Înțelegând modernismul ca mijloc prin care
arta și cultura secolului XX a configurat cele mai
înalte forme de expresie ale spiritului uman, în anul
2014 a luat ființă Centrul European de Studiere a
Modernismului (CEMS), la inițiativa Universității din
Perugia, Italia. Prin Centrul de Cercetare al Romanului
Britanic Contemporan (CCRBC) care ființează la
Facultatea de Litere (Departamentul de Limba și
Literatura engleză), Universitatea Babeș-Bolyai a

Universitatea Babeș-Bolyai Centenarului Marii
Uniri.
Grupajul „Modernitate-Modernisme”, găzduit
de generoasa redacție a revistei Steaua, prezintă
cititorilor revistei – în preambul – câteva dintre
cercetarile din domeniu ale unor membri clujeni ai
rețelei europene CEMS, cadre didactice și studenți
masteranzi și doctoranzi ai Facultații de Litere.
Sanda Berce

Survenirea omului
responsabil în modernitate

MODERNITATE – MODERN(ISME)

devenit co-fondatoare a acestei rețele de cercetare
europeană din domeniul umanist-filologie.
Între 2-4 mai 2018 se va desfășura la Cluj, în
organizarea Universității Babeș-Bolyai, a Facultății
de Litere, a instituțiilor menționate mai sus, cea
de a 2-a Conferintă a CEMS la care vor participa
universitari, cercetători, studenți masteranzi și
doctoranzi de la universități românești, europene,
americane și canadiene. Evenimentul științific se
desfășoară în ciclul de acțiuni dedicate de către

acoperirea disimulărilor pe care acesta le naște
prin mine.
Cum apare această puternică idee a responsabilității moderne în fața celuilalt, a datoriei față
de corespondența dintre intenție și act, cum se
naște domeniul personalului și când își moștenește omul propria poziție în lume ca închidere a
unui secret? Pe marginea textului lui Jan Patočka,
Heretical Essays in the Philosophy of History, Derrida
aduce în discuție faptul că demonicul este definit,
la început, ca iresponsabilitate, aparținând unui
spațiu în care interpelarea unei voci, care cere a se
răspunde pentru și despre sine, nu poate fi auzită.
Geneza responsabilității coincide cu o instanță a
libertății și a singularității, acesta fiind momentul
în care o istorie a răspunsului intră în joc mai mult
decât o istorie a întrebărilor. A răspunde celuilalt
sau a răspunde unui impersonal ce chestionează,
căutând propria particularizare, sunt, prin eseul
lui Patočka, legate de o naștere a Europei în sensul
modern al cuvântului.
Derrida, ajunge pe această cale, la întrebarea
de ce europenii nu-și citesc propria istorie ca pe o
istorie a responsabilității, întreținând o totalizare și
o suprasaturare a întrebărilor ce ar trebui să poată
lectura istoricitatea ca responsabilitate. Istoricitatea
însăși e un secret pentru omul din interiorul istoriei,
secretul, adică ceea ce nu poate fi cunoscut, întreținând posibilitatea responsabilității ca act al luării
de decizii, în baza unei necunoașteri ce, uneori,
articulează responsabilitatea ca și credință.
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entru a înțelege faptul că sintagma „banalitatea
răului” (Hannah Arendt) vine să pună în criză
o întreagă istorie a nașterii responsabilității ca
legătură cu sinele, ar trebui să mergem la textul
lui Jacques Derrida, Donner la Mort (The Gift of
Death), în începutul căruia amestecul dintre istoria
secretului și cea a responsabilității este principalul
punct de pornire. Secretul, ca aparținând unei
relații de încredințare, deschide posibilitatea de a
formula responsabilitatea ca modalitate de a purta
ceva ce nu e al meu, dar care totuși este înscris în
mine, prin intermediul unui legământ ce mă obligă
să protejez secretul, trasând în jurul său limitele
propriei mele ființe.
Responsabilitatea, în felul în care e ea definită și
practicată, mai degrabă, înainte de omul modern,
se naște în urma privirii asimetrice a unui Celălalt
absolut, a cărui privire, oricât de prezentificată,
rămâne un secret în raport cu care obțin o conștiință a propriului ascunziș și, totodată, a imposibilității ascunzișului. Acest tip de privire, ce face trecerea
dinspre exterior spre dominația interiorului, de
moștenire creștin-europeană, este cea care fundamentează conceptul de responsabilitate în strictă
legătură cu o naștere, pe scena istoriei, a uneia
dintre cele mai importante „personaje,” și anume
persoana ca dialectică între interior și exterior.
Granițele persoanei par să se stabilească ca delimitări ale puterii de a păstra un secret, responsabilitatea fiind rememorarea continuă a poziției acestui
secret, care e atât în interior, cât și în exterior, sub
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Istoria responsabilității e construită de această
moștenire a unui „patrimoniu al secretizării”. Dacă
misterul platonismului incorporează misterul orgiastic, disciplinându-l, misterul creștinătății reprimă
misterul platonismului, ceea ce înseamnă, conform
lui Derrida, că îl reține în sinea sa, nu că îl distruge. Se
instituie, astfel, o frumoasă imagine a secretelor din
burta altor secrete, ca o matrioșka, în care responsabilizarea e dialogul dintre un secret și moartea
altui secret. Există un timp al conversiei între cele
două mistere, în care misterul mai vechi oferă „darul
morții” sale misterului proaspăt instituit. Astfel, istoria responsabilității devine legată și de o înțelegere a
morții ca dar oferit, de către vechea lume, noii lumi,
chiar din interior, realizând mișcarea de trecere ca o
responsabilitate secretă față de ceea ce a fost.
Sinele conștient se naște prin această grijă față
de moarte, care nu e numai grija heideggeriană
față de propria moarte, ci și grija față de „darul
morții,” pe care îl purtăm în noi ca pe moștenirea
unui necunoscut al vieții. În această înțelegere,
legată de „darul morții” ce se deschide în interiorul
straturilor de istorie ce se înghit una pe cealaltă,
responsabilitatea nu poate avea loc decât dacă
există o ruptură în raport cu tradiția, regula, autoritatea etc. Această înțelegere a responsabilității
este definitorie modernității și chiar modernismului, care face din aceste falii propriile sale moșteniri.
Astfel, putem merge mai departe pe această cale
deschisă prin textul lui Derrida, spunând că responsabilitatea este a acestei rupturi în raport cu ceea ce
ea incorporează, suprimă și duce mai departe, astfel
încât conștiința greșelii sau a vinovăției vine prin
recunoașterea posibilității de a răspunde rupturii.
Suntem într-o înțelegere în care responsabilitatea
nu se compune nici în raport cu o ființă supremă a
cărei privire mă fixează ca persoană, nici în raport

cu proximitatea celuilalt ca ființă particulară, ci e
responsabilitatea față de o ruptură ce poartă în ea
secretul sau misterul, dacă vreți, momentului primirii „darului morții”, din partea ordinii anterioare. Este
interesant de văzut felul în care omul ca persoană
responsabilă se naște odată cu înțelegerea și acceptarea conștientă a acestui „dar al morții” și, mai ales,
odată cu asumarea secretului purtării acestuia.
Omul responsabil, ce poate duce greutatea propriilor acte ca pe greutatea propriilor secrete, apare
nu odată cu imaginea platoniciană a sufletului ca
trăsură mânată de caii instinctelor, nici atunci când
întoarce plotinian privirea către Unu, înțelegând
posibilitatea de conversie către acesta, și nici în
creștinism, odată cu privirea unui Dumnezeu creator
ce mă poate susține în totalitate în interiorul privirii
sale. Responsabilitatea și, prin asta, posibilitatea
sau necesitatea de a fi vinovat, intră în scenă nu ca
apăsare sau îndatorire structuală față de conștiința
unui etaj superior, ci chiar din interior, o responsabilitate venită de la cele inferioare ce trebuiesc purtate
ca și secrete, mistere sau daruri. Urmărind acest
drum al cunoașterii, observăm că tradiția discursului european al responsabilității omului liber este
răsturnată, pentru a uni, de data aceasta omul cu
cele de dinaintea sau dedesubtul său.
Misterul, înconjurat de interdicția cunoașterii și
un oarecare misticism al interzisului, este structura
responsabilității în noi, cea care se scrie ca grijă față
de menținerea necunoscutului, alături de promisiunea revelației, adică promisiunea existenței unui
adânc pe care trebuie să îl portăm. Uitarea sau dezvăluirea acelui secret care ne consacră necunoscutului,
dându-ne distanța necesară pentru ca actele noastre
să devină ale noastre, este una dintre dimensiunile
vinovăției, o dimensiune în care greșeala e, de fapt,
închiderea acelei deschideri a morții prin „dar”.

Un alt centenar, o altă revistă
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nii din preajma centenarului Joyce (1982)
surprind cultura românească într-o postură
cel puțin incomodă, în care peisajul realităților
sociale și politice din deceniul al optulea permite
câteva devieri de la geografia acceptată, cum
sunt și cele din revista Secolul 20, o „revistă a

contrastelor”, cum bine o numea Irina Georgescu
în Apostrof, nr. 10(281)/ 2013. Paginile acesteia –
cu interesul pentru autori și artiști contemporani,
cu retorica anti-insulară și anti-izolaționistă, cu
pledoaria pentru „unitate în diversitate” – au fost
și sunt foarte interesante pentru modul cum oferă
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O retorică a binarismelor conceptuale este
treptat substituită de una a complementarității în
numele „universalității culturii și civilizației” sau al
europenismului prin prisma cărora autori moderniști („inovatori”) precum Joyce, Woolf, Proust, Gide
încap, câteva decenii mai târziu, alături de mai
„clasicii” Goethe sau Tolstoi, prin fragmentele traduse, dar și prin eseurile critice ce au consolidat canonizarea aceastora în spațiul cultural de referință. O
atare retorică proclamă o Europă construită (și) din
„exotismul insular” precum cel irlandez, în cuvintele lui Dan Hăulică (nr. 8,9,10/ 1983) sau elogiază
preocupări mai vechi pentru inițiative similare de a
defini europenismul fără a face abstracție de culoarea locală. Un spațiu generos al nr. 8,9,10/ 1984
(anul publicării traducerii lui Ulise în România) îi
este dedicat misiunii declarate a revistei fondate de
José Ortega Y Gasset în 1923 (Revista de Occidente),
şi anume definirea europenismului ca spaţiu de
bună convieţuire pe logica complementarităţii şi
a incluziunii. Pentru filozoful şi eseistul spaniol, a
fi „spaniol” înseamnă, de fapt, a fi „spaniol şi european”, a privi înspre Spania dinspre Europa.
Un proiect similar fusese iniţiat şi în Irlanda
anilor ’50, ’60, când elita intelectuală începuse să
îşi facă o misiune din promovarea culturii irlandeze
drept una eminamente europeană tocmai pentru
că, îmbrăţişând proiectul modernităţii prin inovare,
îşi iese din limitele autocolonizatoare. La 101 ani de
la Revolta de Paşte (the Easter Rising), un grupaj al
revistei Steaua, intitulat Literatura irlandeză în vizor,
se deschide cu un fragment tradus dintr-un interviu
cu Declan Kiberd, publicat în 1996 şi reprodus aici,
prin traducerea semnată de prof. univ. dr. Sanda
Berce, cu ocazia decernării titlului onorific de Doctor
Honoris Causa al Universităţii Babeş-Bolyai în 2017.
Fragmentul în cauză revizitează „proiectul intelectual al establishmentului irlandez”, declarându-l
„incomplet”, căci: „Eu personal găsesc acest proiect
incomplet și mai cred că scriitori ca Joyce, Yeats
și Wilde erau foarte moderni ca irlandezi trăitori
în Irlanda. Ei nu au devenit moderni pentru că au
părăsit Irlanda. Și mai cred că, la sfîrșit de secol XIX
și început de secol XX, existau foarte puțini oameni
mai moderni decît irlandezii.” (Steaua, nr. 2/ 2017)
A susţine, peste decenii, un proiect care să reziste
dihotomiilor de tip centru-margine sau, şi mai mult,
tendinţelor tot mai vizibile de „insularizare” în multe
dintre culturile Europei actuale pare tot mai dificil.
Într-un studiu publicat în volumul colectiv intitulat
Identitate europeană în Europa lărgită, Polirom,
2008, sub coordonarea Romaniţei Constantinescu,
Cristian Nae se întreabă retoric: „Cum ar trebui să
ne reprezentăm, aşadar, identitatea nici europeană,
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deschideri nebănuite la o primă lectură a textelor
puse împreună în numerele revistei.
O serie de asemenea „deschideri” este prilejuită
și de pregătirea ediției aniversare James Joyce,
care a văzut lumina tiparului nu înainte ca revista
să facă loc unor modificări de percepție (și receptare) a dinamicii culturale margine-centru. Bunăoară,
dacă nr. 2/ 1977 al revistei cuprindea considerații
ale lui Giuseppe Tomaso di Lampedusa pe marginea apartenenței lui Joyce în galeria scriitorilor
englezi, numerele din anii ’80 încep să acorde
o mai mare atenție etichetelor și să se alinieze
schimbării de viziune care mută centrul de interes
al cititorilor și criticilor vremii înspre o literatură
numită irlandeză și văzută drept parte integrantă
a unei literaturi europene. În locul dihotomiilor
de tip centru-margine încep să apară articole,
traduceri, eseuri, fragmente de literatură ce legitimează o logică post-binară. Numerele revistei care
deschid deceniul al optulea sunt dedicate explorării și înțelegerii Europei și europenismului, din
perspective variate: ediția nr. 7,8,9/ 1980 găzduiește atât paginile semnate de Ștefan Augustin
Doinaș cu a sa Europă dialectică, cât și traducerea
lui Gide cu L’Avenir de l’Europe, o Europă a discursului anti-izolaționist, o Europă ca supra-structură a
cooperării şi a dialogului. Același număr publică și
două traduceri esențiale pentru înțelegerea europenismului, și anume Notes Towards the Definition
of Culture a lui T.S. Eliot și De meditation quaedam,
semnat de Ortega Y Gasset. Europa lui Eliot este
suma tuturor culturilor locale, regionale și naționale care se influențează și se condiționează reciproc,
iar pentru Ortega Y Gasset, rădăcinile naționale și
europene ce construiesc profilul cultural și artistic
al unei țări se dezvoltă simultan și sincron.
Numărul 4/ 1982 al revistei Secolul 20 marchează aniversarea centenarului unui scriitor canonizat
drept autor irlandez și/sau european. Statutul său
canonic este confirmat de fragmentele traduse din
colecția Critical Heritage, în care voci la rândul lor
canonice (T. S. Eliot, Edmund Wilson, Italo Svevo, W.
B. Yeats, Richard Ellmann etc.) glosează pe marginea
„apartenenței” lui Joyce la o cultură specifică, locală,
particulară sau, dimpotrivă, la una ce transcende
limitele unei națiuni sau ale unei culturi anume.
T. S. Eliot, Ezra Pound, Richard Ellmann pledează
cu toții pentru un Joyce european, desprins din
limitele unei culturi văzute de ei drept insulare.
Un Joyce canonizat și continentalizat este celebrat
și prin traducerea eseului „Ireland, Island of Saints
and Sages”, dar și prin aceea a biografului Richard
Ellmann cu al său „James Joyce, europeanul irlandez”, ambele cuprinse în numărul aniversar.
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nici altceva, şi totodată deopotrivă europeană şi
diferită, pentru a scăpa dihotomiei centru-periferie?” (p. 176). Eforturile Secolului 20 de a circumscrie
geografiile locale uneia mai ample şi de a le pune
în dialog rămân notabile în contextul pe care
tocmai l-am descris. Ne întoarcem la cartografierea de „tinereţe” a lumii văzute prin ochii copilului
Dedalus, cel ce se vede pe sine circumscris unei
lumi ce se naşte din „implozia peninsulei hiberniano-mediteraneene” (Mircea Mihăieş, Ulysses, 732.
Romanul romanului Polirom, 2016):

„Stephen Dedalus
Clasa întâi
Colegiul Clongowes Wood
Sallins
Comitatul Kildare
Irlanda
Europa
Lumea
Univers”
(James Joyce, Portret al artistului la tinereţe,
Humanitas fiction, 2012, trad. Antoaneta Ralian)

Un Joyce al nostru (I)
Diana Melnic
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ncepând cu 1997, în luna iunie a fiecărui an,
Trieste este orașul gazdă pentru una dintre cele
mai reușite școli de vară cu tema James Joyce.
Timp de o săptămână, aici se strâng studenți, foști
studenți, profesori, cercetători sau oameni deloc
implicați în studii universitare, venind doi câte doi,
de obicei, din colțuri diferite alte lumii și având
neapărat un lucru în comun, o tangență sau alta
cu autorul James Joyce. În iunie 2017, împreună
cu Vlad Melnic, am avut ocazia să particip la a 21-a
ediție a școlii de vară din Trieste, iar acest lucru mi-a
transformat atât convingerile legate de Joyce, cât
și, pe alocuri, concepția despre modernism și felul
în care acesta este abordat în mediul universitar.
Înainte de a participa, experiența mea legată de
Joyce mi se părea, deși limitată, de ajuns pentru a
formula o opinie, mai mult sau mai puțin neprietenoasă, față de textele canonice ale autorului.
Dubliners fiind unul dintre primele „proze” moderniste cu care am intrat în contact, încă din anul
întâi de facultate, făcea singură excepție, având
pentru mine o semnificație deosebită, în sensul în
care mă inițiase în lectura unui text modernist. Cu
toate acestea, A Portrait of the Artist as a Young Man
îmi păruse cu totul neimpresionant, iar Ulysses, pe
care îl evitasem cu iscusință în timpul studiilor de
licență, dar care făcea obiectul unui întreg curs în
anul întâi de masterat, mult prea inaccesibil pentru
a fi plăcut. În momentul în care am aplicat pentru
școala de vară din Trieste, eram siguri, atât eu, cât
și Vlad, că experiența ne va depăși. Am fost încurajați, însă, și, în cele din urmă, am primit confirmarea

de participare din partea organizatorilor. Cu câteva
zile înainte de a pleca spre Trieste, eram nerăbdători, dar, mai ales, eram îngrozitor de anxioși.
Prima „surpriză” am avut-o cu doar o zi înainte de
inaugurarea școlii, când am fost înștiințați că, potrivit tradiției, în deschiderea școlii, studenții traduc
și citesc în propria limbă un fragment din Giacomo
Joyce, cu care noi ne întâlneam pentru prima oară.
Cursurile care au avut loc în următoarea dimineață în
formatul unor prezentări de tip „conferință” nu ne-au
liniștit nici ele. Comparativ cu profesorii care au vorbit
și care urmau să vorbească pe parcursul săptămânii,
cunoștințele noastre legate de Joyce erau categoric
insuficiente. Eram din ce în ce mai panicați; cel puțin
până am participat la primul seminar pe Ulysses,
moderat de Fritz Senn, după-amiază. În principal,
seminarul consta în close reading din câteva fragmente ale romanului. Încă de la prima întâlnire, însă, Fritz
Senn vorbea atât de pasionat de Ulysses încât ideea
de a fi intimidați de text, indiferent de reputația care
îl precede, devenise comică. Mai mult decât atât, Fritz
Senn oprindu-se asupra fiecărei propoziții, uneori
asupra unui singur cuvânt, nu neapărat pentru a-i
explica înțelesul, ci mai ales pentru a evidenția consecințele sale asupra unui cutare sau cutare personaj,
Ulysses devenea ceva cu totul diferit.
Problema legată de Ulysses, devenită deja un
loc comun, este aceea că, pentru studenți mai ales,
există întotdeauna riscul ca textul să fie perceput
doar prin prisma experimentalismului modernist,
lăsând, deseori, impresia de elitism, o impresie
încurajată, mai mult sau mai puțin, de autor. De fapt,

majoritatea cititorilor vor recunoaște, așa cum
am recunoscut și eu, că prima întâlnire cu Ulysses
este una cel puțin frustrantă. De altfel, Ulysses
este emblematic pentru orice text modernist sau
experimentalist. În diferite măsuri, prima reacție
a studenților față de un text modernist este, de
multe ori, una de respingere. Tocmai de aceea,
comunități internaționale cum sunt cele coagulate
în jurul lui James Joyce sau cum este comunitatea
de cititori de Joyce din Trieste rămân absolut necesare în ceea ce privește „supraviețuirea” textelor
moderniste în timp, nu neapărat în sensul în care
textele în sine ar fi în pericol, ci pentru că, atunci
când textele par distante, frustrante sau lipsite de
interes, aceste comunități pot asigura, în continuare, formarea unor cititori implicați. Revenind la
școala de vară din Trieste, câteva exerciții de close
reading desfășurate în jurul subiectelor omenești,
abordabile și, până la urmă, deosebit de semnificative pentru orice ființă umană, așa cum acestea
sunt expuse în Ulysses, m-au ajutat să văd cu alți
ochi ceea ce se discuta în timpul conferințelor de
dimineață, dar și în timpul întâlnirilor sociale din
fiecare seară sau noapte. Comunitatea era una
deschisă, dornică de a include noi studenți sau
cititori de orice fel; și cum altfel ar fi putut să reprezinte spiritul în care sunt scrise textele lui Joyce! De
aceea și în acest spirit al incluziunii, studenții sunt
solicitați să recite, în fața tuturor, propriile traduceri
din Giacomo Joyce în deschiderea școlii de vară.
Pentru mine, ca studentă, experiența școlii de
vară din Trieste mi-a dat uneltele necesare pentru
a începe o lectură a romanului Ulysses, în special.
Pentru mine ca potențial viitor profesor, experiența
a fost o sursă de inspirație în ceea ce privește felul
în care Joyce, dar și modernismele de orice fel, ar
putea fi abordate în cadrul cursurilor universitare.
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aceasta este una dintre dificultățile oricărui text
modernist. Ulysses, însă, este un text personal, intim.
În ceea ce-l privește pe Leopold Bloom, de exemplu,
personajul este iscodit pentru fiecare gând, dureros,
plăcut sau indiferent, pentru fiecare moment de
jenă sau de stângăcie, pentru statutul său de exil
sau de încornorat, pentru incompetența lui socială,
în fine, pentru fiecare aspect al umanității sale. Cu
siguranță, Fritz Senn este un excelent și minuțios
cunoscător al stilului lui Joyce, însă pe parcursul
școlii de vară, atenția sa și a noastră, în consecință,
s-a îndreptat spre caracterul uman atât de bine
surprins în Ulysses. Doar odată ce am înțeles miza
umană a romanului, odată ce lectura a devenit una
personală, doar atunci am reușit să intuim plăcerea
de a-l citi. Așa cum Joyce însuși își dorise, textul este,
de fapt, unul mai realist decât textele realiste.
Sigur că, așa cum observa chiar Fritz Senn,
Ulysses lipsit de experimentalism nu ar fi constituit niciodată obiectul discuției atâtor cititori și
cercetători. În alte cuvinte, Ulysses nu există în lipsa
trucurilor narative sau de limbaj pe care autorul
său le propune. În schimb, romanul ilustrează
faptul că unele idei, experiențe sau sentimente nu
pot fi redate în limbaj decât printr-un experiment
de limbaj. Solilocviul lui Molly, care apare în încheierea romanului, este un exemplu excelent în acest
sens. Ulysses rămâne, deci, o interacțiune ideală
între stil și înțeles, fiind caracterizat, totodată, de
„plăcerea textului,” așa cum aceasta este definită
de Roland Barthes, respectiv de plăcerea de a intra
într-un joc interpretativ, întrucât rareori se întâmplă ca textul să facă o afirmație asupra căreia să nu
revină în mod parodic, contestatar, ulterior.
Cu siguranță, unii cititori intuiesc sau chiar
ajung la aceste concluzii pe cont propriu, uneori
de la cea dintâi lectură a textului. Pe de alta parte,

Un Joyce al nostru (II)
(re)citesc. Câţiva o fac din plăcere, pe nerăsuflate,
veşnic. Când am fost nevoit să-mi scriu licenţa,
i-am citit pe Julian Barnes şi pe Salman Rushdie. Vă
imaginaţi surpriderea mea de începător în modernism, vrăjit de proză contemporană şi mai puţin
sedus de ce s-a scris acum o sută de ani, când am
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nul al 19-lea al secolului 21. După 98 de ani de
la publicarea romanului Ulise, zeci de mii de
pagini de comentarii şi referinţe la întreaga operă şi
viaţă a prozatorului, cum să mai scrii despre James
Joyce? Se scrie deja. Din perspectiva teoriei literare, Ulise este necurmat roditor pentru că oamenii îl
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fost confruntat cu un obicei global de a-l citi pe
Joyce în micile, marile şi mijlociile institute umaniste ale lumii. Joyce este mai răspândit în facultăţile
de litere decât Rushdie şi Barnes, poftim! În afara
universităţilor, lucrurile sunt de-a-ndoaselea. Botezul modernist rămâne relevant pentru multe
comunităţi din întreaga lume, dovezile cele mai la
îndemână fiind existenţa continuată a naţionalismului agresiv, învecinat cu xenofobia, precum şi a
manipulării opiniei publice prin mass-media. Prin
urmare, am ales să îmi scriu disertația pe romanul
Ulise a lui James Joyce.
Umberto Eco sfătuieşte scriitorii de teze să-şi
alegă nu neaparat un subiect la modă, ci, mai
degrabă, o tehnică, un set de metode de analiză,
încropindu-şi argumentele astfel încât concluziile să fie adevărat folositoare. Să citeşti Ulise este
o trudă în sine, descifrarea punând la încercare
abilităţile celor mai culţi dintre cititori. Opera
este o probă a posibilităţii individuale de înţelegere dincolo de cuvinte pentru vorbitorii nativi
ai dialectului hiberno-englez, vorbitorii nativi ai
limbii engleze în general, precum şi pentru cercetătorii umanişti. Însăşi discursul său problematizează posibilitatea unei diegeze, stânjenindu-ne
accesul la siguranţa realităţii obiective, la confortul
oferit de existenţa unei obiectivităţi, a unei structuri extrinseci. Echipat cu o puzderie de astfel de
poveţe, am început cercetarea joyceană. Totuşi,
de ce m-am întors în timp, de la post/hiper/meta/
etc.-modernism şi literatura contemporană îmbelşugată la modernism?
Justificarea practică pentru alegerea mea o
constituie atât argumentul politic, anume necesitatea de a ne scufunda în modernism (chiar în
repetate rânduri), proces pe care îl înţeleg ca pe
un imperativ etic pentru societatea contemporană, cât şi experienţa polivalentă, concomitent
entuziasma(n)tă şi tulburătoare, a citirii romanului,
lectura sa fiind înlesnită în special de profesorul
coordonator, precum şi de experienţa Şcolii de
Vară „James Joyce” din Trieste. Justificarea estetică
porneşte de la impactul artistic fenomenal pe care
l-a avut Ulise nu numai asupra scriitorilor, Barnes
şi Rushdie printre ei, ci şi asupra celorlalte forme
de exprimare artistică. Desigur, să nu uităm de
lupta cercetătorilor şi cititorilor (limba romănă mă
forţează să partajez reader, fără scrupule) cu inteligibilitatea scrierii, alături de societăţile din care
aceştia fac parte.
De departe, dificultatea cea mai însemnată
pentru un tânăr cercetător, în acest caz asemenea
artistului, este neliniştea sau anxietatea influenţei.
Opera lui James Joyce se bucură de o impresionantă

şi intimidantă tradiţie de recenzie şi cugetare,
Ulise, în mod special, fiind subiectul a numeroase
dezbateri pe tema fenomenului estetic, teoriei literare, dar şi legat de probleme des asociate cu sfera
filosofiei, precum percepţia alterităţii, a sinelui sau
rolul actului lingvistic. Astfel, citirea şi analiza (iarăşi,
două despicate dintr-un singur reading) mea este
supusă unei poveri greu de tălmăcit în câteva sute
de cuvinte, la care se adaugă presiunea demersului
disertaţiei, o activitate care fie zămisleşte cariera
unui ucenic umanist, fie o desfiinţează. Pe de-altă
parte, simt un entuziasm greu de cuprins legat de
rolul modernismului pentru societatea noastră,
atât a românilor, cât şi a comunităţii europene.
Ritmul contextului nostru imediat ne cere să
avem o viziune a lumii esenţialmente modernistă.
De la controversele legate de statutul imigranților,
la modul în care realitatea ia ființă ca urmare a unui
simulacru; citind și vorbind despre o conspirație,
ea devine adevărată. Asistăm la aceleași discriminări interumane și favorizarea anumitor categorii
de oameni pe criterii de proveniență, sex, afiliere
socială sau religioasă. Citind Ulise, descoperim o
conjunctură umană foarte similară cu a noastră.
Alături de nevoia de a ne defini ca indivizi, întâlnim
multe din problemele sociale, personale și politice
în contextul nostru imediat şi acum un secol în
opera lui James Joyce, motiv pentru care ne putem
folosi de arta prozatorului pentru a studia riscurile la
care ne expunem, dar şi pentru a descoperi tehnici
de rezistenţă. Alături de mulți artiști contemporani
lui, James Joyce a căutat să dizolve discursul social
neechivoc și categoric prin imagini cotidiene
ambigue, care permit nespusului colectiv să iasă la
iveală în spațiul intim. Unul din scopurile acestor
subversiuni era să evidențieze problemele mai sus
menționate, dificultăți cu care ne confruntăm și
astăzi, pentru a le discuta la comun.
Contrastul modernismului actual este oferit
de ritmul progresului, în special tehnologic, dar şi
social, de care ne bucurăm. În acelaşi împrejurări
în care înfloresc naţionalismul, discriminarea pe
diferite criterii, manipularea mass-mediei şi analfabetismul, au luat naştere calculatoarele cuantice,
transplanturile bionice, jurnalismul civic, energia
şi hrana sustenabilă, post-uman(ism)ul şi materialismul reînoit (încercare de new materialism).
Deşi avem multe dispute foarte asemănătoare cu
Europa la început de secol 20, modul în care acestea
iau viaţă în prezent este diferit, motiv pentru care
este necesar să adaptăm interpretările şi citirile pe
care le facem vremurilor în care trăim. Unele lucruri
sunt mai uşor de înţeles în retrospectivă, precum
originea conştiinţei, distincţia dintre minte şi corp,

Cu aceste speranţe m-am îmbarcat în călătoria
fantastică a disertaţiei pe Joyce. Cu fiecare pas, caut
să trag concluzii cât mai relevante pentru circumstanţele actuale cu care ne confruntăm, încercând
să respect, totodată, regulile textului – un alt sfat
de nepreţuit al lui Eco. Straniu cum anumite texte
scrise cu zeci sau sute de ani în urmă de oameni
complet străini nouă pot vorbi, sub ochii noştri, de
lucruri care ne sunt atât de intime.

Modernism,
de pe patul de moarte
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ori discurs şi diegeză. Alte experienţe sunt mai
greu de tradus, ca, de exemplu, inovaţia cinematografiei, imposibilitatea de a comunica instant la
distanțe mari sau istoria tumultoasă dintre englezi,
anglo-irlandezi și irlandezi. Uimitor este că anumite trăiri au rămas consecvente modului în care sunt
înfăţişate în Ulise, cum ar desfăşurarea relaţiei de
cuplu şi viaţa interioară umană, care rămân la fel
de circumspecte, deocamdată.

ă modernismul e mort de mult sau că supraviețuiește stingher în moșteniri „epigenetice”
sporadice în producția literară contemporană
sunt observații care nu se exclud reciproc. Pe
lângă soarta de-a fi resuscitat periodic de acțiunea mutagenă a varii prefixe rezultând în pulsul și
impulsurile „direcțiilor”, curentelor și manifestelor,
modernismul s-a diluat în formulele poeziei și
prozei contemporane. Nu până la a fi de nerecunoscut, ci recognoscibil într-un mod al atenției
„modernist” la rândul său, adică fixat pe fulgurații.
Ici colo, asperități și scânteieri, muchii tăioase într-un continuum mai prietenos la citit. „Humankind
cannot bear very much modernism”, cu o mutație
a versului lui Eliot. Era adevărat atunci, pare adevărat și acum. Prea puțini scriitori îl mai cred viabil în
vreun fel, sau îl re-propun cu seriozitate, ceea ce
face atât de stranie seria ultimelor trei romane ale
lui Will Self, de pildă.
Însă posibilitatea supraviețuirii diluate – îmblânzite, dacă vreți, cu un termen celebru – deschide reflecția asupra supraviețuirii prin adaptare
cvasi-insesizabilă, mod distinct de cel economic-cultural al „refolosirii” (prin pre-fixare ori alte
fixuri). Deschide și reflecția articolului acestuia
asupra adaptării cinematografice a unui text
modernist. Despre prima reflecție, poate altă dată.
Atât în arhitectura sa formală, cât și în vizibilitatea intenției impuse peste material, As I lay dying
e cel mai „modernist” roman al lui Faulkner, poate
și cel mai dificil, un tour de force cum va spune

peste ani scriitorul, în fapt o demonstrație. De forță
va fi fiind cartea – și e –, însă ea s-a întins jună pe
patul de moarte al uitării literare, fiind readusă la
viață doar de celebritatea târzie a autorului. Deși
forma poveștii ei e călătoria („Odiseea proștilor”
o numește Mircea Mihăieș în cartea sa despre
Faulkner), matricea ei e caleidoscopică, principiul
operant fiind, cu un cuvânt drag lui Faulkner, juxta‑
punerea. E înainte de toate un roman al intențiilor
fixe, adâncite până la insuportabil, dintre care doar
una va fi victorioasă; nu degeaba trei dintre expresiile care se repetă cel mai des sunt „it’s fixing to”,
„the mind is set on it” și „(she’s) counted on it”. Un
caleidoscop al egoismelor (și, uneori, altruismelor)
impenetrabile, inavuabile, stând sub semnul unei
continue urgențe a lipsei, meschinăriei ori fixațiilor, As I lay dying pune probleme cititorului prin
multiplicarea perspectivelor și „non-lineritatea
recursivă”, cum o numește Michael Mauritzen –
caracteristici tipic moderniste –, dar mai ales prin
două operații tehnice simple de care Faulkner se
folosește copios: elipsa narativă și ambiguizarea
referinței pronominale.
Adaptarea cinematografică a textelor moderniste are de depășit dificultăți tehnice similare, așa
cum notează Martin Halliwell, care mai observă în
studiul său despre „Modernism și adaptare” că a
existat mereu o relație „love-hate”, între aceasta din
urmă și modernismul literar. Deși sincrone – Omul
cu aparatul de filmat, ca să dăm un singur exemplu,
apare în același an în care Faulkner publică The
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sound and the fury și scrie As I lay dying – între forma
cinematică și cea literară a modernismului nu
există transfer fluid, ci mai degrabă un spectru care
merge de la fascinație la dispreț, de la indiferență
la influențe capilare. Momente radicale amândouă,
terenul comun al „compromisului” adaptării nu
convine nici uneia. De altfel, în mare măsură, adaptarea nu e o formă integrabilă unei poetici moderniste, fapt demonstrabil și prin aceea că adaptările
romanelor moderniste nu sunt aproape niciodată
exemple de modernism cinematografic.
Adaptările recente ale romanelor moderniste
sunt puține și de obicei primite cu reticență și
nedumerire de către critică, care insistă mai întotdeauna asupra a ceea ce se pierde iremediabil prin
adaptare. Aura complexității moderniste apasă
greu asupra acestor filme. E surprinzător așadar că,
la un an distanță una de cealaltă, apar adaptările
romanelor faulkneriene amintite mai sus – As I lay
dying (2013) și The sound and the fury (2014) – regizate de James Franco, cu aproape aceeași distribuție (Franco, Tim Blake Nelson, Ahna O’Reilly, Logan
Marshall-Green etc.) și estetici similare. Asupra
celei dintâi ne vom opri pe scurt în cele ce urmează.
Filmul lui Franco operează cu tehnici pe care
e convenabil și previzibil să le considerăm un
analogon al tehnicilor literare ale modernismului:
split screen (abundent, deseori cu o jumătate de
ecran negru), cadre POV, tăieturi de montaj neregulate, unghiuri de filmare diferite asupra aceluiași
moment, jocuri de șarf și unghiulație, mișcare
aparent dezordonată ori aleatorie a aparatului de
filmat, slow motion, prim-planuri și gros-planuri,
monolog spre obiectiv etc. Gesticulația tehnică
oarecum agitată a făcut ca adaptarea să fie luată în
derâdere de unii critici ca „film de studenție” care ar
dori să facă paradă de sine, opinie separată făcând,
mai notabil, A. O. Scott în The New York Times. La o
privire mai atentă și mai răbdătoare, aș spune că
modul în care filmul își etalează tehnicile nu irită
cât s-ar putea crede – de altfel, acest arsenal s-a
diluat și el în decenii de cinematografie – și că de
cele mai multe ori se potrivește subiectului secvenței. Să dăm două exemple în care filmul adaptează
totuși meritoriu, relativ echilibrat între fidelitate și
transformare.
Într-una dintre primele secvențe narate de către
Darl (naratorul predilect în roman), acesta își urmărește fratele, pe Jewel, în interacțiunea cu calul
său, care reprezintă de fapt obiectul fixației sale.
Fiecare dintre personajele din As I lay dying are
câte o fixație pe un obiect al dorinței (calul pentru
Jewel, proteza dentară pentru tatăl familiei, Anse,
un trenuleț de jucărie pentru copilul Vardaman,

medicamente care să-i provoace avortul pentru
tânăra fiică Dewey Dell, lada cu unelte pentru celălalt frate, Cash). Obiectul fixației lui Darl e Jewel
și misterul din jurul său, din care Faulkner face
una dintre elipsele narative semnificative pentru
o bună parte din roman. Într-o privire care trece
din vizualul imediat subiectiv în proiecție imaginată și oarecum exterioară, Jewel e urmărit ieșind
din hambar și apropiindu-se de calul ce nu pare
domesticit. Într-o pagină și jumătate de roman,
Faulkner nu pierde șansa de a injecta în acest
moment mai multe dintre ideile și semnificațiile
care îl preocupă constant: forța primitivă a întâlnirii dintre om și animalul sălbatic, atracția cvasi-erotică, domesticirea, supunerea și violența acesteia,
potențialul de efigie nobilă, energia statuară a
întâlnirii, subversiunea acestuia printr-un contrapunct crud care transformă calul totemic în calul
din grajd, un animal brutalizat de stăpân. Faulkner
juxtapune cele două secvențe, lăsând tăietura
violentă dintre semnificații, explozivă între cele
două replici ale lui Jewel cu care scena începe și se
termină, să dea forță momentului. În primul dintre
nucleele imagist-moderniste ale secvenței, într-o
prefigurare a unui moment foarte asemănător pe
care Faulkner îl va transforma în punctul culminant
din „The bear”, după ce Jewel s-a apropiat spunându-i „sir”, omul aduce calul cabrat pe pământ prinzându-l de nări, și rămân „rigizi, nemișcați, teribili...
Jewel, înfipt în călcâie, oprindu-i calului suflarea cu
o mână, cu cealaltă bătându-i ușor gâtul cu scurte
mângâieri puzderie și dezmierdând calul cu ferocitate obscenă... stau așa într-un teribil hiat rigid”.
În cel de-al doilea moment, după ce a adus calul
în grajd, Jewel lovește calul cu piciorul în stomac și
cu pumnul peste bot, poruncindu-i să mănânce și
spunându-i „you sweet son of a bitch”.
În film, secvența pornește de la un split screen,
cu un gros-plan pe fața lui Darl (James Franco)
și jumătatea dreaptă în ecran negru, apoi tot în
dreapta ceea ce pare un point-of-view shot înspre
Jewel de departe, văzut de Darl, și o serie de
cadre din unghiuri diferite (planuri largi și medii)
ale apropierii și încercării de a prinde animalul.
Se trece apoi într-un scurt plan-secvență, inițial
agitat dar apoi trecut în slow motion și în care
Jewel și calul se apropie până la o primă și ușoară
atingere. Ceea ce se pierde – s-ar fi pierdut oricum
din cauza dificultăților de filmare – e semnificația
statuar-monumentală a întâlnirii din textul lui
Faulkner, pe care filmul o suplinește prin sugestia
că Jewel acționează ca un horse whisperer, vrăjind
calul și supunându-l astfel. Spre final, se trece din
nou în split screen, filmul decalând temporal două

parte de furie reținută (și aparatul de filmat îi repetă
mișcările), aproape răsucindu-se de mai multe ori
și întorcându-le spatele tuturor, biciuindu-i cu
replicile și grimasele în interpretarea excelentă
a lui Logan Marshall-Green. Mai e o semnificație
aici, legată tot de un pivot al acțiunii: dacă Jewel
și Darl să plece să facă un transport de cherestea
cu căruța, ceea ce le-ar aduce trei dolari, dacă s-ar
cuveni să plece chiar acum, cu moartea mamei
aproape. Strângând repetat dinspre planuri medii
spre gros-planuri într-o mișcare à la Malick (Jewel,
Darl, și mai ales Anse cu dantura lui distrusă) și spre
replici tot mai scurte, scena urmează textul în a
face din Jewel aparent centrul deciziei: el va azvârli
un „come on”, întorcându-le spatele și hotărând
astfel chiar propria absență în clipa morții mamei
sale. În același timp, o ambiguitate importantă din
text e păstrată în film: nu e limpede dacă Jewel e
cel care decide sau el doar acceptă dorințele pe
jumătate exprimate ale tatălui și fratelui său, sau
dacă e manipulat înspre această decizie de un Darl
diabolic. Ideea de putere și neputință, de dominare
și supunere, leagă subiacent cele două momente,
atât în roman cât și în film: stăpânul absolut al
animalului pe jumătate neîmblânzit e poate jucat și
supus aproape pe nesimțite de ceilalți bărbați din
familie.
Cu siguranță, atât filmul, cât și problema modului de supraviețuire sau resuscitare prin „adaptare”
selectivă a unui modernism ce pare de mult îmbălsămat merită o discuție mai largă decât îi poate
oferi articolul de față, și una care să deceleze în
amănunt posibilitățile și eșecurile acestei întreprinderi. Ne-am mărginit doar la a o deschide aici.
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momente (cel al călăririi spre grajd și cel din interior), și renunțând, cum era de altfel de așteptat, la
brutalizarea animalului și astfel la o bună parte din
sensul episodului pentru Faulkner.
Pe coloana sonoră a filmului, într-un cadru larg
imediat următor, filmat din perspectiva lui Jewel
călărind, ceea ce pare suflarea șuierătoare a calului
trece ca liant în zgomotul fierăstrăului lui Cash, care-i
construiește mamei sale aflate pe patul de moarte
sicriul, chiar în fața ferestrei. În roman, Jewel are un
singur scurt capitol, o singură pagină ca narator,
și aceasta concentrată obsesiv pe zgomotul teslei
(nu un fierăstrău în text) folosite de către Cash, care
devine pentru Jewel sunetul înnebunitor al unei
numărători inverse spre moartea mamei. Tot în split
screen, filmul continuă tehnica decalării temporale
în întâlnirea aproape fără cuvinte dintre Jewel și
Cash, cu o singură întrebare, „What?”, a lui Cash care
nu înțelege freamătul abia stăpânit al fratelui său.
Scena înlocuiește monologul interior al lui Jewel
(evident, interioritățile nu sunt accesibile astfel
în film, fără voice over sau monolog spre obiectiv,
tehnici pe care Franco le va utiliza mai încolo), dar
servește și ca tranziție înspre următoarea secvență
(narată tot de Darl în roman) în care, într-un schimb
de replici, încep să se dezvăluie tensiunile dintre
membrii familiei. După un scurt interludiu care
stabilește raportul între înăuntru (camera în care
Addie Bundren e pe patul de moarte, vegheată de
Dewey Dell) și afară (curtea și prispa pe care tatăl,
Darl și vecinul Vernon Tull așteaptă), Darl e prezentat atât ca punct de focalizare (urmărit prin tracking
shots, și din perspectiva lui Darl) dar și ca un centru
și pivot al întregii scene: Jewel zvâcnește într-o

Modernism si contemporaneitate
-a afirmat că ipoteza postmodernă ar fi provocat
sfârşitul modernismului, ceea ce ar face irelevantă orice dezbatere asupra importanţei acestui
curent pentru societatea actuală. Această ipoteză,
„stabilizată în anii ’80”, pare însă a fi traversat o
perioadă de criză „încă din adolescenţa sa.”( Julian
Murphet. „Modernism Now and Then”. June 2011.
min. 1’17-1’31. 2 oct. 2015. https://www.youtube.
com/watch?v=T2IxDpQ3vuE) Nu este surprinzător,

aşadar, că asistăm la dezbateri acerbe privitoare
la potenţialul urmaş al acestui curent intelectual
extrem de volatil. Poziţia modernismului nu a fost
niciodată la fel de precară ca aceea a succesorului
său, deşi apariţia postmodernismului a provocat
iniţial o scădere a prestigiului curentului premergător lui. Durabilitatea postmodernismului a fost
subminată de către propriul său succes ca „puci
intelectual”: în general, acesta a fost promovat ca o
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antiteză a modernismului, „o negare miraculoasă,
populistă, apărută peste noapte, a strictei ortodoxii moderniste practicate în spaţiul academic,
în muzee şi în galeriile de artă.”(Ibid., 3’04-3’22.)
Prin urmare, în ciuda faptului că au existat câteva
argumente postmoderne puternice şi anumite
influenţe de durată, încă de la mijlocul anilor ’90
a demarat căutarea unor alternative culturale şi
artistice, care au fost găsite chiar în modernism
– oricât de surprinzător ar părea acest fapt –, de
unde rezultă cu claritate relevanţa studiului romanului modernist şi a identificării modalităţilor prin
care literatura de sorginte modernistă continuă să
prolifereze în perioada contemporană.
Postmodernismul fiind, indubitabil, urmaşul istoric al modernismului, trebuie să fi existat un motiv
clar pentru reinventarea acestuia din urmă într-o
formă care să permită reîntoarcerea la ceea ce acest
curent semnifica. Motivul poate fi găsit doar dincolo
de definiţia termenului ca manifestare al cărei început şi sfârşit pot fi indicate cu acurateţe, prin acceptarea faptului că modernismul, ca stare de spirit, nu
poate fi limitat de un cadru temporal istoric. El se
manifestă persistent în moduri care îl ridică, în mod
evident, mult mai presus de „postura intelectuală
găunoasă” caracteristică acelui „tip de pastişă lipsită
de autenticitate” care afectează adesea postmodernismul. „Simplificările crude” şi „opoziţiile fragile”
pe care se sprijinea ipoteza postmodernă nu au
reuşit să creeze un teren fertil maturizării unui nou
concept şi, de aceea, postmodernismul a fost sortit
să îndure efectele cercului vicios ce afectează orice
stil care este, într-un anumit moment, la modă.
Stadiile au fost următoarele: „inovaţia, consolidarea,
saturaţia, deprecierea şi epuizarea,” poziţie unde
acesta se află acum. (Ibid., 4’05-4’33.)
Lumea este într-o permanentă schimbare,
tehnologia avansează rapid, în ton cu dependenţa
noastră de viteză, conducându-ne spre un nivel
de dezvoltare fără precedent. În acest context,
sunt uşor observabile caracteristicile moderniste,
în special prin prisma convergenţei celor două
sensuri ale termenului, cel asociat ideii de explozie a inovaţiilor tehnologice şi cel alocat spaţiului
cultural, conferind consistenţă afirmaţiei că societatea actuală funcţionează într-un cadru mental nu
identic, dar similar celui care a dat naştere modernismului. Ruptura cu tradiţia persistă, deşi nu ne
mai angajăm direct într-o respingere radicală a
acesteia; criza existenţială şi sentimentul absenţei
sensului fiinţării sunt exploatate de promotorii
naţionalismului extrem şi de grupările fundamentaliste, dar ideologiile religioase îşi pierd influenţa treptat, deşi mult prea lent pentru a facilita

atingerea promptă a lung doritei păci mondiale.
Trăim într-o epocă în care, parafrazându-l pe W.
B. Yeats, lucrurile se destramă, centrul nu le mai
poate susţine, unitatea de structură s-a sfărâmat.
Instituţiile de stat inspiră foarte puţină încredere,
politica mondială este ineptă şi ne presează să
găsim urgent o ieşire din această situaţie periculoasă în care ne aflăm. Dar sentimentul că nu avem
nici cel mai mic control asupra iminenţei unui nou
război mondial, asupra deciziilor luate de guvern,
de UE şi de NATO, duce la exacerbarea conştiinţei
efemerităţii.
Reacţiile diferă, însă, datorită prăpastiei dintre
nivelurile de cultură ale diferitelor grupuri sociale.
Unii cad pradă promisiunilor deşarte ale extremiştilor naţionalişti sau ale fundamentaliştilor religioşi,
promovând epurarea etnică şi eugenismul, negând
existenţa încălzirii globale sau utilitatea celulelor
stem, surzi la răsunătorul progres ştiinţific, aşteptând apoteotica Apocalipsă sau bătătorind cărările
distrugerii pentru a o provoca. Islamismul şi creştinismul sunt într-o cursă acerbă spre dezideratul
suprem: o reîntoarcere la vremurile întunecate ale
Evului Mediu, guvernat de credinţa oarbă în puterea supranaturalului de a modela existenţa omului
în această lume şi în cea de dincolo, când mult-aşteptatul Sfârşit al Sfârşitului va sosi. Alţii, rezistând
în mod raţional regresului spre antiintelectualism,
încearcă să alimenteze motorul inovaţiei în ştiinţă
şi tehnologie, cer imperios reevaluarea credinţelor
larg răspândite, respingerea adevărurilor absolute
afirmate în absenţa dovezilor, protejarea minţilor
tinere, în formare, prin secularizarea învăţământului şi protejarea drepturilor omului prin interzicerea
amestecului bisericii în treburile statului. Se pune
accentul pe originalitate, se acceptă fragmentarea şi diferenţa, se valorizează propensiunea spre
experimentare, în scopul descoperirii noului.
Fiind necesare scrieri literare capabile să reflecte schimbările care afectează modul oamenilor de
a privi atât existenţa, cât şi trecerea în nefiinţă, literatura nu are doar dimensiuni estetice, ci şi clare
implicaţii în sfera etică şi politică, modul nostru
de viaţă fiind exprimat şi ilustrat prin cultură.
Experimentul în literatură este imperios necesar
articulării noilor sensibilităţi, idei şi concepte ale
timpului nostru, iar explorarea celor mai întunecate
zone ale conştiinţei umane poate fi efectuată doar
prin structuri narative non-liniare. Reîntoarcerea
la anumite trăsături moderniste este reflectată şi
de axarea pe aceeaşi arie tematică: relaţia dintre
individ şi istorie, infiltrarea politicului în toate
zonele existenţei, analiza noilor forme de sclavie,
de război, de iubire şi de sex, sentimentul de vină
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onfirmând ideea avansată de Steven Connor
în epilogul său din The Cambridge History of
Modernism (2016), privind multiplele recalibrări
ale modernismului în siajul postmodernist al lungii
sale istorii culturale, care a făcut posibilă proliferarea, în ultimele două sau trei decenii, a unor „noi
modernisme”, privite prin lentila mereu eterogenă
a studiilor academice – cum ar fi, de pildă, ipoteza unui așa-numit „modernism digital” propusă
de Jessica Pressman (Digital Modernism. Making
It New in the Media, 2014), care stabilește filiații
insolite între textele unor autori precum Joyce sau
Pound și emergența unor variațiuni ale tehnicilor
de sondare a fluxului conștiinței în literatura electronică a prezentului, sau aceea a unui „modernism granular”, sugerată de Beci Carver (Granular
Modernism, 2014), care decelează, în operele unor
scriitori moderniști consacrați, o estetică a agregării
de infinitesimale detalii mundane, congruentă cu
fascinația actuală pentru entitățile obiectuale sau
cu disoluția distincțiilor dintre uman și non-uman
în contextul noilor tehnologii descrise de Bruno
Latour –, studiul lui Matt Foley intitulat Haunting
Modernisms. Ghostly Aesthetics, Mourning, and
Spectral Resistance Fantasies in Literary Modernism
(2017) invită la o reperspectivare a modernismului
prin prisma conceptului derridean de hauntologie.
Textele modernismului înalt, afirmă universitarul
scoțian, sunt bântuite de spectrele goticului ca
gen literar și atestă configurarea unei ontologii
fragile, spectrale, generate de proximitatea morții
și de orizontul sceptic al supraviețuirii din vâltoarea marelui război cu care debutase secolul trecut.
Potrivit lui Foley, estetica spectralului detectabilă în operele unor T. S. Eliot, Virginia Woolf,
sau Elizabeth Bowen – să ne amintim de figurile
dantești suspendate între ființă și neființă în

The Waste Land (1922), de impasul existențial al
fantomaticului Septimus Warren Smith care îi
hipertrofiază Clarissei impulsul vitalist în romanul
Mrs. Dalloway (1925) sau de abisul identitar al
protagonistei care alege să se reunească, thanatic, cu fantomaticul iubit din tinerețe în nuvela ce
dă titlul culegerii de povestiri The Demon Lover
(1945) – semnalează insinuarea unui anume filon
gotic în literatura modernismului elitar. Demersul
lui Foley translează sau hibridizează, așadar, dominantele unor registre culturale care erau, până
de curând, în concepția unor analiști ca Andreas
Huyssen (After the Great Divide. Modernism, Mass
Culture, Postmodernism, 1986), separate de un abis
insurmontabil: sensibilitatea goticului, gen literar
considerat minor, popular sau marginal, permează
imaginarul scriitorilor moderniști, reverberând în
construcția unor spații liminale de tip purgatorial
și în reliefarea unor subiectivități captive într-un
travaliu al doliului imposibil de finalizat, marcat
de traume ireparabile și de sentimentul pierderii
irecuperabile a fantasmaticei integrități originare.
Reluând ideea ontologiilor pulverizate, a „polifoniei
isterice” a vocilor care interferează heteroglosic și a
palimpsestului spectral al inter-textelor la care face
referire Jean-Michel Rabaté în Ghosts of Modernity
(1996) și aplicând tiparele criticii spectrale, consacrate de critici precum Julian Wolfreys, studiul
lui Foley e consonant cu alte câteva asemenea
abordări ale goticismului din sfera modernismului clasic, cum ar fi culegerile de eseuri editate de
John Paul Riquelme (Gothic and Modernism, 2008)
sau de către Andrew Smith și Jeff Wallace (Gothic
Modernisms, 2001), ori cele câteva monografii dedicate unei poetici a terorii, care persistă, cu diferite
inflexiuni, de la finele secolului al XVIII-lea și până
la momentele de apogeu ale romanului modernist.
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Modernismul spectral
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lumea într-un mod inovator, reflectând realitatea
printr-un efort spre universalizare pe care ficţiunea, prin natura sa, reuşeşte să o conceptualizeze,
articulând agonia şi extazul unei fiinţe umane
arhetipale, şi nu doar schiţând o naraţiune personală a suferinţei individuale.
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în toate formele sale, creşterea incidenţei depresiei şi a suicidului omului contemporan, victimă
epuizată a căutarii sinelui într-o lume fragmentară.
Scopul ultim al scrierilor literare, indiferent dacă
alegem să le numim moderniste, postmoderniste
sau post-postmoderniste, este tentativa de a privi
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Aceasta e, de pildă, ipoteza cărții semnate de
Jim Hansen, Terror and Irish Modernism. The Gothic
Tradition from Burke to Beckett (2009). Hansen apropriază în sens postcolonial genealogia goticului
irlandez, recuperând urmele spectrale ale diadei
naționalism-unionism nu doar în narațiunile pilonilor consacrați ai acestui gen – Maria Edgeworth,
Charles Robert Maturin sau Oscar Wilde –, ci și în
operele lui Joyce și Beckett, unde, afirmă autorul,
goticul e întrețesut cu forme alegorizate ale terorii
politice. Traumele istoriei continuă să rezoneze
în cheie gotică în romanele lui John Banville și
Seamus Deane, scriitori contemporani irlandezi a
căror sensibilitate estetică de sorginte modernistă
prinde un nou contur în paradigma postmodernistă – sau tipic joyceană, conform studiului lui
Joseph McMinn din Contemporary Irish Fiction

(2000) – a auto-referențialității parodice. Atât în
cazul lui Deane, cât și în cel al lui Banville, fascinația unei auctorialități impersonale, asemeni celei
clamate de Stephen Dedalus, e indisputabilă:
romanul Reading in the Dark (1996) preia tehnica
autobiograficțională din Portretul artistului la
tinerețe, în timp ce cu fiecare dintre narațiunile
tripticului alcătuit din The Book of Evidence (1989),
Ghosts (1993) și Athena (1995), Banville re-monologizează o perspectivă fractală asupra lumii,
experimentând cu strategii textuale și vizuale de
reprezentare a de-realizării sinelui. Pentru ambii
autori, însă, goticul devine plasma în care spectrala „datorie simbolică” în raport cu predecesorii
prinde contur, demonstrând, încă o dată, maniera
în care postmodernitatea resuscită și retălmăcește
„bântuitoarele modernisme”.

Modernismul rezistent: nuvelele
Virginiei Woolf si postumanismul
Petronia Popa Petrar
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ecentele interpretări din perspectivă „post-antropocentrică” ale gândirii și canonului literar
occidentale au scos la iveală o nouă față a modernismului, mărturie a noutății și persistenței sale
culturale aproape opt decenii după anul 1940
(anul morții Virginiei Woolf și al lui Joyce), care
pentru mulți critici i-a marcat sfârșitul oficial.
Modernismul „rezistă” încă, în dublu sens: nu doar
că ne silește să ne întoarcem, iar și iar, la proaspete
recitiri ale textelor, dar se dovedește încă în stare
a se opune pietrificării convențiilor culturale și
ideologice, și a schimba atitudini față de lume înrădăcinate în mințile noastre. În mod nu întru totul
surprinzător, chiar după momentul postmodern,
potențialul modernismului de a șoca și de a scoate
din amorțeală publicul rămâne neștirbit, atât în
ceea ce privește reevaluările critice, cât și reacția
cititorilor „obișnuiți” (un tur al „recenziilor” postate
pe internet, sau o vizită la un seminar cu studenții
de anul 3 de la Facultatea de Litere, ar fi suficiente
pentru a ne convinge). În exegeza anglo-saxonă,
o mare parte a interesului pentru reevaluarea

modernismului pare a fi focalizat asupra deschiderii acestuia din urmă spre paradigma postumanismului și a descentrării poziției privilegiate a
omului în lume, prin interesul unor autori precum
Woolf, Joyce sau D. H. Lawrence pentru relația
dintre minte, corp, natură, tehnologie și obiectele
înconjurătoare. Departe de a se izola în turnul de
fildeș al conștiinței individuale, romanele și nuvelele acestor scriitori explorează rețeaua infinită de
relații cu „non-umanul” ce caracterizează existența
noastră cotidiană.
De exemplu, în recent publicatul Cambridge
Companion to Literature and the Posthuman (editat
de Bruce Clarke și Manuela Rossini, Cambridge
University Press, 2017), Jeff Wallace (el însuși autor
al unui studiu intitulat D. H. Lawrence, Science and
the Posthuman) pornește de la moștenirea nietzscheană, prin intermediul ideii de Übermensch ca
„absență sau amânare, vid ce așteaptă să fie umplut
de istoria și cultura modernă” (p. 42), pentru a trece
în revistă eforturile autorilor moderniști de a defini o
exterioritate a „umanului” văzută ca posibil spațiu de
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roman nescris:” „Mi-a venit în minte, conducând
spre Richmond aseară, ceva foarte profund despre
sinteza ființei mele: cum doar scrisul o compune:
cum nimic nu devine întreg decât dacă scriu; acum
am uitat ce părea atât de profund.” (The Diary of
Virginia Woolf, Vol. 4: 1931-35, editat de Anne Olivier
Bell, Orlando, FL: Harcourt, p. 161, trad. mea.).
Limbajul folosit înscrie poetica lui Woolf în direcția
„compoziționistă” trasată de filozoful și antropologul francez Bruno Latour – o conexiune aparent
surprinzătoare, dar din ce în ce mai mult evidențiată de critica contemporană. În studiul Nu am
fost niciodată moderni (1991), sau în mai recentul
articol „O schiță a unui «Manifest compoziționist»”
(“An Attempt at «A Compositionist Manifesto»”
New Literary History, vol. 41, pp. 471-490), Latour
pledează pentru redefinirea obiectelor înconjurătoare ca „agenți” cu care subiectul uman împarte
responsabilitatea etică a acțiunilor sale; așa cum
Latour precizează în „Manifest,” termenul „evidențiază necesitatea de a combina lucrurile (…) fără a-și
pierde eterogenitatea” (p. 473).
O scurtă privire aruncată asupra nuvelei „The
Lady in the Looking-Glass: A Reflection” („Doamna din
oglindă: o reflecție,” în Woolf, op. cit., pp. 221-225),
publicată în 1929, poate indica numeroase direcții
de cercetare a acestui bogat filon. Textul, caracterizat prin dedublare modernistă, poate fi citit atât ca
o investigare a modului în care lucrurile din lume ne
„compun,” sau ne „constituie,” cât și ca o alegorie a
atitudinilor interpretative cerute de complexitatea
acestei compoziții și a gradului în care actul lecturii
pune în scenă aceste atitudini. Naratorul anonim și
invizibil, vizitator în casa Isabellei Tyson, încearcă
să o reconstituie pe aceasta, în absența ei, privind
reflecția obiectelor din casă în oglinda atârnată în
hol. Mișcarea browniană a reflecțiilor lucrurilor din
cameră, suprapusă imobilității paradoxale a exteriorului văzut din interior și zgomotelor șoptite ale
vieții, creează imaginea fascinantă a unui vitalism
organic, a freneziei inserției în lume, reprezentate
de Isabella. Finalul textului inversează însă avertismentul dat de „Un roman nescris:” pasiunea pentru
complexitatea lumii, care aici precedă apariția figurii „reale,” face loc temerii că sinele dominant, neînconjurat de obiecte, nu poate reprezenta decât o
lacună în textura lumii: „Iat-o pe femeia însăși.
Stătea goală în lumina nemiloasă. Și acolo nu era
nimic. Isabella era vidă. Nu avea gânduri. Nu avea
prieteni. Nu îi păsa de nimeni. Cât despre scrisorile
sale, erau toate facturi” (p. 225, trad. mea).
În loc de scurtă concluzie, varianta de compoziționism anticipată de Virginia Woolf (și de alți
moderniști) subliniază nu doar eterogenitatea
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regenerare, sau metamorfoză radicală, a acestuia din
urmă. Pentru Wallace, contribuția majoră a modernismului rezidă nu în exaltarea profetică a egoului
eroic, atât de des pomenită (care a avut și consecințe
nefaste prin pretențiile de supremație umană, mai
ales în ipostaza sa masculină), cât mai degrabă în
potențialul transformator al esteticii sale materialiste,
acompaniate de conștiința presiunii mediului artistic
asupra expresiei individuale, exemplificată, printre
altele, de tehnica avangardistă a colajului de materiale diverse (p. 49). Prin urmare, scriitura de natură „mai
tăcută și mai pacifistă” ilustrată de Virginia Woolf și
Samuel Beckett constituie proba interesului „riguros”
al modernismului pentru „o ecologie deconstruită
a relațiilor dintre uman și animal, uman și mașinic,
organic și anorganic” (p. 49).
Jurnalul Virginiei Woolf proclamă eforturile
ficțiunii de a ignora insistența „sinelui egotist” și
tentația acestuia de a lua în stăpânire exterioritatea lumii, căreia actul scriiturii ar trebui să îi acorde
întâietate. De altfel, tema este explorată deja
într-una din nuvelele timpurii ale lui Woolf, „An
Unwritten Novel” („Un roman nescris,” 1920), ce își
pune naratorul în postura de a-i imagina/„scrie”
o întreagă viață (atribuindu-i inclusiv un nume)
femeii necunoscute întâlnite într-un compartiment de tren, numai pentru ca finalul să frustreze
această egoistă încercare de a da frâu nestăpânit
propriului sine, în detrimentul cunoașterii unei
realități constituite din ceea ce ne depășește, ne
„excedează” și se întoarce asupra noastră, definindu-ne. În momentul când întâlnirea neașteptată a
femeii redevenite anonime cu un bărbat îi dărâmă
povestea construită, naratorul este obligat să își
evalueze propria identitate, demonstrabil falsă,
din moment ce a ratat cu atâta seninătate adecvarea la alteritate: „Au plecat, de-a lungul drumului,
unul lângă altul… Ei, lumea mea e distrusă! Pe
ce să mă sprijin? Ce știu? Aceea nu e Minnie. Nu
a existat niciodată un Moggridge. Cine sunt eu?
Viața e pustie.” („An Unwritten Novel,” în V. Woolf,
A Haunted House: The Complete Shorter Fiction,
editată de Susan Dick, Londra: Vintage, 2003, p.
121, trad. mea.). Soluția crizei este dată de atenția
îndreptată asupra lumii exterioare și a diversității
de figuri și obiecte care o compun (lumina, ferestre
de sticlă, garoafe, crizanteme, iederă, bidoane de
lapte, mame și fii, marea etc.) – o versiune a paradigmei postumane, caracterizată prin descentrarea individualității autoritare, avant la lettre.
Pentru Woolf, intermedierea dintre „sinele
egotist” și lumea înconjurătoare are loc cel mai
adesea prin actul scriiturii. Merită citat aici un fragment din jurnal, notat la peste un deceniu după „Un
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conexiunilor fluide, mereu schimbătoare, stabilite
între conștiința umană și obiectele care o compun,
ci și pericolul ridicat de tentativa de a suprima
această eterogenitate în favoarea unui model de

Schită apofatică a unei etici
’
de lectură a romanelor
lui Iris Murdoch
Cristina Popescu
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identitate holistică și autoritară. Ea reprezintă încă
o ilustrare a persistenței și capacității de rezistență
a modernismului în fața dramaticelor schimbări
din lumea contemporană.

ris Murdoch constituie un caz singular în rândul
autorilor canonului modernist. Preocuparea
sa pentru morală s-a evidențiat atât prin prisma
cercetării academice, desfășurate din postura de
profesor de filosofie morală la Oxford, cât și prin
prisma literaturii, în care a explorat complexitatea individului prins la intersecția dintre propria
imagine despre sine și imaginea proiectată de
ceilalți asupra lui. Viziunea autoarei anglo-irlandeze asupra moralei se detașează, conform
Mariei Antonaccio, în Picturing the Human. The
Moral Thought of Iris Murdoch, atât de paradigma
existențialist-behavioristă, etichetată de Murdoch
drept „solipsistă”, cât și de cea hegeliană, pe care o
considera „romantică”.
Remarcabilă este, în acest sens, polemica pe care
Murdoch o poartă cu filosofia lui Sartre, insistând
asupra erorii identificării moralei cu simplul aspect
decizional. Morala nu poate fi ruptă de istoricul
personal, de viziunea asupra lumii pe care individul și-o construiește prin interacțiunea constantă
cu ceilalți, și nu este nicidecum o manifestare pură
a voinței „eliberate” de presiunea societății. Astfel,
Murdoch plasează morala în interiorul conștiinței,
la intersecția dintre „intelect, viziune și imaginație”.
Așadar, în ciuda faptului că autoarea corelează acțiunea morală cu aspectul transcendental al binelui,
părând să se apropie de paradigma legii naturale,
ea niciodată nu urmează această direcție până la
capăt, accentuând constant nevoia individului de
a rezista oricărei subsumări a sistemului.
Voi încerca, însă, să schițez în cele ce urmează,
o etică a lecturii romanelor lui Iris Murdoch. Voi
porni, în acest sens, de la principiul formalist al

literarității, pe care îl voi apropia de noțiunea singularității literaturii. Pentru întemeietorii primei școli
de teorie literară (și i-am numit aici pe formaliști),
principalul interes al cercetării literare îl reprezenta
literaritatea, termen pe care Oxford Dictionary îl
explicitează drept „calitatea evazivă a limbajului
care diferențiază poeticul de obișnuit”. Definiția
este edificatoare pentru distanța care se așază încă
de la începuturile teoriei literaturii, între conceptele tari pe care filosofia le reclamă drept obiecte de
studiu și conceptul – atât de fragil, încât abia poate
fi numit concept – de literaritate, reclamat de mai
tânăra știință a literaturii. Singularitatea literaturii,
teoretizată de Derek Attridge, este cea care diferențiază literatura de alte arte, fără a avea, însă, nimic
de-a face cu noțiunea de autonomie estetică, principiu modernist care se află în contradicție cu orice
încercare de problematizare a unei etici a lecturii.
În ceea ce privește aparentul conflict dintre filosofie și literatură, Murdoch vorbește despre finalitatea comună a acestora, aceea a căutării adevărului. Pe de altă parte, revelarea adevărului se face
prin limbaje diferite. Tocmai din această cauză,
Murdoch și-a avertizat în repetate rânduri lectorii
potențiali asupra erorii de a îi căuta gândirea filosofică în conținutul romanelor sale și de a insista
în mod nerezonabil asupra acesteia. Ba chiar mai
mult, a declarat în Philosophy and Literature că nu
crede că există vreo legătură între filosofia și literatura sa, iar în cazul în care se regăsesc elemente
comune, acestea au un caracter accidental: „Se
poate să pun [în romane] lucruri despre filosofie,
pentru că se întâmplă să știu despre filosofie. Dacă
aș fi știut despre corăbii, aș fi pus corăbii; și, într-un

Despre eroarea pe care o constituie o astfel de
critică precum cea performată de Nussbaum,
Niklas Forsberg scrie exhaustiv, drept pentru care
nu voi insista asupra acestui aspect.
În fond, pericolul lecturii în grilă strict filosofică reprezintă una dintre tentațiile care, utilizate
abuziv, pot direcționa analiza literară către un vid
interpretativ. În acest sens, textul literar riscă să
devină un simplu obiect menit a priori să demonstreze concepte străine lui, fără a oferi, în realitate, perspective noi de interpretare. Astfel, orice
demers analitic privind opera literară semnată de
Iris Murdoch ce nu pornește de la principiul literarității sau nu ia în considerare statutul singular
al literaturii scrise de autoarea anglo-irlandeză,
rămâne, indubitabil, o mostră de critică neetică.
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fel, ca romancier, aș prefera să fi știut despre corăbii decât despre filosofie.”
După cum remarcă și Niklas Fosberg în Language
Lost and Found. On Iris Murdoch and The Limits of
Philosophical Discourse, avertismentul romancierei
a fost în mod sistematic ignorat de critică. Ispita de
a o lectura pe Murdoch într-o astfel de cheie pare,
la prima vedere, aproape de la sine înțeleasă, dar
orice tentativă interpretativă care pornește dintrun asemenea punct, transformă opera literară
a lui Murdoch într-un simplu vehicul al unor idei
filosofice. Exemplul cel mai elocvent în acest sens îl
constituie demersul interpretativ făcut de Martha
Nussbaum, a cărei intenție era de a scoate filosofia
morală anglo-americană dintr-un impas discursiv
prin interpelarea interpretativă a lui Murdoch.

Lumini, cameră, actiune!
pariția cinematografiei a readus la viață anxietăți de pe vremea daguerrotipului: mulți actori
renunță să mai pună în mișcare energia publicului
din teatre, alegând în schimb să fie devorați de
ochiul rece al lentilei camerei de filmat. În lumea
artificială a platourilor, aceștia acceptă ca limitările
tehnologice ale anilor 1920 să îi reducă la tăcere,
angrenându-se într-un simulacru care frizează
ridicolul. Pentru a-și revendica locul în forul artelor,
filmele s-au transformat spectaculos din lungmetraje mute ce încercau să reproducă atmosfera
mistică a unor zone exotice, căpătând, cu timpul,
culoare, sunet și puterea de a aduce la viață versiuni digitalizate a oricărei plăsmuiri fugitive.
Personajul-narator al romanului Caietele lui
Serafino Gubbio (1915) de Luigi Pirandello (Shoot!
The Notebooks of Serafino Gubbio, Cinematograph
Operator – toate citatele sunt în traducere proprie)
trăiește în simbioză cu camera pe care o operează
prin învârtirea unei manete. Supranumit „păianjenul negru”, aparatul se comportă ca o graniță între
Serafino și lume, mediind confruntarea eului cu
alteritatea. Blocat în spatele „scheletului mecanic al
vieții de zi cu zi”, protagonistul se cufundă în mizantropie, contestând varii standarde sociale (îl preocupă în special diferența dintre aparență și esență),

la care se adaugă tirade despre cum arta trebuie să
aibă proveniență organică pentru a fi validă. Falsul
pântece al încăperilor întunecate de developare,
în care viața din cadrele filmate peste zi devine
o pastișă a ei înseși, dă naștere la „monstruozități
mecanice” (p. 28). Într-o lume în care cacofonia
electricității (tramvai, stâlpi de telegraf, cinema)
par să îi domine bătăile inimii, Serafino este redus
la funcția sa utilitară și se auto-definește exclusiv
prin prisma acesteia. Pericolul mecanizării complete îi amenință întreaga existență: faptul că se
dovedește incapabil de a născoci o soluție pentru
momentul în care toate mașinăriile vor funcționa
de la sine atestă fragilitatea sa identitară și emoțională. Deși Gubbio se înverșunează să rămână în
afara tuturor conflictelor de pe platoul de filmare
sau din viața personală, Pirandello se folosește de
el pentru a demonstra că neimplicarea rămâne
iluzorie, imposibilă. Atunci când asistă la moartea a doi actori în timpul unei scene importante,
Serafino nu se poate opri din învârtirea manetei.
Obișnuit să privească viața din spatele lentilei,
acesta nu mai poate face diferența dintre artificii
cinematografice și stări de fapt. Pentru a evita să
treacă ceea ce se întâmplă în fața sa prin propriul
mecanism interpretativ, Gubbio devine una cu
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aparatul pe care îl manevrează. Nu trebuie să ne
mire, deci, că romanul se sfârșește la scurt timp
după acest incident: umanitatea operatorului,
latura sa scriitoricească este înfrântă de camera pe
care a dus-o în spinare.
Simone Pau, figură excentrică, patron al unui
hotel ce se aseamănă mai degrabă cu un adăpost
ascetic pentru nevoiași, articulează crezul modernist al romanului, venind în completarea poziției
tehnofobe a prietenului său operator. Într-o suprapunere triumfătoare a lumii sale interioare cu cea
exterioară, interacțiunile mediate de conștiință
ale lui Simone cu elemente înconjurătoare îl fac să
realizeze că el este ctitorul versiunii sale a realității:
„Ce suntem noi? Suntem ceea ce ne captează atenția în fiecare moment. Eu sunt muntele, eu sunt
copacul, eu sunt marea. Sunt și steaua, care nici nu
știe de propria existență!” (p. 5) Atât Serafino cât
și Simone se dezic de societate și structurile sale
ierarhice; artificialitatea lumii moderne vine explicată ca efect al perpetuării sentimentelor de insatisfacție și incertitudine: „oamenii poartă cu sine o
superfluitate care îi chinuie zadarnic și constant,
făcându-i nesatisfăcuți cu orice condiții și lăsându-i
mereu nesiguri de propriul destin.” (p. 8-9) Pentru
Pirandello, toți oamenii sunt Sisif, autori ai unei
lumi complicate care îi face nefericiți.
Un alt rezident al hotelului este fostul patron
de tipografie perugin, și el victimă a mecanizării.
Decăzut din cauza neglijenței și a alcoolismului
(ceea ce demonstrează failibilitatea elementului
uman), se vede nevoit să accepte tot felul de
munci care îl fac „un servitor al mașinilor” (p. 11):
pentru o vreme, alimentează cu aliaj tipografic o
tiparniță (îndeletnicire pe care Pau o numește mai
josnică decât cea de grăjdar), iar apoi încearcă să
își câștige existența cântând la vioară. Rugat să
acompanieze un pian mecanic, artistul anonim are
o cădere nervoasă; Simone justifică această reacție
prin prisma subjugări sufletești de către instrumentul automatizat.
Angajarea lui Serafino la Kosmograf îl readuce
față în față cu enigmatica Varia Nestoroff. Bănuită
a fi responsabilă pentru sinuciderea tragică a lui
Giorgio Mirelli, un tânăr pictor căruia Gubbio îi
fusese tutor, Varia declanșează o serie de flashback-uri în însemnările operatorului care pun în
opoziție latura sa implicată emoțional și cea detașată. Torturat de anxietăți ce par să fi izvorât din
complicata sa istorie familială (tatăl său este împușcat, iar mama îi moare la scurt timp după aceea),
Giorgio are înclinația de a se sustrage de la „ceea
ce pentru alții este realitatea vieții cotidiene” (p.
17) în artă. Rugând-o pe Varia să pozeze pentru el,

Mirelli răscupără de fapt femeia hulită, considerată
ușoară, transformând-o în muză. Privind portretele păstrate cu sfințenie de actriță și după moartea
pictorului, Gubbio înțelege că rolurile primite de
Nestoroff la Kosmograf îi întinează stima de sine,
care încă tânjește după admirația și respectul ce
transpar din operele lui Mirelli.
Precursor al lui Septimus Smith, Aldo Nutti suferă
de sindromul stresului post-traumatic, dar nu din
cauza Primului Război Mondial (în care Italia este
deja implicată la momentul scrierii acestui roman).
Gândindu-se că cel mai bun mod de a-i demonstra
lui Mirelli nevrednicia Variei este prin încercarea de
a o seduce, succesul lui Aldo provoacă sinuciderea
lui Giorgio, care nu poate împăca percepția sa
asupra femeii iubite cu dovezile aduse de prietenul
său. Distrus de remușcări, Nutti se angajează și el la
Kosmograf, satisfăcându-și tendințele autodistructive prin acceptarea unui rol extrem de periculos:
acela de vânător nevoit să doboare cu o singură
lovitură o tigroaică vie. La turnarea cadrului într-o
cușcă imensă, avându-l alături doar pe Gubbio,
ce învârte conștiincios maneta aparatului, Nutti
o împușcă pe Nestoroff și apoi se lasă devorat de
animalul sălbatic. Tigroaica, simbol al autenticității
organice, restabilește ordinea naturală în lumea
artificială a platourilor Kosmografului ascultându-și instinctul de a ucide.
Inadaptate unei lumi care se dezvoltă galopant mânată de efortul de război, personajele lui
Pirandello sunt victimele propriei umanități. Fie
că i se predau sau îi rezistă, ajung să fie înfrânte și
consumate de fervoare. „Pânza elastică a conștiinței” (p. 73) se dovedește a fi extrem de fragilă.

Fig. 1, Suprafaţă simetrică (creion pe hârtie, 1980)

prozã

Scoala superioarã
’
de practici onirice
ai, Tinerețe, te sorb pureci și fluturi hămesiți,
ascunși în garsoniera umedă, dar și regretele
șarmantelor femei, învăluite zorit în aprigă uitare.
Vai, Tinerețe, rudă depărtată a trufașei Morți, te
spetești în furcile aspre ale temerității. Palat locuit
de reale și închipuite amintiri... Când se întunecă
fereastra numită ecran, trec în vagonul următor și
raze învolburate țâșnesc din plafon, mă învăluie,
însă dogoarea lor nu mă atinge, nu-mi tulbură licărul privirii. Mă simt înviorat, sânge proaspăt curge
prin vasele mele sanguine. Acum revăd tinerețea
optimistă, uneori umflată cu trufie, viguroasă și
vlăguită, triumfătoare și nevolnică.
Absolut întâmplător, sunt student la Biologie.
Încă de la primele ore de laborator descopăr lumea
mirifică a unicelulatelor, la întâlnirea cu microscopul și cu lamela, pe care vibrează o picătură de
apă. Sub lentila microscopului picătura se mărește,
devine lac în care se lăfăie amiba, parameciul sau
pantofiorul, protozoare cu care fac cunoștință în
zorii Tinereții mele. Parameciul...
Un pantofior, acoperit cu cili vibratili, se deplasează alene pe întinderea lacului de pe lamelă. Iată
amiba sfioasă, goală, fără membrană, se alintă în
balans liniștit. Trupul ei vibrează grațios în preajma galantului june, îmbrăcat cu cili pastelați, ale
căror vibrații le simte simandicoasa domnișoară.
Se apropie de ținta seducătoare pentru o cunoaștere temeinică. Așa hotărăsc să coabiteze în toată
existența lor de protozoare, motiv să văd superbul
lor dans de nuntă, petrecut în lacul de pe lamelă.
Amiba sau amoeba se clatină molcom, fiind lipsită de membrană își schimbă forma deseori, din
rotundă devine pătrată, triunghiulară, pentagonală, dreptunghiulară, redevine cerc, cu nucleul
păstrat în gelatina corpului. Strălucitorul parameci
se înalță și coboară lângă aleasa nucleului său, iar
cilii vibrează neostoit.
Asist de fapt la un miracol, fenomen petrecut
pentru întâia oară în lumea protozoarelor. Se

dezlănțuie parameciul, alias pantofiorul, dispus
să continue dansul cu aleasa nucleului său. Brusc
devine trist, chiar necăjit peste măsură, fiindcă
amiba îndrăgostită dispare, de fapt se divide în
două. Junele iubăreț pare amețit, se zbate în picătura de pe lamelă, cilii lui vibrează învolburați, fiindcă nu poate pricepe dacă cele două frumuseți vor fi
nevestele lui, ori cumnate. S-ar bucura să aibă două
consoarte, însă încă nu știe cum să se comporte.
Iată, ele atrag fulgerător doi parameci tineri și
țanțoși, deciși să se impună în fața domnișoarelor.
Simțindu-se izolat, mândrul pantofior mai face o
încercare să aducă lângă el dragele unicelulate,
însă zadarnic, fiindcă una dintre ele cântă voioasă,
transmite unde melodioase și își clatină protoplasma în picătura de apă extrasă dintr-o baltă. Încerc
să-l așez în alte situații, însă viața lui este scurtă, prea
scurtă, așa că dispare iute de pe ecranul ferestrei.
Într-o noapte lungă, împovărată cu mister, am
luat hotărârea ca în paralel cu Facultatea de Științele
Naturii să mă înscriu urgent la Școala Superioară de
Practici Onirice. Eram convins că lumea este mică,
de aceea căutam tenace și altceva, mai puțin cu
privirea, mai mult cu tentaculele fanteziei. Privesc
acum ecranul ferestrei vagonului, privesc zâmbind
junele preocupat să găsească, ori să născocească
zone unde să-și desfacă baloturile cu fantasmagorii, numai bune să le transforme în realitate. De pe
coasta unei coline zăresc o părelnică gură de peșteră, însă când mă apropii suficient constat că de fapt
acolo se deschide o salină. Nu-mi trebuie lanternă,
sarea luminează interiorul, lumină albă, estompată,
mă ajută să înaintez și să observ.
Realizez îndată că nu mă aflu într-o salină clasică,
exploatată până de curând și abandonată. Pătrund
deja într-o bibliotecă de sare, cu rafturi și cărți de
sare, cu sală de lectură, mese și scaune de sare, pe
fiecare masă, la loc potrivit, lucește voios un bolovan de sare. La o masă citesc concentrați doi tineri,
un băiat și o fată de sare, au busturile ușor aplecate
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în față. Firește, fac notițe pe fișe de sare, rareori dau
fila de sare cu degetul arătător de sare, fac pauze
scurte, când se privesc trimit unul altuia fascicole
albe de lumină, apoi observ privirea lor albă cum
parcurge rândurile din cărțile de sare.
Băiatul de sare își exteriorizează trăirile de
moment prin încrețituri ale frunții, prin lovirea
ușoară cu pumnul în masă. Fata de sare se oprește
din citit, obrajii ei se roșesc, privește plafonul de
sare, oftează și zâmbește cu subînțeles, își mângâie sprâncenele de sare, își aranjează cu degetele
ambelor mâini părul de sare, în cele din urmă reîncepe lectura, hotărâtă să termine fragmentul încărcat cu ademenitoare chemări. Îi este cald, simte
cum fruntea se umezește, totuși renunță la lectură.
Se adresează în gând băiatului de sare, cu ton suav:
Mă refugiez în sufletul tău cu bucuria cu care intru
în această sală de lectură... Mă așez la pupitrul
mie rostuit în primitorul tău suflet, unde îți citesc
sentimentele și ascult gândurile tale. Răsplătită din
belșug, mă retrag tainic aici, la masa de letură. El
simte molcomă toropeală, se foiește pe scaun, își
lipește spatele de speteaza scaunului, doar acum o
privește intens. Fata citește, citește, însă cuvintele
din carte prea repede se destramă în silabe, litere.
Eu, studentul silitor de la Școala Superioară de
Practici Onirice, observ în altă zonă a salinei tăietori în
sare. Sosesc zilnic la muncă pentru un bolovan de sare,
schimbat repede sus, acasă, cu cele necesare traiului.
În salină muncesc numai oameni liberi, doar calul
bătrân, albit de sare, a orbit în întunericul spintecat de
nevolnice lămpașe. Calul de sare, înhămat la un braț
trainic de lemn, se învârtește în același cerc, însemnat
cu copitele ani de-a rândul, să pună în mișcare
scripetele și să ridice astfel cuva cu bolovanii grei,
apoi invers, să coboare cuva goală. Privesc încordat
calul orb care se rotește din obișnuință, dar și tăietorii
în sare, cu ochii umflați, căci vederea lor se destramă.
Lămpașul nu-i mai ajută, sarea este neagră, poteca
este neagră, însăși flacăra lămpașului este neagră.
Calul de sare poartă în găvanele ochilor bulgărași de
sare, iar oasele lui de sare licurici emană.
Două degete ale fetei aduc înaintea ochilor
ei filă nouă de carte. Îndată răsar pe fila de sare
mândri pomi de sare, frunzele și fructele sunt albe,
păsări ascunse pe crengi trimit triluri care colorează
aerul. Apare ea însăși pe pagina cu desene, pășește
pe sare și dintr-un coș sare risipește, precum o jună
sosită acolo din paginile literaturii semănătoriștilor.
Se așază pe o bancă de sare, mănâncă floricele
de porumb alb și nu se înfricoșează când ziua la
amiază stele de sare licăresc pe cerul sublim.
Mă ridic în picioare să mă dezmorțesc, fac câțiva
pași în sens invers cu deplasarea trenului, însă aud

sunet de caval, așa că repede mă-ntorc. Nu mă așez
pe scaun, îmi sprijin palmele de spetează. Turma
albă paște pășunea albă, câinii de sare se odihnesc,
au urechile ciulite. Dangăt dalb sloboade arareori
clopotul de sare de la gâtul batalului alb, în astă
vreme ciobanul de sare cântă cu alean la cavalul de
sare. Lumină subțire se prelinge, unduind ritmic,
din galbenul calup diurn de pe Cer. Zâmbesc, fiindcă momentul ăsta îmi amintește de altă turmă de
oi, despre care am scris. Rămân locului, sprijinit cu
palmele de speteaza scaunului, iată cum verișoara
mă șicanează când mân oile la strungă.
Tânărul din bibliotecă se află deja în picioare,
privește fata cu duioșie, îi mângâie părul, privirea
lui o înfășoară în culoare verde încins, încărcată
cu încredințare, însă sieși se adresează. Vorbește
răspicat sufletului său, căruia îi spune urcior de
sare, transparent fastuos. Mărturisește că nu se
încumetă să-l ducă la cișmea, fiindcă apa conține
multă admirație oferită de fata din bibliotecă. Fata
de sare se ridică la rându-i de pe scaun, îi cuprinde brațele cu degetele reci, zâmbește și alătură
urechea dreaptă de pieptul băiatului, ascultă
îmbujorată ritmul egal, răsunător al harnicei inimi.
Îndepărtează agale capul și surâde, răspuns la încă
nerostita lui întrebare.
Se căsătoresc la momentul hotărât, în biserica
de sare din salină. Numai rude se află în mica biserică, unde veneau tăietorii în sare să se roage pentru
sănătate. Acum este slujba de cununie, fumul de
tămâie acoperă bucuria de pe fețele înviorate. Aici,
în salină, a repauzat un strămoș al băiatului, pentru
crimă osândit. Ocnașul de sare, cu spatele aplecat,
cu barba cătrănită apare, umbră albă, pășește
anevoie printre nuntași, genunchii și umerii lui
gem când se apropie de dănțuitori. Prinși de mâini
cu nașii, mirii fac pași scurți în semicercul condus
de preot, al cărui glas de bariton înalță cântecul
lui Isaia, care dănțuiește. Lumânările de sare ard,
precum nerăbdarea mirilor pentru luminoasă
conviețuire.
Când se termină danțul, ocnașul repauzat de
foarte mulți ani se oprește în fața miresei de sare
și o sărută pe obraji. Ochii lui obosiți scapă lacrimi,
îndată transformate în flori de sare. Mireasa îl privește contrariată, totuși liniștită, mirele nu-l cunoaște,
nimeni nu-l cunoaște. Umbra albă șoptește: Bine
te-am găsit... Băiatul întreabă ușor panicat: Cine
ești? De ce ai venit? Ocnașul întreabă iar în șoaptă
și păstrează privirea umbroasă pe fața strălucitoare
a băiatului de sare. Vorbește: Mireasa ta este albă
și frumoasă ca o bucurie... Că nu știu ce înseamnă.
Bucuria voastră e bolovan de sare din care să lingeți
neostoit, așa cum Moartea vă subțiază fără zăbavă...

autopotret în oglinda convexă (24)
Conrad Hilberry (19282017), autor a numeroase
cărți de poezie și a unei
cărți de nonficțiune despre ucigașii în serie din
Kalamazoo, Michigan, este
un poet care se distinge
prin abilitatea de a găsi
relații și conexiuni între
zone tematice aparent ireconciliabile, de unde și
stranietatea, aproape suprarealistă, regăsibilă în
unele dintre poeziile sale. În 2009, împreună cu
fiica sa, Jane Hilberry, a scris o carte de poezie care
abordează moartea fiicei/ surorii, un proiect dialogic în care scenele familiale se îmbină cu perspectivarea dublă a evenimentului.

altcineva. Ca printr-o sticlă,
o privește pe doamna Paloma vorbind cu tavanul,

Solstițiu de iarnă

pe drumul spre vest, cu aceeași viteză cu care
pământul se răsucește spre est, întunericul va fi al ei.

alb care ar putea-o urmări.
Un vânt slab a înclinat
zăpada în jos, dar acum se învolburează
din spatele copacului și trezește
un câine negru aproape la fel de mare ca ea.
Se opresc. Se studiază unul pe altul.
Câinele îi adulmecă brațele, pântecul,
se uită în sus, pășește mai departe. Ea cotește
pe o altă stradă și iată lumină în dreptul unei uși
și doi băieți mergând în direcția ei.
Școala. A ajuns. Ținând
întunericul în jurul ei, își găsește
clasa, banca îndepărtată de fereastra
întunecată. O voce de zi își începe
anunțurile, toate pentru

Binecuvântând animalele
Astăzi la cinci, preotul va binecuvânta
animalele, așa că ne strângem
pe marginea de piatră a fântânii, femei bătrâne
cu canari în cuști, copii cu pisici și papagali
în brațe, un acvariu cu un pește,
câini, desigur, unii pieptănați și împodobiți cu
panglici,
alții mari și îndărătnici ca niște măgari. Un băiat
trage o capră cu o funie, altul poartă
un șarpe în jurul gâtului. Dăm din cap sau vorbim,
bine dispuși, pe jumătate serioși în privința acestui
ritual
în care niciun păcat nu atârnă în umbră,
un botez al inocenților.
			
Încetul cu încetul
preotul iese afară,
un veșmânt de culoarea frișcăi cu țesătură
de aur. Ne adunăm, ridicăm
animalele, dar el nu pare să
ne observe. Scoate o cărticică
și citește niște cuvinte pe care nu le putem
descifra. Înmoaie un băț cioplit
într-o sticlă de lut, stropește
puțină apă pe cele mai apropiate blănuri
sau pene, se întoarce, și intră
înapoi. Asta e.
			
În regulă,
Padre, poate că nu există nicio autoritate
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spre școală. Trec două mașini, câte una
în fiecare direcție, cauciucurile apasă
gheața. Într-o casă licărește lumina
iar știrile se strecoară afară. În timp ce trece
pe lângă un molid înalt, un înveliș îmblănit
de zăpadă alunecă de pe o creangă, un raton

Ei călătoresc dincolo de mâini care țin creioane,
doamna Paloma sub un felinar.
Clasa a studiat asta, felul
în care pământul se învârte, o fâșie de lumină
apare sub ușa dinspre răsărit. Ea
atinge gâtul tatălui ei. Daca el o apucă
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O copilă închide fermoarul de la cizme, își îmbracă
jacheta și pălăria, și pășește afară
în dimineață, întunecată ca miezul nopții.
Sub felinar, își așteaptă
prietena. Așteaptă. Nu vine nimeni.
Se plimbă prin zăpada proaspătă

mișcându-și mâinile. Învățătoarea
nu observă fata și câinele,
noaptea, molidul masiv aplecat
de vânt, știrile împrăștiindu-se
pe zăpadă. Pentru fată, întunericul
e ca mașina tatălui ei – ea stă în spate.

biblică pentru binecuvântarea animalelor.
Poate că împrăștierea apei pe o capră
nu reprezintă în concepția ta o slujbă sfântă.
Poate că intenționezi să îi insufli
puțină demnitate tânărului tău
seminarist care crede că e chemarea lui
să le ia de mâini pe stradă pe văduvele
zbârcite.

			
În timp ce ne îndepărtăm,
un vânt rapid ajunge la fântână,
ne face pe toți să dispărem în ceață. Când ceața
se ridică,
cintezoii și macawii își înfoaie penele verzi
și purpurii, își înclină capetele, și își alătură
fluierăturile păgâne învelișului alunecos
de apă de pe pietrele străvechi.
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Traducere și text introductiv de Alex Văsieș

Trup şi culoare I (ink-print, 2003)

text și fragment
dintr-un interviu
realizat de
Petru Poantă,
24 februarie 2013

Horia
Bãdescu

75

-ar putea să se fi întâmplat în receptarea poeziei lui Horia Bădescu,
la început neoromantică, apoi tot mai marcată de tristeţi moderniste, care constată pierderea simţului miraculosului la semeni şi prevestirea unui declin civizaţional, ceea ce s-a întâmplat în cazul altui rafinat
baladist modern, Ştefan Aug. Doinaş. Baladele lui Horia Bădescu, din
perioada de mare glorie a Echinoxului, erau memorate spontan de
mulţi cititori împătimiţi de poezie, cenaclişti confraţi. Recitate, puse
pe muzică de Adrian Ivaniţchi, ele au deveni folclor literar cult. Lumea
a reţinut ceea ce i-a plăcut, uitând poate că ambii scriitori sunt mai
mult decât atât, autori polifaţetaţi, chiar dacă ating excelenţa în baladele lor. Melancolia celui care a scris „Balada mistreţului cu colţi de
argint”, melancolie mărturisită public la aniversarea sa de la Satu Mare,
organizată de revista Poesis, cum că lumea îl cunoaşte mai ales ca baladist, neglijându-i întregul operei, poetul clujean o împarte oarecum cu
autorul care se confesa atunci.
La fel de perfecte, lăudate şi recitate ca ale poetului cerchist, „Balada
gureşei Coquette” sau „Balada crâşmei lui Mongolu”, scrise de poetul
echinoxist, sunt villoneşti şi rafinat-baroce, expresii ale unei imaginare
confrerii deschise tagmei poeţilor, „acei ce nu voiau să moară”. Adică
echinoxişti reali, recognoscibili, dar mai ales simbolici, protagonişti ai
anilor ’70. Cititorii şi scriitorii au recunoscut imediat în Horia Bădescu
pe menestrelul emblematic şi greu de egalat. Versul lui „E toamnă
nebun de frumoasă la Cluj” îl murmură oricare concitadin, cu poetul
inspirat care l-a scris. Numeroaselor volume semnate de Horia Bădescu,
antologate în Cărţile vieţuirii (2013), sunt remarcabile şi critica literară
le-a remarcat, dar puţine poezii au devenit atât de iubite ca baladele
tinereţii tumultuoase a poetului clujean.

S

criitor complex şi fecund, Horia Bădescu are la această vârstă o
operă consistentă, cu repere memorabile în toate genurile frecventate: poezie, proză, eseu, traduceri. În conştiinţa publică şi chiar în cea
a criticii literare s-a impus, însă, imaginea poetului şi, într-adevăr, originalitatea autorului i-o conferă lirica sa. Deşi nu e un poet monocord,
cultivând cu distincţie diverse specii şi forme ale poeziei, de la elegie
şi lied la baladă, sonet şi ronset (o invenţie proprie), limbajul său exibă
o muzicalitate personală, mereu aceeaşi cu toată diversitatea gamelor,
de la unele luminos-elegiace la altele funebral-psalmice. Expresivitatea
de tip metaforic-revelatoare se legitimează în poetica marelui modernism, aşa ca la toţi poeţii fondatori ai Echinoxului, şi valorizează
programatic nişte categorii precum metafizicul, sacrul, transcendentul, care îl situează pe Horia Bădescu în opoziţie netă cu versantul
avangardist şi apoi postmodernist al poeziei moderne. Esenţa poeticii
sale se configurează indirect în eseul-manifest Memoria fiinţei, lucrare
apărută iniţial în Franţa, unde a publicat, de altfel, şi câteva volume de
versuri scrise în limba franceză. Tot aici îi apare în 2000, la Galimard,
romanul Zborul gâştei sălbatice, Bădescu fiind scriitorul român care îşi
asigură după 1990 un anume succes durabil în lumea literelor franceze.
Participă consecvent, ca un om al casei, la Festivaluri de poezie consacrate din acest spaţiu. Ar fi de precizat că succesul său nu se bazează pe
un eventual ingredient exotic ori politic. Poezia sa este una de natură
existenţială, în care spaimele şi interogaţiile omului contemporan sunt
aceleaşi pretutindeni. Bădescu intuieşte în limba franceză filonul unui
limbaj concentrat, dar imagistic dens şi adeseori şocant. El se pliază
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text de Adrian Popescu
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Excelența
baladistului
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foarte bine pe sensibilitatea deceptivă a poetului,
de o difuză descendenţă psalmică, dezvoltată întrun imaginar angoasant, eviscerat brutal de orice
urmă a sacrului. Sentimentul disoluţiei fiinţei şi al
universului însuşi e copleşitor, aşa ca şi în volumul
cel mai non-conformist al autorului scris în perioada comunistă, Furcile caudine. Mă opresc aici
cu acest, în fond, scurt compliment la aniversarea
unui scriitor şi a operei sale.
Acum, când suntem la vârsta rememorărilor, să
începem cu Echinoxul, fenomenul literar la consti‑
tuirea căruia amândoi am pus umărul. El s-a născut
dintr-un entuziasm spiritual greu de înţeles astăzi,
dar de care generaţia noastră nu s-a mai putut
vindeca.
Greu de înţeles pentru că ne-am obişnuit deseori, ca să nu spun de cele mai multe ori, atunci
când e vorba de evaluări ale fenomenelor vieţii,
istoriei, culturii, care nu beneficiază de necesara
distanţă în timp, cu judecăţi ce nu ţin seamă de
context. Cu lecturi critice făcute de ochi care n-au
văzut niciodată spaţiul în care au avut loc, sau care
se fac a nu-l fi văzut, după criterii care sunt operante în alt orizont de timp, în alt nivel de realitate, ca
să folosesc un termen transdisciplinar. Generaţia
noastră, generaţia din care s-a născut Echinoxul, a
avut o natură paşoptistă, a fost o generaţie a entuziasmelor constructive, o generaţie a reconstrucţiei din ruinele „obsedantului deceniu”, o generaţie
care vroia să ofere un alt mod de vieţuire spirituală
unei societăţi ce părea sortită să vieţuiască pentru
totdeauna în structurile claustrante ale regimului.
Eram, cum scriam într-un poem „acei ce nu voiau

să moară!” Am avut norocul să ne facem studiile
universitare în cea mai „liberală” perioadă a comunismului românesc, perioada de după 1964, cu
profesori admirabili. Aşa încât am fost o generaţie
şcolită, cu o formaţie enciclopedică, europeană,
la curent cu mutaţiile estetice, cu tendinţele şi
curentele literare de aiurea. Entuziasmul de care
vorbeşti se traducea în încercarea de a converti
toată acea bogăţie acumulată în proiecte culturale precum Echinoxul. Entuziasmul acela, pe care-l
hrăneam şi din recuperarea moştenirii interbelice,
dar şi din conştiinţa valorii generaţiei noastre,
ne-a permis o relaţie cordială cu lumea literară,
ne-a îngăduit să ne bucurăm de izbânzile altora,
să nu suferim de invidie şi ranchiună, să facem
acele exerciţii de admiraţie despre care pomeneşti
în exemplara ta carte Echinox sau despre echilibru.
Cred că am fost generaţia care a înţeles cel mai
bine că în artă fiecare are locul lui şi că nimeni nu
poate ocupa locul altuia. Spui că un asemenea
tip de entuziasm spiritual e greu de înţeles astăzi
şi ai dreptate. Cum să fie înţeles într-o societate,
precum cea postdecembristă, care ar fi avut atâta
nevoie de acea stare paşoptistă care ne-a marcat
pe noi, de dinamica şi de altruismul acelui tip de
entuziasm, dar din care, stupoare!, acestea au
lipsit aproape cu desăvârşire?
Echinoxul? Echinoxul rămâne, oricât s-ar încerca
estomparea pregnanţei existenţei şi rolului său în
afirmarea unui impresionant număr de scriitori.
Rămâne prin valoarea lui culturală şi contextuală. Rămâne ca singura mişcare literară pe care a
născut-o Clujul. Ceea ce înseamnă Junimea pentru
Iaşi ori Cercul Literar pentru Sibiu, înseamnă
Echinoxul pentru Cluj.
Scriitorul lasă urme în special prin opera sa. În
cazul tău, există însă şi alt fel de urme, pe care o isto‑
rie a culturii nu le poate ignora. Vreau să spun că şi
partea instituţionalizată a vieţii tale are consistenţă
şi că reprezintă mai degrabă un traseu intelectual/
cultural decât o succesiune de funcţii. Ce ai câştigat şi
ce ai pierdut dintr-un asemenea angajament?
Nu ştiu dacă şi cât am pierdut, dar de câştigat
am câştigat sigur. Poate că am pierdut din timpul
pentru scris, şi nu puţin. Am câştigat însă enorm
ca experienţă de viaţă din această investire de
energie în slujba comunităţii. Experienţă de care
lumea scrisului meu s-a îmbogăţit. Iar dacă istoria
acestei urbe, pe care o iubesc atât fiindcă în ea mi
s-a trecut existenţa, existenţă din care ea însăşi
face parte, va înregistra semnele trudei mele
pentru bunăvieţuirea ei culturală, voi fi răsplătit
cu asupra de măsură. Am slujit-o din perspectiva

foto: Mihai Medan
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Insistă, te rog, aici asupra experienţei franceze, căci
am impresia că situaţia ta ar putea fi un reper privind
relaţia scriitorului român cu spaţiul literar occidental.
Crezi că eventualul succes european se poate dobân‑
di prin subvenţionarea lui de către instituţiile din ţară
ori mai curând prin contacte personale?
Experienţa mea franceză a început mult mai
înainte de sosirea la Centrul Cultural Român de la
Paris. A început cu moştenirea acelei francofonii
româneşti seculare care păstra conştiinţa rolului
major jucat de Franţa în modernitatea noastră, cu
introducerea, prin lectură, într-un spaţiu cultural
pe care-l simţeam afin, căci urmele influenţei lui
fondatoare se regăseau în cultura română, în care
mă formasem. Ea a continuat prin traducerile
din poeţi francezi şi belgieni, pe care aveam să-i
cunosc personal abia din momentul în care am
luat contact în 1990 cu cel mai important festival
european de poezie, Bienala de la Liège, căreia

i-am rămas fidel de mai bine de două decenii.
Am mai vorbit despre lucrurile acestea într-un
interviu acordat revistei Nord Literar. N-aş vrea să
repet lucrurile spuse acolo. Cert este, şi aici mă
întorc la cele spuse despre Echinox, că, din prima
clipă, m-am simţit şi am fost perceput, uimitor
pentru un locuitor al „Siberiei culturale”, ca un
autentic european: ca discurs poetic, ca evaluare a lumii contemporane şi a raporturilor dintre
poezie/ literatură şi aceasta. Un om din est, ca să
preiau titlul cărţii lui Groşan, dar care, în pofida
fracturii istorico-politice, făcea parte din aceeaşi
comunitate. Un scriitor care a fost primit între ei
cu fraternitate şi care, la rândul lui, i-a apropiat,
i-a introdus în orizontul spiritualităţii româneşti.
Aşa se face că duzina de cărţi publicate în spaţiul
franco-belgian, la edituri dintre cele mai respectabile, a apărut, fără excepţie, pe spesele editorilor, fără nicio susţinere din partea instituţiilor
din ţară. Da, suportul, firesc, al acestor instituţii e
binevenit, necesar, dar insuficient. Capital rămâne
demersul literar pe care-l propui şi participarea
la viaţa culturală europeană ca factor activ, nu ca
spectator, relaţia constantă, prietenia cu confraţii
de acolo, care presupune timp, atenţie, afecţiune
acordate celuilalt, deschidere generoasă. Adică o
sumă de „echinoxisme”! Investiţiile făcute după
star system-ul american nu impresionează şi nici
nu sunt prea rodnice. Europa culturală e încă,
din fericire, altceva. Certificatul meu european,
despre care vorbea Ioan Holban, rezultă nu doar
din numărul cărţilor publicate à l’étranger şi din
primirea critică a acestora, ci şi din apartenenţa şi
participarea la viaţa multor societăţi şi reviste literare, din prefeţele şi cronicile care mi se solicită.
Succesul adevărat, succesul de stimă literară nu
poate fi subvenţionat.
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aceluiaşi entuziasm despre care vorbeam, cu
credinţa datoriei pe care o ai faţă de locul şi lumea
în care trăieşti darul fiecărei zile. În descendenţa
unui şir de excelenţi directori, am răspuns câţiva
ani de destinele Naţionalului clujean. Am trăit
în lumea fascinantă a teatrului, am trăit starea
aceea inexprimabilă care a născut butada: „Cine a
muşcat odată din scândura scenei rămâne toată
viaţa cu nostalgia ei!”. Nu se cade să fiu eu acela
care să vorbească despre prestaţia mea directorială. O spune însă Istoria Teatrului Naţional
din Cluj-Napoca: „poetul Horia Bădescu care în
prea scurtul răstimp al directoratului său voia
împliniri artistice cât mai sus. A reuşit într-adevăr
lucruri neobişnuite pentru acea vreme”. I-am
dăruit Clujului câteva spectacole memorabile,
dar şi Săptămâna teatrelor naţionale, „singulară
manifestare festivalieră în ultimii doi ani ai acelor
vremi de maximă restrişte financiară şi de vigilenţă mai mult sau mai puţin culturnică”, cum scrie
în lucrarea amintită criticul Doina Modola, săptămână care a debutat cu neuitatul Iaşii în carnaval,
la 1 decembrie 1989, spectacol despre care s-a
spus că ar putea fi considerat, prin impactul lui,
debutul Revoluţiei. I-am dăruit Clujului o instituţie de presă, Televiziunea Cluj, prima televiziune
regională după 1989, şi un festival internaţional
de poezie, Festivalul Blaga, care a adus Europa
poetică aici şi pe care l-am „exportat” şi la Paris în
anii de diplomaţie culturală, când am adus acolo
nu puţine realizări de interes ale culturii române.
Una peste alta, pot spune că, pierzând la pod, am
câştigat la vamă; ceva pentru sufletul meu, destule pentru concetăţenii mei.

cronica literară

Ion Vinea recitit
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Ion Pop
În continuarea unui eseu dedicat lui Ion Vinea nu foarte de
mult, Sanda Cordoș revine cu
un eseu critic mult amplificat
și de o certă aprofundare a lecturii, recent finalizat: Ion Vinea.
Un scriitor între lumi și istorii
(Editura Școala Ardeleană, ClujNapoca, 2017). Unghiul de interpretare e altul, în esență, decât în celelalte două
monografii semnificative, datorate în 1972 Elenei
Zaharia-Filipaș, excelenta realizatoare a ediției
critice Ion Vinea, și profesorului timișorean Simion
Mioc. Se sugerează încă în subtitlul cărții deplasarea importantă de accent de pe lectura operei pe
evocarea biografiei scriitorului cu multiple fațete
și foarte implicat în viața literară și atent la viața
politică a epocii sale, la nume de referință în presa
interbelică, mai ales, despre care se știa destul
de puțin până acum. Mai exact, avem de-a face
cu o dublă lectură, prin care biografia scriitorului
este citită prin operă și invers, într-o revelatoare
mișcare de du-te-vino. În alte cercetări, accentul
fusese pus cu precădere pe ipostaza sa de militant
avangardist, privilegiindu-se etapa în care Vinea
a condus, cu Marcel Iancu, revista și gruparea
Contimporanul (1922-1932), cu explicabila aplecare asupra scrisului său poetic, și a autorului de
programe novatoare și de proză experimentală,
scrisul ziaristului de mare talent și prestigiu fiind
lăsat oarecum în penumbră. Așa se face că o parte
esențială și adânc definitorie a operei lui Vinea,
cum este cea a efervescentului jurnalist angajat, în
esență, de partea stângii intelectuale democratice,
susținător, chiar, al revoluției bolșevice înainte de
descoperirea, la timp, a minciunii propagandistice
a Sovietelor, a rămas superficial cercetată, dat fiind
și sabotajul ideologic comunist cu cenzurile sale,
și persecuțiile la care scriitorul a fost supus după
1945, pentru a se salva cât de cât, către sfârșitul
vieții, obligat la colaborări conformiste, de articlier
la publicația propagandistică a regimului comunist, Glasul patriei, „pedeapsă de a recăpăta dreptul
la semnătură”, cum scrie expresiv autoarea cărții.

Până atunci, Sanda Cordoș urmărește aplicat-analitic traseul accidentat al ziaristului în „timpul
totalitarismelor”, care nu ezitase să exprime ferme
atitudini democratice, însă și să rămână spectatorul vieții simple, „minore” din jur, pentru a ajunge
la un moment dat adversarul curajos-demitizant al
regimului dictatorial sovietic, fapt care l-a adus în
situația de a fi, spre sfârșitul vieții, hărțuit și, la un
moment dat, „ținut cu capul în pământ, în arestul
Miliției Capitalei”...
O „reconstituire istorică și ideatică” foarte
atentă a acestor etape ale biografiei scriitorului
care „a traversat marile convulsii și tragedii ale
istoriei secolului XX, războaiele și dictaturile”,
propune reactualizarea unui portret cu mult mai
complex decât cel conturat în cercetările mai
vechi. Pătrundem, prin aceste pagini de empatică
evocare, în ambianța familială giurgiuveană, apoi
în cea culturală din Capitală, e evocată prietenia,
poate decisivă, cu tânărul moldav nonconformist
Tristan Tzara, regăsit mai târziu la Paris, „în inima
Montparnasului”, în atelierul lui Brâncuși, cu revelatoarele relații avute cu un Scott Fitzgerald și italianul Aldo Palazzeschi... Dar mai ales „documentarul”
legăturilor de generoasă prietenie cu familia marii
pianiste Clara Haskil, în țară și în Franța... Aflăm, de
asemenea, lucruri mai puțin cunoscute din viața
sentimentală, de boem mereu amorezat a tânărului
ziarist frecventator de cafenele și medii mondene,
rememorate cu har în romanul neterminat Venin
de mai, cu răsfrângeri grăitoare în celălaltă operă
romanescă, majoră, Lunatecii... „«Reportajul sentimental»” al vieții lui Ion Vinea” – e un titlu de capitol, sub care stau secvențe biografice definitorii,
printre care căsătoriile cu poeta care va semna,
în Contimporanul, cu pseudonimul Tana Quil, cu
marea actriță Dida Solomon, apoi cu prozatoarele
Nelly Cutava și Henriette Yvonne Stahl, aceasta
din urmă devenind consoarta lui Petru Dumitriu,
junele de superior talent dedat avantajelor ideologic-conformiste, apoi „fugit” în Occidentul putred...
În toate aceste pagini, biograficul e pus în ecuație
intimă cu universul scrisului, portretul foarte viu
al scriitorului se răsfrânge cu o forță particulară
în universul ficțional, încât întreprinderea „documentară” nu alunecă niciun moment spre factologia seacă, pozitivistă. Rezultă imaginea unei
personalități de mare complexitate, cu contradicții
explicabile contextual, ce nu anulează linia majoră,
firul roșu, cum se spune, al unei conduite etice
exigente pe întreg parcursul existențial și creator.
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lecturi. Nuanțe importante aduce eseista și în
conturarea portretului lui Lucu Silion, protagonistul romanului, scos din prea stricta subordonare a
dandy-ului mateicaragialean, admițând mai degrabă un soi de gust estetizant, de boem intelectual,
cu un bagaj cultural evident, însă fără resurse
materiale solide, deloc artistocrat, profund marcat
însă de obsesia, generală în operă, a eșecului, ratării („prinț al rataților”, „domnul Nimeni” etc.), aproape de psihologia „omului de prisos” din literatura
rusă, în simbioză cu cea a „cuceritorului”, a unui soi
de Don Juan balcanic ca și sabotat de o oboseală
originară. Deși se distanțează de interpretarea
restrictivă a romanului ca proză poetică, Sanda
Cordoș nu poate trece totuși peste calitatea stilistică a textului, asigurată de o anume încărcătură
metaforică, cu trimiteri elocvente pentru gusturile
generației sale, sensibile îndeosebi la literatura
franceză. Vinea uzează de stilul marcat livresc,
evocator de atmosferă, cu precădere crepusculară,
dezabuzat-rafinată, de simbolism târziu, care este
și a liricii sale. Ceva din portretul scriitorului însuși
trece în cel al personajului central, și multe date
ale ficțiunii pot fi, de altfel, verificate în biografia
reală a omului. La etajul tipologiei, remarcabil
diversificate, dar și al stilului, s-ar fi putut face,
desigur, asocieri grăitoare, bunăoară cu scrisul
sarcastic-grotesc arghezian (în desenarea galeriei
de personaje din mediul presei și al boemei bucureștene, bine cunoscut de Vinea), asociat cu poeticitatea cea mai înaltă – îndeosebi în momentele de
reverie solar-melancolică, de lirică recompunere
a unor interioare retro, a unor peisaje sub lumini
declinante, dar și cu tipologia, să spunem, tinerei
de ținută sportivă, la modă în perioada intrebelică
– băiețoaica lui Victor Marguerite, regăsibilă și în
Cartea nunții a lui G. Călinescu, sau cu micile aventuri ale unor personaje din proza lui Gib Mihăescu...
Substanțial ca interpretare e și capitolul dedicat „Poeziei lui Ion Vinea”, deși nu foarte întins.
Observațiile esențiale se fac totuși, căutându-se,
de pildă, motivația exageratei amânări a publicării
poemelor, pusă pe seama unei conștiințe estetice
foarte exigente și – poate mai convingător – în
sarcina acelei conștiințe sceptice, crepusculare,
acel permanent „sentiment dizolvant al zădărniciei”. La întrebarea dacă Ion Vinea a fost sau nu un
poet avangardist, răspunsul îmi pare echilibrat: el
s-a dat mai de mult, de către Șerban Cioculescu,
care vorbea despre un „avangardist moderat”,
formulă pe care am preluat-o și eu, iar noua lectură
o confirmă, cu sublinieri în plus, reamintind reacțiile în fond sceptice ale poetului încă de pe vremea
primelor atașamente avangardiste. Are dreptate
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Căci „revoluțiile” și „lumile” prin care a trecut Ion
Vinea n-au fost deloc ușor de străbătut și de trăit,
dar aceste experiențe succesive și conjugate au
fost asumate, spre onoarea autorului, mereu cu
conștiința interogativă a intelectualului care poate
greși, desigur, dar se poate și corecta, căci atenția
lui la lumea în care trăiește rămâne vie și scormonitoare. Ion Vinea apare, pe acest itinerariu, și ca o
expresivă, să zic așa, victimă a regimului comunist
persecutor și umilitor fără nuanțe în ultimii ani
de viață ai scriitorului. Dincolo de toate acestea,
impune statura omului rafinat, de mare cultură,
deschis spre nou, însă echilibrat în opțiunile sale, cu
ezitări și timidități, cu amânări ale publicării operei
literare ce pot trăda deopotrivă ambiții „perfecționiste”, însă – poate mai degrabă – acest scepticism
nativ, de psihologie crepusculară. Surprinzătoare la
prima vedere, justificate însă, în fond, de o sensibilitate mai curând sceptică, declinant-melancolică
– observație valabilă și pe plan estetic.
Trecând la lectura critică a operei propriu-zis
literare a lui Ion Vinea, căreia îi consacră aproximativ o treime din carte, Sanda Cordoș nu uită
totuși să facă legătura cu reperele necesare cât mai
exactei situări contextuale. Etapa primă, ilustrată
de nuvelistul Vinea (Descântece și Flori de lampă,
Paradisul suspinelor) nu-i oferă, ce-i drept, obiecte
foarte consistente de analiză. Experiența de tentă
avangardistă, din cutare povestire, se dovedește
a fi cvasisingulară, interesul pentru psihologii e
evident, contrazicând respingerile doctrinare, iar
calificarea drept „proză sumbră a nevrozelor”, cu
accent pe „problematica obsesivă a sexualității” e
perfect adecvată universului narativ, cu sublinierea,
totodată, a interesului pentru „investigațiile formale” ale unui prozator care își elaborează textele cu o
admirabilă dexteritate stilistică. Mai generoasă ca
promisiuni de interpretare e, în schimb, producția
romanescă a scriitorului, cu aducerea în primplan a romanului Lunatecii, propus unei decise
reconsiderări ca „un mare roman de redescoperit”.
Interferențele cu biografia agitată a scriitorului
sunt și aici foarte semnificative, explicând elaborarea lentă, pe un traseu extrem de accidentat, a
operei. Citit, în esență, ca „roman al ratării” și chiar
al unei „generații pierdute”, cu apropieri sugestive de universul americanului Scott Fitzgerald,
Lunatecii este analizat cu subtilitate, în comparație cu prozele de început, evidențiindu-se acum
interesul altădată negat pentru succesiunea de
stil „foileton” a narațiunii, cu note de senzațional
și o desfășurare amplă a tipologiei, și reușite de
desen comportamental și de analiză psihologică
evidențiate constant de interpretă, negate în alte
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eseista să vorbească în primul rând despre „spiritul
înnoitor [care] nu este de găsit în înnoirea tematică
și nici în citadinismul practicat cu orice preț”, ci la
nivelul „deconvenționalizării viziunii... și expresiei”.
Poezia sa, evitând orice tentație emfatică, este mai
curând una „a interiorității și fragilității umane, a
tranzitivului și fugitivului”, cu un aliaj între melancolie și ironie, ilustrat prin evidențierea câtorva
motive recurente. Criză de identitate, din nou,
sentiment al zădărniciei și al neantului, rămas ca
o cicatrice încă din copilărie (moartea pretimpurie
a fratelui) și agravat pe parcursul unor experiențe
de „răsfățat vitregit”, cu expresia preluată de la Paul
Georgescu.
Prin cartea sa, excelent scrisă, cumpănit evocatoare între documentul biografic și ficțiunea poetică, Sanda Cordoș readuce în actualitate, printr-o
lectură fertil-empatică, figura unui scriitor de
primă linie oarecum marginalizat astăzi, care – se
argumentează încă o dată, și foarte convingător
– rămâne o valoare certă a scrisului românesc din
prima jumătate a secolului XX.

O istorie literarã
alternativã
cu vedere
spre interbelic
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Angelo Mitchievici
Al doilea volum al prestigiosului istoric și teoretician literar
Mihai Zamfir, Scurtă istorie.
Panorama alternativă a literaturii
române (Polirom, 2017), deschide probabil cel mai complex
dosar al literaturii române, cel
al literaturii interbelice. De la
primul volum, care privește începuturile literaturii, perioada
pașoptistă, postpașoptistă, marii clasici și gruparea Junimea, dar și simbolismul, cu alte cuvinte
literatura din belle époque, propunerea de lectură
pe care Mihai Zamfir o dezvoltă vizează nu doar
literatura ca atare, ci indirect și conceptul de istorie
literară. Alternativa produsă de Mihai Zamfir se

dovedește subtilă dincolo de ceea ce sare în ochi.
În primul rând, avem un decupaj destul de sever
pe care-l operează în carnea canonului literar,
selecția privilegiind pe de o parte autori aflați la
vârful canonului literar, introduși prin titlul „Marea
poezie” sau „Marea proză”, pe de alta, după un
criteriu relativizant, pe cei care au exercitat o influență dincolo de intervalul ales, cel al interbelicului,
introduși prin capitole intitulate modest „Alți poeți”
și „Alți prozatori”. „Scurta istorie” funcționează în
două trepte, pe acest palier al diferențierii între
major și nu numaidecât minor, precum și pe cel al
revendicării unor tradiții autohtone sau europene.
În ceea ce privește romanul, Mihai Zamfir observă
că o serie de romancieri recuperează un tip de
roman ancorat în tradiția secolului XIX, cu Balzac,
Flaubert, Zola, Dickens, în absența unei etape
similare de dezvoltare a romanului românesc în a
doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX, pe când alții aleg o direcție novatoare,
experimentală, de dizolvare a canonului romanesc
al secolului XIX, pe linia Proust, Kafka, Joyce, Gide.
De asemenea, istoricul literar identifică o puternică
componentă antimodernă în literatura interbelică,
având ca marcă distinctivă dintre cele invocate de
Antoine Compagnion „privirea întoarsă obstinat
spre trecut”. Afirmația pe care Mihai Zamfir o face
în contextul poeziei interbelice se poate susține și
pe selecția operată în cazul prozei, dar și dincolo
de această selecție, așa cum am putut constata în
studiul meu despre formele programatic revolute,
recuperate nostalgic, Decadență și decadentism în
contextul modernității românești și europene, dar
și în studiul lui Paul Cernat, Modernismul retro în
romanul românesc interbelic. În ceea ce privește
poezia, autorul constată că traducerile nu mai
orientează vizibil și programatic opțiunea estetică
a poeților reprezentativi, mai mult, cu o observație
de nuanță, are loc o „întoarcere la clasicism” pe o
linie „reacționară”, „elitistă”, „aristocratică”, adică
estetizantă, cu mențiunea că nu este vorba de
o accepție larg-culturală a termenului, mișcare
corespunzătoare reluării într-o cheie modernă a
modelului balzacian de către un G. Călinescu sau
Ion Marin Sadoveanu. Mihai Zamfir se confruntă
cu absența unui criteriu de sistematizare a dezordinii pe care o relevă tabloul literaturii interbelice,
și elogiind efortul de sistematizare realizat de
Nicolae Manolescu în excelenta trilogie a romanului românesc, Arca lui Noe, unde acesta adoptă în
parte un criteriu naratologic, optând pentru o înțelegere prin raportare la criza pe care o traversează
romanul european. Clivajul esențial care operează
și în cadrul romanului interbelic ar fi recuperabil la
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criticului, nu are de-a face cu inventarierea de tropi,
ci cu intrarea adâncă în carnea textului și elucidarea unor mișcări tectonice în proză sau poezie,
explicând uneori opțiuni destinale precum aceea
pentru o poezie de format tradiționalist și conținut
modernist, realizată pe baza numărului de rime
disponibile în literatura română. Ar mai trebui spus
că autori precum Bacovia, a căror operă a cunoscut
o exegeză proliferantă, sunt înnoiți de perspectiva
pe care o deschide asupra lor Mihai Zamfir, deconstruind cu lejeritate opinii cimentate ca normă. Pe
de altă parte, autori din categoria „alți”, precum Ion
Vinea, relevă în lectura istoricului literar un relief
nou, un alt orizont de reverberație a operei lor, acel
profil particular, iradiant care conferă farmecul
unei literaturi chiar prin incongruențe, incosecvențe, nefinalizare. Oricât de bine jucată este detașarea lui Mihai Zamfir, notele personale, „subiective”
pot fi detectate mai ales acolo unde ironia este cu
accent. În definitiv, această carte este vie și prin
personalitatea puternică a unui istoric și teoretician literar de o erudiție remarcabilă, capabil să joace
pe registre diferite și ale cărui gusturi își păstrează
pregnanța dincolo de orice sistematizare.

Postmodernizãri
parabolice
Ultima carte de dramaturgie a
lui Valentin Nicolau (Oriunde mă
duc, numai de mine dau, Editura
Nemira) este subintitulată „vise
într-un act”. Mai toate piesele
lui au avut un sâmbure oniric,
aşa cum şi mai mulţi sâmburi
religioşi. Doar sâmburi, căci aşa cum scrie George Banu în
prefaţă, această Opera ultima i-a
confirmat senzualitatea şi vitalismul scriitorului. În
mai toate piesele lui, „conflictul ca terapie eliberatoare pune în mişcare un mini-mister medieval,
un Theatrum Mundi” reprezentabil în orice tip de
spaţiu.
Prima piesă, Om fără om (oriunde mă duc, numai
de mine dau), foloseşte instrumentarul expresionist: personaje fără nume, cu identitate colectivă
(Bolnavul, Vraciul, Năpăstuitul, Faţă-de-câine,
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nivelul unei schimbări de paradigmă, renunțarea la
un roman documental, bazat pe o istorie verificabilă, cu o structură deterministă, pentru un roman
care asumă ca pivot problematica individului
izolat, chiar alienat, lipsit de reperele tradiționale
ale fixării în comunitate, religiosul, ideologicul,
solidaritățile de clasă, rasă etc., un individ puternic
fragmentat, minat de incertitudini. Clivajul este
sesizat și la nivel stilistic, noul roman privilegiază
acronia, adoptarea unui principiu extern prozei,
unul muzical sau pictural, suspendarea logicii
clasice de organizare a evenimentului romanesc
și a dimensiunii documentare a romanului, într-un
cuvânt a armoniei scriptibilului.
O altă observație de finețe și în același timp
curajoasă, provocatoare se referă la ceea ce aș numi
o judecată de ponderație cu privire la impactul pe
care l-au avut o serie de romane și mișcări literare
în epocă, dar și după traversarea ei. În acest sens,
reevaluarea și situarea avangardei istorice pe circumferința cercului literaturii și a ceea ce constituia dinamica ideilor literare mi se pare un gest structural opus importanței care i se conferă în general
prin omologarea ei într-un context european care
a favorizat-o și la care Tristan Tzara și-a adus o
contribuție majoră. Un alt aspect important, dar
expediat pentru că nu servește proiectului cărții,
îl constituie o altă relativizare, cea a importanței
jucată de ideologie în raport cu revistele literare
care asumă una, chair apăsat programatic, precum
Gândirea sau Cuvântul. În spațiul de civilizație și
cultură românească interbelică, segregările ideologice nu au fost marcate de prezența autorilor
importanți într-o revistă sau alta, iar exemplelor
oferite de Mihai Zamfir le pot fi adăugate altele.
Istoricul literar vede o singură contestare serioasă
a modelului cultural interbelic venită din partea
dreptei extreme și a stângii extreme prin intermediul unor autori minori. De asemenea, autorul reintroduce două elemente importante în analiza atât
a romanului, cât și a poeziei sau dramaturgiei: relevanța biografiei și a stilului. Ambele modalități de
analiză care au acumulat zgura unor poncife sunt
reînnoite și revizitate inteligent de Mihai Zamfir,
cândva membru strălucit al cercului de poetică și
stilistică al lui Tudor Vianu. Astfel, proiecția personalității autorului în roman – a se vedea excelentele analize în acest sens la autori cu o personalitate
accentuată până la confiniile cu maladivul, precum
Camil Petrescu sau Mateiu I. Caragiale – aduce un
paradoxal aer de prospețime și de intimitate în
frecventarea textului literar, dar și un aer vivant
al trăirii întru literatură a unor complexe identitare. Stilistica nu e o simplă unealtă la îndemâna
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Slăbănogul, Bătrânul-cu-papagal, Scamatorul, Târfa, Copilul), localizare încărcată de simbolism, dar
nespecificată („Acţiunea se petrece în lumea largă,
marele spital unde se tranzacţionează viaţa de zi cu
zi, unde conştiinţa n-o mai tulbură niciun înger”).
E adevărat că dramaturgul inserează crâmpeie
de vise în piesele sale, dar nu este în niciun caz
un onirist. Mai curând el „poetizează” parabole.
Parabolicul, că tot veni vorba, este principalul
combustibil. Ce mi se pare captivant este că
Valentin Nicolau avea studii de teologie, fapt care
dă profunzime interpretarilor lui, dar nu îl limitează
niciodată. Cunoaşterea dogmelor, doctrinelor şi
Bibliei incită parcă la devieri înspre hiperumanitate
ale pericopelor cu sens iniţial strict spiritual.
Iată Scăldătoarea miraculoasă din Biblie, localizată şi detaliată: „printre bolnavi sunt oameni-praştie, oameni în catapulte, paralitici în cărucioare
cocoţate pe planuri înclinate, gata oricând să se
prăvale în lac, schilozi purtaţi pe umeri de namile
de bărbaţi încordaţi, pregătiţi mereu să o rupă
la fugă spre apă în orice clipă, suferinzi închişi în
colivii suspendate deasupra lacului, gata să cadă
în momentul în care apele se vor tulbura, trupuri
scheletice şi galbene de boală înghesuite în vagonete pe şine ce se sfârşesc în apa lacului”. Cum
se vede, un fel de competiţie a sănătăţii dorite,
încremenită în aşteptarea miracolului. O carnalitate tehnicizată disperată, totuşi, după intervenţia
spiritualului. Pe lângă oximoron, autorul recurge
constant la ancronism.
Puse sub lupă, parabolele biblice dau muguri
de detalii şi se întrupează verosimil – un naturalism
verosimil dublat de simbolism şi de o acută critică
antropologică. Un bolnav îi cere Vraciului ştiinţă şi
îi dispreţuieşte pe cei ca el, în mod paradoxal: „Nu
vreau să ajung ca amărâţii ăştia fără nicio şansă.
Dă-mi un leac, vindecă-mă! Nu mă lăsa să aştept în
zadar o minune!”.
Scăldătoarea stimulează un vanity fair cu
negustori de farmece de întinerire; printre ei şi o
inofensivă Târfă, sufletistă chiar, sever condamnată
de bolnavi. Se realizează astfel o înlănţuire de parabole şi resuscitări de vechi credinţe, cum ar fi aceea
că boala trupească este o manifestare a schilodirii
sufleteşti.
Deşi preia imagini şi situaţii arhetipale (vezi
Copilul cu palmele însângerate), scriitorul le
deschide mereu spre alte interpretări/ înţelesuri.
Abordarea devine hegeliană: religia evoluează şi
ea spre marea sinteză spirituală. Unele deschideri
sunt cvasi-eretice, bunăoară cele oferite de Târfă,
un teolog ingenuu şi ea: „Nu omul părăseşte păcatul, ci păcatul îl părăseşte pe om! Doar când devii

neputincios nu mai păcătuieşti [...]. Vouă nu de
păcat vă e frică, ci de urmările lui. Vă e frică mai mult
de pedeapsa pentru păcat decât de Dumnezeu”.
E greu să prelucrezi parabole şi să nu cazi în
filosofări filosofânde. Dramaturgul merge mereu
pe muchii de prăpastie. Reuşeşte la mustaţă să nu
devină plictisitor, dar transmite clar ceea ce are de
transmis: anume că miracolul nu are loc în lumea
oamenilor meschini. Sănătatea poate fi înţeleasă
şi ca libertate, dar la ce le-ar folosi un asemena
concept oamenilor gregari, cu natură de sclav?
Suntem exact în mijlocul parabolei dostoievskiene
a Marelui Inchizitor. Slăbănogul o confirmă prin
propria-i poveste: după ce a zăcut 38 de ani pe
malul scăldătoarei fără speranţă, a apărut un străin
care i-a zis: „Scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi!” Dar e
mult mai uşor să zaci în pat, decât să-l plimbi după
tine. Aşa că Slăbănogul, deznădăjduit, căci nepregătit pentru libertate, se întoarce pe malul scăldătorii, printre sutele de bolnavi, ca să nu-şi piardă
locul. Voinţa de boală este un motiv important în
tematica dramaturgiei lui Valentin Nicolau.
O întreagă imagologie a ispitei este desfăşurată în teatrul scriitorului. Aici, diavolescul este
adăpostit de negustori şi vrăjitori scamatori. Unul
dintre aceştia şi propune o înlocuire a apei cu
oglinda, apa argintată: „Lacul ăsta e o minciună!
Nu aţi înţeles până acum că e o înşelătorie? Eu
vă dau adevărul, eu vă pot da ce doriţi. Orice! (Îi
trece oglinda Năpăstuitului) Ce zici? Eşti chiar tu!
Cel mai destoinic şi priceput bărbat din partea asta
de lume, proprietarul celor mai mari averi, cel mai
respectat şi admirat fiu al neamului”. Parabola lui
Iov este şi ea prezentă, în biografia Năpăstuitului.
Finalul este iar cvasi-eretic întrucât toţi se aruncă
în lac pentru a„lua Împărăţia lui Dumnezeu cu asalt”
şi se îneacă. Doar Slăbănogul rămâne buimac pe
mal, dar se ridică înzdrăvenit când o vede pe Târfă.
Tactul, aş spune, este calitatea teatrului lui Valentin
Nicolau, cum să faci hermeneutica doctrinei fără să
o denaturezi.
A doua piesă, Francezul, surprinde iarăşi o situaţie excepţională: „Acţiunea se petrece în acele clipe
ce par a fi ultimele”. Alex e singur pe versantul unui
vârf din Himalaya şi, tot încurajându-se, ajunge
ventriloc: „vocea gândului va începe să vorbească
pe două glasuri”. Din neant apare Francezul, rătăcit şi el. Alex îl salvează de la îngheţ masându-l.
Dimineaţa, Francezul a dispărut – sugestie că Alex
se salvase pe el însuşi prin dedublare şi altruism
ingenuu.
Fotografia este o minipiesă în stilul evident al lui
Eugen Ionesco, care şi el îşi construise situaţiile pe
quiproquo-urile molièriene:

Victor Cubleșan
Nimeni nu este nedumerit sau
intrigat pentru că nu există
o istorie a poeziei române a
primelor două decenii de după
1989, cel puţin nu una completă, complexă şi mai presus de
toate veridică în sensul sintetizării unei imagini de ansamblu
care să suporte consacrarea
canonică. Şi nimeni nu ştiu să
îşi propună la modul serios un astfel de proiect.
Distanţa faţă de momentul analizat este prea mică,
perioada, extrem de tulbure. Dacă în ultimii ani ai
comunismului era plauzibil şi fezabil să proiectezi o
astfel de încercare, de sistematizare a unor decade
apropiate, este perfect rezonabil să recunoaştem
că mutaţiile, influenţele şi contorsionările din viaţa
literară recentă încep să se sedimenteze abia acum
într-un desen care e departe de a fi complet revelat.
E un pariu riscant să speculezi care autor va mai fi
citit sau amintit peste cincizeci de ani. Momentan,
există puncte de fascinaţie. Puncte de atracţie în
jurul unor figuri care, acum, primesc un iz de legendă literară. Unele vor supravieţui. Altele, desigur, se
vor pierde. Printre aceste figuri pregnante ale unei
perioade turbionare – care s-a dorit o reaşezare a
unor valori (estetice, morale, doctrinare), dar pare
să se transforme tot mai mult într-o restartare a
întregului sistem cultural – se numără fără tăgadă
şi Iustin Panţa. Poet de veritabil talent, personalitate puternică, neoromantică, un destin tragic. Toate
ingredientele necesare pentru a-l transforma într-o
imagine pe care toţi literaţii (şi nu numai) care l-au
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fãrã nume

cunoscut o evocă sub pecetea unui act care are în
aceeaşi măsură legătură cu istoria, cu anecdotica şi
discreta aureolare a unei figuri magnetice a timpului său. Cartea lui Alexandru Uiuiu, Iustin, nu este
despre acestea, ci dintre acestea.
Iustin are şi un subtitlu care ar putea fi explicativ:
o proză despre o poezie. Dar volumul prozatorului
bistriţean nu este uşor de etichetat. Ar putea fi un
roman, ar putea fi memorii, ar putea fi un jurnal,
ar putea fi o suită întreţesută de proze scurte. În
realitate, construcţia ansamblului porneşte de la
o necesitate resimţită dureros, aşa cum cititorul o
constată nu după multe pagini, cea de exorcizare.
Preotul stropeşte pereţii caselor bîntuite cu apă
sfinţită. Mediumul s-ar părea că face fumigaţii cu
salvie. Scriitorul pătrunde în încăperile golite ale
trecutului pentru a le reconstrui, pentru a repovesti şi, implicit, remodela memoria. Alexandru
Uiuiu îşi construieşte întreg volumul ca o suită de
rememorări ale unor episoade care curg oarecum
într-o ordine cronologică (dar ordinea aceasta este
supusă implicit nesistematizării memoriei afective) împărţite în două planuri, urmate apoi de o
suită de adaosuri. Pe de o parte, avem evocarea şi
construirea figurii lui Iustin Panţa, pe cealaltă linie
o poveste de iubire între narator şi o foarte, chiar
foarte tînără, domnişoară al cărei nume rămîne
nerostit, nescris, pînă la final. Iar după acest final,
sub impulsul de netăgăduit de a contura încă şi mai
pregnant figura prietenului dispărut, Alexandru
Uiuiu adaugă cîteva texte (proză, poezie, teatru)
mai vechi pe care le-a semnat, toate dedicate sau
inspirate de Iustin Panţa. Personal, aş fi preferat
dacă le-ar fi regrupat într-un volum secund,
distinct, fiind destul de evident corpuri alogene în
raport cu textul principal şi legate de acesta mai
degrabă sentimental, din perspectiva autorului,
decît printr-o conexiune estetică. Există aproape
palpabile diferenţe de ton, de atmosferă, diferenţe
care nu avantajează o lectură angajată. Tocmai
de aceea mă voi referi exclusiv la Iustin, fără a mai
vorbi şi despre aceste adaosuri care sînt marcate,
spre înlăturarea oricărei confuzii, cu titlurile volumelor precedente din care fac parte.
Iustin Panţa a murit stupid, într-un accident de
maşină stupid. Dar pentru Alexandru Uiuiu „moartea lui a fost un extrem act de politeţe, răspunsul
pozitiv la o invitaţie anonimă pentru un drum care
onora oameni care nu-l iubeau dar care aveau
nevoie de el“. Prozatorul reconstruieşte figura
poetului din piese, din episoade narate simplu, dar
vibrant. Din fiecare pagină se simte că nu avem
de-a face cu un simplu exerciţiu descriptiv, ci cu
un plonjon extrem de direct şi riscant într-o lume
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„El: Sunteţi cumva femeia vieţii mele?
Ea: Evident”.
În încheierea volumui este plasat eseul „Un
teatru al cunoaşterii interioare” în care se încearcă unele teoretizări. Stângace. Omul era perfect
făcut pentru teatru. Un teatru parabolic şi jucăuş,
cu impecabilă acoperire a scenei. Totuşi, din eseul
final se poate extrage o frază-crez pentru această
dramaturgie: „Viteza cu care trăim e dovada că nu
ne este bine”.

personaj ciudat, poate, contorsionat, cu o psihologie obscură şi tocmai de aceea fascinant. Povestea
de dragoste trăieşte în pagini în primul rînd prin
dinamica de cuplu, prin reacţiile la reacţii, prin
aplecarea aproape compulsivă a eului narator de
a se motiva psihologic şi de a explica psihologic. Şi
aici penelul prozatorului e fin şi subtil, şi aici există
pasaje de o simplitate şi supleţe remarcabile, dar,
dincolo de atenţia descriptivă, peisagistică, accentul cade pe interioritate, pe nerostitul personajelor
şi nescrisul autorului. Există în permanenţă un
subsol în care simţi impulsul de a adnota şi explicita ceea ce rămîne în afara dorinţei auctoriale de a fi
relevat despre personaje.
Alexandru Uiuiu spunea despre volum că ar fi o
proză despre o poezie. Eu cred că se înşeală, cred că
volumul în ansamblul său funcţionează ca o elegie,
ca un poem funerar despre iubire. Sînt pagini întregi în care autorul reuşeşte să ţină discursul într-o
zonă în care textul pare că se dizlocă din zona naraţiunii şi intră în logica neexplicită a poeziei.
Iustin este un volum care îşi va avea cititorii săi.
Cititori speciali care simt nevoia să şi-l amintească
pe Iustin Panţa, care simt nevoia să se întoarcă spre
o viziune teribilistă, apoape romantică şi implicit
fascinantă despre poezie, sau care pur şi simplu au
nevoia de a pătrunde într-un excurs poetic despre
perenitatea iubirii. Nu ştiu în ce măsură exorcizarea
a fost mai importantă decît scriitura, dar Alexandru
Uiuiu reuşeşte aici pesemne cel mai convingător
volum al său, puternic şi foarte personal.

Trup şi culoare IV (ink-print, 2003) (detaliu)
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profund personală, personalizată şi semnificativă
în fiecare detaliu. Există o delicateţe a amănuntului, o emoţie care transpare din grija aproape
părintească a prozatorului de a atinge nota potrivită. Evenimentele narate variază de la gesturi
şi situaţii banale la anecdote sau întîmplări de-a
dreptul spectaculoase, dar fiecare cadru are particularitatea de a fi interesant prin unghiul în care
e dezvăluit. Suma aceasta de întîmplări devin prin
pana lui Alexandru Uiuiu speciale, conturînd figura
lui Iustin Panţa extrem de viu, extrem de puternic.
Autorul cochetează pe jumătate serios cu postura
în care îşi construieşte din memorie prietenul
dispărut. „Iustin este un zeu“, scrie Uiuiu, şi afirmaţia este parţial glumă, parţial recunoaştere, parţial
declaraţie de creator ambiţios. Figura lui Iustin
Panţa iluminează o lume a anilor nouăzeci şi douămii în care autorii par să mai aibă ambiţia marilor
proiecte, în care literatura este în permanenţă artă
cu A mare, în care mizerabilismul nu e o figură
de stil, ci un mod impus de viaţă. Pentru cititorul
care a experimentat, chiar şi parţial sau tangenţial,
acele momente, este o reîntoarcere într-o lume
care tocmai apune şi pe care are şansa de a o retrăi
ca extensie a unei figuri pasionante. Alexandru
Uiuiu este un prozator cu experienţă şi cu o serie
de reuşite la activ, dar aici pare să izbutească cea
mai convingătoare lucrare a sa. Stilul epurat, direct,
tonul melancolic, dar temperat în afara oricărei
stridenţe ieftine, totul concură pentru a alcătui o
scriere extrem de solidă şi antrenantă. Prietenia
dintre cei doi scriitori îşi arată surprinzător puterea
prin capacitatea aparentă a lui Iustin Panţa de a
influenţa scriitura lui Alexandru Uiuiu. Cei care îşi
amintesc volumele poetului vor nota că acea focusare în jurul „lucrurilor simple“ pare să funcţioneze
şi aici, înfrînînd apetitul pentru digresiune al prozatorului, şlefuindu-i frazarea.
Dar pe cît de evocatoare şi deschisă e partea
care-l include pe Iustin, pe atît de surprinzătoare
e povestea de amor. Şi aici avem acelaşi evident
background de alungare a demonilor din amintiri,
dar istoria este evident mult mai puţin cunoscută
decît în cazul precedent. Suprapunerea celor două
linii narative ar putea părea forţată la o primă
vedere, dar Alexandru Uiuiu reuşeşte să le întretaie
şi lege pornind tocmai de la un dialog despre iubire
pe care l-a avut cu Iustin Panţa. Volumul devine
astfel, in extremis, şi o meditaţie despre iubire,
despre cum iubeşti în prietenie şi cum iubeşti
carnal, erotic. Figura feminină e prezentată cu ceea
ce ar trebui să fie duioşie, amărăciune şi plăceri
amestecate cu regrete, dar realitatea este că Uiuiu
reuşeşte să pună în pagină, pesemne involunar, un

Naufragii
estinul apariției cărții Mirunei Runcan, Club 70
(Retro) este unul spectaculos. Terminat în 1988,
susținut de o documentare riguroasă, romanul
a văzut lumina tiparului abia în 2017 la Cartea
Românească, după lungi amânări și naufragii
editoriale.
Romanul derutează de la primele pagini, întrucât este construit pe mai multe planuri narative
care comunică între ele, într-un spațiu de tensiune continuă. Nucleul narativ din Club 70 (Retro)
relatează povestea unor tineri străluciți, proaspeți
absolvenți ai facultății tehnice, lucrând într-o fabrică la un proiect industrial. ,,Pe baricadele celei mai
active utopii”, protagoniștii muncesc suplimentar
în numele progresului științific. Or, această lume
plină de entuziasm se destramă progresiv lovită
de meschinăriile directivelor de partid. Rapoartele
ședințelor din final conturează amploarea acestei utopii, demonstrând că tinerii nu sunt nimic
mai mult decât cobai pe care se experimentează
dogma sistemului. Povestea acestor inadaptați
asemenea generației hippie, se încheie, din păcate,
cu sentimentul unei generații pierdute, întrucât
lumea lor în derivă alunecă spre eșec și deziluzii.
Pornind de la nucleul narativ, romanul se ramifică, configurând poveștile individuale și intime ale
personajelor. Existența mai multor voci narative
bine delimitate și trecerile subite de la monolog la
dialog într-un stil alert reprezintă marca acestui tip
de scriitură. Astfel, se fac trecerile de la narațiunea
povestită de o minte confuză la disperarea protagonistului care își caută mama, de la cearta tensionată dintre doi adulți la scrisorile pline de afecțiune ale unei tinere plecate la muncă peste hotare.
În momentul în care te faci confortabil într-un
spațiu al scriiturii, o altă voce vine și destabilizează
narațiunea, preluând fără menajamente povestea.
Ritmul sincopat și discontinuitățile frazei își au
originea în modul de funcționare al minții umane,
care la rândul ei se împiedică în propriile reflecții.
M. Runcan fiind profesoară, critic și istoric de teatru,
are avantajul de a crea personaje bine conturate,
puternice, ghidate de convingeri ferme. Uneori,
lectura anumitor capitole oferă senzația unei scene
dintr-o piesă de teatru. Fiecare protagonist este
obsedat de propriul adevăr, însă circumstanțele

și destinul, în ultimă instanță, sunt mai puternice
decât propria voință. Cu toate acestea, în pofida
tipologiilor diverse, scopul este comun: lupta
pentru existență. Personajele Mirunei Runcan
gândesc tot timpul, iar autoarea surprinde cu șarm
această mișcare a interiorității. De asemenea, dialogul este cel care probează valoarea cărții. Construit
în baza unei logici retorice, dialogul rămâne în
zona firescului cotidian, însă impunând de fiecare
dată subiecte incomode. Or, întreaga carte este
un tur de forță al unor manifestări intelectuale sau
emoționale inconfortabile.
Tehnica fluxului conștiinței este definitorie,
dantela rafinată de gânduri mustind de vitalitate.
Dincolo de nervozitatea și nesiguranța din monologuri, se trădează o luciditate extremă, o iraționalitate controlată. Intuim, în fundal, existența
unui autor omniscient care simte nevoia acută să
povestească totul, să denunțe viața în toată splendoarea și mizeria sa. Tendința vocilor narative de
a se (auto)analiza este resimțită uneori ca reproș,
la rândul lui justificat prin frica de viață, frica de
a nu fi trăit-o intens, frica incapacității de a sesiza
esențialul. Or, autoarea vrea să redea ,,fapte brute
și adevărate”, fără trucuri sau ornamente, fără a
cădea pradă clișeului sau patetismului.
Cartea este greu de subordonat unui gen literar.
Ea este în același timp jurnal, confesiune, memorie,
discurs epistolar, toate subsumate dramei existențiale. Scrisul devine un instrument util pentru a
depăși frica de propria gândire, fiindcă autoarea
nu renunță niciodată cu adevărat, fiind ghidată de
un egoism al supraviețuirii.
Club 70 (Retro) expune tranșant suferința, singurătatea, boala, așteptarea, moartea. E o lectură
despre un destin infam, despre neputință și slăbiciune, despre ipocrizie și criza comunicării, despre
angoasă și deziluzii, despre nostalgii, empatie,
răbdare și rezistență. Este despre micile revolte
ale vieții pe care le trăim și noi la un moment dat.
Cartea te emoționează și te obligă la introspecție.
Miruna Runcan, Club 70 (Retro), Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 2017
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Maria Fărîmă

D

upă câteva vizite ritualice la ruinele castelului
Kornis și după ce ne-am încredințat (diferiți
călători și scotocitori) că statuile licornelor se află
în bună stare în satul Nireș (și nu Neriș, așa cum
greșit am scris până acum – dar poate că eroarea
mea de pronunție și scriitură a avut un sens
tainic!), în curtea domnului Piști, obsesia mea a fost
să găsesc, într-un fel sau altul, colecția de animale
împăiate a fostului conte Kornis, rătăcită prin diferite licee din Dej ori distrusă, de-a lungul vremii,
din varii motive, inclusiv din ignoranță. Călăuză,
pentru mine și pentru fata carteziană și șoferiță
prezentă deja într-una din călătorii, a fost Dan
Spiriduș care, dejean fiind, își amintea că la liceul
lui se găseau rămășițele unei astfel de colecții. Am
ajuns, deci, acolo cu destule așteptări, la Colegiul

ceea ce așteptasem eu, adică nu se dovedeau a fi
monstruoase, nici bizare, nici stranii, ci de-a dreptul firești. Așa că, negăsind vreun animal aparte,
calea noastră a dus din nou la ruinele castelului
Kornis, cu nădejdea că, poate, statuile licornelor au
fost puse la loc, fără teama de hoți și vandali. Fata
carteziană era sobră și aștepta, la rândul ei, ceva
aparte, iar Dan Spiriduș chicotea în felul său copilăresc de omuleț care încă mai crede în miracole și
în gingășia prieteniilor magice.
Nici pomeneală, însă, statuile licornelor nu
se aflau acolo, piedestalurile de pe care fuseseră
smulse rămăseseră golașe și pustiite, într-un sens
chiar metafizic, doar mirosul țarcului de oi, din
apropierea lor, era intact. Așa că am pornit-o spre
satul Nireș, ca să verificăm statornicia licornelor

Scotocind
dupã licornele neîmpãiate
(a treia parte a unui reportaj de gourmet)
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Ruxandra Cesereanu

Andrei Mureșanu, unde directorul adjunct, însoțit
de o profesoară oarecum punkistă de biologie
(necunoscătoare a domeniului Kornis, căci nici
de numele acesta nu auzise) ne-au purtat într-un
laborator unde se găseau înghesuite, în dulapuri
și vitrine, câteva zeci de exponate. Erau mai ales
păsări de baltă și deltă, de toate soiurile, dominau
pelicanii, cocostârcii, cocorii și egretele, dar se
găsea acolo și un leu zvelt, un pui de urs, vulpi și
alte jivine mai mici sau vulturi cu nemiluita. Era o
întreagă lume jerpelită de fapt, așa cum și oamenii
de odinioară ajunseseră jerpeliți după perioada lor
de glorie și mărire, urmată de decăderea și destrămarea impuse de un regim gregar și parșiv. M-am
mișcat pe lângă vitrine ca o balerină amețită: se
găsea acolo un aer al istoriei împunse de fatalitate,
dar și o nostalgie legată de faptul că acele animale împăiate din colecția contelui Kornis nu erau

în curtea domnului Piști. Când pancarta pe care
scria Nireș s-a ivit în fața noastră, am avut o nelămurire aproape psihanalitică în a pricepe de ce am
malformat, fără să vreau ori să știu, numele satului.
Nu era mare diferență între Neriș și Nireș și, totuși,
era. Sonoritatea părea aproape acceași, dar Neriș
avea o muzicalitate pădureancă, în vreme ce Nireș
avea o muzicalitatea acvatică mai degrabă. Acum,
când scriu acest text, mă gândesc că poate acestea sunt numele adaptate ale celor două licorne
gemene, pe care însăși călătoria inițiatică mi le-a
pus la dispoziție într-un chip onomastic și sororal.
Licornele erau găzduite tomnatic în curtea
domnului Piști, iar una din ele avea dovleci portocalii lângă picioarele îndoite. La fel de frumoase
și tăcute ca întotdeauna, ceva mai cenușii decât
data trecută când le găsisem aici. Mătușa Maria,
care trebăluia în grădină și care ne-a făcut semn să

jivine, despre ochii lor închiși sau deschiși (niciodată nu a fost limpede dacă ele văd ceea ce este
vizibil sau ceea ce este invizibil), despre trupul lor
perfect și hermafrodit într-un fel misterios, despre
alura lor sfincsoidă de fapt, atât de statornic enigmatică și cu picioarele îndoite astfel încât trunchiul
lor nu mai e doar corp, ci alchimie. Cât despre capul
lor frumos și marianic (căci e înrudit cu privirea
Madonei sau măcar a unor sfinte), anume te îmbia
să îl mângâi, chiar și în locul urechilor smulse din
care nu mai rămăseseră decât niște cioturi de calcar,
apoi pe grumaz și apoi, firește, pe crupă. Tandrețea
mea a fost completă și necondiționată. Licornele
castelului Kornis, ajunse în curtea domnului Piști,
sunt pentru mine niște jivine vii și totemice, cu
valoare magică supremă. Așa că le-am mângâiat
cu sfioșenie, dar cu dedicație totală. Știți, i-am
zis justificativ mătușei Maria, eu iubesc licornele

pentru domnul Piști. Da, Mortzi bacsi era acasă, așa
că am pornit-o spre dânsul. L-am găsit prin curte,
dar ne-a recunoscut imediat, deși noi am ezitat
până să recunoaștem casa. Ne-a poftit bucuros în
aceeași încăpere unde poveștile fuseseră doldora
atunci când nimerisem acolo cu Andrei Codrescu.
Era frig înăuntru și mirosea a casă pustie pe bună
dreptate, căci Mortzi bacsi ni s-a plâns de o singurătate recurentă, ca și cum ar fi fost părăsit de lume,
deși dânsul era tocmai povestașul acelor locuri. De
data aceasta nu mai era dornic de povești, ci avea o
dispoziție misionară, căci în tot timpul cât am stat
acolo dorința sa a fost să ne vorbească despre pilde
biblice. Avea o Biblie pe masă, pe care o arăta cu
degetul mai tot timpul sau chiar o deschidea ca un
jucător de cărți. Am aflat de unde i se trage dispoziția vorbăreață în sens biblic, de la un preot care îl
vizita din când în când și cu care discuta chestiuni
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acestea, chiar dacă sunt din piatră. Dar porcii nu
vă plac? m-a întrebat cu naivitate mătușa Maria.
Am zâmbit, laolaltă cu însoțitorii mei, cartezieni ori
spiriduși. Mie îmi plac porcii, a întărit ea întrebarea
pus anterior. Din vorbă-n vorbă am aflat că mătușa
Maria era nimeni altcineva decât sora lui Mortzi
bacsi – povestașul nostru care scrisese în maghiară o baladă de o sută de strofe cu legende de pe
Valea Bandăului, apoi că domnul Piști e plecat și
nu-i nimeni acasă în afară de dânsa. Mătușa Maria
se uita la licorne ca la niște păsări de curte, neștiind
nicio legendă despre acestea. Am întrebat-o dacă
Mortzi bacsi era acasă și dacă i-am putea face o
vizită, măcar ca să îi las un număr din revista Steaua
în care scrisesem despre licorne și despre dânsul ca
povestaș. Am lăsat, de altfel, un număr din revistă și
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intrăm în curte (ca să nu privim licornele de afară,
ca niște străini), ne-a spus că încă nu apucase să le
spele cu detergent și că de câteva luni jivinele nu
mai fuseseră curățate. M-am speriat de-a binelea
la auzul cuvântului detergent și am început, brusc,
ca o protectoare binecunoscută a licornelor, să o
sfătuiesc să nu mai folosească decât apă simplă,
fără niciun ingredient, altfel statuile se vor strica.
Nu am folosit alt verb de tipul a deteriora sau a
distruge sau a coroda, ci a strica, de parcă statuile ar
fi fost din carne și oase și ar fi putut să putrezească.
Mătușa Maria era veselă și, în felul ei țărănesc sfios,
înțelesese fixația mea pentru licorne, așa că m-a
poftit să le mângâi după poftă, atunci când am
cerut voie să fac lucrul acesta. E greu să povestești
despre frumusețea cu adevărat mistică a acestor
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din cartea sfântă. L-am tot oprit de câte ori ajungea (iar și iar) la Biblie, așa că până la urmă Mortzi
bacsi a priceput că vizitatorii lui nu sunt neapărat
în dispoziție creștinească. Atunci a adus un dosar și
ne-a arătat că se apucase să traducă în românește,
șontâc-șontâc, cu un nepot, balada de o sută de
strofe pe care o scrisese în maghiară și care era
umplută cu legende de pe Valea Bandăului. Stilul
era naiv, balada nu părea, deocamdată, să fie publicabilă în românește în forma ei atât de școlărește
versificată, dar poate ar fi fost șanse ceva mai mari
dacă ea ar fi fost transcrisă și rescrisă în snoave și
povești concise.
Amintiri, strămoși, poze, ceea ce-a fost povestit
cândva, Mortzi bacsi gâtuit de emoție, cu vocea
întreruptă din când în când. Poveștile fuseseră
auzite odinioară la focul păstorilor, pe când Mortzi
bacsi era copil trimis cu oile la păscut, fără să facă
școală decât vinerea. Legenda lui Csaba și Benedik,
trânte de copii, vânători, cărnuri fripte, jivine
călăuzitoare, peștele inițiatic (regele auriu al peștilor), jocuri, peisaje, maluri de râu, stânci de sare,
drumuri, oboseli, căutări, râvne, păcăleli, chemări,
rătăciri, întuneric-lumină, ascultări și neascultări,
unul din băieți devine stăpân (domnitor), altul
devine călugăr, îngerul alb al visătorilor, câmpia,
pădurea, zâne, cetăți pe Someșu Mic. Câmpia are
ochi, urechi are pădurea. Poveștile au fost spuse de
păstori cu pipă, în vreme ce Mortzi bacsi copil stătea
cu spatele la foc, să se încălzească, dar cu urechile
ciulite. Am avut o plăcere, a mărturisit Mortzi bacsi.
Copiii trimiși cu oile se lipeau de poveștile auzite,
stăteau rezemați în bote. L-am întrebat pe Mortzi
bacsi dacă poveștile sunt în dânsul. A zis că așa
este, dar nu a știut să explice exact. Iubirea e de
vină, iubirea de povești. Simt că am o bucurie, a
recunoscut Mortzi bacsi. Îmi plac florile, îmi plac
oamenii. Nu mi-o plăcut să mințăsc, nu mi-o plăcut
să fur. Eu știu că cineva dirijează lumea, și Dracu
poate să fie, și Dumnezo.
Din poveștile bunicilor și cu ajutorul nepoților,
la transpunerea în românește a ajutat nepotul
Robert al lui Mortzi bacsi, chiar dacă a abandonat
de la un punct traducerea. Istoria de pe Vale, istoria Văii Bandei sau a Bandăului. Mortzi bacsi a fost
șofer și în drumurile sale a ascultat mereu istoriile
celorlalți, atent la poveștile de viață ale altora și
chiar excitat narativ de ele. Dumneavoastră simțiți
că aveți povești înăuntru? Simt niște treburi pe
care nu le știe oricine, a mărturisit Mortzi bacsi.
De ce s-au strâns poveștile în dumneavoastră.
Iubirea, doamnă, la orice meserie trebuie să fie
iubire. Ce fel de iubire? Față de cuvinte, față de
povești? Aveți o relație specială cu poveștile, de

unde vine? Eu nu sunt mulțumit întotdeauna cu
ce știu. Mulți oameni nu se cunosc cu ce au înăuntru, poate că au daruri înăuntru, dar nu se cunosc,
nu le știu.
L-am înregistrat pe autorul baladei, am citit și eu
câteva fragmente, apoi ne-am pornit iar la drum,
deși gazda noastră trăgea de noi să mai rămânem.
Se petrecuse ceva ciudat: îl găsisem pe povestaș
în dispoziție mai degrabă nepovestelnică, așa
încât imaginea lui de acum a rămas secundară în
fața imaginii celei dintâi, când el ni se revelase ca
povestaș arhetipal. Una din întrebările lui obsesive
era: de unde știa Iisus, în urmă cu două mii de ani,
ce va fi acum (războaie, dezastre, necazuri). Uneori
e mai potrivit, poate, să nu calci a doua oară prin
locurile unde, întâia dată, s-a petrecut aproape
un miracol, cel puțin din punct de vedere magico-epic. Mortzi bacsi era mâhnit deja de noua lui
singurătate, fără noi, atunci când am plecat. M-am
uitat, din mașină, la casa lui ca la un cuib golaș.
Ne-am întors la Dej, unde un istoric grizonat
și empatic față de licorne a intermediat întâlnirea
noastră cu un domn octogenar care îl cunoscuse
pe contele Kornis și asistase atât la mărirea, cât
și la decăderea lui. Octogenarul era un bărbat
de viță veche, manierat după cutuma vremurilor
de odinioară, așteptându-ne îmbrăcat aproape
oficial, într-o odăiță mobilată cam cum era moda
acum o jumătate de veac. El ne-a povestit nu
despre licorne, ci despre destinul amar al contelui
Kornis, destrămat de comunism, și despre castelul decavat și jefuit din care dispăruseră miile de
cărți și toate odoarele. Doar colecția de animale
împăiate nu dispăruse de tot, ci fusese împărțită
și preluată de câteva licee din Dej. Domnul octogenar nu știa nimic despre licorne și m-a privit
circumspect când am pomenit de ele, de parcă
ar fi refuzat magia locului. Ne-a făcut un portret
etapizat al ultimului Kornis. Licornele rămăseseră
cumva suspendate între acești oameni pe care îi
vizitaserăm și a căror memorie depozitase destule lucruri captivante, dar nu neapărat jivinele pe
care le căutam. Ele, licornele, făceau parte dintr-o
altă dimensiune, a cincea sau a șasea, care nu se
dezvăluia întotdeauna.
În drum spre Clusium, cu fata carteziană și
cu junele Spiriduș, mai mult am tăcut decât am
comentat. Peisajul ardelenesc plutea pe lângă noi,
cuminte și tomnatic, cu un vag miros de struguri
culeși și fum de frunze arse. Găsisem licornele la
locul lor de refugiu, plus câteva animale împăiate
din colecția de la castel. Melancolia mea era, însă,
aceeași și avea să se statornicească în mine pentru
destulă vreme.

ªi poetele pot fi cinice
Alexandra Turcu

Teodora Coman, foloase necuvenite, București,
Casa de Editură Max Blecher, 2017
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cinism cu care tratează și tehnologia, femininul sau
poezia însăși, acasă fiind „un spațiu al obstinației/
al erorilor de comunicare/ al mesajelor ambigue/
reformulăm întrebările/ livingul e sala de judecată/
în care verdictul se tot amână” (p. 9). Iar poeziei
casnice îi este complementară, în acest caz, poezia
politică și socială, marcând momentul în care
vocea care organizează discursul se deschide către
lumea din jurul său.
De altfel, se poate observa și dimensiunea
metatextuală a volumului, luând formă ca un manifest pentru arta cerebrală, de o luciditate aproape
înfricoșătoare, conștientă de sine până la capăt,
care se împotrivește calofiliei, artei exaltate, îmbăiate în sentiment. Astfel, poezia Teodorei Coman
dă dovadă de o inteligență debordantă, care se
manifestă în primul rând la nivelul lingvistic, prin
modalitatea în care autoarea mânuiește limbajul și
se folosește de toate oportunitățile pe care acesta
i le oferă: „în sen-zorii unei zile calme/ pe fereastră
aceleași idealuri/ fără camere de supraveghere” (p.
49).
În foloase necuvenite, poeta păstrează din volumul anterior ceea ce aș numi o fetișizare a discreției, care apare aici explicit și de care autoarea ține cu
toată forța, pentru că, mărturisește ea, „nu mai cred
în vocea care trebuie să se ridice deasupra capetelor/ pentru a se face auzită” (p. 35). După lectura
cârtiței de la mansardă și a ultimului său volum,
este impresionant felul în care Teodora Coman
trece de la un registru închis, care se complace
în singurătate și fragilitate, la un registru asumat,
sigur pe sine, care se blindează contra oricărui fel
de critică, și reușește să convingă la fel de puternic
în ambele ipostaze.
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2017 a fost anul revenirilor feminine în peisajul poeziei contemporane. De la Diana Geacăr la
Elena Vlădăreanu și la Teodora Coman, poetele
au făcut marșuri discursive pentru maternitate,
pentru feminitate, pentru peisajul domestic și au
intervenit și în politic și social, zone asociate de
obicei autorității masculine. Volumul Teodorei
Coman, foloase necuvenite (Casa de Editură Max
Blecher, 2017), vine la o distanță de cinci ani față de
volumul de debut, cârtița de la mansardă, apărut la
aceeași editură, și propune o voce unică în poezia
contemporană din România.
Dacă în prima carte vocea poetică era una
exclusiv autoreflexivă, de data aceasta textul
scoate la suprafață o voce care nu rămâne închistată în propria lume, ci își mută privirea și înspre
exterior. E vorba de o voce rece, care stă pe margine și notează ce se întâmplă atât în interior, cât și
în afară. Care stă pe bancă și comentează meciul
într-un mod ironic. Unul dintre motto-urile alese
pentru volum funcționează de fapt drept cea mai
pertinentă recenzie la foloase necuvenite, dovedind astfel cât de conștientă este autoarea de ceea
ce reușește să construiască: „There is too much self
in writing. Tone has to be colder. But tense.” (Anne
Carson). Pentru că în acest fel inovează Teodora
Coman prin tonalitatea discursului său: un discurs
distant de sine însuși, care este ironic, tăios și cinic.
Într-un interviu, autoarea se caracteriza ca fiind
misogină; un anumit tip de misoginism sapă adânc
în toate poemele domestice din volum, precum în
următorul fragment: „noroc că în orice casă există
o femeie care știe/ când să facă zgomot/ cu diversele ei aparate/ de gătit/ de spălat/ de aspirat/ de
epilat/ nici măcar cearta nu se mai aude” (p. 92).
Dar este vorba despre un misoginism care provine
tot dintr-o pornire feministă, doar că autoarea face
parte din categoria feministelor care consideră că
este posibil să răzbați într-o societate masculină
doar adoptând caracterul unui bărbat. Totodată,
prin această voce nouă, Teodora Coman resemantizează spațiul domestic, situat până acum, fie în
extrema care îl idealiza și îi impregna o căldură
umană, fie în cea care îl integra într-un imaginar
violent, al abuzurilor. Dar volumul de față tratează spațiul conjugal cu aceeași detașare și același

Cartea Splendorilor burleºti
Florin Balotescu
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ai mult poate ca oricând, a devenit destul de
clar că lumea se transformă în cu totul altceva
decât ne-ar face să credem cele câteva sisteme pe
care, aparent, se întemeiază totul; care sunt acele
sisteme, ar fi ușor de spus, le știe oricine are de
a face cu nesfârșitele rețele din care se hrănesc
orașele, societățile, politicile, grupurile, alianțele
de la orice nivel, canoanele. Ce pare, însă, mult mai
important sunt tocmai lucrurile care gravitează
în toată această rețea, dând senzația de libertate,
creând avangardele, făcând posibil comportamentul poetic și deschizând lumile imaginare.
Într-un fel sau altul, în acest univers alternativ,
brownian, fals-matriceal se mișcă particule inclasabile, semnale care produc deplasările, resuscitările
imaginarului și activarea limbajului pierdut undeva
între strălucirile copilăriei și peșterile nesfârșite
care se deschid și se închid odată cu adolescența. E
un proces fără sfârșit, probabil, legat de o respirație
continuă, de un flux care leagă toate lucrurile. Aici
se vor regăsi totdeauna câteva cărți.
Tot de aici ar putea porni un titlu imprevizibil;
Cartea Năsoaselor, scrisă de Alexandra Rusu și
ilustrată de Loreta Isac (edit. Vellant, 2016). „Vechi”
de doi ani deja și acompaniat în câteva contexte
marcante, printre alții, de Simona Popescu, T. O.
Bobe sau Cezar Paul-Bădescu, volumul poartă aura
unei apariții rarisime. S-a spus deja despre felul în
care autoarea, bună cunoscătoare nu doar a strategiilor auctoriale, ci și a nenumăratelor haosmosuri
care precedă apariția unei cărți, preia morfologia
basmului, o trece printr-o retortă ultra-postmodernă și lansează o narațiune aiuritoare, care începe și
se termină brusc, fără explicații, ca un destin.
Suprasaturată de semnificații și, de bună
seamă, purtând pe corpul ei gusturile, dilemele,
nelămuririle, furiile, ironiile și tainele creatoarei
sale, Cartea Năsoaselor este ceea ce am putea numi
un text-tatuaj; o poveste care subminează locurile
comune, iluminându-le, atacând normele, prejudecățile și tiparele sociale; cartea în sine rămâne o
structură autonomă și, în ciuda rețelei generoase
de referințe culturale din toate registrele, de la
Silvia Plath, James Joyce și Harry Potter, până
la Michael Jackson sau flamboaianta Vivienne
Westwood, un du-te-vino „lucid” între cotidian și

fantasmă, ea se dezvoltă separat și se imprimă ca
o a doua piele a realității. Un delir creativ-creator,
așadar dual, petrecându-se cu aceeași intensitate în real și în imaginar. Protagonistul, Maurizio
Furlini, un „motanier” educat în spirit renascentist,
cu întreaga lui călătorie în Regatul de Ditaï-Nasul,
reiterează mari căutări din istoria oamenilor; cititorul e cu gândul când la Gulliverul lui Swift, când la
baronul Münchhausen sau la Motanul Încălțat (Le
Maistre Chat ou le Chat botté) cum îl numea Charles
Perrault, când la Hieronymus Bosch și Giuseppe
Arcimboldo ori la filmele lui Tim Burton.
Cu toate că scrisă cu totul în răspăr, cartea intră
într-o familie eteroclită ai cărei membri – cărți,
desigur –, au în comun ambiția de a revoluționa cosmologiile literaturii și, implicit, de a privi
cu altfel de ochi imaginarul umanității. Vizibile
imediat sunt mitologiile populare convertite la
umanitate din Enciclopedia Zmeilor a lui Mircea
Cărtărescu, dar și vizualitatea din Regele Ubu al
lui Alfred Jarry; mai noua Melciclopedie a lui Iulian
Tănase și-ar putea găsi unul dintre strămoși în
melcul Kiril, cel al cărui ideal era să scrie „Melciada
– poemul revoluționar al melcilor de pretutindeni” și care, în cartea Alexandrei Rusu, veghează
„Mlaștina Poemelor Grețoase”. Aici, zac miliarde de
poeme, pentru că, mărturisește melcul cu vocație
de critic revoltat: „Știți, lumea scrie, scrie, nu glumă!
Și acasă, și la birou, și în tramvai, și la coafor. Avem
poeme de iluștri necunoscuți, dar și câteva versuri
de Shakespeare, de Alecsandri, ceva Lamartine,
plachete scrise de profesori de literatură, cu doctorat, dar... mă-nțelegeți... Aș îndrăzni să spun și ceva
Eminescu...”
Sau o carte „pentru copii”, cum s-a afirmat?
Dacă se pot povesti copiilor prozele lui Kafka sau
Cărtărescu, narațiunile vizuale din heraldicile sau
bestiarele medievale, atunci, da, poate fi și acest
lucru. Dincolo de aceasta, însă, găsim o carte
despre poezie și despre căutarea versului-cheie.
Mai apoi, citim și atingem o carte a corporalității,
fie ea degenerată, supradimensionată, micșorată,
vulgară, monstruoasă sau diafană. Apoi o carte
onirică (există un fir șamanic în relația dintre „motanier” și maestrul care „își cizela discipolii prin vise”,
dar și în magia vraciului Bili Bambao, cel care poate

modifica lungimea nasului) și o carte în care mistica
e coborâtă, ca la Gogol, într-un univers nazal (acesta
din urmă, de fapt, un suprapersonaj). Cele trei prințese cu nasuri uriașe, cu un regat pe măsură, sunt
un fel de zeițe, un fel de parce, poate un fel de vrăjitoare – cum aflăm, de corpuri, de versuri, de plante;
semnificațiile dau aceeași senzație ca în citirea unor
planșe alchimice sau ca intuiția, ghicitul și accesarea
zonelor subliminale din imaginile și interpretările
cărților de Tarot. Un triptic din trei Grații care nu, nu
se opun Grațiilor lui Botticelli, ci sunt doar viziunea
unei alte arte, frumuseți, inițieri către realitatea de
dincolo de cuvânt, toate ca puncte sau spațiu de
trecere spre alte realități.
Având puțin peste o sută de pagini, cartea
spune mult mai multe decât promit prezentările
și întâmpinările curente. Este în ea ceva rămas

nenumit poate, care depășește conflictul milenar
dintre frumusețe și urâțenie, care, fără nimic previzibil, revizitează motivul oglinzii, al anamorfozei
amintindu-ne de Jurgis Baltrušaitis. Mai spunem
doar că, prin legendele revelate ingenios (ca
aceea a nașterii și atribuirii arhetipale a nasurilor,
de la Sfântul – cum altfel – Nazonie, citire), prin
apetența ei pentru transformare și treceri organice,
prin imaginea-medium, între lume și text, Cartea
Năsoaselor îi seamănă cel mai mult acelui inegalabil Bumgartes al II-ea al lui Jehan Calvus; semnale
din zonele uitate care ne determină vitalitatea,
aceste cărți reafirmă scrisul ca rețea, unde, aproape paradisiac, coexistă ludicul, misticul, supremele
ironii, simbolurile, făcând vizibile fibrele adevărate
care leagă tărâmul imaginarului de corpul cărților
și lumea oamenilor.

poezie
Dan Dănilă

Astfel te simți foarte liber,
încă o dată liber, însă e doar o altă
minciună voluptoasă cu care te amăgești.
Ai mai fost odată aici, cunoști locul
sau e doar un respiro pe drumul uitat
și indiferent? Poate ultimul popas?
Atunci când orice culoare pare inutilă
și vulgară iar muzica este o sarabandă
pentru proști, când ai uitat subit
toate detaliile acelea importante
ale foamei, invidiei sau tandreței,
când cel mai bun prieten al tău
e un animal oarecare, e foarte clar
că nu are rost să te mai prefaci
că ești un om adevărat. Nici măcar
bătrânețea nu mai poate fi o scuză.
Dacă nu mai are nicio importanță
direcția în care mergi, ai ajuns la capăt.
Măcar fă efortul final de a zâmbi,
pentru toți copiii aceștia care încă
te privesc și speră. Minciuna sufocă.

Printre multe cuvinte vezi sârmă
ghimpată și niște câini înfometați,
printre zăbrelele literelor, ghimpi și scaieți –
nu atinge verbele tari și registrele fragede
nici monologul din zori, nu contesta
rima interioară, numai pe limba tăcerilor
crește oricare carte. Nu din lătratul acela
care parcă sfidează orice ritm.
Departe de semeni pădurile ar vorbi,
dar fără peisaje nu simți niciodată apropierea.
Chiar și un orb își taie ferestre în întunericul
dintre nervi, culorile lui sunt de nedescris,
mai altfel decât începuturile luminii –
cu obrazul lui rece simte distanțele
clarvăzătorilor care pipăie cu pleoapele
și aud perfect cu tremurul pielii.
În somn arde mocnit disprețul cumpărat
cu aur fals și nefericire. Invectiva
pe care se sprijină totul, pe o cariatidă tocită.
Chiar și tăcerile sunt iremediabil pierdute.
O, cum se curbează toată neliniștea
dintre noi, câtă așteptare fermentează
în cântecul ultimelor privighetori
care văd doar fumul dar niciodată
fulgerul sau aprinderea flăcării.
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Noi bănuim că oboseala are rostul ei,
e chiar mai ușoară renunțarea la aur
pentru o mângâiere, uitare sau invers,
încât în final ți se pare că mori tu
de bunăvoie, nu altul, nevăzut, te moare.

Gratii
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Vârstă

unghiuri și antinomii

Performance-ul
ºi gândirea contemporanã (II)
Cosmina Moroșan

U

ne clandestinité du bonheur – în jurul acestei
expresii s-ar racorda un statement fidel a ceea
ce se formulează ca performance în secoulul XX sau,
mai ales, după prima jumătate a lui. Încerc să introduc noua aură a acestui concept printr-o ondulație
teoretizatoare care să bruscheze, tulbure și încânte
concomitent – ca într-un act performativ. Glisând
mereu între asumarea unei dimensiuni obligatoriu
temporare, volatile și încercarea limitelor corpului,
artiștii contemporani nu se revendică în zadar de la
filosofia deleuzian-guattariană, care a intuit fertilitatea și deschiderea progresivă a uneia dintre cele
mai explozive zone de cercetare estetico-etică din
zilele noastre. Ne amintim de linkurile lui Deleuze
înspre necesitatea spinozistă de a desegrega orice
perspectivă asupra corpului. Încercarea limitelor
organice e una dintre marcajele pregnante ale
performerilor, jocul singularităților având loc, în cele
din urmă, pe o zonă necesar-bulversantă a variabilității, interșanjabilității și potențialilor de intensitate.
E o artă conectivă, a afinităților generând acte care
deranjează, nu încearcă să rezolve, ba mai mult,
proliferează problema. Grund-ul problematizării e
unul al afirmației pure, pline însă.

Scurtă arheologie a performance-ului la
începutul de secol XX
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erformance-ul survine în jurul unei mișcări de
avangardă, destul de agresivă și sonoră, îndoielnică etic – retrospectiv vorbind. Futuriștii (admirația
lui Marinetti pentru teatrul varieteu, arta în numele
variației, fiind el însuși creatorul Teatrului Surprizei, al
„sinteticului”) sunt printre primii care nișează misiunea unui artist, eminamente outsider-ul etern, insistând de asemenea pe dimensiunea interdisciplinară
a artei. Pluralismul explodează, atunci, mai ales în
textele literaților, se știe: se scriu manifeste sau texte
improbabile la nivel stilistic. Se decelează un soi de
anarhie, latentă la romanticii târzii. Ceea ce Warhol va
numi, mai apoi, artă pop se naște, de fapt, odată cu

gestul lui Marinetti de a publica manifestul futurist
pe prima pagina a ziarului Le Figaro. Experimentele
sale sonore, prin crearea în 1930 a acelor mașinării
hibride ce prefigurează noise-ul sau chiar punk-ul, îl
încadrează și mai pregant în linia pionieratului performativ. Există o distanță tare față de exuberanțele lui
Marinetti, care ajung într-o zonă de afiliere ideologică mai mult decât rușinoasă. Acești primi tehnofili
autentici doreau, totuși, să-și asume și o misiune de
proliferare activistă, călătorind în țară pentru a explica „noua societate”, cu un teatru mobil. În paralel, în
Rusia, efuziunile lui Maiakovski exprimă, de asemenea, dimensiunea politică a facticității literaturii,
artei. În general, reactivitatea proto-performerilor
din Rusia venea din presiunea și controlul regimului
țarist. Dramaturgii amușinau ceea ce avea să devină
performance tocmai prin încercarea oricărui tip
de morală. Wedekind, spre exemplu, se masturba
sau urina pe scenă (după spusele lui Hugo Ball), își
autoinducea convulsii, ducând comportamentul
înspre o zonă cât mai antiburgheză (proto-acționist,
iată). Ball vorbea de o viitoare artă obligatoriu „irațională, primitivă, complexă”, un efect al acțiunii „paradoxului”. Suprarealismul lui Apollinaire dezavua orice
realism în artă, poetul-artist prefigurând o concretețe
a sensiblității, marșând pe exploarea logicii senzației,
după un titlu deleuzian. Complicațiile de culise
ale suprarealiștilor, ce aproape că au transformat
mișcarea (sau mai degrabă pe Breton) într-un partid
politic, cu limbajul osificat și segregările aferente,
s-au spart odată cu singularitatea lui Artaud: „el și
Roger Vitrac au fondat Teatrul Alfred Jarry în 1927,
dedicat acelui inovator, pentru a întoarce în teatru
acea libertate totală care există în muzică, poezie sau
pictură”. (Roselee Goldberg, Performance Art, p. 95)
Manifestul lui Cage din 1937 (The Future of Music),
de apropriere a texturii imediate sonore pentru a o
transforma în instrument muzical, în numele „flexibilității, interșanjabilității, fluenței și așa mai departe”,
dorința lui Cunnigham de a citi orice gest natural
ca pe un dans, rezistența la virtuozitate, la elitism,

S

e întâmplă un soi de asumare naturală în cea
de-a doua jumătate a secolului XX în raport
cu performance-ul, autonomizat prin numeroase
instalații dedate ideii de indeterminare contextuală, ritualicului conectiv, intervenților hiperorganice (era să spun „hipnagogice” și n-aș fi greșit
mult), cu accente profund feministe și recadrări
anonim-marginale. Transgresiunea, dincolo de
subversiune, hrănește acea expunere care transformă într-un mod autentic sau crează frumusețe prin
haos: Frank Moore – cu LUVer, Love Underground
Visionary Revolution, 1999 – rizomul-website
deschis tuturor, profund anticomercial, featuringul
Laurie Carlos și Ntozake Shange în ironicul show
poetic „no more love poems” („for coloured girls
who have considered suicide/ when the rainbow
is enuf”), „Statement-usurile” lui Lawrence (1968)
– volum ce descrie 24 de tipuri de munci, din care
doar câteva au fost făcute cu adevărat, sugerându-se faptul că exista o realitatea intensă doar în/
prin transcriere, sculpturile și instalațiile organic
ritualice ale Ginei Pane (de după 1968), Rachel
Rosental - una din primele artiste feministe (alături
de Mary Beth Edelson, Schneeman, Judy Chicago)
– în unul dintre cele mai puternice performance-uri
aduce pe scena 42 de animale, tratându-le de la
egal la egal (The Others, 1984), Helene Bavette cu
proiectul pedestrian (1992), Nigel Rolf, insistând
mai ales pe volatilitatea prețioasă a secvenței din
care se generează arta, performance-ul nefiind
dependent de interpretări, Eleanor Anton – care își
fotografiază corpul gol în 148 de stagii din timpul
unei diete de o lună, dând o dimensiune politic
feministă intervenției sale („Mă interesa definirea

Post-Dance, Post-Internet,
performance contemporan
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Post-Teorie,

„Pretend that is a book by Deleuze and Guattari”:
un frame rezumativ al performance-ului contemporan însoțește acest semi-sfat al lui Marten
Spangberg din volumul colectiv Post-Dance, Mdt,
2017. O colecție de confesiuni teoretice, eseuri fals
axiomatice, poeme-eseuri care nu rezolvă nimic, ci
doar susțin un anumit tip de flux sau se grăbesc
să conecteze neapărat ceva, chiar și din propria
interioritate organică, Post-Dance include textele
unor performeri din toată lumea, neerijându-se
de la niciun fel de comunitate și coerență de
rezistență radicală sau ierarhie. Există o responsabilizare subtilă centrată pe modul în care lucrurile
se schimbă și nu neapărat pe reprezentarea unei
schimbări. Pragmatism confuz, în condițiile în
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Istoria recentă a performance-ului: efectul
Spinoza, efectul Deleuze

limitelor mele. Consider protezele necesare ale
autodefiirii – sexul, vârsta, talentul, timpul și spațiul
– niște limitări tiranice ale libertății de alegere”), Joey
Audrey cu performance-urile filmate, Theodorus
care făcea permance cu caracter semi-politic printr-un soi de scenete cu păpuși, Cherie Gaulkie – cu
al său personaj Cinderella, transgen, în continuă
transformare (colaborează cu Anne Gauldin în
Malta Project, prin care evocă ritualuri legate de
spiritualitatea feminină în temple preistorice din
Malta; fondează, mai tărziu SOS – Sisters of Survival
împreună cu Nancy Angelo, Candance Compton,
Vanalyne Green și Laurel Klick). Pentru o „conștiință matriarhală” lucrează și artista Suzanne Lazy
într-unul dintre cele mai delicate performance-uri
colective: 154 de femei de etnii și vârste diferite
(între 64 și 99 de ani), îmbrăcate în alb, sunt divizate în grupuri a câte patru, la mesele de pe o plajă,
publicul ascultându-le conversațiile/ interacțiunea
la căști, de pe faleza de deasupra plajei. Preferând
hibridizarea ca mediu de finisare rafintă a performance-ului, Rose English colaborează, de mai bine
de 30 de ani, cu muziciani, dansatori, performeri de
circ, magicieni, incluzând animale în intervențiile
sale. Într-unul dintre cele mai pregnante performance-uri, care elogiază și retrasează genealogia
figurilor incisiv feminine din istorie, The Dinner
Party a lui Judy Chicago, vedem amenajarea unui
context de cină în formă de triunghi, cu 30 de locuri
singularizate, în dreptul cărora apar numele femeilor marcante din toate timpurile (Hypathia, de ex.).
Fiecare farfurie de ceramică e pictată de mână,
expunând o vulvă colorată deschis, compoziția
fiind însoțită de pocale – instalația fiind rezultatul
unei munci progresiv colective.
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transcendență tare, entertainment veneau concomitent și din „moștenirile” DADA. Klein, care picta cu
corpurile modelelor (pentru a ajunge, spunea el, la o
„sensibilitate pictorială imaterială”), demistificările lui
Manzoni (expune conserve ermetice, pe care e scris
„Merde d’artiste” – niciodată nu s-a aflat conținutul
lor, obiectele vânzându-se la prețuri imense, Manzoni
reușind perfect să îngroașe un anumit snobism
consumerist în artă de la acel moment) sau Beyus
– fondatorul happening-ului, performerul „șaman”,
post-romantic (împrumută de la Novalis, sau de la
Schleiermacher, am spune noi, celebra fraza: „Fiecare
om e artist”), spinozismul lui Oppenheim, care insista
pe experimentarea energetică, aproape didactică a
corpului, acționiștii vienezi – interesați de exuberanțele lui Reich, transformând arta în terapie etc.
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care anxitatea devine „productivă” (p. 23) și orice
generator cauzal își pierde din forța autonomă. Nu
imaginația sau proiecția măsoară, ci fix ceea ce nu
ne putem imagina („viața e reală și imposibilă”, o
spunea și Foucault). A deconecta întru flux, a deconecta greutatea și nenecesarul într-un stil subminant pentru regimurile retorice academice, care
aici apar însă – „pline de note de subsol” (o spune
Spangberg, ca-n Pledoaria pentru poezie a Simonei
Popescu). Alice Chauchat egalează dansul, performance-ul cu întemeiarea unei etici (post-Spinoza,
din nou), incluzând ceva ce se excede permanent
printr-un mix de „telepatie, camarederie, devotament și mister” (p. 33). Entitatea extraterestră,
post-artistul, enciclopedul agil, mereu acumulând
nu se mai subsumează monogândirii raționale. Se
repune în discuție Mișcarea Autentică din 1950,
care fusese în primă instanță o practică terapeutică, se demisticizează pe linie deleuzian-bergsoniană autoritatea expresiei verbale, Andre Lepecki
amintind de Rameu care „își exprimă constant
anxietatea față de capacitatea sa de a exprima
lingvistic și de a contura ceea ce e în mod esențial
de necapturat: adică mișcarea”. O politică fidelă
respațierii și permutării ingenios sănătoase a relațiilor, a corpurilor presupune și puterea invizibilității,
dispariției, „fantomizării”, ascunderii. Vorbim aici de
o putere care proliferează viața, factică, pragmatică, îngânând abundența. Notând deconstrucțiile
la nivel de disciplină a coreografului din anii ’60,
Josephine Wikstrom dorește dezinstituționalizarea
totală a artei. Are loc o liberalizare prin această
tematizare constantă a modurilor de relaționare
cu internetul din arta post-internet. Kafka. Pentru
o literatură minoră e volumul care pune în discuție
în cel mai evident mod ideea de politică filigranată și constantă din tot ceea ce facem. „Nu există
spațiu apolitic”, afirmă și grupul Amanda Apetrea,
Nadja Hjorton, Stina Nyberg, Halla Olafsdottir &
Zoe Poluch, insistând, în prelungirea lui Guattari,
cu ideea sa de fantasmă colectivă, sau, după cum
spun artiștii: „Cât petrecem timp, fiind prieteni
unii cu alții, învățăm să gândim împreună și de
asemenea să ne sustragem ideii de muncă, devenind toți ceva mai mult decât muncitori”. (p. 171).
Autenticitatea ezoterismului ludic al performerilor
implică intuiția prefigurării și asumarea socialului
în orice intervenție. Ni se amintesc nume ca Olinde
Rodriguez, care în 1825 punctează greutatea politică și puterea artei de a revoluționa concret, faptul
că Debord, împrumută conceptul de „societate a
spectacolului” de la nomadul Rousseau, care apăra
comuniunea spontană a festivalurilor de stradă în
detrimentul teatrelor, afirmând: „oamenii cred că

se adună în interiorul unui spectacol, însă tocmai
acolo sunt ei izolați” (p. 189).
Performance-ul nu tolerează instituția, dar este
eminamente politic și concomitent experimental reușind să apropie și cele mai „străine plante”
(după parafrazarea lui Deleuze din Castaneda).
Această direcție se justifică prin figura lui Fernando
Zalamea, care în A Contemporary Theory of
Transgression era centrat, după Alina Popa, înspre
apropierea „câmpurilor matematice discontinue și
considerate a fi ireconciliabile”. Într-un text-poem,
Alina Popa remixează multidimensionalitatea
dansului și a performance-ului, aducând în discuție
tematizări ca: „terapie politică și divinație (via
Valentina Desideri), falsă terapie, yoga care colapsează și stări meta sau boxul (Florin Flueraș) etc.”
(p. 296). În ultimul episod al micro-seriei noastre
de genealogizare a performance-ului, vom insista
pe ceea ce a dat contextul ostil al României înainte
de 1989 în zona artei performative și, dincolo de
asta, în ce termeni se poate problematiza această
artă acum în țara noastră, când numeroși literați își
interiorizează exponențial acest mod de chestionare și intervenție artistică.

Tors (creion pe hârtie chamois, 2003)

recenzii

P

olifonii în wordissimo de Carmen Georgeta
Ardelean (editura Caiete Silvane, 2017) este
o colecție de cronici apărute în revista cu același
nume și în Tribuna între 2014 și 2017, în care
accentul cade pe analiza detaliată a imaginarului,
a mitologiei personale a fiecărui poet, prozator sau
eseist român, dar și pe contextul literar, pe raporturile de continuitate sau ruptură, privite în timp. Prin
urmare, volumul nu propune o teză unică sau un
demers argumentativ, ci o serie de micro-teze aplicate, variante de interpretare (de cele mai multe
ori în cheie intertextuală) a volumelor discutate.
În fiecare text abordat sunt identificate un posibil centru tematic, o constantă stilistică, relațiile de
simetrie sau de opoziție cu alte opere sau curente
– elemente constitutive extrase în mod obiectiv
din matricea textului, prezentate didactic și sub
formă de sinteză explicativă. Meritul cărții constă
însă în deschiderea pe care o oferă atât înspre
opere convergente ca viziune, cât și înspre diversele paliere de receptare. Densitatea de termeni
și aprecieri critice preluate din sistemele altor
teoreticieni, comparate și comentate ordonat, face
ca poziționarea autoarei în raport cu textul să fie
credibilă, polemică și bine documentată. De aceea,
cu toate că nu poate fi vorba despre o construcție teoretică dezvoltată, prezentarea substanțială
și lipsită de ostentație a conținutului vizat și a
modalităților de receptare poate orienta lectura
de profunzime, expunând semnificațiile ascunse
ale unui text, diversele conexiuni din interiorul
literaturii române, simbolurile esențiale, a căror
coerență poate fi percepută doar diacronic sau în
relație cu biografia scriitorului. Seria de eseuri va
juca, așadar, rolul unui manual de utilizare a unor
texte recente; și dincolo de inventarierea unor
teme sau coduri de lectură, va lăsa să transpară și
entuziasmul resimțit în fața lecturii. Fiindcă în ciuda
faptului că recomandă cu aceeași siguranță autori
consacrați și lucrări de debut, cu valoare discutabilă
(dând unele citate mai degrabă neconvingătoare),

Carmen Georgeta Ardelean, Polifonii în wordissimo,
Zalău, Editura Caiete Silvane, 2017

Despre arheu
Mihai Țapu

T

heodor Codreanu, eminescolog, critic, istoric
literar și prozator, revine, în 2017, cu volumul
Lumea românească în zece prozatori, publicat la
editura Contemporanul.
Alegând, simetric, câte trei prozatori pentru fiecare regiune a României: Moldova (Dimitrie Cantemir,
Ion Creangă, Eugen Uricaru); Ardeal (Liviu Rebreanu,
D. R. Popescu, Nicolae Breban); Valahia (Marin Preda,
Eugen Barbu, Mircea Cărtărescu); și adăugând, apoi,
veriga lipsă, și anume prozatorul Ion Druță, pentru
Basarabia, autorul pleacă în căutarea arheului românilor, studiat anterior de el și în opera lui Eminescu.
Theodor Codreanu observă că primul gânditor
român preocupat de arheu este Dimitrie Cantemir,
care îl va concretiza într-un personaj din Istoria
ieroglifică, Inorogul, și pe care îl analizează din
punctul de vedere al contextului istoric al momentului respectiv.
În ceea ce privește opera lui Liviu Rebreanu,
Codreanu construiește un caz împotriva celor care
discreditează latura filosofică a prozatorului, considerată chiar inexistentă de către unii exegeti. Autorul
își începe demonstrația de la afirmația lui Rebreanu
din „Literatura și iubirea”: „este, negreșit, o oglindă a
vieții literatura”. Codreanu regăsește variații pe tema
oglinzii în diferite opere rebreniene, de exemplu
Adam și Eva, prozatorul încercând să adune oglinzile
într-un arheu capabil să prindă sufletul neamului.
Ion Druță este introdus în volumul de față, așa
cum însuși autorul afirmă, ca adaos necesar. Opera
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O microscopie
a textului

majoritatea cronicilor propun opere puternice prin
imaginar individualizat sau prin reinventarea unor
mituri îndelung explorate.
Lectura desfășurată în Polifonii în wordissimo
nu este, astfel, altceva decât un punct de plecare
în lectura fiecărui cititor convins de o astfel de
pledoarie pentru interpretarea atentă: invită la
descifrarea literaturii române contemporane, la
recunoașterea și căutarea substratului pluriform.

RECENZII

lui Druță a întâmpinat nenumărate critici și piedici
din partea regimului, până și la Moscova, tocmai
din cauza temelor pe care le tratează, și anume
sfâșierea Basarabiei, presiunea neîncetată aplicată într-o încercare de a o despărți de România.
Prozatorul se dovedește, însă, a fi bântuit de același
arheu al românilor.
Ultimul prozator discutat este Mircea Cărtărescu,
volumul analizat fiind și cel mai recent al acestuia,
Solenoid. Codreanu prezintă romanul ca fiind unul
al „schimbării la față” a prozatorului, diferit de tot
ceea ce scrisese până în momentul de față.
Lumea românească în zece prozatori este un
volum ce oferă, pe lângă o analiză literară calificată, o
încercare de sintetizare a spiritului românilor, a arheului, așa cum acesta apare în cazul celor zece prozatori.

Retractilă, poezia Minervei Chira nu are, totuşi,
capacitatea de a-ţi restitui fiinţa fundamentală,
problematica, poeticul, miraculosul. Cu accente
livreşti, lipsită uneori de experienţe existenţiale
şi afective, tensiunea lirică se diluează, iar emoţia
poetică se reduce mai ales la o experienţă textuală.
Poemele sunt, aşadar, de o factură personală,
uneori cu caracter criptic, având multe spaţii
albe care se cer completate în permanenţă cu
inteligenţa, imaginaţia şi sensibilitatea fiecăruia
dintre cititori.
Minerva Chira, Corabia nu poartă pe nimeni,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017

Theodor Codreanu, Lumea românească în zece prozatori,
București, Editura Contemporanul, 2017

Homo viator
Noemi Forțiu
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inerva Chira este o prezenţă prolifică în
prefacerea poeziei din ultimii ani. Corabia nu
poartă pe nimeni, cel mai recent volum de poezii
(Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017) nu se
circumscrie niciunui curent literar, având oarecari
interferențe în zona avangardistă şi suprarealistă.
Titluri precum ,,Bangladesh’’, ,,Mongolia’’, ,,Polonia’’, ,,Spania’’, ,,Rusia’’, ,,Bhutan’’ pot părea o enumerare fastidioasă şi inextricabilă a unor spaţii geografice dacă nu am face referire la personajul Minervei
Chira, care face peripluri în spaţii de spiritualitate,
din economiile agonisite din profesia de dascăl și
care astfel propune o cartografie a civilizațiilor.
Cu vocaţia unui homo viator, poeta ne iniţiază
în ciclul vizual de la Dhaka la Budapesta, de la
canionul Tara la mănăstirea Montserrat. Primele
versuri ale volumului evocă, ex abrupto, Auschwitz-ul: ,,Porneşte liftul/ de la Camera de gazare
spre Crematoriu/ Nu e nevoie de lopată/ Pământul
gropii se descurcă singur.’’
Minerva Chira îşi transpune gândirea poetică,
mixând elemente ale imaginarului cu realul:
,,Şireturile pentru piele/ crescute printre vertebre/
le-aş agăţa la Statuia Şamanului’’ („Mongolia *** ’’).
Pas cu pas, poem cu poem, descoperim o investigaţie amănunţită a fiecărui colţ al memoriei pe
unde „îşi cară trupul în spate”.

poezie
George Holobâcă
Martie
cu numere albe numere roșii
în parc împletește martie muguri
e timpul să speri e timp să te bucuri
cât zorii din înalt cântă cocoșii
cuvintele de gheață ies din lucruri
din calendare coboară strămoșii
își scutură de zăpadă galoșii
și capătă trup de iarbă și fluturi
e martie Ova hai la plimbare
pe cercul din jurul livezii de meri
descingeți părul de bronz din ninsoare
și șterge ochii plânși ai zilei de ieri
irump în sânge explozii solare
ca-n rugul iubirii aprins de truveri

Am omis stabilopozii
radical firul istorisirii. Sinenomia e un volum de povestiri rînduite după tipicul binecunoscut al Povestirilor
din Canterburry cu influenţe din Poe, din Kafka, dar
şi din mai modernii autori anglo-saxoni de profil. În
fine, recent publicata Porunca 8 este o fabulă ironică
şi foarte actuală despre o societate în care hoţii sînt
casta conducătoare, privilegiată.
Ceea ce îmi place la proza pe care o practică Dan
Căilean este lipsa preţiozităţii, a pretenţiei de a livra
ceva mult mai profund şi mai filosofic complex decît
poate suporta osatura naraţiunii. Prozatorul este
foarte conştient de resursele pe care le are la dispoziţie şi e foarte exact în tehnica derulării textului.
Autorul se amuză deopotrivă cu cititorul, se simte
bucuria sa sinceră de a povesti şi de a fi alături de firul
evenimentelor. Ştie foarte bine să fie econom, să nu
lîncezească în pasaje descriptive inutile, să nu încarce
excesiv dialogul, să nu cedeze digresiunilor. Şi are
intuiţia subiectului. Marele atu de a şti să-şi găsescă
întotdeauna un subiect inedit. Dan Căilean scrie
îndesat, scurt, ţine descrierile la minim, ştie să insereze explicaţii din off fără a cădea în burţi narative,
construieşte totul precis şi mai ales eficient. Dialogul
e utilizat des, dar fără a cădea în verbozităţi inutile.
Totul conduce spre o scriitură plăcută, uşor de citit,
suplă. O scriitură a cărei miză este naraţiunea, dinamismul, nu alergatul după figuri de stil. Totul vădeşte
maturitate şi exerciţiu, totul indică autorul foarte
sigur de el, care construieşte o poveste exact aşa cum
îşi doreşte. Poate că niciunul dintre romanele sale nu
a reuşit să mă convingă pînă acum în a-l plasa printre
autorii remarcabili ai momentului, dar faptul că le-am
citit cu plăcere şi le-am ţinut minte compensează din
punctul meu de vedere din plin acest aspect.
Tipul acesta de naraţiuni fantastice, orientate
spre cititor şi capabile să surprindă pot face o carieră
frumoasă pentru că sînt capabile să ofere o lectură
recomfortantă şi ştiu să speculeze un subiect de
senzaţie fără a coborî naraţiunea pînă la graniţa „literaturii de consum curent“ (între care reprezentantul
cel mai odios este nou-numita „literatură pentru tinerii
adulţi“). Or tocmai această capacitate de a fi literatură
comercială fără a face rabat la calitate le evidenţiază.
Dan Căilean este un prozator care merită citit.
Pentru subiecte. Pentru proza onestă pe care o practică. Pentru satisfacţii simple de lectură.
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n literatura română poţi să găseşti fără nicio sforţare a memoriei suficienţi autori care au dat texte
absolut remarcabile în zona fantasticului. Fantasticul
nu a fost lipsă la apel în nicio perioadă a prozei noastre. Dar, pe de altă parte, modul în care autorii s-au
raportat la fantastic, la utilizarea acestuia în textele
proprii, a suportat permanent modificări. Astfel încît
prozatorii români de azi se aventurează mai degrabă
marginal şi cumpătat în această zonă. Fantasticul, care
pare să fi explodat de-a dreptul în zona de fantasy şi
horror e privit circumspect, mai mult ca o coborîre
din zona abordărilor serioase, de artă adevărată, spre
cea a zonei comerciale, facilă. Fantasticul este folosit
în romanul românesc contemporan cu parcimonie,
mai mult pentru capacitatea sa de a furniza contextul potrivit pentru alegorie şi metaforă. Autorii care
au riscat cîte un titlu în acest gen sînt numărabili pe
degete. Tocmai de aceea îmi propusesem să scriu,
acum cîţiva ani, despre romanul lui Dan Căilean,
Stabilopozii. N-am reuşit atunci, iar pe raft s-au mai
adunat cîteva titluri ale prozatorului care acum îmi
oferă şansa unei note de contrapunct.
Dan Căilean părea să-şi înceapă cariera literară ca
oricare alt optzecist respectabil, în aria cenaclurilor
aproape underground, confirmînd apartenenţa la
această promoţie literară nu doar prin vîrsta biologică, ci şi prin aderenţa la spiritul epocii. Dar debutul
în volum a întîrziat. Mult. Astfel că ritmul actual de
publicare al volumelor indică mai degrabă un autor
dornic să recupereze şi să-şi reconfirme statutul.
Dan Căilean nu a atras atenţia criticii în mod particular şi, chiar dacă înţeleg interesul îndreptat de către
cronicari mai ales înspre romanul aflat „pe trend“,
cred că este genul de autor care merită luat oricînd
în considerare. Proza pe care o practică este alertă,
scrisă cursiv, fără stridenţe, subiectele sînt surprinzătoare, iar apetenţa sa pentru fantastic merită subliniată. Stabilopozii este un roman original, solid şi
surprinzător. Capacitatea de a surprinde, de a inova
şi de a aduce prospeţime în zona subiectului trebuie
notate. Ceea ce pare o radiografie a societăţii româneşti contemporane concentrate în universul limitat
al unei staţiuni marine se dezvoltă într-o povestire cu
iz de thriller, iar mai apoi intră pe teritoriul complet
al fantasticului, acolo unde stabilopozii prind viaţă,
ca vechi creaturi mitice, şi intervin pentru a modifica
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Kierkegaard, sateliþi, mixed media
– trei vernisaje la început de an
Iolanda Anastasiei
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nul 2018 se deschide în forță pentru scena
artistică clujeană. Mai exact, lumea artei locale
deja a intrat într-un ritm alert de organizare a unor
expoziții destinate publicului larg începând cu
luna ianuarie. Din acest motiv, articolul de față va
fi dedicat prezentării a trei expoziții foarte diferite,
dacă ținem cont de contextul de expunere sau de
mesajul lucrărilor. Voi analiza pe scurt expozițiile
exact în ordinea în care le-am vizitat și, totodată,
țin să precizez că ceea ce m-a determinat să mă
opresc asupra lor ține, mai degrabă, de diferențele
conceptuale și condițiilor distincte în care acestea
s-au desfășurat.
În primă fază mă voi opri asupra expoziției
WWKD al cărei vernisaj a avut loc în 19 ianuarie la
galeria MATCA, spațiu artistic situat pe Calea Turzii,
în Cluj-Napoca. MATCA este un proiect independent realizat la inițiativa a trei tineri artiști clujeni:
Alexandra Mocan, Matei Toșa și Alexandru Muraru.
Prin intermediul proiectului MATCA, cei trei doresc
să promoveze atât arta contemporană, cât și
conexiunile dintre tinerii artiști contemporani,
programa de organizare a unor expoziții de grup
nefiind una pur întâmplătoare. Cu toate că este o
galerie aflată la început de drum, fondată în prima
parte a anului trecut, MATCA se autorecomandă ca
un spațiu de artă alternativ, ca o platformă activă
ce sprijină colaborarea între tinerii artiști români și
cei străini. De exemplu, ultima expoziție din 2017,
Carpet’s Pattern, a reușit să aducă la un loc artiști
din România, Ucraina, Suedia, Lituania sau Turcia.
În schimb, cea mai recentă expoziție (WWKD),
care deschide sezonul de activități la MATCA în
2018, îi unește sub aceeași egidă pe membrii
fondatori ai galeriei. După cum precizează
Alexandra Mocan în textul curatorial, WWKD este
de fapt o abreviere pentru expresia: „What Would
Kierkegaard Do”. Abrevierea face trimitere într-un
sens ironic la brățările gravate cu inițialele WWJD
(What Would Jesus Do), brățări care au devenit un
trend al anilor ’60 în Statele Unite și care simbolizau nevoia pentru un imperativ moral a celor ce

Fotografie din expoziția WWKD

aderau la grupurile tinerilor creștini catolici sau
protestanți din acea perioadă. Pornind de la modelul WWJD (What Would Jesus Do), prin abrevierea
WWKD (What Would Kierkegaard Do), cei trei artiști
problematizează nevoia de a reflecta asupra noastră și asupra lucrurilor pe care tindem adeseori să
le admirăm fără a le înțelege neapărat. De fapt, în
cazul expoziției WWKD, artiștii nu fac un apel direct
la filosofia lui Kierkegaard, părintele fondator al
existențialismului, ci mai degrabă vor să surprindă
modul în care ne căutăm diferite scopuri, „distrageri”, care să ne dea impresia că viețile noastre
sunt „bune”. Din dorința de a chestiona ceea ce se
petrece cu noi în general, artiștii folosesc un limbaj
plastic foarte reprezentativ pentru preocupările
fiecăruia dintre ei, limbaj ce se conturează sub
forma unor instalații precum Pursuit: Desires and
Ambitions Under Control a Alexandrei Mocan, sau
a seriilor lui Matei Toșa, Minor Threat și Temptation
Tide care invită privitorul să ia un contact direct cu
lucrările, să guste la modul propriu din sculptura
Minor Threat (lucrarea Minor Threat nu reprezintă o
sculptură clasică în sensul celei realizate pe soclu, ci
este formată din prăjiturele cu răvaș pe care publicul este invitat să le deguste și să descopere mesajele din interiorul lor, mesajele făcând trimitere la
senzația de mulțumire care tinde să denatureze
modul nostru de a privi lucrurile). Pe de altă parte,
instalația video Untitled a artistului Alexandru

De la o expoziție care ridică probleme de
interes global precum Chemarea Văzduhului, am
ajuns ulterior să parcurg o expoziție mult mai
autoreflexivă, cea a artistului Ioan Cuciurcă. În
perioada 17 ianuarie-4 februarie, Muzeul de Artă
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din Cluj-Napoca a găzduit expoziția Opus-flash+
dedicată întregii activități a artistului. Dacă în cazul
primelor două expoziții avem de a face cu tineri
artiști activi după 2010, pe Ioan Cuciurcă îl regăsim
în plină ascensiune profesională la începutul anilor
’70. Deși artistul a fost întotdeauna o prezență mai
degrabă discretă pe scena artistică, a rămas foarte
constant în căutările sale, iar expoziția Opus-flash+
reflectă asta. Într-adevăr, lucrările sunt unele din
cele mai bune ale generației de graficieni ai anilor
’70-’90, însă, din punctul meu de vedere, ele se
evidențiază și acum, dând dovadă de o autenticitate mai rar întâlnită în arta contemporană românească. În opera lui Ioan Cuciurcă putem sesiza
repere clasice din istoria artei în seriile de lucrări
Gândurile despre Leonardo sau Fals tratat despre
anatomie prezente în expoziția Opus-flash+. Însă,
foarte interesantă aici este deconstruirea reperelor
clasice arhicunoscute prin intermediul tehnicilor
mixte de lucru. Folosind elemente proprii graficii
publicitare precum fotografia sau afișul, artistul
reușește să combine într-o manieră echilibrată
grafica de șevalet cu cea publicitară. De asemenea,
se mai poate sesiza o căutare a formelor geometrice stabile în flexibilitatea corpului uman.
După o sinteză a celor trei vizite pe care le-am
făcut, am remarcat că expozițiile de față sunt
simptomatice pentru trei direcții de expunere ale
spațiilor artistice locale: cea a unui spațiu de artă
alternativ nonconformist precum tânărul proiect
MATCA, transformarea ocazională într-o galerie
de artă a unui spațiu destinat adeseori dezbaterilor critice pe o linie progresistă, dacă vorbim de
tranzit.ro/Cluj, și, în același timp, mai distingem o
direcție clasică, instituționalizată – cea a muzeului.
De aici și motivația de a aborda cele trei expoziții,
deoarece reflectă diferitele mize ale direcțiilor de
expunere propuse de cele trei spații, promițând,
totodată, un an 2018 foarte interesant pentru
lumea artei clujene.
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Nonsensul din jurul nostru poate fi regăsit și la
nivelul rezultatelor conflictelor sau războaielor cu
care se confruntă societățile actuale. În acest sens,
artiștii Anca Benera și Arnold Estefán au propus
publicului clujean în 23 ianuarie la tranzit.ro/Cluj
expoziția Chemarea Văzduhului. Pentru cei doi,
rezultatele conflictelor și războaielor se concretizează în „încă nenumitul strat al crustei planetare,
un supra-strat al litosferei alcătuit din munți artificiali, recifuri maritime militare și alte infrastructuri
globale”. Astfel ia naștere conceptul Debrisfera
prin care cei doi fac trimitere la stratul de reziduuri
spațiale creat prin lansarea a peste 6.600 de sateliți în spațiu din 1957 și până astăzi. Anca Benera
și Arnold Estefán au prezentat pentru prima dată
proiectul Debrisfera în toamna lui 2017, la MUMOK,
în Viena. Prin acest proiect ei surprind evoluția de
la „primul satelit plasat pe orbită în contextul ideologiilor politice generate de războiul rece”, până la
sateliții ce aservesc acum activităților comerciale
și științifice. Astfel, o parte importantă a expoziției
Chemarea Văzduhului (expoziția este gândită ca
parte complementară a proiectului Debrisfera)
constă în expunerea unei variante a tratatului
spațiului semnat în 1967 și în desfășurarea grafică a
prototipurilor unor sateliți. Însă, atracția principală
a acesteia a fost o machetă a unei rachete construite de artiști. Macheta redă o instalație interactivă în
care vizitatorul este invitat individual să pătrundă
în rachetă, unde i se conferă senzația unei călătorii
în spațiu. În acest sens, artiștii Anca Benera și Arnold
Estefán vor să atragă atenția asupra faptului că „în
viitorul apropiat, călătoria spațială ar putea deveni
o altă rutină cotidiană”.

Fotografie din expoziția Chemarea Văzduhului
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Muraru acordă o importanță aparte cuvântului.
El proiectează diferite pasaje de text ce fac trimitere la ideea de poziționare a omului în raport cu
nonsensurile din jurul său. Așadar, conform artistului Alexandru Muraru, modul de construcție al
aprecierii de sine este adeseori similar modului de
construcție a deprecierii sinelui. Prin urmare, după
vizitarea expoziției WWKD, am rămas cu senzația
că cei trei artiști nu caută atât de mult să ofere
răspunsuri vizavi de problemele existențiale, ci,
mai degrabă, invită privitorul să interacționeze cu
o perspectivă ironică asupra unor mecanisme de
construire sau percepere a sinelui.
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Discreþia lui Ioan Cuciurcã
Ioana Vlasiu

I

oan Cuciurcă pare, la o privire superficială, perfect
ancorat în contemporaneitate. Profesiunea lui de
designer grafic, gustul pentru fotografie la care
recurge de timpuriu și în diferite moduri, divergente ca finalitate, abilitățile de care dă dovadă în
prelucrarea digitală a imaginii îl recomandă drept
un artist dominând autoritar tehnicile grafice
cele mai noi și mai performante. Lumea virtuală a
imaginii digitale nu îl intrigă și nu îl sperie.
Despre stilul personal de designer grafic,
despre „marca” Ioan Cu
ciurcă a scris pertinent
Cristina Sabău, încercând să surprindă sinele lui
Cuciurcă și dincolo de o anume impersonalitate pe
care „utilitarismul” graficii publicitare îl presupune. Cataloage de expoziții de mare ecou precum
București 1920–1940, între avangardă și modernism
și Marcel Iancu din anii ’90, identitatea vizuală a
unor spații expoziționale sau muzee ca Palatul
Brâncovenesc de la Mogoșoaia, a colecțiilor unor
mari edituri ca Simetria și Humanitas, nu în ultimul rând afișele cu care a fost acceptat ani în șir
la competiții internaționale importante l-au făcut
cunoscut drept unul dintre cei mai probi graficieni
români de azi.
Nu dintr-o pedanterie de istoric de artă, ci
pentru că niciun artist nu se naște din nimic,
amintesc că Ioan Cuciurcă, absolvent în 1973 al
Institutului de Arte clujean, a avut șansa de a-l avea
profesor pe Ioachim Nica, un explorator neobosit
al infinitelor posibilități ale grafiei. Devine limpede
astfel din ce tradiție artistică pornește și în ce spirit
și-a desfășurat perioada de acumulări. Aș împinge
chiar mai departe în timp descifrarea particularismelor școlii clujene de desen – până la Anastase
Demian și Catul Bogdan. Ultimul a dezvoltat un tip
de cercetare artistică, ignorată din păcate azi, de
o seriozitate care nu știu dacă a mai fost atinsă de
atunci. Într-un moment în care puțini luaseră act
de însemnătatea fotografiei pentru opera brâncușiană, Ioan Cuciurcă fost unul dintre primii care a
cercetat și publicat fotografiile lui Brâncuși aflate
de multă vreme, neștiute, în biblioteca Institutului
de Arte din Cluj.
Începutul aniilor ’70, când Cuciurcă debutează,
a cunoscut o extraordinară emulație în arta românească. Artele grafice se aflau într-un moment fast.

Autoportret, Viena, 2003

Saloanele de grafică erau o revărsare de creativi
tate și a te afirma nu era deloc ceva de la sine
înțeles. Stabilindu-se la București, a avut ocazia să
se confrunte cu noii săi confrați, care dezvoltau o
multitudine de răspunsuri la provocările deschiderii
spre un Occident unde deceniile postbelice aduseseră transformări culturale majore, rămase în bună
parte obscure celor de dincolo de Cortina de Fier.
Din anii 1972-1973 datează un ciclu de xilogravuri care glosează pe marginea poeziei lui
Nichita Stănescu, întâlnire memorabilă care își va
avea ecourile ei până târziu în poezia de autentică vibrație pe care o scrie Ioan Cuciurcă însuși. În
pas cu cercetările abstract-minimaliste din epocă,
Cuciurcă este fascinat de promisiunea ordonatoare a geometriei, de accesul ei la concept, care-și
puteau găsi o anume confirmare în poetica lui
Nichita Stănescu, așa cum o dovedesc de altfel și
interpretările lui Sorin Dumitrescu la câteva din
ultimele volume ale inegalabilului poet.
A urmări „uzurile și abuzurile” geometriei în
lucrul lui Cuciurcă este un demers care presupune
o investigație atentă și răbdătoare, pentru că, subiacent geometricul există și acolo unde aplecarea
spre concret pare să îl copleșească. Mi se pare
revelator modul în care fotografia rezolvă dihotomia între imprevizibilul naturii și geometrie – de
pildă, în acele lucrări în care imagini fotografice ale
cerului și mării se metamorfozează în construcții
piramidale.
De la uimitoarele desene în creion, în care
abstractul în toată rigoarea sa este totuși modulat
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proprie, o culegere de poeme – o spun cel mai bine
câteva versuri ale lui din 2003: „ca o umbră/ prin
mine trece/ lama cuvântului.../ în două mă rup/ și
nu mă ajung/ cu degetele de aer/ ale cuvântului/ în
oglindă mă uit/ și nu mă mai/ văd...”
Nota dominantă a prezenței sale artistice rămâne
discreția. Dar discret are tot felul de sensuri. Înseamnă,
potrivit dicționarelor, prudent, circumspect, dar
și sensibil, inteligent, înțelept, dar și, etimologic
vorbind, potrivit rădăcinii sale în verbul „a discerne”,
separat, distinct, ajungând să aibă în matematică
sensul de discontinuu. Și ce altceva putem citi în
toate expozițiile lui Ioan Cuciurcă, în care producția
grafică „utilitară”, chemată să răspundă unei funcții
anume, să se plieze pe datele proiectului unei alte
persoane – Gebrauchsgraphik este termenul german
care numește cel mai bine acest domeniu constitutiv al modernității –, se alătură desenului confesiv,
disociindu-se în același timp de el?
Aș spune de aceea că opera lui Cuciurcă, supusă
discontinuității, fragmentării, disocierii eului, nu
rămâne mai puțin o expresie coerentă a întâlnirii
contrariilor.
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sensibil, intitulate Suprafețe simetrice, până la
ambiguitățile mixajelor fotografiei, desenului și
intervențiilor digitale din ciclul numit neutru „Trup
și culoare”, citit de către toți comentatorii în cheie
autobiografică, se desfășoară o odisee a geometricului proprie lui Cuciurcă.
În expozițiile lui apare insistent un obiect vertical, suplu, elansat, dar ferm, sprijinit într-un echilibru dificil în fața unora dintre lucrări. Dan Hăulică
vedea în aceste baghete/ lănci elemente creatoare
de volum, un fel de markeri spațiali. Ieșirea din
bidimensional ține de spiritul anilor ’70, o regăsim, de pildă, în arta obiectuală sau în tapiserie,
care devine tridimensională dintr-o necesitate de
a se impune pregnant privitorului, de a-i disputa
spațiul. Dar acest exercițiu de geometrie proiectivă
poate fi în cazul lui Cuciurcă și o trimitere la bastonul peregrinului – peregrin prin viață, peregrin prin
artă – sau, de ce nu? o aluzie obscură la Mahlstockul pictorului din vechime, care-l ajuta să-și înfrângă
tremurul mâinii și să atingă acea precizie uimitoare a reprezentării? Poate că nu întâmplător aceste
baghete/exclamații grafice materializate străjuiau
Gândurile despre Leonardo într-una din expozițiile
lui Cuciurcă, lucrări în care desenul cedează în fața
experimentării noului mediu al imaginii digitale.
Este cumva materializată pe această cale linia
biciuitoare sau tăioa
să ca o lamă de cuțit din
desenul lui Cuciurcă? Paralela inspirată cu Lucio
Fontana, pe care o stabilea Carla Wisnitza cu ocazia
expoziției lui Cuciurcă de la Berlin din ianuarie 2004,
mă convinge. Liniile colorate care segmentează
imaginea corpului supliciat i se par un strigăt de
ajutor, „tăișul lor separă și unește dureros”, spune
Carla Wisnitza. Bagheta/ lance este poate atunci
linia, ca esență a întregului său demers figurativ
care a decis să se autonomizeze, să devină realitate
palpabilă, să se propună ca emblemă a operei?
La o privire mai atentă, ceea ce apare ca etalare
impresionantă de tehnicitate, ca profesionalism
perfecționist în sens de implicare etică în actul artistic, altfel perfect strunite pentru a veni în întâmpinarea scopurilor și intențiilor de comunicare vizuală, e
un fel de carapace care disimulează un eu retractil,
o subiectivitate secretă, ascunsă cu grijă de privirile indiscrete. Dacă acceptăm că timpul nostru se
hrănește cu aviditate din indiscreții, atunci e sigur
că Ioan Cuciurcă nu a nimerit cel mai bine la acest
început de secol XXI. Zăvorât în cochilia lui, se livrează cu zgârcenie, dar o face cu tenacitate, lăsând să
răsară cu fiecare expoziție, ca un vulnerabil corn de
melc, câte ceva din preaplinul unei hipersensibilități inactuale. În ce fel comunică expresia vizuală
cu cea poetică – recent Cuciurcă a publicat, în regie

MUZICĂ

Noël Angelique.
Români de succes la Paris
Cristina Pascu
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xistă numeroase situații în care mă mândresc
cu originea mea de româncă. Poate și pentru că
fac parte dintre cei binecuvântați, a căror profesie
le oferă ocazia să întâlnească oameni cu adevărat
valoroși, care fac dovada înzestrării și a sensibilității
lor, confirmând talentul românesc pe numeroase
scene din lume.
Așa a fost și într-o sâmbătă seara de final de an
2017 când, după un grandios concert de Crăciun
desfășurat la Catedrala din Versailles, am trăit cu
emoție bucuria regăsirii și întâlnirii cu artiști a căror
apartenență etnică este română, dar al căror destin
se desfășoară de ani buni pe meleaguri parisiene.
Aceștia au fost capul de afiș în cadrul concertului
Noël Angelique.
Desfășurat în atmosfera maiestuoasă a Catedralei Saint Louis din Versailles, concertul din data
de 2 decembrie a readus în atenția publicului una
dintre lucrările de excepție semnate de tânărul
Händel (avea doar 21 de ani când a compus lucrarea), Dixit Dominus. Aceasta a fost interpretată
de Ansamblul Instrumental din Paris, Ansamblul
Vocal Crescendo, ambele pregătite și dirijate de
muzicianul francez de origine română Christian
Ciucă.
Totodată, evenimentul s-a constituit într-un
demers caritativ dedicat susținerii Fundației Jérôme
Lejeune, entitate ce poartă numele marelui genetician francez care a descoperit cauza trisomiei 21.
După cum menționam, evenimentul s-a desfășurat într-unul dintre cele mai frumoase edificii
franceze, a cărui arhitectură și sacralitate s-a îmbinat perfect cu muzica, glasurile și mesajul spiritual
al concertului. Concertul a debutat cu o suită de
colinde, concatenate în virtutea unui limbaj muzical cu influențe gregoriene: A Ceremony of Carols
de Benjamin Britten, lucrare pentru cor, soliști și
harpă, interpretată de Ansamblul Kaïre Maria, dirijat de Bénédicte Jarrot.
Dimensiunea suav-angelică (în rezonanță cu
titlul evenimentului), a fost revelată atât în vocile
copiilor, precum și în detaliile specifice, aferente
unor astfel de programe: zâmbete inocente, voci

cristaline, armonii atent și măiestrit împletite,
întâlniri de priviri înlăcrimate între părinții din sală
și copiii frumoși de pe scenă.
Concertul a continuat cu strălucitoarea Dixit
Dominus, compusă de Händel în 1707, când era la
Roma, un tur muzical de forță, în care fiecare mișcare demonstrează invenția virtuozității și muzicalitatea tânărului compozitor. Combinând armonios
structura corului german cu apelul melodic italian,
Händel desfășoară o succesiune de contraste, dar
care se constituie într-o singură expresie a talentului său. Prima capodoperă din cariera sa în devenire, ea captează publicul de astăzi ca și pe cel de
atunci.
Conceput ca o mare cantată pentru cor pe cinci
voci, soliste și orchestră de corzi, opusul se bazează
pe textul Psalmului 109 (110 din Biblia Evreiască).
Unii exegeți ai lucrării se întreabă retoric dacă ar
trebui să atribuim virtuozitatea lucrării (dimensiunea contrapunctului și agilitatea vocală cerută)
elanului de tinerețe sau dorinței de afirmare în fața
Bisericii Romane? Cert este că lucrarea transcede o
atmosferă jubilantă, foarte colorată, energică, dar și
o continuă solicitare vocală din partea corului, solicitare care culminează cu Gloria finală. Ansamblul
coral parisian a răspuns cu succes acestor exigențe,
cu toate că este o entitate alcătuită majoritar din
amatori. Cu siguranță, gestica dirijorală precisă,
clară, sigură a artistului Christian Ciucă a reprezentat un reper sigur în derularea muzicii, fiind un
catalizator al energiilor tuturor membrilor din cor și
orchestră.
Momente lirice de emoționantă expresivitate
au creat soliștii vocali Sînziana Petrea și Bénédicte
Jarrot. Am apreciat în mod special cântul Sînzianei,
susținerea și coerența discursului muzical, vocea
strălucitoare, sensibilitatea, grija pentru susținerea
frazării, redarea cu fidelitate și spirit a partiturii.
Aplauzele finale ale celor aproximativ 600 de
spectatori au confirmat reușita evenimentului, care
s-a constituit într-o ocazie de contemplație, reflecție, cizelare a interiorului sufletesc propriu, în virtutea valorii muzicii de comunicare transcendentală.

TEATRU

Contrabasul era nimfa
ºi nimfa era femeia
Adrian Ţion
lui Cehov sunt păstrate, mai puţin amprentarea
pe comicărie, dar conotaţiile sunt altele şi ele se
risipesc în unde duioase ce melancolizează suav
pe tema „imposibilităţii întâlnirii iubirii potrivite”,
concluzie ce nu cade ca o povară pentru că finalul
rămâne deschis. Rătăcind prin pădure cu contrabasul lui, muzicianul Pitsikatoff (Gábor Viola) o
întâlneşte pe prinţesa Bibulova (Kinga Őtvös), care
pescuiește pe malul lacului. Artistul ambulant vede
în ea o nimfă, o zeitate a apei, o lumină, o himeră, o
sirenă şi caută s-o păstreze ca pe o comoară nepreţuită, cuibărită în tocul contrabasului său cu care se
perindă prin lume. Actorii susţin partituri de mare
complexitate şi dăruire contribuind din plin la un
limbaj scenic de o limpezime cuceritoare, pe cât
de natural (inclusiv nuditatea corpurilor), pe atât
de elocvent ca substanţă expresivă. Îi secondează
cu puţine intervenţii János Platz întruchipând pe
„oricine” dispus să fure hainele celor care se îmbăiază. Muzicienii filmaţi la Pata Rât sau în parcul
municipal înveselesc naraţiunea de o simplitate
dezarmantă. Ei sunt: Loránd Farcas, Szabolcs Balla,
Attila Antal şi Gábor Bajusz. Poate că fântâna arteziană din faţa Cazinoului din parc putea fi mai bine
„utilizată” cu o cameră mobilă, punând în evidenţă
zeităţile apelor din ansamblu. Dar asta numai aşa,
ca să găsim o fisură în spectacolul curat, impecabil
„aranjat” ca să surprindă plăcut un public nu numai
avizat, dar şi doritor de teatru poetic exercitat în
această manieră.

micro

Ioan Cuciurcă
Sonet
Ca o notă
într-o fugă de
Bach
apune soarele
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n dulce balans între motive literare şi excentricităţi teatrale propune spectacolul Un roman
cu contrabas, întâia premieră a anului 2018 la
Teatrul Maghiar din Cluj, fantezie liber concepută
de Paco Alfonsin după o nuvelă a eternului Cehov.
Balans euforic între film şi înscenare a imaginat
aici şi Andrei Şerban în 2010 cu Strigăte şi şoapte,
pendulând graţios printre personajele filmului cu
acelaşi titlu al lui Ingmar Bergman. Nu-i vorbă, şi
Paco Alfonsin foloseşte secvenţe din prima ecranizare a acestei povestiri de Cehov, filmuleţ comic
realizat la Moscova în 1911, dar regizorul adaugă
şi alte filmări cu actorii Teatrului Maghiar trimiţând
spre scene à la 1800.
Pe suportul tematic al nuvelei, inventivul magician Paco Alfonsin construieşte o feerie aproape
romantică: iubirea iluzorie, imposibilă dintre o
prinţesă şi un contrabasist. Datele reale glisează
imprevizibil spre legendă, spre basm, într-o foarte
subtilă metaforă a limbajului scenic, de fapt o
magie întreţinută vizual şi sonic de interpreţi şi de
trupa de muzicieni erijată în naratori. Spectatorii
dispersaţi pe 80 de scaune aranjate nu pe rânduri,
ci la întâmplare, ca o pădure pe scena din sala mare
a teatrului, amenajată ca studio, asistă fascinaţi la
o revigorare a teatrului poetic practicat înainte
vreme, de pildă, de Jean Giraudoux în Ondine,
piesă pe care feeria lui Alfonsin m-a determinat să
mi-o amintesc. Chiar asta şi-a dorit artistul spaniol
invitat la Cluj: „o lume magică, populată de basme
şi cântece”. Atmosfera de basm este întreţinută de
elementele de decor concepute de Carmencita
Brojboiu, inclusiv nisipul presărat pe scenă sugerând malul lacului, discul soarelui şi luna, lacul,
melodicitatea difuză creată de Alex Catona, lentoarea mersului celor doi actori printre spectatori, un
ritm en ralenti al întregii poveşti, îngânarea replicilor în engleză şi germană, pendularea permanentă
între vis şi realitate. Credinţa regizorului Paco
Alfonsin este limpede exprimată: „Întâlnirea dintre
vis şi realitate naşte poezia”. Şi atunci Ce este viaţa
(întrebarea care revine mereu pe monitoare)? E
vis, iluzie, minciună? Datele concrete din nuvela
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Pororoca
Ioan-Pavel Azap

60

STEAUA 2/2018

A

flat la cel de-al treilea lungmetraj, după
Portretul luptătorului la tinereţe (2010) şi
Principii de viaţă (2012), Constantin Popescu Jr. nu
confirmă nici acum pe deplin marea promisiune
întrezărită în scurtmetrajele sale, Apartamentul
(2005), Canton (2006) şi Faţa galbenă care râde
(2008), la care se poate adăuga şi episodul din
filmul-omnibus al lui Cristian Mungiu Amintiri din
Epoca de Aur (2010), remarcabile prin concizie,
rigoare şi siguranţa demersului regizoral. Odată cu
acest Pororoca (2018), regizorul, asimilabil Noului
Val, nu face altceva decât să se alinieze cuminte
principiilor nescrise ale acestuia, din păcate nu
din vocaţie ci, la fel ca şi în Principii de viaţă, în
postura de epigon obedient. De altfel, o anume
(auto)suficienţă sau mai degrabă un manierism
nu chiar incipient marchează şi ultimele filme ale
lui Radu Muntean (Un etaj mai jos, 2015), Corneliu
Porumboiu (2015), Cristian Mungiu (Bacalaureat,
2016) sau Cristi Puiu (Sieranevada, 2016), singur
acesta din urmă fiind autentic, dat fiind că autoreferenţial, nu mimetic, ceea ce face din Sieranevada
un film care se susţine.
Cristina (Iulia Lumânare) şi Tudor Ionescu
(Bogdan Dumitrache) sunt o familie din clasa de
mijloc, nişte mic burghezi inconştienţi (în sensul
că nu ştiu că sunt mic burghezi), „împăcaţi” cu
soarta unui trai sigur, ferit de primejdii („locuim
într-un cartier civilizat”, afirmă Tudor într-o împrejurare altfel tragică). Într-o zi, Maria, copilul cel mic
al familiei (cinci ani), dispare din parc de sub ochii
tatălui şi ai fratelui mai mare. De aici, criza familială
şi trama filmului. Cristina îl culpabilizează pe Tudor
(ba îl şi părăseşte plecând împreună cu copilul la
părinţi, la Constanţa; personajul este abandonat,
mai degrabă eliminat, fără prea mari remuşcări
atunci când îi încurcă regizorului-scenarist iţele pe
care tot el le-a ţesut), Tudor se simte la rându-i vinovat, iar poliţia pare a nu face nimic. Pe acest fundal,
dramatic, chiar tragic ca enunţ, tatăl dezvoltă o
obsesie pentru un presupus, de către el, răpitor,
un bărbat „suspect” care îşi face veacul prin parc,
sfârşind prin a-l ucide într-un mod abominabil,
într-o secvenţă isterică, dement-paranoică şi în
bună măsură gratuită. Până la finalul „apoteotic”,
în care ţeasta prezumtivului răpitor este zdrobită

à la Tarantino, trec cu mult peste două ore în care
avem parte de: cadre lungi şi fixe de câteva minute
care vor să pregătească atmosfera realistă gen
„felie de viaţă” şi psihicul spectatorului pentru
drama ce va urma, în fapt anoste şi plicticoase;
dialoguri nesfârşite în care nu este omisă nicio
replică oricât de insignifiantă, în acelaşi scop şi cu
acelaşi rezultat; un firesc, o autenticitate – atât în
jocul actorilor, cât şi în mizanscenă – atât de elaborate încât devin strident artificiale, false, lipsite
tocmai de viaţă; un minimalism ostentativ, rafinat
în intenţie, în realitate preţios şi lipsit de idei. După
un iz de Blow-up care adie la un moment dat pe la
mijlocul filmului, finalul e un amestec de Şoferul
de taxi (Tudor îşi tunde la zero părul şi barba) şi
Niki Ardelean, colonel în rezervă (zdrobirea ţestei),
fără a avea nici impactul memorabil al primului,
nici, în ciuda lungimii amintite, suficiente acumulări dramaturgice pentru a face credibil gestul
ultim al protagonistului, justificabil doar prin
nebunie temporară sau, din momentul respectiv
încolo, permanentă – ceea ce nu este cazul nici la
Scorsese, nici la Pintilie.
Încheiem şi noi rândurile de faţă încercând să
înţelegem titlul, Pororoca, titlu care iniţial ne-a dus
cu gândul la un arhaism, dar am descoperit, frunzărind internetul, că nici vorbă. Pororoca înseamnă, nici mai mult nici mai puţin decât un fenomen
natural care se întâmplă la vărsarea Amazonului
în ocean, atunci când apele fluviului încep să
curgă spre amonte... „Vinovat”, credem, e, iarăşi,
Cristi Puiu. După Moartea domnului Lăzărescu
(2005), a fost o „epidemie” printre cineaştii Noului
Val: mai toate filmele n-aveau muzică defel, dar
trânteau o piesă retro pe genericul final. În 2016,
Puiu a comis-o din nou: Sieranevada! După cum
însuşi mărturisea, a ales acest titlu tocmai pentru
că nu are legătură cu povestea lui din margine
de Bucureşti, mai precis: pentru a nu influenţa în
niciun spectatorii în înţelegerea filmului. Numai
că, în timp ce liderului Noului Val îi reuşeşte, iarăşi,
„figura” (după semieşecul numit Aurora), în cazul
lui Constantin Popescu Jr. aceasta pare a fi mai
degrabă o glumă.
Pororoca nu e un film mare, dar în schimb e lung.
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O adevãratã premierã
ansat oficial la începutul lunii februarie, Soldații.
Poveste din Ferentari are șanse foarte mari să
rămână până la finele lui 2018 cel mai important
film românesc al anului. E puțin probabil să apară
între timp un film mai provocator, mai emoționant
și, până la urmă, mai încărcat politic, cu toată ambiguitățile lui. Pe undeva, filmul Ivanei Mladenovic
pune o bornă nouă pe un teritoriu deja cunoscut: la
suprafață, așa arătau unele scurt-metraje sau filme
ale noii generații de regizori afirmați la jumătatea
deceniului trecut. Văzând Soldații, n-ai cum să nu te
gândești la primele eforturi ale lui Cătălin Mitulescu,
la Visul lui Liviu de Corneliu Porumboiu, la Marilena de
la P7 al lui Cristian Nemescu și (de ce nu?) la primele
două lung-metraje ale lui Cristi Puiu. Numai că Soldații
e ceva mai mult decât un soi de întoarcere la acele
„povești de la marginea Bucureștiului”, cum își denumea la început Cristi Puiu proiectul de a cartografia
realist o societate de acolo de unde i se văd mai bine
contradicțiile și normele, adică de la periferii. Soldații
e o mare, calculată coincidență. În acest proiect s-au
întâlnit la modul fericit mai multe variabile care de
obicei există independent unele de altele: o regizoare
cu experiență în filmul documentar și cu un talent
aparte de a lucra cu actori neprofesioniști, aflată la
debutul ei în film de ficțiune (adică Ivana Mladenovic),
un autor care și-a adaptat pentru ecran romanul cel
mai exploziv și mai incomod, acceptând să joace și
rolul titular (Adrian Schiop), un actor neprofesionist
căruia îi iese parcă fără efort un personaj extrem de
dificil de jucat (Vasile Pavel-Digudai) și, poate nu în
ultimul rând, un text (și scenariu) care ia pieptiș niște
tabu-uri care de foartă multă vreme sunt caracteristice, în grade diferite, pentru cinematografia română –
cele legate de homosexualitate, marginalitatea romă
și sărăcie (cea diferită de versiunea ei middle class,
adică precaritatea). Iar această coincidență e ceva mai
mult decât o figură de stil: în 2013, când începea să
scrie un scenariu legat de subiectul manelelor, Ivana
Mladenovic auzea întâmplător despre romanul (încă
nepublicat pe atunci) al lui Adrian Schiop; cinci ani
mai târziu, odată proiectul dus la capăt, filmul ajunge
în cinematografe în vremurile capricioase ale Coaliției
pentru Familie. Numai acest ultim detaliu ar fi suficient
să facă din Soldații filmul cel mai actual al anului. Dar
această adaptare după unul din cele mai bune romane

românești ale ultimilor ani e mult mai mult de atât: e
o lectură exemplară, foarte stilizată, foarte sigură pe
ea, a unui text literar și, în același timp, o punere în
scenă a evenimentelor și a relațiilor de putere dintr-un
mediu marginal care, cu toate nuanțele de simpatie
pentru subiect și personaje pe care le degajă abordarea regizorală, nu e neapărat lipsită de probleme.
Soldații e, înainte de toate, povestea unei relații
între doi bărbați care provin din medii foarte diferite. Unul dintre ei, Adi (interpretat de Schiop), e un
antropolog ajuns în Ferentari pentru a-și face o teză
de doctorat pe subiectul manelelor. Celălalt, Alberto
(interpretat de Pavel-Digudai), e un rom care și-a
petrecut o bună parte a vieții în închisoare și a ajuns
să depindă, pentru a supraviețui, de protecția unui
văr interlop foarte bine văzut și influent în cartier.
Să numești ceea ce se întâmplă în film o poveste de
dragoste e un pic prea mult. Andrei Gorzo, într-una
din primele texte de întâmpinare scrise despre film,
observa că aceasta e mai degrabă povestea a doi
bărbați care se întâlnesc conjunctural și ajung să
se folosească unul de celălalt. Mai mult, argumenta
Gorzo în același text, stilul neutru pe care îl adoptă
pentru film Ivana Mladenovic, stil care provine mai
ales din eliminarea vocii la persoana I a naratorului
din romanul lui Schiop, făcea în principiu un serviciu
textului. Se renunța astfel, scria criticul, la desele intervenții teoretic-clevetitoare ale unui personaj care știe
el cum stă lucrurile și pare să fie singurul capabil să
le și zică pe șleau. Or, această observație, care privea
mai ales panoplia de personaje din lumea bună, literară, artistică sau ONG-istică, care gravitau în roman
destul de haotic în jurul naratorului, se potrivește de
minune și pentru felul în care același narator își redefinește permanent relația cu Alberto. Adi din roman
ba e atras, ba se teme de intimitatea care se creează
încet-încet între el și Alberto, trece prin momente
în care se crede de-a dreptul îndrăgostit, pentru a
ajunge la final să-i aplice și lui Alberto același tratament, pe care până atunci îl rezervase pentru prietenii și cunoștințele lui din afara Ferentariului. După
ce își laudă, în niște observații incidentale, un prieten
pentru că nu crede în „toată ipocrizia normativă cu
egalitatea” și pentru că a înțeles (din nou) cum stau
de fapt lucrurile – adică „faptul elementar că relațiile
se nasc și se hrănesc din dezechilibre de putere, unul
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domină, celălalt e dominat, unul protejează, celălalt
e protejat” –, naratorul ajunge să-l subsumeze pe
Alberto prin tot felul de analogii condescendente:
acesta ba e ca un copil pe care trebuie, dar ți-e milă
să-l abandonezi, ba e ca un cățeluș care simte ce
urmează să i se întâmple (în momentul în care Adi
plănuiește în secret să plece). Din fericire, filmul nu
urmează aceeași rețetă, a unei relații deja interpretate
din perspectiva unuia dintre parteneri. Ba mai mult,
stilul sec, reținut, în care își joacă Schiop personajul
(și care devine aproape rigid în scenele în care are
mai multe replici) contribuie, neintenționat, la echilibrarea perspectivelor din care poate fi interpretată
povestea. Scenele în doi suferă, fără îndoială, de pe
urma acestei răceli care se simte în relația dintre cei
doi. Dar timorarea pe care o resimte Schiop în fața
camerei de filmat funcționează în cele din urmă în
avantajul filmului. Sfârșitul inevitabil e pregătit cumva
de această ambiguitate aproape deranjantă. Că Adi e
îndrăgostit sau nu, e greu de spus din film, dar ultimele imagini, care-i dau filmului toată greutatea lui de
comentariu social, deplasează accentul: n-a fost vorba
aici de o poveste de dragoste, ci de o poveste cu doi
bărbați ale căror traiectorii se intersectează, dar nu au
și aceeași direcție. Adi părăsește cartierul, fiindcă are
până la urmă și alte alternative, are unde să evadeze;
pentru Alberto, plecarea înseamnă o aproape previzibilă decădere într-o situație și mai abjectă.
La trecerea de la roman la scenariu, filmul nu reține
(și nici nu avea cum) toate situațiile și toate întâmplările din carte. Însă Ivana Mladenovic, în colaborare
cu Schiop, care e creditat și ca scenarist, reușește
să comprime în câte o scenă, cum e cea a întâlnirii
dintre cei doi protagoniști și Andrei, un personaj
oarecum tipic pentru roman, freelancer și oarecum
atras de exotismul Ferentariului (plus, la rândul lui
homosexual), acea relație de atracție-respingere pe
care o presupune interacțiunea dintre lumea boemă
a Bucureștiului și mediul construit după alte norme
al cartierului periferic. Evident, însă, miza majoră a
filmului e alta – să-i spunem construirea unei reprezentări autentice a aceluiași mediu periferic. Tocmai
aici e partea cea mai delicată a filmului, cea care ar
trebui să fie pusă în discuție, odată ce efectul inițial
(legat de noutatea șocantă a filmului) se mai risipește puțin. Sunt scene în film care sunt importante în
economia lui narativă: una dintre cele mai bune, fiindcă nu conține replici și e superbă pentru puterea ei
implicită de a sugera, fără a spune de-a dreptul, e una
construită într-un singur plan-secvență; ea pornește
de la Alberto, care se amestecă cu alte personaje din
cartier și e vizibil ignorat (stabilindu-i-se astfel statutul lui periferic în lumea șmecherilor), apoi e umilit
în fața tuturor de Borcan, vărul lui influent, în timp

ce camera se deplasează în cele din urmă spre Adi,
care trece pe bicicletă, aparent neafectat de situație.
Sunt însă și scene care fie au un rol dublu, adăugând
un pic de „culoare locală” și punându-i simultan pe
cei doi să interacționeze în văzul tuturor, cum e cea
a nunții din cartier, fie scene care n-au în fapt nicio
legătură cu povestea, dar prezintă aspectele tipice
ale vieții din Ferentari. Aceste secvențe, intercalate în
ordinea poveștii, într-un fel departe de a fi inocent,
țin de perspectiva personală a regizoarei, sunt un fel
de statement al ei despre ce înseamnă de fapt periferia, fiindcă, așa cum declara și ea la premiera filmului, aproape nimic din ceea ce a fost filmat nu a fost
găsit la fața locului, în Ferentari, ci a fost (re)construit
intenționat. Iar aici filmul e plin de detalii încărcate de
ambiguitate – de la căruța care trece la un moment
printre blocuri (semn al întârzierii modernizării?) la
polițistul care confiscă florile unei vânzătoare ambulante rome (semn al unui rasism sistemic?) la cuibul
de rândunici de deasupra ușii apartamentului lui Adi
(un simplu detaliu poetic? un semn al decrepitudinii
cartierului?) – care își caută interpretul.
O ultimă observație: scenariul filmului reușește să
reducă la esențial povestea din roman, făcând-o (și nu
e lucru puțin) accesibilă, mai ales din cauza umorului
cu care sunt presărate scenele din film. De cine are
însă ocazia să râdă mai ales spectatorul? În principiu,
nu de Adi. (Încă o dată, jocul lui Schiop nici nu prea
ar fi permis crearea unui rol comic.) Dacă iei acest râs
în serios, se văd în el mai toate anxietățile legate de
figura romului/ marginalului pe care și cineva care
vine în întâmpinarea ei cu simpatie parcă le mai
păstrează. Există, desigur, și un pic de duioșie în felul
în care e creionat Alberto în film (cu trimitere la carte,
fiindcă scenele comice sunt schițe ale dialogurilor
din roman), dar există și ceva mult mai neliniștitor și
mai discutabil acolo. Fiindcă, după ce râsul s-a stins,
Alberto rămâne un reprezentant al unui set de valori
care or fi ele alternative față de normă, dar mai sunt
și ușor revolute. Alberto are o viziune ușor desuetă
asupra iubirii (vezi scena în care îl dăscălește pe Adi
cum să ia cu vorbe dulci o femeie), pare să înțeleagă
prea puțin ce înseamnă cultura și scrisul („Să scrii
bine”, îi spune el inocent lui Adi când acesta încearcă
să-și termine doctoratul) sau e de-a dreptul neînțelegător cu cei asupra cărora are o oarecare putere (ia la
șuturi un nefericit care se injectează în parc, invocând
niște copii, comici prin absență, care ar putea să-l
vadă). Toate aceste ambiguități sunt oarecum inevitabile într-un film care riscă atât de mult, atacând atâtea
subiecte sensibile deodată. Dar tocmai asta e ideea.
Curajul lui, frumusețea lui frustă sunt dincolo de orice
discuție. Însă imaginile lui, reprezentările și ambiguitățile lui nu sunt.

JAZZ CONTEXT

Etern-tânãrul Gaio Big Band
la 35 de ani
n 2017, când Cursul de Estetica Jazzului al
Academiei de Muzică G. Dima din Cluj aniversa
două decenii de la inaugurare, big band-ul Gaio,
fondat de profesorul Stefan Vannai, împlinea trei
decenii și jumătate de activitate neîntreruptă. De
altfel, odată cu înființarea în 1997 a Modulului &
Cursului de Estetica Jazzului, ansamblul dirijat
de profesorul-poliinstrumentist (Vannai cântă la
trompetă, baterie, claviaturi) a devenit întâiul big
band al AMGD. De atunci și până în prezent, cursul
și orchestra au funcționat simbiotic, iar aniversarea primului a coincis cu o serie de recitaluri prin
care cea de-a doua și-a celebrat cei 35 de ani de
existență.
Big band-ul Gaio, păstorit cu totală abnegație
de dl. profesor Vannai, reprezintă pentru jazzul
românesc ceea ce a fost revista Echinox în domeniul
artei cuvântului: un spațiu privilegiat al descoperirii și cultivării tinerelor talente, rampa lor de lansare
pe turbulenta scenă a vieții artistice. Activitatea
neîntreruptă a orchestrei (în pofida nenumăratelor
vicisitudini cu care s-a confruntat − de la regimul totalitar până la absența cronică a susținerii
financiare) fu încununată de reușite turnee prin
țară și străinătate, precum și de meritate premii.
O elocventă recunoaștere s-a petrecut spre finele
lui 2017: în virtutea laurilor cuceriți de-a lungul
timpului la importantisimul Concurs Internațional
Studențesc de Jazz din Sibiu, Gaio Big Band a susținut la Teatrul Thalia, ca invitat de onoare, concertul
de gală al apreciatei competiții.
Pe la începutul anilor 1980, orchestra debuta
pe scena celui mai important festival de gen din
țara noastră, la Sibiu, urbe supranumită „capitala
jazzului românesc”. Întrucât pe atunci ansamblul
activa sub egida Casei Copiilor din Cluj, majoritatea componenților erau încă elevi (unii abia ceva
mai înalți decât instrumentele la care cântau).
Cu timpul, nucleul de interpreți a fost re-alcătuit,
în principal din tineri aparținând generațiilor
succesive de studenți ai Academiei G. Dima. După
absolvirea studiilor superioare, mulți dintre aceștia
deveniră muzicieni respectați, nu doar în patrie, ci

și pe glob (din România până în Spania, Germania,
Lituania, Macao, Norvegia, Franța, SUA, Ungaria,
Paraguay, Finlanda, Israel, Anglia etc.). Indubitabil,
veritabila școală de jazz creată și condusă de Stefan
Vannai a format personalități integre ale jazzului și
muzicii contemporane. A le consemna traiectoriile
profesionale ar necesita un efort epopeic. Ar fi
timpul pentru realizarea unui studiu documentar
(posibilă temă pentru înșiși absolvenții instituției?),
întru catalogarea nenumăraților muzicieni lansați
sub înalta protecție a domnului Vannai și a ansamblului său, afirmați ulterior pe scenele din țară și
străinătate.
Mă limitez aci să rememorez solicitudinea cu
care mi-au răspuns propunerii de a realiza împreună un recital de jazz-poetry membrii Trio-ului
Shabah: Dima Belinski/ keyboards, Mario Florescu/
percuție, Marius Gagiu/ flaut. Miza era enormă:
participarea la ultima expoziție universală a secolului XX, ținută la Lisabona în 1998. Cei trei ex-colaboratori ai lui Vannai au reacționat cu maximă
empatie la textele rostite de mine în portugheză
și română, iar insolitul nostru spectacol avu o
asemenea priză, încât organizatorii ne-au solicitat să-l repetăm pe parcursul săptămânii cât am
rămas în capitala Portugaliei (chiar dacă pe scenele
învecinate concertau super-vedete ca David Bowie
sau Brian Eno). Înregistrările audio realizate atunci
își mențin prospețimea intactă până azi. Nu pot
uita generozitatea cu care diplomatul și omul de
cultură Mihai Zamfir ne-a găzduit în frumoasa
ambasadă a României din Cartierul Lapa − dar
asta nu s-ar fi întâmplat, dacă nu l-aș fi cunoscut în
prealabil pe virtuozul pianist/ compozitor Dumitru
Belinschi (numele real al lui Dima), căruia îi fusese
acordat marele premiu al Concursului debutanților
la Festivalul Jazz Napocensis, coordonat de același
providențial Vannai.
În memoria mea suprasolicitată se păstrează
splendide suveniruri implicând longevivul ansamblu. De exemplu, în anii 1980, reușisem să antamez
o rarisimă colaborare între un big band (nu întâmplător Gaio) și unicul nucleu forte al jazzului de
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avangardă din România acelei perioade: pianistul
Harry Tavitian & percuționistul Corneliu Stroe.
Succesul concertului avu ca martoră sala arhiplină
a Casei Tineretului din Cluj (ce soartă o fi având ea
în prezent?).
Alte amintiri legate de mediul ospitalier creat
de Stefan Vannai: recitalurile unor adolescentine
aspirante la măiestria improvizației vocale, devenite peste ani primadone ale jazzului (după câștigarea sus-amintitului Concurs Jazz Napocensis)
− Maria Răducanu, Elena Mindru, Oana Mureșan,
Laura Orian, Krisztina Koszorus, Mihaela Pitan,
Cristina Petrescu; ascensiunea profesională a
unora dintre ex-adolescenții primelor formule
Gaio − Gheorghe Petean/ renumit bas-bariton
pe marile scene de operă ale lumii, inițial trombonist în Gaio Big Band; Mircea Neamț/ șef de
catedră la clasa de trombon a AMGD; Sergiu
Moldovan, Mihai Pitan, Paul Pintilie, Sergiu Rad,
Andras Szep, Onysor Rodilă, Matyas Bereczki, Alex
Negriuc, Andras Lokodi, Mihai Groza/ pianiști și
compozitori în numeroase formații redutabile;
Olga Kleiankina/ asistentă universitară în Statele
Unite; Mihai Sorohan/ apreciat trompetist, stabilit în Lituania și, ulterior, Norvegia; Claudiu
Purcărin, Adrian Tetrade, Dominic Csergo, Ovidiu
Ciupuligă/ bateriști în cunoscute formații de jazz,
blues, rock, pop; Nora Deneș/ vocalistă-violonistă
de jazz la Baia Mare; Marius Marchiș, Paul Baciu,
Zoltan Hollandus, Dănuț Georgescu, Peter Visky,
Andrei Ghilea/ basiști în diverse contexte muzicale; Franz Tröster și Alexandru Cristea/ interpreți
la trompetă, flugelhorn, respectiv trombon, în
Germania... Încep să intru în criză de spațiu, așa
încât mă văd nevoit să grupez numele pe categorii de instrumente (cu scuze pentru involuntarele,
nenumăratele omisiuni): saxofon sopran, alto,
tenor, bariton & clarinet: Nicușor Todea, Alex Bojte,
Nicu Vacar, Călin Ionce, Zoltan Reman, Dacian
Cesa Goje, Rudolf Lazar, Arpi Buta, Marius Milaș,
Marius Sângeorzan, Eugen Mamot, Gheorghe
Mitric, Zsolt Meier, Teofil Rad, Marian Simionescu,
Alex Tetrade, Tudor Biluca, Daniel Păcurar, Zoltan
Kovacs, Răzvan Misarăș, Albert Nagy Ors, Ionuț
Trif, Emese Torok, Ovidiu Județ, Dorin Tișe, Egon
Leonhardt, Sandor Petrucz, Giuseppe Acampora,
Alex Budianu, Radu Merdan; secția trombon:
Eusebiu Sandu, Sandor Gagyi, Robert Benke,
Gerhardt Bekes, Radion Gheorghita, Ionathan
Macaveiu, Sebastian Cazan, Hervard Heidinger,
Dorel Cuibus, Cornelius Man, Ethris Tothazan,
Timotei Torje, Ion Taloș; secția trompetă: Ovidiu
Vannai, Felician Mureșan, Horațiu Bocșa, Viorel
Mureșan, Erno Andrasovszky, Naum Gorbuleac,

Final apoteotic la Cursul Festiv dedicat celebrării GAIO 35,
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Laurențiu Cătinaș, Dorel Ianchiș, Gabriel Gyarmati,
Tibor Csoma, Daniel Nagy, Simion Negru, Alin
Păcurar; ghitară: Zsolt Pap, Eugen Nuțescu,
Adalbert Cserkesz, Andrei Roșulescu, Daniel Ilca,
Alberto Perez; tubă: Darius Iacob, Liviu Deac,
Mircea Gazdac, Alex Mandi, Fabian Denes, Daniel
Pop, Zalan Meszaros, Iezechil Bupte, Emanuel
Roman, Iosif Filimon; vibrafon: Zsolt Molnar, Valer
Casap, Felix Moldovan; flaut: Gheorghe Pardău,
Zsuzsa Domahidi; fagot: Radu Hanțig, Maximilian
Braisch.
Anul 35 al istoriei Gaio fu încununat printr-o
ediție festivă a Cursului de Estetica Jazzului, ținută
în sala de concerte a Academiei de Muzică G.
Dima. Venerabila și etern tânăra doamnă Katharina
Cloos − învățătoarea mea de la Școala Germană
din Cluj între 1958-1962 − venise să asiste, după
citirea anunțului publicat de generosul jurnalist
Werner Kremm în Allgemeine Deutsche Zeitung
für Rumänien. Melomană împătimită, d-na Cloos
m-a avertizat, imediat după ce o îmbrățișasem,
că nu va putea rezista până la finele seratei. Și
totuși, a stat până la capăt, aplaudând la fel de
entuziasmată ca întreaga asistență. A doua zi
mi-a telefonat îndelung, apreciind că nu i s-a
mai întâmplat vreodată să fie irezistibil cucerită
de o reprezentație jazzistică. Cred că muzicienii
care au reușit să ne ofere o asemenea seară de
neuitat merită să fie consemnați în paginile Jazz
Context ale revistei Steaua: Gabriel Ghita/ pian,
Marius Marchiș/ bas, Adrian Balaban/ baterie; Zsolt
Ferenczi, Gheorghe Mitric, Dorin Tișe, Laszlo Balint,
Giuseppe Acampora, Radu Merdan/ saxofoane;
Alexandru Cristea, Marius Nina, Timotei Torje/
tromboni; Viorel Mureșan, Daniel Nagy, Zalan
Szakacs, Zsolt Albert, Alexandru Loțcu/ trompete.
Dirijor, fondator, profesor, infatigabil promotor al
jazzului (în toate stările sale de agregare): Ștefan
Vannai. La cât mai mulți ani!

