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Florin Ardelan

110 ani de la moartea
lui Iosif Vulcan

Iosif Vulcan rãmâne unul dintre cei mai importanþi editori de
reviste culturale româneºti din toate timpurile. Iniþiatã la Budapesta, în
iunie 1865, revista Familia a adunat pentru prima sa serie, cea vulcanianã, nu mai puþin de 42 de ani, un record cu atât mai semnificativ cu cât
redacþiile care au adãpostit-o s-au aflat în douã oraºe ale Imperiului
Austro-Ungar, Pesta, respectiv, din 1880, Oradea-Mare. Într-un articol
explicativ, directorul Familiei a menþionat motivul pentru care a mutat
redacþia în inima Bihorului, anume intenþia de-a fi mai eficient în promovarea valorilor ºi intereselor neamului sãu de obârºie. Dupã ce constatã cã ºi-a pãrãsit oraºul studiilor liceale în urmã cu 20 de ani, tânjind
mereu la o revenire, I. Vulcan îºi expune clar scopul mutãrii: „voi putea
face mai bun serviciu naþiunii mele, cãci voi tinde a împlini o lacunã
(lipsa unor jurnale româneºti la Oradea – n. n.)” (Familia, 1880, nr. 32,
din 27 aprilie - 9 mai, p. 204). Polivalent, instruit, trãdându-ºi meseria de
avocat pentru a-ºi urma vocaþia culturalã, Iosif Vulcan ºi-a construit cu
tenacitate proiectul, punând la bãtaie însãºi viaþa sa. Rezultatele nu i-au
dezminþit crezul, ci i-au confirmat întrutotul eforturile ºi energiile investite. Ultimul numãr al Familiei a apãrut în decembrie 1906, la doi ani ºi
jumãtate dupã festivitãþile prilejuite de jubileul celor 40 de ani de existenþã plini cu realizãri spirituale elogiate inclusiv de Academia Românã.
Rãsfoind astãzi colecþia primei serii a Familiei, poþi avea surprize
dintre cele mai plãcute. Iatã doar una dintre ele, menitã sã punã în
luminã un anumit profil intelectual al lui Iosif Vulcan, atât de des taxat
drept un scriitor de mâna a treia, având „norocul” de a-l fi debutat pe
Eminovici, al cãrui naº literar a fost, prin modificarea numelui în
Eminescu, iar prin aceasta rezervându-ºi un loc în istoria culturii noas-

5

Florin Ardelan
tre. Credem cã Iosif Vulcan meritã o evaluare cu mult mai nuanþatã. A
fost un om cu o culturã temeinicã, dobânditã prin lecturi selecte, în
deplin acord cu provocãrile vremurilor, dar ºi cu un gust de intelectual
subþire. O dovedeºte, printre altele, un text publicat în septembrie 1873,
la o rubricã foarte cititã, anume Salon (rubrica adresatã femeilor ia acest
nume în decembrie 1868, dupã ce pânã atunci se numise, destul de
banal, Conversaþie cu cititoarele).
Textul la care ne referim este spectaculos nu doar ca mizã pur culturalã. El se referã la un fragment esenþial ºi foarte comentat de-a lungul
timpului dintr-un dialog platonician, Banchetul (Despre iubire sau Peri
erotos), pentru ca mai apoi sã propunã, provocator ºi emoþionant, o
translare a problemei cãtre ceea ce eram noi, la acea vreme, dar ºi cãtre
ce s-ar fi cuvenit sã devenim, ca naþiune.
Fãrã a face o discuþie cu privire la dialogul lui Platon, trebuie totuºi spus cã Phaidros, Pausanias, Eriximah, Aristofan, Agaton, Socrate ºi,
mai spre final, Alcibiade, poartã o discuþie, îndemnaþi fiind de cupele cu
vin, cu privire la ceea ce este Eros (pun de un symposion). Fiecare îºi
spune punctul de vedere, pentru ca Socrate sã intervinã ºi sã expunã o
teorie care mai apoi a fost desemnatã, cu o sintagmã celebrã, drept dragostea platonicã. În ce îl priveºte, Iosif Vulcan comenteazã în numãrul
din Familia intervenþia lui Socrate, mai precis invocarea unui personaj
feminin misterios, Diotima, preoteasa unui templu din Mantineea (consideratã de cãtre cei mai mulþi exegeþi un personaj inventat, fãrã existenþã realã). Iosif Vulcan începe abrupt, comparând-o pe Diotima cu un
personaj foarte la modã în secolul XIX, anume George Sand, încã în
viaþã la data la care directorul Familiei ºi-a publicat textul (a murit în
1976, dupã o viaþã fascinantã ºi o poveste de iubire romanticã, trãitã împreunã cu Chopin, intratã, fãrã nicio discuþie, în galeria marilor femei
de spirit din toate timpurile). I. Vulcan vede în Diotima o George Sand
a vechilor greci, pentru ca imediat apoi sã aducã la cunoºtinþa cititoarelor sale episodul celebru al naºterii lui Eros (Amor, pentru Vulcan, el
utilizând numele personajelor dupã mitologia romanã - Venera în loc de
Afrodita, Amor în cazul lui Eros). În Olimp, zeii celebrau naºterea
Venerei, aºadar, prilej cu care Sãrãcia, prezentã la evenimentul monden,
a profitat de beþia Rãzbãtãtorului (din cauza prea multului nectar bãut),
s-a aºezat lângã el ºi, profitând de faptul cã dormea, a procedat în aºa fel
încât sã ajungã în starea de graþie care a dus, mai apoi, la naºterea lui
Eros. Doar cã Vulcan nu foloseºte numele de Rãzbãtãtor, ci pe cel de
Belºug, fiul Înþelepciunii. Scena întâlnirii dintre Sãrãcie ºi Belºug este
descrisã de cãtre Iosif Vulcan în termeni proprii, poate pentru a o face
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mai interesantã în perspectiva celor ce urmau sã o citeascã:
„Zeul Belºugului a bãut
prea mult nectar ºi a
fost bine dispus. El a
zãrit-o pe Sãrãcia, a
început a vorbi cu ea ºi
în scurt iubirea se încuibã în inima lui”. Aºadar, diferit decât spune
textul riguros din
Banchetul (Humanitas, Bucureºti, 2011.
Traducere, studiu introductiv ºi note Petru
Creþia), directorul ºi editorul Familiei însceneazã o poveste de iubire la prima vedere, pe un fond de beþie provocatã de nectar, drept
pentru care naºterea lui Amor nu mai pare a fi efectul unei înºelãtorii, a
unui abuz sexual comis de Sãrãcie în timp ce Belºugul cãzuse în somn.
Poate cã astãzi o astfel de intruziune în textul standard al dialogului ar fi
taxatã drastic, dar Iosif Vulcan ºi-a permis o licenþã de interpretare
exclusiv în beneficiu femeilor, cititoare asidue ale rubricii Salon, care le
era dedicatã, numãr de numãr, pânã în 1906.
Imediat apoi, comentariul fãcut respectã spiritul dialogului,
respectiv interpretarea Diotimei, pe care o preluase ºi Socrate. Iatã cum
vede Vulcan cã este Amorul (Eros), produsul de concepþie al Belºugului
(Rãzbãtãtorul) ºi al Sãrãciei: „Amorul totdeauna este sãrac ºi cu toate cã
toþi îl cred frumos, fin ºi fraged, dânsul, din contra, este slãbãnog, sec,
zdrenþãros, umblã desculþ, cort sigur nu are, culcuºul lui e pãmântul, în
nopþi frumoase cu lunã ºi cu stele el se culcã la colþurile strãzilor ºi lângã
uºi, acoperiº nu are ºi, în fine, întocmai ca mamã-sa, ºi dânsul pururi este
în lipsuri”. Doar cã asta este doar o faþã a Erosului, o moºtenire geneticã
dupã mamã. Tatãl, Belºugul sau Rãzbãtãtorul , îi oferã atuurile celeilalte
jumãtãþi de personalitate: „e bãrbãtesc, curajos, constant, vânãtor isteþ,
totdeauna se ocupã de ceva mãiastru, învaþã uºor, îi place a se înþelepþi,
e vrãjitor ºi escamotoriu”. Pe de o parte, aºadar, Amor se aflã în situaþii
inconfortabile, în lipsuri severe, dar le poate trece graþie atributelor
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moºtenite pe linie paternã, cãutând frumosul ºi binele ºi posedând arta
seducþiei. Un Eros ambivalent, în orice caz, pe care Socrate îl contrapune cu succes modelelor invocate de ceilalþi participanþi la banchetul
din casa lui Agaton. În acelaºi timp, un Eros straniu, pe dos faþã de cum
ni l-am imagina în raport cu bunul simþ, dar perfect deductibil din
raþionamentele Diotimei ºi din spiritul dialogului. Spre finalul textului
dedicat analizei naºterii ºi naturii adevãrate a lui Amor, Iosif Vulcan face
precizãri suplimentare: nu este nici muritor, nici nemuritor, „cãci în
ziua în care se aflã în belºug e înfloritor ºi plin de viaþã – apoi moare; dar
ca urmare a naturii pãrinteºti învie din nou”. Iatã un zeu dubios, controversat am spune astãzi, contradictoriu, în rãspãr cu personajele Olimpului aflat sub tronul lui Zeus. Mai degrabã, potrivit Diotimei, Eros nici nar fi zeu, ci un daimon de rang înalt, un personaj cu profil uman, urmãrit de fericire ºi nefericire, de bucurii ºi de necazuri, într-o sarabandã
fãrã sfârºit: „niciodatã nu ºtie a pãstra ce a câºtigat, totdeauna pierde
totul; astfel niciodatã nu-i bogat ºi niciodatã nu-i sãrac”.
Comentariul pe care Iosif Vulcan îl face pe marginea episodului
din Banchetul nu este unul gratuit, o exegezã de ocazie, ci e utilizat ca
o parabolã. „Istoria civilizaþiei noastre”, a românilor, face trimitere la
Belºug ºi Sãrãcie, cultura naþionalã este, pretinde directorul Familiei, o
fiicã nãscutã din îmbinarea tragicã, dar ºi dãtãtoare de speranþe între
belºugul întruchipat de numele unor personalitãþi istorice precum
Gheorghe ªincai, Petru Maior, Gheorghe Lazãr, Þichindeal, respectiv
sãrãcie. Fiica invocatã este descrisã patetic: „tocmai ca mama sa, e
sãracã, pentru cã pãrinþii ei au murit ºi oamenii strãini nu se prea îndurã
de ea, o lasã sã cerºeascã zdrenþãroasã pe la uºile bogaþilor – unii
îmbuibaþi râd de starea ei vrednicã de compãtimire”. Cu toate acestea,
fiica, personificând cultura naþionalã, are puterea sã îndure, pentru cã e
frumoasã, plinã de viaþã, dar mai ales pentru cã poate sã spere la un
viitor menit sã-i facã dreptate, timp în care duºmanii vor pieri, aºa cum
piere ceaþa la ivirea soarelui dimineþii. Iosif Vulcan este profetic: „Veniva o zi în care aurora dimineþii naþionale va vesti înviere pentru tot sufletul (…). Azi naþiunea noastrã suferã, parcã cerul ºi infernul i-a jurat
pieirea, mama noastrã comunã pãtimeºte, rãbdaþi ºi voi cu ea. Suferiþi,
dragi fii ai mamei jelitoare, cãci acuºi ea vã va ºterge lacrimile ºi pe toþi
vã va sãruta cu drag”.
Textul lui Iosif Vulcan este unul parabolic. Având-o drept reper
iniþial pe Diotima, comparatã cu o personalitate de talia unei femei ca
George Sand, în ceea ce priveºte inteligenþa, profunzimea ºi devotamentul faþã de iniþiativele ºi proiectele urzite într-o viaþã de om, coteºte neaº-
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teptat, luând în discuþie ceea ce astãzi intrã sub sintagma starea naþiunii! Tabloul este dezolant, cãci Sãrãcia a fost cea care a „administrat”, ca
spirit al istoriei, destinul naþiunii, provocând pe îndestulate doar suferinþã ºi frustrãri. Pentru a ieºi din marasm, cea mai neinspiratã soluþie ar
fi, spune Vulcan, cãderea în disperare, renunþarea, plânsul de milã: „disperarea e moarte, iar speranþa – viaþã”. Chemarea este limpede exprimatã: „Fiecare pe terenul sãu… ºi toþi sã soseascã la acelaºi scop –
înaintarea naþionalã”. Nu ieremiada este, aºadar folositoare, pentru cã ea
nu face decât sã perpetueze rãul, sã hrãneascã durerea ºi sã deturneze
energii sufleteºti spre acea stare de indiferenþã generatã de un copleºitor sentiment al neputinþei.
Dar, atunci, cine poate transforma toate aceste speranþe în posibile izbânzi, cine poate anula domnia Sãrãciei, pentru a anunþa ºi netezi
calea Belºugului sau Rãzbãtãtorului? Soluþia oferitã de cãtre Vulcan
poate nedumeri: „Femeia, cãci nu este putere mai mare decât femeia.
Ceea ce femeia voieºte, ºi Dumnezeu voieºte”. Punctul de vedere vulcanian pare logic pentru cei ce ºtiu strategia acestuia, articulatã cu minuþie ºi optimism în clipa în care s-a decis sã abandoneze cariera (promiþãtoare) de avocat, în favoarea editãrii revistei Familia (un proiect dificil,
pândit de pericole ºi dezamãgiri). Familia a pornit la drum în beneficiul
femeii române, acea femeie care, avea misia sã-ºi creascã odraslele în
limba ºi în cultura naþiunii. În articolul care anunþa încetarea apariþiei
revistei, venerabilul editor nu uita sã menþioneze faptul cã, cel puþin în
anii de debut, Familia „a fost singura lecturã a damelor române din
Ungaria”. La modul secret, poate cã Iosif Vulcan vedea în fiecare cititoare o posibilã aspirantã la statutul unei George Sand a românilor.
Nimic, aºadar, pornit dintr-o gentileþe sau curtoazie de circumstanþã, nimic spus formal, în acord cu o corectitudine politicã de decor. Autorul
articolului crede sincer în ceea ce spune, pe deplin edificat asupra situaþiei. La 110 ani de la moartea lui, nu puteam decât sã-i admirãm spiritul
lucid ºi sã-i invidiem tenacitatea.
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Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Tristeþea libertãþii”

Odinioarã prosperau negustorii de sclavi. Azi vedem cã prosperã
negustorii de fotbaliºti. Faimosul Mutu vorbeºte, nu fãrã justificare, despre „negustorii de suflete” din branºa sa.
*
27 ianuarie 2005. Îl privesc, îl ascult la tv pe Ion Þiriac, explicîndu-se cu ifose în legãturã cu fabuloasa vînãtoare de pe recent însuºitul
sãu (pe cale frauduloasã, dupã cum documenteazã presa) domeniu
cinegetic de la Balc (din Bihorul meu de odinioarã!), cãreia i-au cãzut
victime nu mai puþin decît 175 mistreþi. Individul se laudã þãrãneºte cu
cei douãzeci de ani neîntrerupþi de vînãtoare în Africa pe care-i are în
spate ºi îºi evalueazã oaspeþii dupã cumulul averilor („am adunat la un
loc cinci sute de miliarde de dolari”; „asta e puþin faþã de o vînãtoare din
Germania la care am participat într-un grup de o mie de miliarde de
dolari”). Nici o sclipire de compasiune faþã de animalele vînate „în þarc”
(cum ar veni, într-un coteþ mai încãpãtor!), sfidînd obiecþiile, delicate
totuºi, ale lui Stelian Tãnase care-l intervieveazã cu destul tact. Mistreþii
masacraþi au fost, în limbajul ex-tenismanului, „recoltaþi” nu altminteri
decît merele sau perele. Îmi mai vine inima la loc cînd constat cã, la un
sondaj recent, doar 25 la sutã din români mai sunt de acord cu vînãtoarea,
restul de 75 la sutã fiind împotrivã. De astãdatã, bravo, compatrioþi!
*
Cîteva reþete infailibile pentru reuºita în carierã. 1). Sã le întorci
spatele celor la care ai apelat ºi care n-au ºovãit a-þi face servicii cînd te
aflai pe o treaptã modestã, erai bunãoarã redactor la o revistã dobrogeanã, dupã ce ai acces la o situaþie mai avantajoasã, devenind bunãoarã
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redactor la Editura Humanitas. 2). Sã începi prin a poza drept adept al
revizuirilor, drept inconformist intransigent, spre a trece apoi cu arme
ºi bagaje (fie ele ºi mai greu transportabile, spre Centru, de pildã de la
Oradea) în tabãra conservatoare cea atît de utilã pentru relaþii „sus
puse”, dispensatoare de tot felul de beneficii. 3). Sã organizezi festivaluri literare (pot fi, ºi e chiar oportun sã fie, supradimensionate, în cîmpul
de sugestii megalomane pe care s-ar putea sã-l reprezinte ruinele dacice
de la Sarmisegetuza din vecinãtate!), pentru a-i capta pe criticii de care
ai nevoie ºi pe care, dupã ce eventual, din purã politeþe, þi-au dat atenþie,
sã nu-i mai inviþi la ediþiile urmãtoare, dupã principiul alþii la rînd, conform interesului…
*
Luciditatea absolutã riscã a ucide fiinþa aidoma unui vid.
*
Om al deºertului, eremitul (gr. eremos = deºert) încearcã a-ºi învinge deºertul lãuntric cu ajutorul celui dinafarã, asumat ca un mijloc terapeutic, nu doar simbolic, ci ca o traversare a izolãrii inconfortului la
propriu, potenþare purificatoare a golului sufletesc. Fructuoasa colaborare între lumea moralã ºi cea fizicã.
*
„Partea pur dogmaticã a religiei se pierde cu vremea, dar sîmburele ei moral rãmîne ºi formeazã tãria caracterului” (M. Eminescu).
*
„Ce e mai ciudat este cã ºi azi plãtim pensii unor ilegaliºti. Nu
neapãrat înainte de 1944. Nicolae Pleºiþã, fost bãtãuº securist ajuns la
gradul de general de Securitate, aflat acum în perfectã ilegalitate, se
laudã cu o pensie de 20 de milioane de lei lunar. Pentru cã a terorizat o
þarã întreagã. Alte brute de aceeaºi speþã, ajunse la grade diverse, au ºi
ele pensii comparabile ºi compatibile. Or, aceºtia au rãmas, brusc, în
afara legii, în ofsaid, cãci azi e ilegal sã terorizezi pe cineva pentru
convingerile sale, aºa cum fãceau ei, apãrînd regimul. E greu de înþeles
de ce un stat democratic trebuie sã plãteascã în continuare «servicii»
fãcute exact contrariului sãu. (…) În chiar titlul legii care deconspirã
«Securitatea ca poliþie politicã», avem justificarea suprimãrii acestor
plãþi care greveazã nejustificat, financiar ºi moral, asupra bugetului
Casei de Pensii. Cîte un ajutor social le-ar fi de ajuns, pînã se va da curs
dosarelor penale pe care au început sã le deschidã, sperãm nu inutil ca
pînã acum, victimele” (Nicolae Prelipceanu, România liberã, 2004).
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Gheorghe Grigurcu
*
Sã fie oare bãtrînii doar prudenþi ºi nu înþelepþi, aºa cum credea
Hemingway? Dar înþelepciunea nu e prudenþã? E cumva îndrãznealã?
Ori e mai curînd o prudenþã a îndrãznelii ºi o îndrãznealã a prudenþei?
*
Tristeþea libertãþii, poate cea mai profundã tristeþe, întrucît e tangentã la infinitul cel pururi tulburãtor pentru sufletul nostru.
*
Jean Cocteau cãtre Jacques Maritain: „Literatura e imposibilã, trebuie sã ieºim din ea, e inutil sã încercãm sã ne salvãm în literaturã, pentru cã numai dragostea ºi credinþa ne îngãduie sã ieºim din noi înºine”.
Dar acelaºi Jean Cocteau a cultivat frenetic nu doar literatura, ci ºi alte
arte, ceea ce ne îndeamnã a crede cã, din punctul de vedere al unuia din
momentele sale de iluminare, a bîjbîit într-un labirint.
*
Rolul cuvîntului nu e numai de a în-fiinþa, ci ºi de-a des-fiinþa. Cuvîntul magic al descîntecului nimiceºte Rãul, iar cuvîntul mãrturisirii
spulberã pãcatul.
*
„Caut pitorescul în viaþa altora ºi mi-e teamã sã-l am în viaþa mea”
(Jules Renard). Evitãm a ne socoti pitoreºti, întrucît nu izbutim a ne detaºa suficient de orgoliu. Aceastã operaþie rãmîne pe seama Celuilalt,
ceea ce, sã recunoaºtem, se poate solda cu rezultate dezagreabile în ce
ne priveºte, deoarece are loc un cumul de orgolii. La orgoliul nostru defensiv, se adaugã orgoliul ofensiv al aproapelui.
*
Egoismul sublim al amintirii.
*
„Esenþa lumînãrii nu e ceara care se topeºte ºi pãteazã, ci lumina”
(Saint-Exupéry).
*
Orice voluptate e labirinticã pentru cã tinde a ne aservi experienþei sale ce se vrea fãrã ieºire.
*
„Am fost egali în ura faþã de comunism. Eram neputincioºi în
acelaºi fel. Aveam acelaºi orizont coborît al speranþei. Ne ºtiam solidari
în cel puþin un examen social ratat. În tot ce eram, ne solidariza un «asta
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„Tristeþea libertãþii”
nu». Nu eram o naþie de dezbinaþi. Eram cît se poate de îmbinaþi, dar
printr-un liant de care n-aveam cum sã fim mîndri” (Tudor Octavian).
Întrebarea care se pune este dacã e preferabilã o solidaritate avînd o
cotã moralã mai scãzutã unei disocieri care are o cotã moralã mai ridicatã. Cum e mai bine din unghiul de vedere al individului, cum e mai
bine din unghiul de vedere al societãþii? Chestiune oþioasã.
*
Mi se pare excelentã propunerea fãcutã de la tribuna Senatului de
cãtre istoricul Adrian Cioroianu, ca pe soclul statuii lui Lenin din faþa
Casei Presei Libere sã fie amplasatã statuia Elisabetei Rizea, argeºeanca
ce s-a opus regimului comunist, recent decedatã.
*
Întregului îi place sã se reconstituie mai curînd din umilele sale
fãrîmituri decît din grandilocvenþa proiectului sãu. Semn de modestie.
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Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

Disperare nostalgicã
Iubitele mele nu se mai pot întoarce
Din Poemul de dragoste
S-a arãtat doar Femeia în Roz
Fãrã contur numai prezenþã
O mai vãzusem de vreo trei ori
Ieºind din tabloul cu garda de noapte
Din poemul dedicat
Sã se asigure cã nu mi se întîmplã
Nimic rãu
Prima oarã avea un ochi albastru
A doua oarã avea un ochi verde
A treia oarã avea un ochi cãprui
Pete absorbante
M-a tras dintr-un morman de fiare
M-a oprit
Sã nu mã amestec cu ùmbrele
Care mãrºãluiau ca un pluton de puºcaºi
Pe un drum prãfuit
ªtiu cã mã aºteaptã
În patul ei
Care nu e nici ficþiune
Nu e nimic
Nu mai e
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Disperare nostalgicã
Decît o credinþã
Oarbã
Ultima
Uitare
O
Circe
Fericit aº fi pe insula ta
Printre porci
Realitatea a intrat cu toþi porii
În poem
Cu porii
Prin care acum nu mai iese
Nici un strop de transpiraþie
Care acum nu-ºi mai gãsesc
Pecetea
Care s-au închis ca asfaltul
ªi lasã la vedere mici strãluciri
Sunete
Nu mai pot sparge
Cu pumnii cu picioarele
Aceastã despãrþiturã
Ca pe un glasvand
Nu mai pot chema încã o datã
Aceeaºi femeie
Nu mai pot bea încã o datã
Din acelaºi pahar de vin
Seara se descompune
În culori
Închise
În ºoapte clorhidrice
Pereþii sînt loviþi în biciuiri
De corzi
Sã nu mai speri nimic
Nimic
Nu se repetã
Peste tot o secetã falsã
O ceaþã în care arde albul
Fãrã flacãrã
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Restituiri
Alexandru Seres

Paºaport pentru Paris

Plecat în 1937 cu o bursã în Franþa, Cioran se comportã ca un vilegiaturist. N-are nici cea mai vagã intenþie sã facã vreo tezã, cãci pentru
el conteazã doar cã a reuºit sã ajungã la Paris, „singurul loc de pe glob
unde se poate trãi”, dupã cum îi mãrturiseºte mai târziu lui Jeni Acterian. Câtã vreme la Berlin încã mai frecventase, de bine de rãu, unele
cursuri (ale lui Nicolai Hartmann sau Ludwig Klages, de exemplu), la Paris nu se oboseºte nici mãcar sã-ºi caute un conducãtor de doctorat. Singurul lucru legat de universitate care îl intereseazã este mâncarea de la
cantina studenþeascã, foarte ieftinã. Cum despãrþirea sa de filosofie
avusese loc cu mai mulþi ani în urmã, în loc sã meargã la cursuri sau sã
studieze prin biblioteci, flaneazã în neºtire pe strãzile Parisului, cãci „numai acolo se poate învãþa ce înseamnã un cer melancolic, sub atracþia
cãruia sfârºitul bulevardelor se împânzeºte într-o boare ºi te cheamã ca
adierile unei mãri” (scrisoare cãtre Arºavir Acterian). Nu se mulþumeºte
însã cu „farmecul de poezie mortalã al Parisului”; îºi cumpãrã o bicicletã, cu care cutreierã Franþa, întâi Bretania, apoi prin Sud, pânã la Nisa
ºi Pirinei. În rãstimpul în care se aflã la Paris, petrece mult timp într-o cafenea literarã celebrã, La Source, aflatã pe bulevardul Saint-Michel,
aproape de hotelul Marignan, unde locuieºte înainte de rãzboi. Cioran
venea aici ºi de trei ori pe zi, având conversaþii aprinse cu scriitorii maghiari care îºi fãcuserã veacul în localul frecventat pe vremuri de
Verlaine sau André Breton. Printre ei, Oliver Brachfeld, de care avea sãºi aducã aminte mai târziu, în Caietele sale, cu nostalgie: „De numele lui
se leagã începutul ºederii mele la Paris ºi toatã perioada dinaintea rãzboiului din Cartierul latin.”
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Paºaport pentru Paris

De bursa primitã la sfârºitul anului 1937 din partea Institutului
Francez din Bucureºti se leagã unul din „miturile” persistente din biografia lui Cioran, preluat de mai toatã lumea, fãrã a fi pus la îndoialã: se
crede îndeobºte cã ar fi beneficiat de ea mult timp, practic pânã în 1944.
Cioran însuºi a contribuit la crearea acestui mit, vorbind mereu elogios
despre Alphonse Dupront, director al Institutului Francez între 1932 ºi
1940, binefãcãtorul sãu, care l-a trimis în Franþa. Nu putea decât sã-i fie
recunoscãtor: acesta i-a prelungit bursa în 1938, impresionat de faptul
cã Cioran, deºi nu fãcuse absolut nimic în sensul realizãrii tezei promise,
a parcurs Franþa în lung ºi-n lat pe bicicletã, fiind „singurul bursier care
cunoaºte Franþa temeinic ºi, pânã la urmã, asta e mai mult decât o tezã
de doctorat” – ar fi spus Dupront. Cioran povesteºte cu mult umor ºi
felul în care încercase sã obþinã recomandãri de la diverºi profesori,
care nu-l cunoºteau defel, cãci nu dãduse vreodatã pe la cursuri. Nu face
însã nicio referire la momentul în care a încetat sã mai beneficieze de
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bursã, lãsându-ne sã credem cã ar fi continuat s-o primeascã pânã la încheierea rãzboiului. În realitate, lucrurile n-au stat deloc aºa: n-a primit
bursa decât pânã în anul 1940, când activitatea lui Dupront la Bucureºti
a încetat, în urma instaurãrii guvernului de la Vichy.
E oarecum ciudat cã nimeni dintre cei care au preluat aceastã informaþie nu ºi-a pus întrebarea cum de a fost posibil ca Cioran sã primeascã aceastã bursã timp de ºapte ani, fãrã sã producã nici cea mai micã dovadã cã ar fi depus vreun efort în scrierea tezei de doctorat despre
Nietzsche, la care se angajase? Documente care sã dovedeascã statutul
sãu neexistând decât pentru perioada 1937-1939 (douã carnete de student, emise de Facultatea de litere), firesc ar fi fost sã se punã întrebarea
cum de a putut beneficia Cioran de bursã pânã în 1944.
În iunie 1940, Parisul e ocupat de nemþi; studenþii români aflaþi la
Paris sunt rechemaþi în þarã (unul dintre cei care s-au întors atunci este
Eugen Ionescu). Cioran ignorã cu nonºalanþã ordinul, continuând sã rãmânã la Paris pânã în noiembrie, când e nevoit totuºi sã revinã în România, pentru clarificarea situaþiei militare. În pericol sã fie trimis pe
front, reuºeºte sã obþinã, în mod miraculos, numirea sa în calitate de
consilier cultural la legaþia românã de la Paris, aflatã în acea vreme la
Vichy. Un post care se dovedeºte însã efemer pentru el, cãci dupã douã
luni ºi jumãtate este destituit. De la Vichy, îi mai trimite câteva scrisori
lui Alphonse Dupront, dar acesta nu îl mai putea ajuta cu nimic. Întors
la Paris, Cioran e fiul ploii, cãci nu mai are venituri stabile, dar nici prin
cap nu-i trece sã se mai întoarcã în þarã. Norocul îi va surâde însã, peste
puþin timp. În mod cu totul neaºteptat, obþine o nouã bursã, de astã datã
din partea ªcolii Române de la Fontenay-aux-Roses.
Aºadar, Cioran a beneficiat, în rãstimpul de care e vorba, de douã
burse: una a statului francez ºi alta a celui român. Despre cea din urmã
n-a suflat niciodatã o vorbã. Dovezile însã existã. Ele au fost descoperite
de Irina Nastasã, care a cercetat documentele aflate în arhivele statului
de la Bucureºti ºi le-a publicat atât în Anuarul Institutului de Istorie „G.
Bariþiu” din Cluj-Napoca (2010), cât ºi în revista Tribuna (nr. 181/2010).
Aflãm din aceste documente cã, pe 1 octombrie 1942, Cioran i-a scris
ministrului Educaþiei din acea vreme, Ion Petrovici, solicitând sã i se
acorde „una din bursele disponibile la ªcoala Românã din Franþa”, în virtutea faptului cã „lucreazã la o tezã de doctorat, privind în special filosofia vitalistã, fenomenologia ºi filosofia existenþialã”. În sprijinul sãu intervine ºi directorul ªcolii Române din Franþa, Constantin Marinescu,
cãruia Cioran îi fãcuse „o impresie favorabilã”. Norocul îi surâde: i se va
acorda o bursã, întâi pânã la 1 octombrie 1943, dupã care ea va fi prelungitã pânã la 1 octombrie 1944.
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ªcoala Românã de la Fontenay-aux-Roses a fost înfiinþatã în 1922,
prin decret regal, simultan cu Academia Românã din Roma, continuând
sã funcþioneze pânã în 1947, când a fost desfiinþatã de autoritãþile comuniste. Cioran ºtia desigur de existenþa ei – ºi chiar o pomeneºte în singurul sãu raport din scurtul rãstimp în care fusese consilier cultural la
Vichy (raportul a fost publicat de Lucian Jora în numãrul 7-8/2006 al revistei Familia). Însã, în mod normal, nu ar fi avut cum sã beneficieze de
o bursã din partea acestei ºcoli, întrucât ele se acordau doar la recomandarea facultãþilor de litere ºi filosofie din þarã. În plus, dupã cum
observã ºi Irina Nastasã, Cioran devenise indezirabil în ochii autoritãþilor române, graþie luãrilor sale de poziþie favorabile miºcãrii legionare. Cum se explicã atunci cã a obþinut din partea statului român, cu
relativã uºurinþã, aceastã nouã bursã, providenþialã pentru el?
O posibilã explicaþie ar fi intervenþia unui alt român aflat la studii
la Paris, Lucian Bãdescu, el însuºi bursier al ªcolii Române, având în acelaºi timp ºi calitatea de „ospitant ºi administrator temporar” al ºcolii. În
virtutea acestei funcþii, Bãdescu se afla în relaþii bune cu directorul
Constantin Marinescu, cãruia i l-a prezentat pe Cioran. Iar acesta, aºa
cum procedase ºi în cazul lui Alphonse Dupront, n-a pregetat sã-ºi exercite talentul în materie de conversaþie, care îl ajuta sã fie extrem de convingãtor. N-a fost singura ocazie în care Lucian Bãdescu, devenit ulterior
profesor de literaturã francezã la Sorbona, l-a ajutat pe Cioran, cãci în
1943 i-a mijlocit ºi debutul publicistic în revista Comoedia, al cãrei colaborator era.
Din unele scrisori cãtre pãrinþi, din anii 1945-1946, în care îl pomeneºte aluziv pe profesorul Marinescu, rezultã cã Cioran ar mai fi fãcut demersuri spre a obþine o prelungire a bursei sale, dar lucrul s-a dovedit imposibil. Cariera de bursier a lui Cioran luase sfârºit. N-a vorbit
însã niciodatã de bursa primitã de la statul român, pomenindu-l mereu
doar pe Alphonse Dupront. În semn de recunoºtinþã faþã de el, i-a
frecventat cursurile timp de un an, dupã întoarcerea acestuia la Sorbona; a renunþat în cele din urmã, cãci cursurile profesorului erau peste
mãsurã de plicticoase. Nu-l va uita însã niciodatã: în fond, bursa pe care
i-o dãduse Dupront a fost paºaportul sãu pentru Paris.
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Atitudini, corupþie,
informaþii

BÃTÃLII CRÂNCENE PE „FRONTUL INVIZIBIL”
Ion Rusu-Ardeleanu îºi va intitula un capitol dintr-o carte, apãrutã
în 1921, deci la scurt timp dupã evenimentele tragice, cu numeroase
întorsãturi, dinainte, din timpul ºi dupã Primul Rãzboi Mondial,
Corupþia din presã ºi spionagiul germano-maghiar în România1. Este
o asociere destul de surprinzãtoare, lãsând sã se înþeleagã cã cele douã
operaþiuni sunt legate în una singurã. De fapt, corupþia era (ºi atunci!)
extrem de întinsã, afectând clasa politicã ºi administraþia statului. În
ceea ce priveºte spionajul, este evident cã se derula ºi prin oameni de
presã, dar mai mult prin alte persoane aflate în posturi-cheie, rãmase
mai toate neidentificate. Este posibil ca unii ziariºti sã fi cules informaþii
atât din cele necesare pentru a fi publicate, cât ºi din cele din categoria
celor sensibile, secrete. Însã jurnaliºtii erau necesari atunci ca vectori de
opinie, presa tipãritã, singura existentã la acea datã, având capacitatea
realã de a influenþa lucrurile într-o direcþie sau alta. Totuºi, România se
bucura într-o mare mãsurã de libertatea presei, ceea ce a dus la tumultoasa confruntare de idei între proantantiºti (majoritari) cu aderenþii
pro-Puterile Centrale (mai puþini) ºi cu susþinãtorii neutralitãþii
României (o grupare diversã ºi mai redusã).
„Frontul invizibil”, cel al acþiunilor secrete de culegere a informaþiilor ºi de transmitere a lor cãtre cei interesaþi, dar ºi de elaborare a strategiilor de influenþare, inclusiv prin propagandã, va fi ºi el foarte activ.
Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand a dus la începerea ostilitãþilor

1 Ion Rusu-Abrudeanu, România ºi Rãzboiul Mondial, Editura Librãriei Socec &
Comp., Bucureºti, 1921.
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în Marele Rãzboi, însã confruntarea nu mai putea fi evitatã, deoarece
problemele Europei erau profunde. Imperiile, de la Austro-Ungaria la
cel Þarist ori Otoman, nu se simþeau prea bine, existând tensiuni
interetnice ºi naþionaliste greu de evitat, dar ºi o administraþie anchilozatã în multe locuri. Reformele nu înaintau, iar negocierile, la suprafaþã
sau secrete, nu dãdeau prea multe rezultate. Începutul ostilitãþilor militare, în vara anului 1914 ºi prelungirea lor pentru câþiva ani, a forþat
þãrile combatante sã exploateze la maximum atât serviciile secrete, cât
ºi pe cele diplomatice. Serviciile de informaþii se vor profesionaliza, devenind structuri autonome. Va urma goana dupã agenþi, dupã informatori din toate domeniile de interes, iar reþelele vor deveni întinse ºi complicate. Vor fi vizaþi oameni din poziþii-cheie, capabili sã ofere date valabile sau sã plaseze unele false ori trunchiate. Dar cele mai grele bãtãlii
se vor da pentru influenþarea oamenilor care puteau influenþa2.
La începutul rãzboiului, România era o þarã neutrã, aºa cum era ºi
Italia. Însã ambele state aveau aºteptãri, speranþe ºi iluzii, deci vor face
parte din reþeaua complexã de influenþã ºi interes. Ion Rusu-Ardeleanu
va dezvãlui, dupã încheierea conflagraþiei mondiale, unele elemente ale
acestor desfãºurãri de forþe, în care erau prinºi ºi mulþi jurnaliºti importanþi din România. Capii reþelei vor fi identificaþi cu uºurinþã, fiind
vorba de von Busche, amabasadorul Germaniei la Bucureºti, ºi Otokar
Czernin, reprezentantul diplomatic al Austro-Ungariei în România.
Legãtura lor cu oameni politici români progermani era fireascã, însã o
ofensivã tenace s-a dat pentru acapararea mijloacelor de informare.
Primul preluat va fi cotidianul Minerva. De fapt, Minerva era o casã de
editurã cu preocupãri diverse, foarte importantã fiind activitatea de
editare a unor lucrãri literare semnate de autori români sau strãini de
valoare. Colecþia va fi de mare rãsunet, cãrþile fiind accesibile publicului
larg. Va apãrea ºi sãptãmânalul, Minerva literarã ilustratã, foarte bine
fãcut. Societatea avea mai mulþi acþionari, însã cele mai multe acþiuni
erau deþinute de Grigore Cantacuzino, industriaº foarte bogat. Primul
numãr al Minervei a apãrut în 13 (26) decembrie 1908, Ioan Slavici
devenind directorul cotidianului.

2 Lucian-Vasile Szabo, Recurs în dosarul Ioan Slavici. Presã, influenþã ºi rãzboi, Editura
Muzeului Literaturii Române, Bucureºti, 2015, pp. 184-185.
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INFORMAÞII, SECRETE ºI ZIARE
Minerva fost conceput ca un ziar de calitate, în competiþie cu
Adevãrul ºi, mai ales, cu Universul, considerate prea populare. Ion
Rusu-Abrudeanu va aprecia cã era un ziar greoi, de aceea nu a cunoscut
o foarte largã difuzare3. Autorul se înºealã în mare parte4, deoarece o
comparaþie aratã cã Minerva avea identitate graficã bine definitã, cu o
bunã rezistenþã la subiectele specifice noului val de tabloidizare evidenþiat în acea perioadã. D. Vatamaniuc va nota: „Minerva se bucurã, la
apariþie, de o bunã primire, dar opinia cã lucrul acesta se datoreazã faptului cã ziarul îl avea în fruntea sa pe Slavici, iar în redacþie intrarã ziariºti
cunoscuþi, nu se susþine. Buna primire se explicã prin orientarea spre
masele muncitoare, într-o vreme când marile cotidiene româneºti se
înstrãinaserã de ele”5. Susþinerea privind atenþia acordatã clasei muncitoare este însã doar parþial acoperitã. Totuºi, Slavici va principalul element de rezistenþã în încercãrile tot mai insistente de a ceda temelor ºi
abordãrilor specifice presei populare6. În primãvara anului 1913,
Grigore Cantacuzino a murit, iar afacerile au fost moºtenite de fiul sãu
George Cantacuzino, poreclit Prensul (Prinþul, fiind o ironie la pretenþiile nobiliare afiºate de acesta). În 1914, dupã izbucnirea Primului Rãzboi
Mondial, Minerva va junge în sfera de influenþã a Triplei Alianþe printro tranzacþie discretã realizatã prin „trinitatea de spioni HennenvogelIversen-Roselius”7. Slavici trecuse însã prin scandalul Mangra din 1910,
prin criza Tribunei arãdene (1911) ºi prin gravele probleme financiare
generate de investiþia sa în bãile de la Buºteni. Pãrãsise Minerva, pentru
aproape doi ani, revenind în paginile ei la sfârºitul anului 1912.
Este perioada în care influenþa germanã s-a consolidat, mandatul
de premier al lui Titu Maiorescu (progerman), care a stat în funcþie pânã la 1 (13) ianuarie 1914, fiind unul cu multe succese (victorie în
3 Idem, p. 108.
4 În mod cert aprecierile lui Rusu-Abrudeanu din 1921 sunt influenþate de sensibilitatea
subiectului, fiind fãcute în perioada când campaniile de denunþare ºi pedepsire a persoanelor cu convingeri progermane (sau doar bãnuite de acest lucru) erau încã duse cu
virulenþã. De altfel, poziþia unilateralã a lui Rusu-Abrudeanu se evidenþiazã cu claritate,
deoarece în acest volum pur ºi simplu eludeazã efortul financiar, în sensul unei influenþa favorabile, derulat de Antanta ºi de Imperiul ?arist în România.
5 Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici ºi lumea prin care a trecut, Editura Academiei,
Bucureºti, 1968, p. 434.
6 Lucian-Vasile Szabo, Complexul Slavici, Editura Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2012,
pp. 208-209.
7 Ion Rusu-Abrudeanu, op. cit., p. 109.
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Rãzboiul Balcanic din 1913 ºi creºtere economicã susþinutã). Conlucrarea dintre diplomaþii germani ºi austrieci cu oameni de afaceri proprii
ºi români, dar ºi cu agenþi ai serviciilor de informaþii, duce la consolidarea influenþei prin firma Tiparul, realizatã pe structura societãþii
Minerva8. Ioan Slavici a avut ºi aici un rol de jucat, devenind directorul
ziarului Ziua9. Dupã Ion Rusu-Abrudeanu, prin firma Tiparul s-au derulat urmãtoarele operaþiuni: 1) Înfiinþarea cotidianului Ziua, „pus sub
direcþia mortului între vii I. Slavici”10; 2) Închirierea ziarului Dreptatea
al lui I. Em. Protopopescu-Pake; 3) Achiziþionarea nou-înfiinþatului ziar
Moldova; 4) Închirierea ziarului de mare tiraj Universul11; 5) Închirierea
publicaþiei de orientare socialistã Lupta, devenitã imediat cotidian; 6)
Închirierea ziarelor de orientare conservatoare Steagul, Înainte, La
Politique ºi L’Eclair; 7) Înfiinþarfea ziarului Libertatea, sub direcþia lui
Nicolae Fleva, un politician foarte cunoscut ºi un orator de succes; 8)
Preluarea ziarului Opinia din Iaºi, aflat sub conducerea profesorului
universitar Alexandru Bãdãrãu; 9) Înfiinþarea agenþiei de presã Iversen,
aflatã în strânsã legãturã cu agenþia Wolf cu sediul la Berlin12.

REPERE CRONOLOGICE
Punctarea unor elemente de cronologie ne ajutã sã înþelegem mai
bine evenimentele petrecute în perioada 1916 – 1919, elementele din
Procesul Ziariºtilor din 1919 ºi problemele care au dus la încarcerarea
unor personalitãþi ale literelor ºi presei româneºti.
Pe 26 noiembrie (9 decembrie) 1916, trupele române au fost înfrânte de cele ale Puterilor Centrale. Bucureºtiul a fost ocupat, fiind administrat de Comandamentul german (Kommandantur13), alãturi de
austrieci, unguri, bulgari ºi turci. La 12 (27) decembrie, administraþia de
ocupaþie a permis editarea ziarului Bukarester Tagblatt, jumãtate în ger-

8 Idem, p. 111.
9 Primul numãr a apãrut în 31 iulie (13 august) 1914, deci concomitent cu debutul ostilitãþilor militare în Europa.
10 Ion Rusu-Abrudeanu, op. cit., p. 111.
11 Tranzacþia a funcþionat doar pentru o perioadã de timp, fiind facilitatã de schimbãrile proprietarilor ºi de problemele în cãsnicie ale lui Nicolae Dumitrescu (sau
Dimitrescu)-Câmpina, devenit soþul moºtenitoarei cotidianului Universul, fondat de
cunoscutul jurnalist ºi editor Luigi Cazzavilan..
12 Ion Rusu-Abrudeanu, op. cit., pp. 111-112.
13 Kaiserliche Kommandantur der Festung Bukarest (Comandamentul Imperial al
Cetãþii Bucureºti)
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manã, jumãtate în românã. La scurt timp, Slavici va fi chemat sã revizuiascã varianta româneascã, apãrutã în condiþii proaste pânã atunci.
În 7 (20) martie 1917, partea în limba românã a Bukarester
Tagblatt se editeazã separat sub numele Gazeta Bucureºtilor. Slavici fãcând parte din conducere14. Încep sã colaboreze aici ziariºti importanþi
ai timpului, printre care Tudor Arghezi, Dimitrie Karnabatt sau Dem
Teodorescu. În 10 (23) martie, din corector ºi revizor de texte, Slavici
devine din nou autor politic. Publicã în Gazeta Bucureºtilor articolul
intitulat „Încãpãþânarea englezeascã”. În 15 (28) martie, apare
„Dezorganizarea armatei române”, un nou articol critic la adresa clasei
politice româneºti, acuzatã cã a luat decizii greºite ºi cã lor li se datoreazã haosul de pe front ºi înfrângerea din toamna anului 1916. De asemenea, este acuzatã corupþia din armatã ºi utilizarea fondurilor nu pentru
dotare ºi instrucþie, ci pentru a asigura luxul unor comandanþi.
În 19 mai (1 iunie), Tudor Arghezi îºi începe colaborarea la
Gazeta Bucureºtilor cu articolul „Germania ºi adversarii ei”. În 17 (30)
septembrie, colaborarea lui Ioan Slavici la Gazeta Bucureºtilor este
întreruptã pentru nouã luni. În 27 septembrie (10 octombrie), Ioan
Slavici îºi începe colaborarea la Scena cu pagini de amintiri. Publicaþia
era editatã de A. de Herz. La Scena va scrie alãturi de Coºbuc, Arghezi,
Galaction, Sadoveanu sau Camil Petrescu.
În 30 martie (12 aprilie), I. Slavici îºi începe colaborarea la revista
ilustratã Biblioteca copiilor ºi a tinerimii, unde semneazã literaturã pentru copii. În 23 iunie (6 iulie), T. Arghezi îºi înceteazã colaborarea la
Gazeta Bucureºtilor, dupã publicarea articolului „Alfred Capus:
Bãrbaþii Leontinei”. În ultima perioadã, Arghezi a publicat puþine articole politice, axându-se pe cronici teatrale. În 21 iulie (3 august) – 5 (18
august), Slavici revine cu colaborãri în paginile Gazetei Bucureºtilor,
publicând articolul „Vrãºmaºii milenari”, un atac la adresa liderilor
politici români, acuzaþi cã prin deciziile lor nesãbuite au afectat interesele þãrii ºi ale cetãþenilor.
La 30 octombrie (11 noiembrie) se semneazã Armistiþiul de la
Compiègne (Franþa), care pune capãt ostilitãþilor. Trupele Puterilor
Centrale încep retragerea din Regatul României. În urmãtoarele zile, se
întorc la Bucureºti reprezentanþi ai administraþiei române. Printre primii
este George Corbescu, prefectul Poliþiei Capitalei, apropiat al omului

14 Lucian-Vasile Szabo, Recurs în dosarul Ioan Slavici. Presã, influenþã ºi rãzboi,
Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureºti, 2015, p. 239.
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politic Ion I. Brãtianu. Începe campania de arestare a persoanelor considerate colaboratoare cu regimul de ocupaþie.
Publicaþiile editate mai devreme (printre care Gazeta Bucureºtilor
ºi Lumina) îºi înceteazã apariþia. Din redacþia Gazetei Bucureºtilor sunt
reþinuþi 23 de colaboratori ºi angajaþi15. Printre ei Ioan Slavici ºi Tudor
Arghezi. În 18 (30) ianuarie 1919, Ioan Slavici va fi anchetat, iar ulterior arestat, fiind inclus în lotul trãdãtorilor care au colaborat cu forþele care au
ocupat Bucureºtiul pe perioada Primului Rãzboi Mondial. Va fi judecat, alãturi de alte nume mari ale jurnalisticii româneºti (Tudor Arghezi, Dimitrie
Karnabatt, Saniel Grossmann, Dem Teodorescu ºi alþii), în Procesul
ziariºtilor din 1919.
În 22 februarie (7 martie), în faþa Curþii Marþiale a Corpului II
Armatã, a început Procesul ziariºtilor. Va dura 15 zile. În rechizitoriu, comisarul regal va cere pentru inculpaþi pedeapsa cu moartea. Sentinþa s-a pronunþat în 10 (23 martie). Ioan Slavici, Tudor Arghezi ºi Dem Teodorescu au
fost condamnaþi la câte cinci ani de puºcãrie, iar Dimitrie Karnabat ºi Saniel
Grossmann au primit o pedeapsã de câte zece ani. În 10 mai, regina Maria
a intervenit în favoarea eliberãrii jurnaliºtilor arestaþi, dar fãrã succes.
În 14 iunie, Slavici va participa la nunta fiicei sale Fulvia, cãsãtoritã cu
criticul literar Scarlat Struþeanu. La nuntã, Slavici va veni însoþit de un agent
al Siguranþei, care-l va supraveghea permanent, inclusiv în bisericã.
Apelul fãcut de cei cinci deþinuþi la Curtea de Casaþie a fost respins
în 29 septembrie, astfel cã a trebuit ca ei sã-ºi execupte pedepsele pe mai
departe. În 13 octombrie, deþinuþii politici au protestestat faþã de condiþiile din puºcãrie, Slavici fiind cel care va transmite informaþii presei prin fiica
sa. Directorul va fi schimbat, iar situaþia se va îmbunãtãþi. În 12 decembrie,
Gala Galaction a publicat, în Avântul, emoþionantul articol „Slavici stã la mãnãstire”, o pledoarie energicã pentru eliberarea bãtrânului scriitor.
22 decembrie, ªtefan Cicio-Pop, ministru de jusþiþie ad-interim ºi
prieten al lui Slavici, a venit în vizitã la Vãcãreºti. În ianuarie 1889, Cicio-Pop
îl vizitase ºi în închisoare de la Vác. În 1919, îi va cere lui Savici sã facã cerere
de graþiere, însã vârstnicul gazetar va refuza, considerând cã nu a greºit cu
nimic. În 31 decembrie 1919 jurnaliºtii deþinuþi vor fi puºi în libertate. Ziua
de 31 decembrie 1919 figureazã în decretul de graþiere, însã asupra
eliberãrii efective plutesc unele incertitudini, mai multe surse dând
date diferite. Decretul era semnat de regele Ferdinand ºi de ministrul de
justiþie ad-interim ªtefan Cicio-Pop.

15 Notã în Tudor Arghezi, Opere. IV. Publicisticã (1914-1918). Editura Academiei
Române ºi Univers enciclopedic, Bucureºti, 2003, p. 1363.
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IOANA NICOLAIE - PELINUL NEGRU
EDITURA HUMANITAS, BUCUREºTI, 2017
Câte lucruri înspãimântãtoare se întâmplã în
lume fãrã ºtirea noastrã? Câte ne influenþeazã
viaþa cu forþa lor invizibilã ºi nocivã, în timp ce
noi rãmânem prizonierii lumii mici de acasã,
ocupaþi sã le demonstrãm semenilor cã
suntem mai mult decât cred ei, încercând sã
câºtigãm lupta cu noi înºine pentru un trai
onest în relaþie cu ceilalþi? Augustina nu ºtie
încã ce s-a întâmplat la ora 1:23 în noaptea zilei
de 26 aprilie 1986, dar ºtie cã în lumea ei micã
se apropie momentul unei explozii la fel de
nimicitoare pentru viaþa ei precum cea
nuclearã de la Cernobîl. Douã personalitãþi
sunt în conflict înlãuntrul ei: Tutuana, pe care
lumea ar putea sã o îndrãgeascã, cea pe care ea
însãºi a ales-o dintre pãpuºile copilãriei, ºi
Druga, ameninþarea care o paºte, fiinþa
neadaptatã pe care toþi o dispreþuiesc pentru
cã e dintr-o altã lume, unde nimeni nu e dispus
sã coboare. Druga este cea de care Augustina
se teme, este blestemul de care simte cã nu
are cum sã scape. În vreme ce fraþii ºi surorile
ºi colegii merg mai departe, ea rãmâne
întotdeauna pe loc - ºi aceastã îndepãrtare o
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izoleazã, o rupe tot mai mult de Tutuana.
Impresioneazã la acest roman înainte de orice
tonul naraþiunii, faptul cã de la un capãt la
celãlalt auzim vocea Augustinei - iar aceasta te
cucereºte prin candoare, te revoltã prin
suferinþa ingenuu exprimatã, te umple de
speranþã prin forþa de a crede cã binele
învinge întotdeauna, ca în basme. E o voce,
prin toate acestea, unicã ºi autenticã, asigurã
un discurs de un lirism bine adaptat la situaþie.
Norul invizibil de radioactivitate cuprinde
lumea Augustinei ºi produce efecte devastatoare la cel mai mic (atomic!) nivel al fiinþei. O
putere nevãzutã ºi imposibil de controlat
decide, ca întotdeauna, direcþia unei vieþi. E
însã nevoie de concursul celorlalþi din jur,
perfect vizibili ºi palpabili, pentru ca
transformarea sã se împlineascã în rãu.
Tragedia Augustinei, ºi a întregii generaþii pe
care ea o reprezintã, abia în aceastã
dimensiune îºi aratã chipul rânjit.

TUDOR GANEA - MIERE
EDITURA POLIROM, IAºI, 2017
Alegorie. Fantasticul împins mult mai departe
faþã de Cazemata. Pânã la anularea completã a
realului/realitãþii. Singurul rãmas sã sprijine
edificiul narativ, stãpân al pactului cu cititorul,
este Radu, scriitorul care face lumea
Mireniului sã reziste. Cu toate cã el însuºi,
într-un anumit fel, existã datoritã propriei sale
creaþii. Miere este un construct ingenios, cu
planuri care curg unul în altul, ca o prismã ce
poate fi privitã din toate unghiurile, fãrã a
putea spune care este cel adevãrat. Din nou,
avem personaje cu voci distincte, autorul
demonstreazã încã o datã cã stãpâneºte arta
dialogului. Puþin deconcertantã trecerea de la
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un capitol la altul, diversitatea nu atât de
planuri, cât de abordãri dã o senzaþie de
polifonie uºor stridentã. Aceasta contribuie ºi
la întârzierea lãmuririi sensului poveºtii, prima
parte a cãrþii, mai mult de jumãtate, fiind de
fapt un fel de introducere (enunþarea
problemei). E limpede cã Tudor Ganea are
darul de a inventa poveºti fabuloase, iar aici îºi
dã frâu liber imaginaþiei mai mult decât în
romanul de debut. Existã pasaje, pagini întregi
care sunt rodul acestei plãceri paradoxal
cvasi-egoiste: imagini cu totul extraordinare,
fragmente excelente în sine, însã parcã
disproporþionate privite în întregul construct
al cãrþii. Roman ambiþios, bine scris, Miere
apasã pânã la podea pedala fantasticului,
creând nu una, ci chiar douã lumi noi:
interdependente, circulare - o poveste care
atinge în final puterea de sugestie a
alegoricului.

MIHAI RADU - EXTRACONJUGAL
EDITURA POLIROM, IAºI, 2017
Istorii de familie pe douã planuri principale,
congruente. Pãcatele pãrinþilor în anii derutei
post-decembriste ºi pãcatele copiilor, acum, în
amorþeala prezentului. Totul prilejuit de
întoarcerea acasã a fiului îngrijorat de vestea cã
mama lui suferã de o boalã venericã. Trãdarea
mamei se transferã peste timp asupra fiului,
care, în ciuda situaþiei stabile (are o slujbã
bunã ºi tocmai s-a mutat la casã nouã cu soþia
ºi fiica lor), calcã strâmb parcã tocmai din
dorinþa de a tulbura apele. Ghinionul în
dragoste al surorii sale pare sã-l apese,
problema niciodatã rezolvatã pe deplin între
pãrinþi o poartã mereu cu sine ca pe o piatrã
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de moarã ºi e predispus spre defetism. Nu-ºi
gãseºte rostul pe lume sau, mai degrabã, nu
este setat pentru a-l recunoaºte. Romanul
problematizeazã aceastã neadaptare, reuºind
scene cu adevãrat memorabile prin forþa lor
de sugestie. Lui Mihai Radu îi ies forte bine
decupajele de viaþã, are un ochi extrem de
pãtrunzãtor, care îi permite sã reþinã exact
acele detalii esenþializante. S-a vãzut aceasta
încã de la prozele din volumul de debut,
Hobby ºi alte povestiri. O prozã cu articulaþii
fine, dar percutantã ºi adevãratã pânã la ultima
implicaþie. Extraconjugal ar putea fi foarte
bine expresia neaºezãrii, nici dupã un sfert de
veac, a unei societãþi care, în celulele ei de
bazã, nu înceteazã sã se creadã tradiþionalã.

RADU ÞUCULESCU - MÃCELÃRIA KENNEDY
EDITURA POLIROM, IAºI, 2017
Trei zile pânã la deschiderea oficialã a
mãcelãriei lui Flavius Kasian, din localitatea
Luna de Jos. Înainte cu o zi de eveniment, toþi
localnicii aºteaptã sã asiste la eclipsa de soare.
Se fac pregãtiri ºi pentru una, ºi pentru
cealalatã. În Pãdurea Pãtratã se va þine o
conferinþã a Marelui Petric, iluminat fost circar
devenit propovãduitor al protocronismului în
epoca post-adevãrului (!), dupã care va
concerta formaþia de rock Muscamor. A doua
piesã din repertoriu – un promo pentru
deschiderea mãcelãriei, pe versurile lui Noni,
poetul vegetarian, pe numele sãu întreg
Epaminonda Tiliu, ajutor – evident – de
mãcelar. Festivitãþile atrag inclusiv presa din
Marele Oraº. Totul anunþã un final apoteotic.
Dar chiar aºa va fi? Întreaga desfãºurare, în
ansamblu ca ºi în particular, este
supravegheatã de o familie de berze instalate
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într-un cuib din apropierea viitoarei mãcelãrii
ºi de o pereche de îngeri dolofani ºi zglobii.
Aceste personaje rupte parcã din altã piesã
oferã cadrul întâmplãrilor extrem de
savuroase (chiar ºi la propriu, dacã ne gândim
la talentul autorului de a descrie bucate
îmbelºugate) pe care Radu Þuculescu,
chicotind în spatele fiecãrei pagini, ni le
prezintã cu o vervã, cum se spune, de zile
mari. Teatral ºi comic, senzual ºi ironic, noul
sãu roman se citeºte cu uriaºã plãcere. E
numai bun de recomandat inclusiv celor care
nu-ºi fac o obiºnuiþã din lecturã. Se merge la
sigur!

ADRIAN G. ROMILA - ZEPPELIN. STAMPE ºI
ISTORII APOCRIFE, EDITURA POLIROM, IAºI,
2017
Istoria îmblânzitã prin poveste. Iar povestea, se
ºtie, se sprijinã cu un picior, ferm, pe alegorie.
Aici, este vorba despre istoria Oraºului în care
Andrei Toma, scriitor ºi ziarist, îºi trãieºte
ambiþiile de nemurire. Suntem la începutul
secolului al XX-lea, înaintea primei conflagraþii
mondiale, un timp de rãscruce, când
vechiul/tradiþionalul vine confruntat cu modernizarea aflatã în plin având în Occident.
Pentru ca locul sã încapã în poveste cu toate
ale sale din trecut, este nevoie - ca-n „prima
istorie” din prefaþã, în care Dumnezeu, fiindca
a fãcut lumea prea mare pentru a încãpea sub
un cer prea mic, o adunã în palme, creând
astfel munþii ºi vãile - este nevoie ca ea însãºi sã
fie strânsã. Scheletul de uriaº descoperit de
Andrei Toma pe malul Bistriþei chiar asta face,
redimensioneazã realitatea, atât cea trecutã
(istoria), cât ºi cea prezentã. E normal, aºadar,
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ca lumea micului Oraº de provincie sã opunã
rezistenþã - una la fel de mare ca la ideea
înnoirii, odatã cu sosirea „americanului” Aron
Mureºanu, prospector ºi magician al
tehnologiei, arhanghelul lumii noi. Acesta
reprezintã a doua forþã de contragere, mutând
centrul focal în chiar înaltul cerului, prin
zborul cu zeppelinul, lãrgind astfel bolta
(a doua redimensionare a lumii). Cei doi,
Andrei ºi Aron, formeazã, deci, un cuplu
complementar a cãrui soartã, dat fiind
momentul povestirii, este din start pecetluitã.
Revelaþia din final, pe care o vom trece sub
tãcere, potenþeazã aceastã (re)uniune. Roman
scris fãrã ºovãire în cel mai adecvat stil,
Zeppelin ne oferã pagini întregi de autenticã
reconstituire de epocã ºi, în acelaºi timp, o
minunatã parabolã a felului în care timpul
metabolizeazã schimbarea, transformându-se
în istorie.
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Viorel Mureºan

„Scriu ziua ora locul ºi
un cuvânt sau douã”
Robert ªerban,
Puþin sub linie,
Editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, 2015

Primul poem din volumul lui Robert ªerban Puþin sub linie,
Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2015, împinge în prim-plan
imaginea existenþei, îngropatã sub puzderia unor detalii anodine, cel
mai adesea trecute cu vederea, ori pur ºi simplu uitate, dar care îi alcãtuiesc temeiul ºi îi împiedicã flacãra sã se stingã. De-aceea, poemul pare
istorisirea unui suflet care se cautã, instituind o poeticã identificatã,
între alþii, ºi la A. Gide. Poza eticã e încercuitã de o ironie caldã, încã
nemuºcãtoare, precum rãcoarea dimineþilor de toamnã. Din capul locului se cuvin remarcate ironia ºi ambiguitatea titlului de pe copertã: „uneori mi-ar plãcea sã ºtiu dinainte/cum vor sta lucrurile/ cele mãrunte/ de
zi cu zi/ nu celelalte/accidente/ morþi/despãrþiri/ nu/ astea nu// mi-ar
plãcea sã ºtiu unde-i pus radarul/ dacã e închis sau nu la pâine/ dacã vor
ieºi toate petele de pe haina dusã la curãþãtorie/ dacã va fi o iarnã mai
lejerã ca iarna trecutã/ mi-ar plãcea sã ºtiu unde naiba mi-am pus cheile/
paºaportul/ sã ºtiu dacã mai sunt locuri la vagonul de dormit spre Iaºi/
fãrã sã caut prin mersul trenurilor/ fãrã sã merg la garã/ dacã mai rezistã
boilerul din baie ºi cât/ mãrunþiºuri din astea/care încet încet devin
coºmaruri// pe ele trebuie sã le aºtepþi cu mâna ridicatã/ dar nu ca un
milog/ nu ca un cerºetor/ ci ca unul îngropat de viu/ care nu-ºi poate lua
locul în propria viaþã/ decât scormonind/ scormonind/ scormonind ”
(Cum stau lucrurile, p.5). Robert ªerban e plurivalent, scriind poezie,
prozã, teatru, criticã de artã, însã notoriu a devenit ca autor de interviuri,
postura de regizor al unor dialoguri spontane, cu predilecþie culturale,
potrivindu-i-se ca o mãnuºã în Piper pe limbã, volum de convorbiri ºi
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emisiune Tv, omonime. În textul cu valenþe programatice, mai sus citat,
identificãm, ca o notã de individualitate, poezia inteligentã, nimb simbolic pe capetele unora dintre poeþii cu origine olteneascã, de la Macedonski, la Mazilescu. Cum agerimea se asociazã cu ironia ºi umorul, abia
dupã acestea vin, în Puþin sub linie, ºi celelalte atribute, distribuite
poeþilor în proporþii varii. Cã Robert ªerban este un autor care ºi-a clarificat opþiunea esteticã, stã mãrturie Un pod: înglobând ºi conotaþii
onirice ori psihedelice, scrisul artistic poartã în sine beneficiile ºi
riscurile trecerii unui pod: „de fapt/ n-aºtept nimic când în faþa mea/ stã
aºternutã hârtia/ cum nimic altceva nu aºtept/ când sunt pe un pod/
decât sã mã treacã dincolo/ sau sã se prãbuºeascã.” (p.7).
În centrul cãrþii se aflã mici istorii de familie, iar Rugãmintea soldatului e un text care dã mãsura unui poet la care triumfã instinctul de
fabulaþie. Adevãrat „magister ludi”, stãpân pe raportul realitate-ficþiune,
el orchestreazã voci narative monologale cu aceea a eului poetizant,
într-o partiturã cu iz de cronicã din alt secol. În Dar de la mama gãsim
un portret indirect al mamei, dezvoltat în jurul unui trunchi de moralã
creºtinã, în sintagme mehedinþene bine ranforsate cu elemente de comunicare nonverbalã. Tot aºa, Faþa brodatã a unei perne ni se pare
apropiatã de spiritul „Liliecilor” prin nedumeririle cu care petrece copilul întâmplãri cât se poate de fireºti. Aici ºi aici ºi Obicei de familie
sunt douã poeme, aflate faþã-n faþã, care îºi trag seva din posibilitãþile
limbajului de a se încãrca alegoric, tinzând spre parabolã. Simþul ludic
explodeazã în ficþiune purã, sub forma unui micromit purtând titlul
Pomul din mijlocul curþii: „Crina adunã castane în mijlocul curþii/ ºi e
fericitã cã existã un pom/ care face ouã maro// mã bate gândul/ sã îi
spun adevãrul/ dar le-a aºezat deja în cuibare/ ºi aºteaptã sã vinã pãsãrile/ ca sã scoatã pui” (p.9).
Un filon viguros din Puþin sub linie îl constituie relaþia poetului
cu propriii copii: cu fata, raporturi pline de duioºie, iar cu fiul, ceva mai
aspre, mai lucide, cum s-ar spune, mai bãrbãteºti. Acest topos atinge una
din culmile sale vizibile de la orice distanþã, într-un poem intitulat
Prãjituri, unde eul auctorial e prezent în dublã ipostazã, de fiu ºi
pãrinte, iar deasupra tuturor, Dumnezeu. Asprimea stãrilor exprimate
aici e surdinizatã de ironie: „mama a fãcut prãjituri pentru Tudor ºi
Crina// îmi privesc copiii cum muºcã fericiþi din ele/ cum pudra de zahãr le deseneazã mustãcioare/ cum obrajii le sunt umflaþi ca la broscoi/
ºi mã pufneºte plânsul// mama mã mângâie pe cap/ ºi îmi ºopteºte:/
«Dumnezeu ne încearcã/ aºa cum se încearcã prãjiturile în cuptor/ ca sã
vezi dacã sunt / sau nu/ destul de coapte»” (p.21). Acelaºi motiv poetic
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poate cãpãta ºi o coloraturã profanã, de durere cu ecou înfundat.
Tehnic, poemul are o concluzie, care bate înspre absurd: „uneori/ Tudor
ºi Crina pleacã de la mine/ unul lângã altul/ fãrã sã mai priveascã înapoi.
Fãrã sã-mi mai facã vreun semn// simt atunci cum sângele mi se scurge/
brusc/ prin mâna stângã/ ºi prin mâna dreaptã” (Hemoragie, p.22). În
Ce se poate ºi ce nu, motivul se dezvoltã prin polisemantismul simbolic al unui zid care nu desparte realitatea de ficþiune, ci o taie sever pe
cea dintâi în douã. Fraþii între ei e un dialog pe aceeaºi temã între fiicã
ºi tatã, prima textualizând lumea dupã principiul tehnic al povestirii în
rame. Devenitã protagonista mai multor poeme, în Înfometaþi, precauþi, cu Crina se petrece ceva ca în basme, ceva care o schimbã total ºi
niciodatã nu va mai fi ce-a fost. În aceste versuri, miraculosul se strecoarã, pentru prima datã, între celelalte procedee literare ale lui Robert
ªerban: „câinele ei a muºcat-o de inimã/ într-o zi:/ a ieºit pe poartã/ ºi nu
s-a mai întors.” (p.26).
Existã în cartea lui Robert ªerban ºi o categorie de poeme, în general, scurte, dar sclipitoare texte cu aer aforistic: Priceput la moarte,
Oglinda, Ghiceºte. Sunt piese care par simple „capricii”, însã sunt pline
de tensiune dramaticã ºi nicãieri transcendentul nu e mai apãsãtor: „« ce
te mai pricepi la moarte»/ ai ºoptit/ dupã ce mi-ai citit câteva poezii// deloc/ deloc/ sunt doar un impostor/ tot ce am scris acolo/ e vãzut ºi auzit
pe la alþii” (p.30). Un poem cu sâmbure metafizic e Fotografie norocoasã. ªi nu datoritã celor trei termeni din câmpul semantic ecleziastic:
„Dumnezeu”, „Sfântul Ioan”, „cuminecãturã”, ci pentru cã tema sa este
clipa de graþie a izbânzii creatoare, secunda rarisimã, îndelung pânditã,
când omul e conectat la divin, la transcendenþã: „nu la toatã lumea
Dumnezeu iese-n poze/ dar dacã ai noroc sã nimereºti unghiul bun/
luminozitatea potrivitã ºi sã apeºi când þi se ºopteºte/ l-ai prins//…// descãrcat pe laptop/ Dumnezeu se vede ºi mai bine ºi pare fericit…” (p.47).
Noua manierã de asumare a poeziei înseamnã de multe ori stil colocvial,
o ambianþã familiarã ºi convieþuirea în armonie cu lucrurile din jur, cotidianul, influenþa mijloacelor de comunicare în masã. Între obiectele
devenite poetice, iatã deci laptopul, cãruia poetul îi închinã o „rugãciune”. Într-un astfel de exerciþiu poetic, asistãm la disoluþia eului înspre
uneltele sale. Chiar ecuaþia existenþialã se scrie cu alþi termeni: astfel îºi
strãbate omul singurãtatea, astfel spaimele ºi rãul de viaþã: „mã uit la
ecranul mic ºi luminos al laptopului/ ca la o minune/ mulþumesc
Doamne cã mi l-ai dat/ cãci de la Tine vin toate/ singurãtatea asta grotescã/ plinã de spaime/ dar ºi uºiþa asta de ieºire// ce dacã se deschide
prea puþin/ cât sã vãd felii de chipuri/ sã ascult frânturi de cuvinte/ Tu
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ºtii ce e mai bine pentru fiecare/ chiar ºi atunci când lui Fiecare îi e din
ce în ce mai rãu/ ºi se roagã searã de searã/ la ecranul mic ºi luminos/ ca
la o icoanã” (Mic ºi luminos, p.56). Un critic din generaþia sa va surprinde cu cea mai mare acuitate tipul de discurs poetic al lui Robert ªerban. Zice Bogdan-Alexandru Stãnescu: „Poezia lui Robert ªerban cu
greu îºi disimuleazã melancolia sub o aparentã observare a miºcãrilor
cotidiene. Ochiul acestui poet catalogheazã semnele sacrului în relieful
realului asemenea unui entomolog care prinde fluturi în cartonul insectarului. Numai cã acel carton este, evident, un palimpsest: în straturile
sale succesive se ascund istorii, tristeþi vechi ºi noi, iar membrana sa este
chiar zona temporalã încã nenãscutã: un viitor care se formeazã în apele
negre ale aceleiaºi melancolii.” Viziunea poeticã a autorului, aºa cum o
desprindem dintr-un poem ce poartã titlul plin de semnificaþie Toatã
lista, constã în punerea unei ordini în spaþiul existenþial prin scris:
„scriu/ ziua ora locul ºi un cuvânt sau douã” (p.57).
Aleatoriul existenþial, motivul hazardului, înmugureºte ºi el în
poeme precum Anul negru sau Rãspuns. În primul dintre texte, sub semnul astrologic al destinului, dar ºi prin simultaneitate stilisticã, e invocat
neantul fiinþei: „existã ani mai rãi decât anul morþii/ ani când pari a fi
om/ clipeºti respiri vorbeºti mãnânci mergi, însã nu eºti decât o placentã
care înveleºte ermetic nimicul” (p.58).În cel de-al doilea, echivocul calendarului, la trecerea dintre ani, se rãsfrânge în ambiguitate cuvintelor,
într-un dialog subtil regizat: „se schimbã anul/ prin oraº mai nimeni/ cei
puþini care trecem/ suntem cu atât mai importanþi/ încât ne privim în
ochi ºi am vrea sã ne salutãm// mã opresc în dreptul unei bãtrâne/ care
vinde buchete de vâsc/ ºi o întreb:/ mentã nu aveþi?// femeia se dã puþin
în spate/ ºi îmi rãspunde contrariatã:/ «dar sunt cu mentã/ domnule!»”
(p.59). La un poet ironic, cum e Robert ªerban, marea temã „ vanitas vanitatum” nu poate trece neparodiatã. Într-un alt poem, Loialul, trãdãtorul, simbolismul sacru, în loc sã rezolve comunicarea spiritualã între
cer ºi pãmânt, clameazã aproape ecleziastic: „urc în pod/ fãrã sã duc
ceva/ fãrã sã aduc ceva/ doar din loialitate faþã de praful trãdãtor” (p.60).
Cu adevãrat antologic ni se pare Sfat pentru un tatã bãtrân, un
poem croit din stofã arghezianã. Tema senectuþii e abordatã alegoric,
nelipsind apelul la emoþii, dar nici figurile „jocului viclean”, transpus
într-o pânzã narativã aproape incolorã. Limbajul e, când sub forma cea
mai îngrijitã, când convenþional-argotic, aluziv mereu, numai potrivit în
gura bãtrânilor, atunci când, rar, aduc vorba despre moarte. Un eu liric
vorbind la persoana a doua e mai convingãtor aici, derobat de lupta cu
propriile fantasme: „nu te mai juca atâta cu viaþa/ ai îmbãtrânit ºi tu/
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acuºi îþi trebuie ochelari mai tari/ acuºi cremã pentru picioare umflate/
rãspunsuri sãltãreþe la «sãru ’mâna, nenea» ori la «ce bine arãþi azi»/ zâmbet la «tataie, bagã vitezã»/ ºepci pentru soare/ cãciuli pentru vânt/
batiste tot mai multe batiste// însã miraculos va fi cã o sã te descoperi/
pe dinãuntru/ ºi cã niciodatã ne vei mai uita de tine/ niciodatã// vei afla
cã ai ficat rinichi vene stomac/ pancreas artere vezicã maþe inimã/ ºi vei
începe sã le porþi de grijã/ ºi sã le iubeºti ca pe niºte copii// iatã minunea:/ vei fi din nou tatã la bãtrâneþe/ ºi/ din câte te cunosc/ unul rãbdãtor ºi atent/ vei citi cãrþi despre copiii tãi/ despre ce le trebuie ºi ce nu/
despre ce au voie sã facã/ ºi ce le este interzis cu desãvârºire/ vei cere
sfaturi despre ei/ vei povesti cunoscuþilor ce-au mai pãþit/ îi vei duce la
medici la mare la bãi/ îi vei obloji/ te vei ruga sã nu vrea niciunul dintre
ei sã iasã afarã/ ºi îi vei purta cu tine mai grijuliu ca o mamã/ va fi greu/
tot mai greu/ cu baston/ cu cârje poate/ cu dragostea ºi frica/ ce vor fi
una” (pp.62-63). Robert ªerban e unul dintre acei autori de la care, din
când în când, mai putem aºtepta cãrþi de versuri briliant scrise, cum e ºi
acest Puþin sub linie.
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Bogdan-Alexandru Stãnescu,
Copilãria lui Kaspar Hauser,
Editura Polirom, Iaºi, 2017

Dupã volumul semnat împreunã cu Vasile Ernu, Ceea ce ne desparte. Epistolarul de la Hanul lui Manuc (2010), douã de poezii (Apoi,
dupã bãtãlie, ne-am tras sufletul, 2012, respectiv anaBASis, 2014) ºi eseistica din Enter Ghost. Scrisori imaginare cãtre Osip Mandelºtam
(2013), Copilãria lui Kaspar Hauser (Polirom, 2017) e, propriu-zis, debutul în prozã al lui Bogdan-Alexandru Stãnescu. Unul pentru care mai
toate discuþiile critice au început de la structura sa polimorfã – care ar
oscila undeva în jurul graniþei dintre roman ºi prozã scurtã –, mai ales
cã autorul însuºi mãrturisea la un moment dat într-un interviu cã ideea
cãrþii se leagã în bunã parte de prozele cu care contribuise la seria de
proze colective apãrute la editura Art în cadrul colecþiei „Prima mea...”.
Aº zice cã funcþioneazã mai degrabã în zona celei de-a doua variante ºi
însumeazã câteva povestiri legate între ele printr-o cronologie parcursã
gradat ºi prin câteva personaje ce revin pe parcurs, fãrã ca aceastã opþiune sã contureze un univers romanesc propriu-zis.
Ceea ce nu înseamnã cã Bogdan-Alexandru Stãnescu nu face din
tot acest periplu al ratãrii (cãci, se va vedea, prozele au peste tot aerul uºor grav al retrospectivelor „clinice”) ºi o geografie proprie extrem de
intimã, care „trãdeazã” cu maximum de acurateþe teritoriile personale
pe care le deconspirã. Ea reconstituie, într-un amestec de nostalgie refulatã ºi cinism de vârstã adultã, câteva secvenþe biografice ale vieþii naratorului, trecând prin copilãrie, adolescenþã ºi tinereþe, ºi ajungând, în
fine, la vârsta adultã. Nu rezultã de aici mari iluminãri, ori poze melancolice, ba dimpotrivã; impresia e cã prozatorul face un raid rapid prin
memorie, de unde scoate la ivealã, selectiv, acele detalii care contabili-
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zeazã cel mai eficient ceea ce se pierde, sub forma unei autoscopii lucide. Psihologia aceasta a degradãrii, sau mai bine zis a viciului latent al
lucrurilor, e una definitorie pentru toate prozele din Copilãria lui
Kaspar Hauser. Cu atât mai mult cu cât ea (psihologia), prelucratã cu
insistenþã mai ales în câteva episoade cu o încãrcãturã biograficã
semnificativã, demonstreazã o grijã deosebitã pentru felul în care se declanºeazã anumite resorturi afective ºi o atenþie pentru detalii mai puþin
sesizabile, în acelaºi timp. Aº zice cã tocmai de aceea, miza esenþialã a
prozatorului este de a decanta între diferite nuanþe ale umanului, pe
care le expune, totuºi, fãrã excese pedagogice; portretul lui Jonas din
Playing it hard, de pildã, dovedeºte foarte concret aceastã intuiþie
aproape niponã, discretã, a „fiºelor” de personaje: „I se înmuiau trãsãturile ºi afiºa o melancolie pe care doar firile contemplative ºi vulnerabile
o trãiesc, cea în care singura acþiune posibilã este sã priveºti pur ºi simplu lumea, sau fragmentul care-þi este accesibil pe loc, incapabil de a
interveni în vreun fel în dispunerea exterioarã a acestei desfãºurãri ciudate. Atunci, faþa lui de golan roºcat ºi pistruiat se recompunea parcã dupã o logicã sentimentalã, trãsãturile i se înmuiau ºi puteai vedea un puºti
jucãuº care adorã sã arunce mingea de baseball în geamurile vecinilor
ºi care tocmai a fost adus de urechi în faþa tatãlui”. Descrierile de acest
soi sunt foarte eficiente pentru cã, dincolo de conturarea unor figurireper (între care cel al lui Tãtuþu, din proza cu acelaºi nume, care apare
ulterior ºi în altele, e cel mai închegat), „deconspirã”, indirect, ºi modul
în care prozatorul îºi dozeazã materialul pentru a obþine efectele dorite.
În esenþa lor, ele au o mizã existenþialistã, în „ton” cu replica unui personaj cu pretenþii literare din Knossos: „Pe mine m-a interesat foarte
mult sã descriu râul acela subteran care curge pe sub vieþile noastre, un
râu cu un debit infernal, de cãcat.” De altfel, episodul acesta, care apare
într-o prozã ce ruleazã, în paralel, mecanica ratãrii conjugale ºi pe aceea
profesionalã, e semnificativ pentru cã genereazã, ca într-un soi de mise
en abyme, o dinamicã mai discretã a cãrþii, însã reperabilã aproape fãrã
excepþie – livrescul.
Acesta e de gãsit nu doar în tematica editorialã centralã a volumului (mai ales undeva în a doua jumãtate a povestirilor, a celor de tinereþe
ºi maturitate, adicã, unde naratorul dã „din casã” amãnunte despre
culisele lumii literare vãzute în termeni comerciali), ci ºi în fizionomia
rafinatã a frazei (s-a vãzut, deja, Balkan e un vârf incontestabil ca dexteritate stilisticã), de la substratul poetic difuz al primelor proze –
îndeosebi în Tãtuþu, în care universul copilãriei echivaleazã cu o mitologie interioarã densã, încãrcatã de o tensiune mocnitã –, la derularea
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alertã de mai târziu (cu unele reminiscenþe dintr-un scenariu de Hunter
S. Thompson, în Popa Mihai). Însã poate cã semnalul cel mai evident al
livrescului e dat de felul în care Bogdan-Alexandru Stãnescu pune în
scenã coregrafia complicatã a memoriei, ale cãrei fluctuaþii concureazã
cu succes orice produs al realitãþii: „E ciudat cum memoria îmi readuce
la suprafaþã chiar aceste produse ale imaginaþiei de adolescent, mai
exacte ºi mai pline de detaliu decât realitatea în sine. [...] Trãiam în douã
lumi paralele, care de multe ori se suprapuneau, viaþa mea diurnã purta
în ea reziduuri ale coºmarurilor nocturne, iar adevãratele evenimente,
tragice de altfel, nu purtau o greutate simbolicã prea mare, treceam
peste ele cu nepãsare”. ªi continuarea, care descrie cu multã poezie senzorialitatea altfel mai greu perceptibilã a lucrurilor: „Pentru mine era
mult mai adâncã ºi mai vie rana pe care mi-o provoca acel dans al brusturilor de pe deal, aºa cum privirea îmi capta ºi înregistra cu acuitate fiecare por al grãmezii imense de ciment de lângã Crematoriu [...]” Sunt
observaþii izolate de acest fel care din procesul memoriei o arhitemã ºi
un personaj central, simultan ºi care dovedesc filtrul cultural-teoretizant prin care Bogdan-Alexandru Stãnescu trece datele efective ale
prozelor sale.
Cu toatã desfãºurarea ei oscilantã ºi capricioasã, însã, traiectoria
aceasta contureazã, totuºi, o lume care „clocoteºte” de real: detaliile imaginarului autohton nouã ºi douãmiist – care vor declanºa, poate, câteva
nostalgii –, amestecate toate pe fundalul unui Bucureºti cu o geografie
dezolantã, descriu în Copilãria lui Kaspar Hauser „toatã spuma mizerabilã a lumii”, fãrã ca mizerabilismul sã devinã, în sine, un scop sau o trãsãturã definitivã. Aºa încât rezultã o cartografie coerentã ºi convingãtoare din aceste povestiri în care regretul difuz concureazã cu trivialul
ºi cu o gravitate mascatã pe alocuri sub forma unor „poze” nonºalante.
Cu greutate ºi reprimat-candide sunt, deopotrivã, aceste „piruete” ale
memoriei.
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Îngerii, zãdãrnicia ºi
unghiul de fugã
Bogdan Tãtaru-Cazaban,
Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o
istorie a ierarhiilor cereºti,
Humanitas, Bucureºti, 2017

Într-o lume dedatã la modul frenetic tehnologiilor ºi cercetãrilor
din ºtiinþele tot mai aplicate, obsedatã pânã la nevrozã de succesul în
carierã ºi de fericirea conjugalã ori în francizã, o discuþie despre îngeri
poate fi consideratã fie un rãsfãþ, un regal al analizelor ºi speculaþiilor
despre inefabil, fie, dimpotrivã, o aiurealã, o pierdere nãtângã a timpului. Încerc sã-mi imaginez cum ar arãta un vox-pop fãcut de un reporter
de televiziune sau de tabloid, întrebarea adresatã trecãtorilor ocazionali
fiind: „Spuneþi-mi, vã rog, ce sunt îngerii?”. Perplexitatea ar fi maximã
din partea celor care s-ar simþi agresaþi cu o tâmpenie, câtã vreme viaþa
lor de fiecare zi e îmbâcsitã, afectatã de-o strategie a subzistenþei cronicã. La o adicã, într-o lume ca a noastrã, circumstanþiatã geografic ºi temporal, întrebarea despre îngeri ar fi una sfruntatã, afectatã de-o inadecvare crasã. Opul propus de un remarcabil specialist în filozofie ºi teologie (Bogdan Tãtaru-Cazaban, Corpul îngerilor. Fragmente dintr-o istorie a ierarhiilor cereºti, Humanitas, Bucureºti, 2017) desfide ipoteza formulatã mai sus. Imediat ce te încumeþi spre lecturã, o altã lume pare sã
se deschidã ºi sã te primeascã, prilejuindu-þi, doar pentru un rãstimp, o
fugã profitabilã din jungla terifiantã a mediului real de incidenþã.
Suprasaturatã cu informaþii, angajatã într-un joc al trimiterilor la
surse aproape vinovat de pedanterie cãrturãreascã, riscând o prealabilã
asfixiere într-o zonã a gratuitãþilor speculative considerate ridicole în
raport cu temele gândirii contemporane, cartea în discuþie are meritul
uriaº de-a lua în serios tocmai ceea ce ne poate face sã surâdem
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increduli. Îngerii, iatã un topos pe care lumea medievalã l-a abordat
pânã la saþietate. Nici astãzi nu este uitatã vechea disputã cu privire la
câþi îngeri încap pe vârful unui ac, fireºte, abordarea chestiunii având
loc într-un gel sarcastic, menit sã indice inutilitatea unei polemici fãrã
orizont reflexiv sau izbânzi finale. Modernitatea are o altã agendã.
Obsesiile noastre noetice nu ne mai dau rãgazul unor irosiri în vacuitatea gândirii timoratã de idoli ºi fantasme. Cu toate acestea, lectura
acestui text dedicat problemei îngerilor reuºeºte sã te þinã captiv, ba
chiar sã-þi spulbere orice reticenþe legate de-o prealabilã teamã a inutilitãþii investirii de timp ºi de atenþie intelectualã.
Tomul propus este, de fapt, o tezã de doctorat. Elaborat în urma
unor lecturi copleºitoare, dintr-o arie marginalã interesului uzual (teologia ºi filosofia medievalã), textul repertoriazã, infatigabil ºi precis, poziþiile unor gânditori celebri sau obscuri, cu privire la trei dintre abordãrile pe care îngerii le-au suscitat, în baza unor fragmente prezente în
corpusurile vetero ºi neo-testamentare. Este vorba despre ierarhiile
îngerilor, despre posibilul corp (trup) al acestora, precum ºi despre
limba sau faptul de comunicare specific, atât în ceea ce priveºte con-vorbirile dintre diversele ranguri de îngeri, dar ºi cu privire la situaþia în
care sunt puºi sã transmitã mesajele divinitãþii cãtre muritorii (mai mult
sau mai puþin) de rând.
Mai întâi, cum este definit îngerul? Pe urmele lui Andrei Pleºu,
autorul invocã o „ontologie a intermediarului” pentru a contura tãrâmul angelologiei, în perspectiva unei posibile „teologii a proximitãþii”.
Intervalul propus este unul pur speculativ, imaginat într-o arhitecturã ºio spaþialitate ce urcã (anagogic) înspre divinul increat ºi coboarã pentru misiuni soteriologice înspre creaturi. Omul, ca fiinþã dupã chipul ºi
asemãnarea Lui, victimã a momentului Cãderii, primeºte un ajutor cu
totul necesar pentru a putea lupta cu pãcatul ºi pentru a reuºi sã respingã seducþiile Îngerului disident (cel ce-a ales calea Rãului). Aceasta este
misiunea angelicã. Îngerul este trimisul, veghetorul, mesagerul, cel perceput drept „personificare a cuvântul eficace al lui Dumnezeu”, aflat
mereu nu deasupra, ci în slujba omului. Dacã Hristos a apelat la întrupare, ca Fiu al Domnului, pentru opera de mântuire colectivã, îngerii nu
au acces la „spectacolul” kenozei, preferând sã rãmânã sub identitãþi intranzitive, drept creaturi, la fel ca oamenii, dar fiinþând exclusiv la nivelul intelectiv ºi subtil, oglindind lumina purã. Rolul lor este unul cât
se poate de util, un ajutor dumnezeiesc cu trei finalitãþi: de mediator, de
cãlãuzitor ºi de consolator. Doar din aceastã perspectivã omul are ºansa
unui proiect ascensional, consolidat pe credinþã ºi hrãnit de-o chemare
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irepresibilã. Mãnãstirea, ca „preludiu al cerului” nu este decât un reper
pe un drum pe care „instituþia” angelicã îl degajeazã într-un peisaj potopit cu pãcate ºi eºecuri.
Cel mai consistent capitol al cãrþii (în ce priveºte numãrul de pagini)
are titlul Ierarhia. O arhitecturã a invizibilului. Autorul nu pregetã sã
treacã în revistã o sumedenie de poziþii privind posibila ierarhie a îngerilor. Chestiunea a frãmântat minþile mai tuturor teologilor, opinia curentã fiind aceea cã angelologia opereazã cu îngeri diferiþi ca rang, ajungându-se pânã la identitãþi particulare, cu sarcini ºi roluri specifice. Bogdan Tãtaru-Cazaban gãseºte la Dionisie Areopagitul acel punct de vedere menit sã convingã. Potrivit acestuia, îngerii ar fi împãrþiþi în trei
clase, fiecare cu câte trei subranguri. Prima triadã s-ar afla chiar în proximitatea lui Dumnezeu ºi i-ar conþine pe serafimi, heruvimi ºi tronurile;
a doua triadã conþine domeniile, stãpâniile ºi puterile, pentru ca a treia,
cea mai aproape de oameni, sã enumere începãtorii, arhangheli ºi îngeri. Fiecare rang angelic are un specific, un anume sens mijlocit exclusiv de Dumnezeu, servind unor scopuri dominate de har ºi de intelectul înclinat spre Bine. Alãturi de poziþia areopagitã, autorul invocã, într-o
discursivitate amplã ºi cât se poate de savantã zeci de alþi teologi, pentru care ierarhiile angelice au constituit teme de meditaþie ºi de interogaþie, în mainstream-ul gândirii teologice, al cãrui specific se contura în
funcþie de ordinele cãlugãreºti ºi în baza hermeneuticii textelor sacre.
Cel puþin la fel de incitantã este disputa specialiºtilor în mistica
specificã lumii creºtine cu privire la aspectul corporalitãþii angelice.
Argumentele curg în mai multe direcþii. Una susþine caracterul incorporal al îngerilor, faptul cã sunt „slujitori fãrã de trup”, entitãþi pur spirituale, cu capacitatea noeticã de-a sesiza dumnezeirea în mod nemijlocit
ºi de a-ºi manifesta iubirea plenarã faþã de aceastã realitate privilegiatã,
În al doilea rând, de un larg rãsunet este teoria potrivit cãreia îngerii au
un corp subtil. Clement din Alexandria susþine o dualitate în privinþa
corporalitãþii, anume cã sunt incorporali în raport cu stelele, spre exemplu, deci faþã de obiectele materiale, dar în comparaþie cu divinitatea
sunt corpuri „mãsurate ºi sensibile”. Nu lipsesc punctele de vedere care
militeazã pentru o materialitate angelicã de felul celui de-al cincilea element – eterul. În sfârºit, Toma din Aquino pare a fi conciliant, admiþând
o corporalitate posibilã prin condensarea aerului, dar numai prin accident ºi doar atunci când îngerii cautã a fi percepuþi de oameni (exemplele cele mai întâlnite fiind Gabriel, Mihail ºi Rafael). Astfel corpul doar
configureazã un înger, îi oferã un contur pentru a-l delimita de nimic
sau de exterioritate, dar nici într-un caz nu-i insuflã viaþã. Privit astfel,
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corpul angelic este doar un semn, ceva care are menirea de-a indica o
prezenþã, fãrã a-i conferi însã nimic anatomic sau fiziologic.
Un al treilea domeniu al polemicilor aprinse în sfera angelologiei
îl constituie interogaþia cu privire la posibilitatea existenþei unei limbi
proprii îngerilor ºi, pe cale de consecinþã, cu privire la modalitãþile
prezumtive în care ei pot comunica (locutor ºi interlocutor). Biblia
oferã numeroase scene în care îngerii au un dialog cu un muritor ºi
acþioneazã în funcþie de situaþie, câteodatã în maniere ostile, drept pentru care nu este agreatã opinia lui Dante (îngerii sunt muþi, ei nu comunicã, ci se mãrginesc sã exprime lumina divinã). Bogdan Tãtaru-Cazaban inventariazã toate argumentele pro ºi contra, exprimate de teologi,
cu privire la existenþa comunicãrii angelice prin intermediul unui limbaj propriu. Ca entitãþi create, îngerii dispun de o gândire, iar condiþia
de bazã ca respectiva gândire sã fie exprimatã prin limbaj (riscând
cãderea în ambiguitate sau chiar în erori de expresie care sã vicieze gândul originar) este cât se poate de evidentã: lipsa omogenitãþii gândirii
angelice, diferenþa de gând de la un înger la altul. Consecinþa este una
importantã, anume faptul cã îngerii pot avea secrete. Asta conduce la
premisa posibilitãþii unui psihic angelic complex, dar ºi la o chestiune
mult mai complexã ºi periculoasã – îngerii pot minþi! Din acest punct,
o moralã subsumabilã „ontologiei intermediarului” îºi revendicã un
statut de expresie ºi de manifestare perfidã, în mãsura în care, prin posibilitatea minciunii, rãul se insinueazã conspirativ, tinzând sã invadeze
spaþii considerate pure, aflate în proximitatea divinului. Discuþia în
privinþa unui limbaj angelic rãmâne mereu sub o tensiune teoreticã
accentuatã, fãrã a cãdea nicio clipã în frivolitãþi sau gâlcevi arguþioase,
cum ar putea fi, de pildã, posibilitatea ca un înger sã fie peltic, existenþa
unui limbaj indicial la îngeri sau diferenþele de timbru, de tonalitate sau
de ritm vocal (tot aºa cum, de altfel, atunci când s-a dezbãtut problema
corporalitãþii nu a fost invocatã disputa, cu totul hilarã, privind dotarea
trupeascã a îngerilor cu buric!). În era comunicãrii de masã ºi a post-adevãrului, nu este lipsitã de importanþã chestiunea caracterului personal sau public al comunicãrii angelice, William Ockham pledând pentru
varianta din urmã, în baza identitãþii dintre gândire ºi vorbire, ba chiar
pretinzând cã diferitele ranguri de îngeri pot comunica astfel încât sã
nu se poatã înþelege între ele. Nu existã dubiu în privinþa faptului cã
problema limbajului ºi a comunicãrii, în angelologie, are darul de a-i
umaniza pe îngeri, de-a le conferi o anumitã slãbiciune spre taifas, poate
chiar ºi spre bârfã (autorul cãrþii þine însã sã precizeze faptul cã existenþa unor secrete ale îngerilor nu îi poate face culpabili de pãcate pur
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omeneºti cum ar fi falsitatea, derobarea de responsabilitate sau pitirea
sub ameninþarea unei iminente demascãri).
Alte trei texte, alcãtuind o binevenitã Addenda, fãcând trimiteri la
Sfântul Augustin, Meister Eckhart, Dionisie Areopagitul, Grigorie Palama ºi Dumitru Stãniloaie, completeazã un discurs despre diafan cât se
poate de doct, ba chiar memorabil.
Este evident faptul cã citirea unei astfel de cãrþi, având drept temã
savantã chestiunea îngerilor, presupune asumarea unei convenþii prealabile, o anumitã cochetãrie cu fabulosul ºi o punere la dispoziþie faþã de
ceea ce constituie miracolul. Aparent, ne miºcãm pe un teren al faptelor
ºi lucrurilor fãrã referenþialitate, consumate într-un joc gratuit al ipotezelor ºi argumentelor logice, uneori duse spre perfecþiunea formalã.
Este bine însã sã reflectãm la ceea ce spunea un sociolog american, W.
I. Thomas, în 1928: „dacã oamenii considerã cã situaþiile sunt reale, acestea sunt reale prin consecinþele lor”. Altfel spus, nu realitatea materialã,
obiectivã, a unui fapt sau lucru poate avea consecinþe dramatice pentru
noi, ca inºi, dar ºi ca societate, ba chiar ca specie, ci credinþa noastrã în
forþa ºi puterea de influenþare a unor plãsmuiri, pur ºi simplu. Faptul cã
le acordãm statut de excepþionalitate ºi de impact asupra vieþii anuleazã
standardul realitãþii sau irealitãþii lor, conferindu-le capacitatea de-a ne
modela personalitatea ºi existenþa. Dumnezeu, Iisus, îngerii, iatã trei
entitãþi care nu sunt semnificative prin indicele lor de realitate fizicã, ci,
covârºitor, prin indicele de magie ºi de aparenþã cu care ne seduc ºi ne
des-centreazã din câmpul real, livrându-ne unui spaþiu alternativ ºi unor
trãiri ce nu au nimic în comun cu mediul incidental, cu concretul sensibil ºi cu habitudinile notorii.
În Cuvânt înainte la Corpul îngerilor, Andrei Pleºu salutã în persoana lui Bogdan Tãtaru-Cazaban un intelectual rafinat, reprezentantul
eclatant al unei generaþii formatã dupã 1990, cizelatã în ºcoli de prestigiu, având un echipament spiritual ºi cultural fãrã fisurã, lipsitã de frustrãri sau de false pudori în raport cu piaþa europeanã a bunurilor simbolice, atât la nivelul cogitatio, cât ºi la cel al locutio. Aºteptãm de cam
20 de ani o astfel de bunã-vestire, într-un decor autohton cât se poate de
traumatic ºi de inapetent pentru gând ºi pentru speculaþie filosoficã sau
teologicã. Abundenþa în spaþiul public a impostorilor, a inºilor îngãlaþi
ºi ridicoli prin suficienþã de sine ºi goliciune interioarã, ecraneazã o posibilã scenã pe care evolueazã deja cu dexteritate oameni remarcabili
precum autorul cãrþii de faþã. Poate cã aceeaºi cauzã stã ºi la refugiul aparent al autorului, dispreþuind premeditat sau cel puþin ignorând o lume vulgarizatã excesiv, preferând în schimb tãrâmuri configurate dupã
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„corole de minuni” faþã de care nu pãrem a mai avea azi receptori
dispuºi ori adecvaþi.
Atunci când suntem gata sã capitulãm, învinºi fiind de stuporile
unui real depresiv, evadarea este singurul remediu. Cât mai departe,
temerari ai peregrinãrilor fãrã noimã. Totul e sã gãsim unghiul de fugã.
Îngerii, aceste iluzii fãrã de care ne-ar fi interzisã inocenþa, pot fi o soluþie mai bunã decât psihoterapia. Poate cã numai cãutându-i în zadar
vom mai avea ºansa retrospectivã a întâlnirii cu noi înºine. Fireºte, tot în
zadar.
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Marian Victor Buciu

Tulburãrile ºi turbulenþele
esteticului

Sã urmãrim de acum tulburãrile ºi turbulenþele esteticului prin criticul Ion Negoiþescu, fãcând abstracþie de poetul cu acelaºi nume.
Tânãrul Negoiþescu semneazã o scrisoare cãtre prietenul Radu
Stanca: „I. N. estet ºi pur (vai!)” – Un roman epistolar: 22 decembrie 1959.
Privind în urmã, ca ºi înainte, în posteritate, Ion Negoiþescu îºi fixeazã în memoriile din Straja dragonilor, 1994, imaginea hedonistã a unui
estet trans-estetic, dacã nu ar trebui sã notez imaginea unui estet aflat pur
ºi simplu în transã. O transã intelectivã. Cel care noteazã aici cã a fost tentat ºi de estetica vestimentarã, adaugã faptul cã, foarte de tânãr, „literatura
a cãpãtat pentru mine noi valenþe, nebãnuite pânã atunci, încetând sã însemne doar satisfacþie esteticã, oricât de estet am perseverat a fi” (169). O
dedublare? Poate. Oricum, mai curând decât un paralelism. Dar cam tot
în teritoriile scindãrii se plaseazã.
El ar putea purta ranchiunã estetismului sãu, care în acelaºi timp îi
albeºte biografia, estetismul ajungând curãþit într-un fel etic(ist), devreme
ce noteazã, într-un mic volum iute apãrut dupã rãsturnarea de regim politic în România, cã a fost condamnat la închisoare, nici mai mult, nici mai
puþin, decât pentru „crima de estetism” (În cunoºtinþã de cauzã (texte
politice), 1990, p. 43). E îndoielnicã prezenþa unui act de acuzare având
un astfel de capãt cu suport chiar ºi al unui cod legal politizat. Aºa încât,
autobiografia ajunge nu politizatã, dar poetizatã.
S-a produs o bulversare, o pervertire a estetismului, în cazul sãu,
aidoma urii ºi urâþirii de sine, care nu devine pe deplin patologicã, dar se
salveazã, pãrelnic, prin (anti)ideologie. Prin el, un altul vorbeºte ºi despre
sine, cel negat aici, dar cu conºtiinþa de a fi recuperabil, dupã cum
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vãzurãm din memorii: „Atât de puternic este estetismul nostru iresponsabil, încât chiar ºi în exil, adicã în libertate, prea mulþi dintre scriitorii români nu mai gãsesc în ei forþa de a acþiona radical, adicã politic, adicã eficient, împotriva rãului care face ca România, ca entitate istoricã creatoare,
sã nu mai existe.” (87) Îngustarea de înþelegere ºi acþiune nu-i mai permite
sã admitã cã politica este una, iar estetica este alta, apoi interferenþa lor
nici nu le substituie, nici nu le altereazã, doar le evidenþiazã cu adevãrat.
În Engrame, 1975, la E. Lovinescu, memorialistul, esteticul îi revine
criticii ºi artei imbricate fãrã comuna respingere a grefei scripturale.
„Aceastã «cruzime», de naturã esteticã aº numi-o, venea din marea
conºtiinþã a criticului-artist.” (190) Conºtiinþa ca naturã sau natura în chip
de conºtiinþã, iatã ce încã mai dezvãluie dialectica gândului sãu.
Esteticul apare în cazul lui E. Lovinescu nu doar omogen înfãptuit,
dar ºi critic, axiologic, stabilizat, într-o altitudine recunoscutã de Negoiþescu, într-un mod aproape singular. Artistul (propriu-zis), ca romancier,
asigurã aceastã þintã atinsã de esteticul nefisurat: „diferenþele de modalitate esteticã” a romanelor lui E. Lovinescu nu înseamnã diferenþe în „sens
valoric” (194).
Criticul, doar aparent diferit de artist, nu-ºi schimbã simþul estetic
fundamental, ca alþii, dezgustaþi nu doar în refuz, dar ºi în afirmare. „Nu
pentru prima oarã judecata criticã lovinescianã intuia ºi se verifica în propria degustaþie esteticã.” (195), noteazã Negoiþescu acum, cu referire la romanul Lupii de Dinu Nicodin. La acest prozator, particularizând ºi categorializând deopotrivã, ieºind din aria esteticului compact, unitar, Negoiþescu dezvãluie „schimonosire esteticã, desfigurare, descompunere
fizionomicã fãcutã cu deliciu intelectual” sau „grimele estetice” (200).
Dar, (in?)voluntar, Negoiþescu pare a se descoperi pe sine, în ordine
esteticã, mai cu seamã un cãlinescian, decât un lovinescian. G. Cãlinescu,
recunoaºte ºi admirã totodatã, „a exercitat asupra-mi o înrâurire esteticã
de-a dreptul copleºitoare” (263). N-a contat ºi chiar a înlãturat sociologismul, marca Ibrãileanu, înghiþite hulpav, pe semne, de esteticul lãrgit, fãrã
limita ºi aria culturalului, a non-esteticului (voluntar), ori a altor zone care
în artã se integreazã ºi nu oprimã, nu altereazã sau denatureazã proprietatea ºi domeniul.
Chiar ulterior, în Alte însemnãri critice, 1980, citim cã G. Cãlinescu
„stã sub zodie esteticã ºi în operele sale de interes istorico-monografic”,
este „mereu aplicat estetic, având pentru cunoaºterea psihologicã a omului un interes extraordinar” (89). Un Midas ar fi, el, cel care face aur estetic
din tot ce citeºte ºi formuleazã, fapt devenit posibil doar printr-un gust
artistic imuabil, pur, natural ori instinctiv.
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Nicolae Balotã, citim din nou în Engrame, depãºeºte o „esteticã a
voluptãþilor estetice” (163), spre metafizic. Este astfel impusã o delimitare
ºi nu o integrare, în cazul acesta. Balotã aratã „strãduinþa (…) de a-ºi pãstra
hermeneutica în zonele esteticului (cel puþin teoretic, principial)” (164).
El pune literatura într-o sens „infinit mai vast decât perspectiva esteticã”
(170). Un infinit nebãnuit la G. Cãlinescu, dacã nu cumva acest infinit ar
fi fost posibil sã fie înghiþit ºi dilatat estetic pe o altã linie, paralelã. Iar Negoiþescu observã, nu se delimiteazã. Un singur fapt integrator rãzbate: la
Balotã, avertizeazã el, „sã se remarce greutatea terminologiei estetice”
(171). Conceptual estetic, Balotã ar fi ºi în „zonele esteticului”, ºi la o distanþã „infinit mai vast decât perspectiva esteticã”. Ca ºi cum între aici ºi
dincolo n-ar fi nicio deplasare de linie, ne-am afla în acelaºi spaþiu.
Imanent ori transcendent, totuna ar fi, pentru Negoiþescu, cel care constatã fãrã teamã de contradicþie „ambiþiile trans-estetice al criticii lui Nicolae Balotã” (173).
Ion Negoiþescu, va sã zicã, rãmâne ºi plecând, intrã ºi ieºind în ºi din
estetic. Am constatat deja într-un scurt capitol anterior acest fapt: Contradictio in terminis artis.
Dacã „grecii ºi-au întemeiat cultura pe estetic”, cum crede el în
Însemnãri critice (343), atunci credinþa sa ia drept fundament estetizarea
culturalului. Implicit, ºi a naturalului, deloc ignorat în gândirea artei ºi a operelor ei.
Între arte, cele plastice, capãtã statut hiper-estetic, ca atare, constat
cã se sugereazã, nimic mai performant artistic decât opera marcatã de atributul major care este acela plastic. Plasticitatea înalþã conºtiinþa esteticã:
„nicio adevãratã esteticã (cum nicio adevãratã conºtiinþã esteticã), legându-se atât de strâns de problema stilurilor, nu poate înflori mai exact decât
pe marginea artelor plastice” (70).
Dar, mai mult decât de la Lovinescu ºi Cãlinescu, Negoiþescu aflã
codul esteticului de la Ion Chinezu. Foarte exact, iatã, din urmãtoarea
frazã pe care o citeazã: „La urma urmei, tot secretul înþelegerii estetice este
acesta: sã cobori pânã în adâncul primei intenþii a autorului ºi sã urci de
acolo toate treptele ce suie spre ultima etapã a desãvârºirii operei.” (148)
Un estetic raþionalizat, deci limitat, pus în operaþie pentru elucidarea operei de la intenþie la înfãptuire. Cu credinþa cã misterul înþelegerii estetice ia vãlul deopotrivã de pe tripla intenþie, presupus a se fãptui aidoma ca
în proiect: a autorului, a operei ºi, poate, iatã, a cititorului, mãcar a celui
care dezvãluie secretul. Dar principiul nu prea i-a folosit lui Chinezu, mentorului sãu în chip de teoretician. Frivolul teoretician Ion Negoiþescu devine utopic cel puþin în credinþa, nu doar în simpla conjecturã, cã se poate
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ajunge în paradisul conºtient din „adâncul primei intenþii a autorului”. A
ajuns el un om secret al criticii, un desecretizator artistic, sau de artã? Cel
puþin pânã la opþiunea meta- sau trans-esteticã? Las întrebarea în suspensie retoricã.
Ion Negoiþescu se foloseºte de estetic pentru a pleda pentru formalism, trãdându-l, printr-o reducþie adusã pânã la substituire cu pierderea ºi
imposibila închidere a formei în conþinut. Contextul ideologic îl atrage
spre aberaþia esteticã, într-o formã de salvare sacrificialã. „Artistul nu poate
trãi estetic decât realizând forma. În artã, forma se identificã cu conþinutul.” (Poezie ºi reflecþie socialã, în Engrame, p. 242).
O conºtiinþã literarã (strategic?) alienatã îi mânã, sã spun astfel, mâna care scrie cã „în þara mea nu am a mã plânge de piedici estetice”, dar
de scriitori „lipsiþi de conºtiinþã esteticã ºi de rãspundere socialã” (Rãspuns la o anchetã literarã, în Engrame, p. 247). Ca un activist oarecare,
criticul vrea sã se dea seama printr-o „rãspundere faþã de cultura esteticã
a tineretului ºi a maselor largi” (249). Eticul „social” (social-totalitar!), iatã,
ar îngloba esteticul, ca ºi cum o conºtiinþã socialã, chiar autenticã, ar fi
obligatoriu ºi o conºtiinþã esteticã; altfel cum ar putea fi socialul primar ar
esteticul secundar?
Esteticul, conjugat cu „alte valori, de alte date material-spirituale”,
vrea sã (se) creadã, ajunge bine urmãrit în „critica nouã” (232), din perioada
naþional-comunistã. Mai curând o înjugare, decât o conjugare, a esteticului, s-ar fi cãzut observatã, într-un cadru în care materialul rãmâne primar,
iar spiritualul secundar. Per-vertire esteticã prin ideologia de extremã
stângã, din care Ion Negoiþescu se va trezi, în exil, printr-o re-per-vertire,
aparent anti-ideologicã, de nesocotire ºi umilire a esteticului, prin noi conjugãri sau înjugãri…
Sã constat cã Ion Negoiþescu nu era un estet pur, cu totul pur, nici
în tinereþea sa acumulativã ºi formativã, când se arãta deja dispus la pertractãri ºi combinaþii ilegitime, dar nu pentru vigoarea hibridizãrii, ci pentru aceea a autonomizãrii. Printr-o disociere esenþialã, într-o asociere
aparentã, întrucât adânc inegalã. „Cãci valoarea esteticã de abia atunci îºi
descoperã semnificaþiile ei multiple, când trãieºte în concubinaj cu alta.”
(Un roman epistolar, 18 aprilie 1946) Nicolae Manolescu putea afla, dacã
nu chiar aºa a ºi procedat, aici, ceea ce avea sã numeascã, scandalizând,
critica (lectura) infidelã. Cauzele ºi scopurile concubinajului, infidelitãþii,
fiind multiple, pot diferi sau coincide. Importantã este (ne)trãdarea
esteticului, (ne)menþinerea lui pe teritoriul care îi este sau nu dat drept
inalienabil.
La 7 august 1947, plecând de la Fr. Schiller, ajunge sã noteze: „prin
accentul moral al esteticii schilleriene (s. I. N.): aºa cum viziunea noastrã
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esteticã trebuie sã fie o viziune moralã”. Cum ar putea un simplu accent
sã conducã de-a dreptul la o viziune? Nu este aici o forþare mai mult decât
evidentã, imposibilã? Esteticul, altãdatã lãrgit, peste multe alte valori culturale, nu mai puþin peste aceea eticã, ajunge acum redus, aºezat într-o
unicã perspectivã, învestitã cu profunzime.
La 30 iulie 1946, citim: „Acel stat «axiocratic» ar reabilita ºi ideea de
frumos, cãzutã actualmente într-o atât de penibilã în desuetudine prin
«purismele» care au fãcut-o ineficace din punct de vedere sufletesc.”
Elitismul nutrind utopia unui stat al valorilor suprem legitimante se întâlneºte astfel cu critica esteticului învechit ºi amorþit, pentru cã a fost rupt
de suflet. Nu este, fireºte, prima oarã când I. Negoiþescu afirmã încrederea
într-un estetic psihologic, premodern.
Când, la 13 august 1947, revine la Schiller ºi la Scrisorile asupra educaþiei estetice a omului, privitor la „statul estetic”, Negoiþescu pune accentul pe social, psihologicul fiind presupus înglobat în acesta: „pentru
Schiller, moravurile þin de estetic, de lumea aparenþelor (care fac viaþa omului, prin social, mai plãcutã, mai frumoasã), iatã de ce ºi Proust, analist
al socialului (s. I. N.), e un estet”. Oricum, un Proust mai mult social decât
psihologic nu s-ar admite, decât în aceastã configurare a sferelor de existenþã.
Tot aici, Negoiþescu gândeºte câteva raporturi fundamentale ale
esteticului, cu arta ºi specificul etnic. Scrie, luându-l drept þintã pe I. L.
Caragiale: „Faptul cã teatrul lui Caragiale a rãmas în actualitate se datoreºte
formidabilei amprente estetice (s. I. N.) a comicului caragialesc: dar acest
comic, tocmai fiindcã e pur estetic, nu va deveni niciodatã clasic: el se
adreseazã sufletului nostru, în ceea ce constituie valoarea nepieritoare a
teatrului caragialesc.” Prima constatare: neperisabilitatea, chiar imuabilitatea esteticului, particularizat la I. L. Caragiale în starea sa purã. A doua:
neclasicizarea, în sens nu canonic, axiologic, dar de relaþie exclusivã cu cei
iniþiaþi, deci cu – în sens larg – culturalii, în acest caz învechirea nu ar fi
esteticã, dacã esteticul este psihologic, sufletesc, pe de o parte, etnic, pe
de altã parte. ªi astfel ar avea loc o întâlnire deplinã între spiritul creator ºi
cel consumator.
Nu mai era nevoie ca I. Negoiþescu sã evidenþieze ceea ce era deja
clarificat: „mãreþia esteticã purã a lui Caragiale”. Esteticul pur este neaºteptat supus etnicului. Radicalitatea artei ar fi limita artisticã – altfel cum sã
spun? – a lui I. L. Caragiale, comediograful. Purificarea sãrãceºte arta. Dar
întâlneºte sãrãcirea sufleteascã româneascã – neregionalizatã, acum. De
aceea românescul, artistic, ca ºi identitar, în genere, ar fi în mod nativ singular, izolat, pur etnic, neeuropean (rusescul, însã, da, ar fi perfect euro-
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pean!): „sufletul nostru (românesc, n. MVB) e astfel alcãtuit cã ºtim trãi
numai pe o singurã coardã, cea esteticã, dar occidentalul european (de altfel, ca ºi rusul) nu rezistã decât la valoarea esteticã conjugatã cu altele, care
de-abia ele sã-i dea adâncime ºi semnificaþie durabilã”.
Românul s-a nãscut poet, se constatã de la V. Alecsandri, ca atare
estet, ºi doar aºa trãieºte, pânã moare! Or, prin estetic, doar prin atât, nu se
poate cuceri lumea, în orice caz nu pe aceea occidentalã, cu care lumea
ruseascã se aflã în comunicare ºi comuniune, crede Negoiþescu. Iar jugul
estetic ne-ar apasã, ar deveni constrângãtor, atunci când se loveºte de alte
apãsãri. Iatã, ne spune Negoiþescu, o constrângere depãºitã din nevoie interioarã de occidentali ºi ruºi. Nouã, românilor, însã, ea ne place ºi, de
aceea, ne ºi complãcem în ea. Aºadar, izolarea, în ansamblu, nouã chiar ne
prieºte! Marele nostru I. L. Caragiale nu este, în sensul bun al termenului,
un geniu suficient. Noi suntem o etnie esteticã! Virtute sau stigmat?
Simplu dat? De menþinut? Sau de depãºit?
Adãugând ºi totodatã lãrgind sfera de cuprindere a gândirii, Ion Negoiþescu se va asigura cã existentul exclude moralul, dar acesta rãmâne inclus în sensibilitatea artisticã, esteticã (cf. Engrame, p. 47). Existentul, dar
nu orice existent, aº spune, nu devine nici determinant, nici coercitiv, el
rãmâne doar indiferent, îndepãrtat de moral. Artisticul, esteticul apropie
moralul, îl includ, deci nu se lasã determinate de acesta. Negoiþescu nu
gândeºte circumstanþial, istoric. Nu o putea face din interior, deºi cehii, pe
atunci în concubinaj etnic-politic cu slovacii, au fãcut-o din interior, îndeosebi în preajma ºi în timpul comunismului din 1968. Negoiþescu
admite aici ºi un joc existenþial-estetic (54). Ceea ce pare o extensie a ceea
ce a taxat în Însemnãri critice un estetic „trecut prin eros” (343).
În Scrisoare deschisã cãtre Geo Dumitrescu, redactor-ºef la România literarã, inclusã în volumul Engrame, Ion Negoiþescu, aflat din nou
pe calea contradicþiei în termenii artei, explicã lui Iorgu Iordan de ce în
proiectata sa Istorie a literaturii române va încadra pe Eminescu ºi Sadoveanu la „Direcþia antiesteticã”, antimaiorescianã, gheristã, ceea ce nu trebuie sã însemne, dupã el, nimic „defãimãtor”. Tot acolo ajung sã fie plasaþi
apreciaþii Ion Agârbiceanu, prozatorul, ºi Nicolae Iorga, dramaturgul.
Sunt mulþi critici care au „înþeles” cã Ion Negoiþescu apãrã „adevãratele valori”. Literare, dar antiestetice! Literaturã fãrã esteticã…
Antiestetic, Eminescu? În Poezia lui Eminescu, ediþia a II-a, 1970, esteticul este vizat în câteva locuri ale studiului ºi puncte ale operei poetice.
O datã se constatã „imaginaþia demonizat esteticã a poetului” (38). Esteticul religios, nu autonom, într-un concubinaj antidivin, faustic, s-ar spune,
într-o perspectivã a lui Goethe, mentorul literar universal al lui Ne-
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goiþescu ºi, prin critic, al Cercului literar sibian. (Re)marcatã este ºi „beatitudinea odihnitoare a contemplaþiei estetice schopenhaueriene” (145),
filosoficã, ideaticã. Altãdatã, criticul reþine „o estetizare în fond a momentului existenþial” (64). Esteticul survine pe deasupra existenþialului, superficial transformat ori trucat, fãrã a primi un sens reprobabil. Esteticul în
chip de criteriu axiologic nu este aici eludat, dimpotrivã, apare direct,
adecvat, invocat ºi susþinut: „viziunea eminescianã atingând, din punct de
vedere estetic, o culme” (123). Sunt acestea aspecte care îndreptãþesc
aºezarea lui Mihai Eminescu într-o linie istoric-literarã anti-esteticã? Ar fi sã
credem cã el face anti-artã, la modul pur negativ ºi chiar involuntar.
În volumul Însemnãri critice, Ion Negoiþescu semnaleazã „confuzia
generalã dintre artistic ºi poetic” (69) ºi dintre mitic ºi poetic (70).
Evident, termenii ºi realitãþile exprimate de aceºtia nu se identificã, au
sfere diferite, doar în parte interferente, iar poeticul este în acest caz, ca ºi
în altele, impur, dar mai cu seamã integrator. Cât priveºte artisticul, el ar
avea rostul de a „a trezi o experienþã emoþionalã” (70). Dar trebuie spus cã
arta nu este doar emoþie, deºi pentru unii critici emoþia artisticã apare
suficientã, valorizatoare, chiar ierarhizatoare, în funcþie de reacþia lor, sã o
numesc astfel, seismic-emoþionalã. Emoþia din lecturã ar fi pentru ei intactã
în scriiturã, în operã. Mobilul ºi contradictoriul Ion Negoiþescu nu este
dintre aceºti critici. El dezvãluie nu doar emoþia artisticã, dar ºi inteligenþa
artisticã.
Prin Nicolae Balotã, care-l citeazã pe Paul Claudel, descoperã arta
trãitã „ca pe o virtute a raþiunii practice, ca pe un habitus” (Engrame, p.
171). Balotã gândeºte arta apocaliptic, valorile ei mor, ard ºi reînvie. În
negarea esteticului peren, absolut, Negoiþescu ºi Balotã se întâlnesc.
Esteticul (mai mult decât) suficient este detectat cu admiraþie în obsesia
esteticã genialã cea mai puternicã, existentã la Hölderlin ºi Mallarmé
(Însemnãri critice, p. 344). ªi L. Blaga este un homo aesteticus (76). Pávai
Mihály, un scriitor din Cluj, este prezentat ca „un estet desãvârºit, congener cu duhul estet-progresist” al lui T. Mann (Engrame, p. 211). Dar Negoiþescu rãmâne la neajunsul mutaþiei valorilor estetice, cum este formula lui E. Lovinescu, la inactualitatea prin precaritate a esteticului. Familia
Buddenbroock, romanul lui Th. Mann, „e o operã mare ºi clasatã, care nu
rãspunde, oricât de impozantã estetic ar fi sau, poate, tocmai de aceea –
întrebãrilor actuale” (213)! Esteticul ar fi nu emoþional, dar raþional, contemplativ, reflexiv. Criticul nu se fixeazã în privinþa certificãrii acestuia, înclinã când spre afect, când spre gând, se îndreaptã alternativ spre psihologic ori spre filosofic.
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Când citeºte un fragment din romanul lui Ismail Kadare, Generalul
armatei moarte, el îºi dezvãluie o clarã „indiferenþã esteticã” (271). Motiv
de refuz, probabil considerat suficient, mai mult decât elocvent. Nu-l emoþioneazã, poate nici nu-i rãspunde întrebãrilor personale. Dar nu face eroarea altora de a respinge lucrul artistic (oricum, nu direct) în mod absolut, adicã de a-i discredita pe potenþialii admiratori, trãitori de emoþie ºi de
gândire.
Între poeþi, la George Coºbuc indexeazã un proces vãdit de estetism ori estetizare (84). Alexandru Macedonski lui îi apare drept „poetul
vital, dar morbid prin estetism” (104). Noteazã „tonul dizolvant-estet al
poemului” (53) la „cerchistul” ªtefan Augustin Doinaº. Iar la eseistul
Doinaº criticul afirmã „gustul, vasta culturã poeticã ºi pregãtirea filozoficã
(esteticã în speþã)” (216). Nu diferit de Doinaº-poetul, celãlalt „cerchist”,
Ioanichie Olteanu, un autor „lucid estetic” (79), se dedã la „depoetizare,
sub semnul prozei mortifiante ºi al sarcasmului dizolvant estetic” (80).
Nina Cassian, în volume de poezie din 1966, 1967, 1969 (într-o vreme de
tolerare ideologicã limitatã, în analogie cu doctrina Brejnev, a criteriului
estetic), poartã „o armurã de amazoanã frumos ºi rezistent calculatã pentru orice campanii estetice” (66). Teritoriul estetic este (de)limitat, într-un
mod teoretic suveran. ªi la Vasile Nicolescu, om dedublat, autor care era
unul dintre cenzorii oficiali, existã versuri care „îºi au sursa în intelectul
unui homo aestheticus” (82). Pare a fi o constatare strategicã, de interesatã notare a virtuþii, în acest caz artistice, poetice, la un, în general vorbind, pervertit? Ludicul sau jubilaþia esteticã devine metodã de acces la autenticul existenþial ºi moral: „Dorin Tudoran exceleazã prin asocierea concretului cu moralul, metafora sa generalã cãpãtând o tentã de umanitate
care dã jocului estetic prea nobile justificãri personale” (288). Totuºi, esteticul nu este numai mijloc, dar ºi scop. Poetul Petre Stoica este „biruitor estetic”, iar la el „simbolul estetic precumpãneºte” (Alte însemnãri critice).
Iar în cazul prozatorilor? La M. Blecher, în Vizuina luminatã, „interesul estetic e scãzut” (Engrame, p. 122). Motiv zdrobitor de a trece
cartea pe lista celor ratate. O „viziune esteticã” impresionist-picturalã,
cum mai constatã criticul, existã într-un loc din Inimi cicatrizate.
Gãsesc în volum ºi acest pasaj complicat ºi obscur: „În Moartea lui
Ipu (nuvelã de Titus Popovici, n. MVB) lumea pe care scriitorul a hotãrât
s-o condamne nu are drept de recurs. Nu este estetic (s. I. N.) acest drept
(e meritul odios al artistului!) ºi, ca atare, moral (s. I. N.) apelul este respins. Iatã horticultura logosului (sic!) pe mãsura sa doveditoare.” (226).
Criticul pare a spune cã esteticul, deºi detestabil, este suveran cu referentul (istoria ºi tot ce o determinã, de la moral la celelalte). Perspectivã pe

53

Marian Victor Buciu
care, în exil, ºi-o va nega, ºi a cãrei inerþie regretabil învingãtoare o va
sancþiona la oricine o menþine. Ce ar vrea sã spunã, însã, cu „horticultura
logosului”, cu referinþã, pare-se, la stil? Îngrijirea sau grãdinãritul cuvântului ajunge probatoriu sui generis…
Esteticul auctorial, mai întâi, implicit ºi al operei, poate fi o primã
evidenþã stãruitoare pentru critic: „Ceea ce îþi impune mai întâi la D. R.
Popescu este simþul estetic foarte dezvoltat al scriitorului.” (140) Particularizând, criticul dezvãluie la acest prozator mascarada ca „modalitate esteticã” (146). Dar ºi „aparenþa «esteticã» a demoniacului” (147). De data
aceasta, demonicul nu mai aduce accentul propriu artistic, în mod decisiv, esenþial. Comediograficul îl dominã.
La Iulia Soare, prozatoare apropiatã de critic îndeosebi biografic,
descoperã „imaginarul (s. I. N.) estetic mai puternic revelator pentru realitate decât realitatea însãºi” (156). Poate face comparaþia, pentru cã îi este
cunoscutã materia de viaþã din care s-a plãmãdit ºi copt proza, criticul recunoscându-se undeva ºi ca personaj.
Iatã ºi o comparaþie între doi prozatori ardeleni din epoci diferite,
pornind de la referinþa strict regionalistã. Contemporanul Marcel Petriºor,
povestitorul, „nu are nimic comun cu estetismul lui Pavel Dan” (159), interbelicul, primul fiind însã „un «estet» al ardelenismelor, dar lipsa de
ostentaþie metaforicã face mai trainic epicul prozei sale” (160).
Horticultura logosului devine iar decisivã retoric ºi stilistic, prin segregarea tradiþionalistã a genurilor. Teza ar fi aceea cã proza sã fie prozaicã, iar
poezia poeticã… Iar estetismul ar fi o metodã inabilã de a confunda
proiectele ºi conºtiinþele creatoare.
Un text epic, apãrut într-o revistã, este „uºor literaturizat, uºor sofisticat estetic”, dar apreciat pentru „control estetic” (275). Criticul acuzã
lipsa de „justificare esteticã” la un debutant, tot într-o revistã, fiind echivalatã cu „aberaþia poeticã” (285), adicã ilogica poeticã. În sfârºit, mai cere unui tânãr autor de aforisme o selecþie „cu maximã asprime esteticã” (287).
Criteriul estetic este pe deplin ºi criteriu critic?

Din vol. Ion Negoiþescu: singularitate ºi (l)abilitate,
în curs de apariþie la Ed. Tracus Arte
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Interviurile Familiei
Leo Butnaru

Format într-un spaþiu
ºi eminescian, ºi
urmuzian, ºi
caragialian, dar ºi
dostoievskian
Hristina Doroftei: – Aþi debutat în 1976 cu placheta de versuri „Aripã
în luminã”. Cum erau debuturile în acea perioadã în Moldova?

Leo Butnaru: – Probabil, debuturile de pe atunci erau asemãnãtoare altora, care se mai întâmplaserã pe lume. ªi unor tineri, în generaþia
biologicã a cãrora mã încadram, post-adolescenþi cu destine fragile încã,
dar supuse, sau autosupuse deja tentaþiei de manifestare irezistibile, li se
potriveau consideraþiile lui Lusi Lavelle despre junele nerãbdãtor, „însetat
sã constrângã cursul duratei ºi sã treacã peste etapele schimbãrii, pentru
ca sã obþinã, fãrã nicio maturizare, efectele cele mai noi ºi cele mai
impunãtoare”. Vibram ºi eu, probabil, de acea nerãbdare, de ispita de a
face, de a crea. Mã automobilizam, mã autosupravegheam, mã autoanalizam (...chiar, dupã un manual al unui psiholog sovietic, Levi, fãceam... auto
trening/ autosugestii!), uneori simþind „clar” cã firea mea e cuprinsã,
parcã, de o intuiþie „neclarã”, de o vagã înfiripare a acesteia ca o scriiturã
încã neformulatã. Eram, concomitent, þãrãnaºul de ieri, romantic, visãtor,
însã deja ispitit de modernitatea scrisului, chiar de avangardã. Îmi gãsisem
ºi un profesor de nãdejde: revista „Secolul 20”, pe care nu cã o citeam, la
Biblioteca Naþionalã, ci, nu exagerez, o studiam. Ea îmi deschisese alte
piste de intrare, ca lector, dar ºi ca poet debutant, în misterioasele
împãrãþii ale literaturii universale înfãþiºate, în special, în modernitatea,
experimentalismul ºi filosofia ei cu totul diferit de ceea ce ni se spunea la
cursurile de la jurnalismul ºi filologia universitarã chiºinãuianã.
Astfel cã, vorbind de formarea unui june poet care chiar a ajuns
poet, sã nu se ia în consideraþie strictamente perioada opresiunilor ideologice (uneori, dure de tot) în care i s-a întâmplat debutul, pentru cã lecturile, dacã erau alese în alte perspective estetice, ideatice, în general artistice, în ce mã priveºte îmi permiteau o evoluþie în paralel cu stupizenia
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pseudo-artisticã, pe care partidul buldog o dorea generalizatã. Aº zice cã
eram þãrãnaºul care se debaraseazã, în mod accelerat, de naivitate.
Astfel cã, din aproape în aproape... infinit, al firii, al subconºtientului tãu ºi al generalei entropii literare universale, avea sã vinã ºi momentul
de la care încolo începi sã ai mai multã încredere în propriile tale pãreri
despre cele citite, despre un poem sau altul, o nuvelã sau alta, un eseu sau
altul. Chiar despre propriul tãu scris. Atunci, în firea ta, debutezi, prinzi
contur ca exeget, ca evaluator, sã zicem… auto-autorizat în artã, esteticã
etc. Atunci prinzi a pricepe cã poezia ºtie ºi spune despre noi ceva, de care
noi înºine nu bãnuiam cã ar exista în conºtientul, subconºtientul, raþiunea
ºi sensibilitatea noastrã.
Ceea ce mãrturisesc, constat acum nu cade sub incidenþa laudei de
sine din motive ce pot fi certificate, verificate, puse în relaþii cu probe
scrise, sã zic aºa, cu ºirurile de note din tabelele ºcolare ºi matricola universitarã, dar, bineînþeles, ºi cu cele din opiniile criticilor literari. Vreau sã
spun cã am fost un adolescent, un tânãr atras irezistibil de studiu, de cercetare, experiment, toate intersectate ºi de preocupãrile pentru filosofie, pe
care, în mãsura în care mã pricepeam ºi aveam vocaþie, m-am strãduit sã
le infiltrez, sã le dozez în ceea ce scriam – poezie, eseu, prozã, opinii literaturologice. În mãsura în care nu riscam sã iau o notã care sã-mi ameninþe
bursa studenþeascã, mã eschivam de la „plenitudinea” unor anoste cursuri
universitare, superficiale, tendenþioase, stupid ideologizate, ºi rãtãceam
prin libertatea de expresie a lumii ca literaturã, istorie, filosofie, angrenaje ideatice captivante, respiraþii la zi cu scrisul românesc, care, la începutul
anilor ºaizeci, îºi recãpãta stilistica ºi dezinvoltura din interbelic.
În studenþie, eram continuu emoþionat într-un netrecãtor freamãt
al speranþei cã natura primordialã a predestinaþiei poetice mi s-ar putea
releva ºi mie, în chip ocult, poate, – de ce nu? – precum zeului Odin din
poemul nordic „Havamal” din Côdex Regius, în care el, Odin, vorbeºte
despre sine, concomitent, la persoana întâi ºi persoana a doua, întru
integritatea aceluiaºi: „rãnit cu lancea ºi sacrificat lui Odin, eu însumi sacrificat mie însumi, fãrã sã mãnânc ºi fãrã sã beau, iatã cã ruinele la chemarea
mea se revelarã”. (Mie însã mi se revelau construcþii fastuoase, printre
care, probabil, erau ºi turnuri, contraforþi care speram sã mã ocroteascã ºi
sã mã înalþe...) Astfel se ajungea, parcã, în cuprinsul misterelor ºi la darul
poeziei, ca într-un ritual de iniþiere para-ºamanicã. Recunosc ºi îmi
amintesc cu intensã emoþie cu câtã înfrigurare parcurgeam zeci de cãrþi
„de specialitate”, în tainica iluzie cã mi s-ar putea revela tocmai rãdãcina
rãdãcinilor din care purcede poezia; sã aflu cum se întâmplã acest miracol ºi, eventual, sã însuºesc ºi eu ceva din cvasiocultismul lui. Cred cã e o
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stare de cândva, despre care ar putea mãrturisi mai mulþi poeþi la maturitate.
Iar debutul propriu-zis mi s-a întâmplat încã pe când eram elev în
anul terminal al ºcolii medii ºi când colegul ºi prietenul meu Costicã
Munteanu, prin clasa noastrã, dar ºi prin celelalte douã clase de-a zecea
paralele flutura (Vedeþi ce avem noi? Un poet!), ca pe un drapel, ziarul
republican „Tinerimea Moldovei”, în care, pe 5 mai 1967, îmi fuseserã
publicate primele versuri. Pe urmã, am frecventat mai multe cenacluri –
„Eminescu” la Universitate, „Luceafãrul” la ziarul „Tinerimea Moldovei”,
„Mioriþa” la Biblioteca Republicanã, cel de la Casa Municipalã a
Tineretului, în unele din ele fiind printre protagoniºti. Ba chiar, pe atunci,
se þineau ºedinþe de cenaclu ºi la Politehnicã, Medicinã. Dupã care
chingile ideologice prohibitive au prins a se strânge tot mai mult.
Manuscrisul primei tale cãrþi putea sã aºtepte câþiva ani în sertarele editurii. Aºa s-a întâmplat ºi cu prima mea carte pe care, totuºi, a izbutit sã mi-o
promoveze criticul ºi redactorul de editurã Ion Ciocanu. Dupã apariþia ei,
cineva scrisese: „Ce poet ambiþios acest L.B.! Pe parcursul întregii cãrþi nu
a comis nicio pereche de rime”. Adicã, versul liber mai era privit cu
destulã suspiciune de ciclopii realismului socialist.
Hai sã-þi dau un exemplu din acel prim volum al meu, un poem pe
care mã tot roagã sã-l citesc prietenul Ion Mureºan. E la pagina 17 a cãrþii
„Aripã în luminã” (a doua aripã e în obscuritate, în întuneric, în neºtiinþa
ce se poate întâmpla mâine): „Purpuriu e tractorul trecând peste câmp/
ca un enorm mac sunãtor/ ce-ºi afâneazã solul din jurul/ propriei sale
tulpini.// Hei, hei! Cum e,/ trac-to-ris-tu-le,/ ziua întreagã sã vezi ciocârlia,/
dar sã n-o auzi?”
Peste decenii, aveam sã mã întâlnesc în acea idee de demult (din...
socialism!) cu un þãran din Þara Loviºtei care, într-un dicþionar folcloric de
investigaþie, la întrebarea „Cum se nasc balaurii?”, a dat urmãtorul rãspuns:
„Din oameni care, timp de ºapte ani, n-aud cântec de privighetoare”.
Ei bine, satrapii de la ideologie de pe atunci decenii la rând nu auziserã vreo ciocârlie, vreo privighetoare. Tocmai ei, în septembrie 1976, mau scos din pâine de la ziarul „Tinerimea Moldovei”, pentru promovarea
unui eseu, în care era pomenit ºi munteanul pro-unionist Grigore
Alexandrescu, prieten cu moldoveanul pro-unionist Mihail
Kogãlniceanu...
H.D.: – Aveþi o strânsã legãturã cu scriitorii din România, sunteþi prezent
la majoritatea evenimentelor literare importante... Ba mai mult, Mihail
Gãlãþanu afirma prin 2008 cã „Leo aparþine organic literaturii române.
Ai spune cã trãieºte la Bucureºti, Rãdãuþi sau Râmnicu Sãrat”. Nu v-aþi

57

Leo Butnaru
pus niciodatã problema (la modul foarte serios) de a vã muta în România?

L.B.: – În ianuarie 1992, mi s-a acordat premiul revistei „Luceafãrul”
pentru poezie, serie nouã, ºi revista, ºi premiul, acesta reluat dupã ani de
ne-acordare. Dupã ceremonie, Laurenþiu Ulici, care avea sã-mi devinã
unul din marii ºi generoºii prieteni (atunci, am fost gãzduit în apartamentul sãu de pe strada Apolodor), la un moment dat îmi spuse: „Vino la Bucureºti. Te angajez în redacþia Luceafãrului. Peste un timp vom putea sã-þi
gãsim o locuinþã”.
E de înþeles cã o astfel de ofertã nu putea sã nu mã... cutremure,
cumva. Din mai multe motive. Astfel cã m-am gândit, am cumpãnit. În
fine, pe cei mai mulþi prieteni din dreapta Prutului urma sã mi-i fac (ºi,
mulþumesc Domnului, în ani, peste ani, aveam sã mi-i fac, deloc puþini, ºi
ei sunt o adevãratã bogãþie a destinului meu de om ºi scriitor), pe când cei
de la Chiºinãu... nu mã lãsau, sufleteºte, sã mã despart de ei. Aveam uºor
peste patruzeci de ani, fiind intrat pânã peste cap în toate ale lumii, ale
destrãmãrii URSS, ale necesitãþii independenþei, libertãþii ºi demnitãþii în
Estul Românesc, zis Republica Moldova. La Chiºinãu se trãia ºi periculos,
dar ºi antrenant, captivant, instructiv pentru un scriitor. Încât, la un
moment dat, mi-am zis: Dar Chiºinãul, având o populaþie în jur de un milion de suflete, e de fapt al doilea oraº românesc important, dupã
Bucureºti. Are cam 10-12 teatre, salã cu orgã, cam zece universitãþi,
ambasade, chiar ºi... circ etc., etc. Cine vrea sã priceapã ºi sã se afunde în
existenþa sa, va înþelege cã, pe lângã faptul cã e, ca mai toate oraºele
româneºti, ºi eminescian, ºi urmuzian, ºi caragialian, e ºi – dostoievskian.
E urbea cu substraturi, unele dramatice, care nu pot sã nu-l ademeneascã
pe un scriitor român care, la Chiºinãu, bineînþeles cã îºi va contura un destin oarecum diferit, dar deloc mai puþin interesant decât al colegului sãu
din Bucureºti, Iaºi, Cluj, Craiova, Oradea... Astfel cã, dragã Hristina, eu nu
doar am legãturi strânse cu scriitorii din România, ci chiar sunt unul dintre ei. Deloc puþini colegi cred cã aº locui la Bucureºti sau în alt oraº din
dreapta Prutului, încât, când ne întâlnim, cineva dintre ei mã întreabã:
„Când ai mai fost pe la Chiºinãu? Ce mai e pe acolo” Motivul ar fi legat ºi
de faptul cã cele mai multe cãrþi ale mele, personale sau traduse, apar la
Bucureºti, Iaºi... Cã deloc puþine rubrici pe care reuºesc sã le þin sunt în
unele reviste tot din dreapta Prutului, pe care, într-un poem, îl conjuram
sã nu devinã... apa sâmbetei. Iar pentru ca sã nu devinã, totuºi, cred cã ºi
locul meu e la Chiºinãu, unde mai e, mai e de combãtut rãul propriu-zis
sau doar rea-intenþia, minciuna.
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H.D.: – V-aþi dezvoltat într-un spaþiu multicultural, complex, dar ºi dificil
din punct de vedere politic. Cât de importantã a fost multiculturalitatea
în devenirea dumneavoastrã ca scriitor?

L.B.: – Probabil, unele momente ale rãspunsului le-am anticipat în
cele spuse mai sus. Nu ºtiu dacã multiculturalitatea este importantã, poate
chiar o fi într-o anume mãsurã, mai însemnat pãrându-mi-se ca scriitorul
sã înþeleagã cã, odatã aflându-se în cuprinsul acestui fenomen pestriþ, uneori discordant cu el însuºi ºi cu cele pe care le înglobeazã, trebuie sã „profite” de el în formarea sa ca profesionist al scrisului, în primul rând... chiar
scriind. Poate, intuitiv, de aici porni ºi imboldul þãrãnaºului ce prinsese a
se orãºeniza sã þinã un jurnal, începând cu anul 1969, pe când era student
la jurnalism, anul trei (Student pe timpul rinocerilor).
Multiculturalitatea (la sovietici...) însemna ºi mult rãu socio-politic,
rãu imperialist, însemna deznaþionalizare, cãrora, în mãsura curajului ºi
abilitãþilor tale de tânãr scriitor, jurnalist încercai sã te opui. Concomitent,
cãutând celãlalt capãt al pandantului, întru echilibru (iluzoriu, probabil,
dar totuºi jinduit), îþi dãdeai seama ºi de unele foloase pe care le-ai putea
avea pentru creaþia ta, pentru formarea ta ca literat, de dorit – nu unul de
duzinã (fie aia sovieticã sau socialist româneascã, din respectivele timpuri). Unele din acele avantaje, foloase (e greu sã le zic... privilegii, dar
poate, unele din ele, chiar erau), cum ar fi fost ºi cunoaºterea unei limbi
de largã circulaþie (ne era impusã, o blestemam sau doar ironizam, însã nu
puteam nicidecum sã nu þinem cont de ea), limbã de legãturã între alte
limbi, alte literaturi, alte culturi, alte prietenii. Da, ºi prietenii, pentru cã ºi
pânã astãzi eu unul am rãmas prieten cu mai mulþi tineri, debutanþi colegi
de pe atunci, cu care ne întâlneam la festivaluri ale tineretului de creaþie
din ex-URSS. Sã zicem, Antanas Joninas, poet cu care ne-am întâlnit, în
1976, în Tadjikistan, actualmente el fiind preºedintele Uniunii Scriitorilor
din Lituania, academician. Ne vizitãm reciproc, punem la cale fapte literare româno-lituaniene. Sau Leons Briedis din Riga, pe acest amic leton
cunoscându-l încã din studenþia noastrã, el fãcându-ºi studiile la...
Chiºinãu. Astãzi Leons e un reputat poet leton, tradus ºi în româneºte, eu
unul editându-i la Iaºi un volum de versuri. David Muradian din Armenia.
Þin legãturã cu vechii/tinerii mei prieteni ucraineni ºi ruºi, pe care i-am
cunoscut încã pe la sfârºitul anilor ºaptezeci, secolul trecut, astãzi colaborând la traducerea mai multor antologii, ei fiind generoºi, ajutându-mã.
Alte avantaje/foloase ale multiculturalismului? Fenomenala literaturã a lui Tolstoi ºi Dostoievski, Goncearov ºi Bunin, Turgheniev ºi
Saltîkov-ªcedrin, Cehov ºi Gogol (dau marile nume într-o… dezordine
axiologicã, aºa cum îmi vin în memorie). Creaþia uluitoarei avangarde
ruse, cu Hlebnikov ºi Maiakovski, Burliuk ºi Krucionîh, Mandelºtam ºi
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Þvetaeva, Gumiliov ºi Harms, Pasternak ºi Ahmatova etc., etc., unii dintr-aceºtia, ca ºi predecesorii lor, de-a dreptul geniali sau atinºi de geniu. Apoi
Nabokov, Platonov… Mai târziu, Erofeev (Veniamin), ªukºin…
Alte privilegii? Samizdat-ul tãios, vârf de lance al intelectualitãþii în
lupta cu bolºevismul.
Apoi, pe la 18-20 ani, trãisem ciudat-înfiorãtorul sentiment al unui
posibil globtroter, care strãbãtea deja distanþe fascinante ca mãrime ºi
diversitate peisagisticã, dar mai ales umanã. Cãlãtoream cu avionul, vaporul, cu trenul, cu automobilul.
S-o fi „insinuat” ceva în poezia, în literatura, în eseistica/jurnalistica
mea din acele întâmplãri ºi deplasãri prin... multiculturalitate? Mi-or fi ele
descãtuºat, dar ºi „reglat” optica imaginaþiei, fanteziei, visului, dorinþei de
libertate, diversitate?
Sigur, miºcarea prin ºi întru metamorfoze era imposibil sã mã lase
acelaºi moldovean/român dintre Nistru ºi Prut. Iar pentru un poet, pentru un jurnalist ºi un viitor prozator ºi traducãtor însemna ceva posibilitatea de a vizita mai multe state, zise republici sovietice socialiste unionale. Bucuria, curiozitatea, aviditatea de a hãlãdui prin oraºe excepþionale ºi
atât de diferite (de... multiculturale, nu?) – Odessa, Riga, Tallinn, Vilnius,
Kiev, Minsk, Duºanbe, Taºkent, Samarkand, Kazanul tãtãresc, Habarovskul
de pe malul Amurului, bineînþeles Moscova ºi Leningradul etc., etc. Privilegiul de tânãr poet cãruia îi sunt traduse ºi publicate, chiar în antologii,
poeme la Tbilisi, Riga, Kiev, Moscova, Erevan...
ªi astãzi se întâmplã sã discut cu colegi de-ai mei din Bucureºti, Iaºi
sau din Paris (Bujor Nedelcovici) despre marea (în momentele în care era,
totuºi) cinematografie a regizorilor de genul ºi geniul unor Tarkovski, Danelia, Loteanu, ªukºin, Koncialovski, Reazanov, Mihalkov, Gaidai,
Bondarciuk... Dar ce filme aveau georgienii!
Marile teatre din Moscova sau Leningrad, din Þãrile Baltice, Gruzia,
Armenia… Unele dintre ele au avut turnee ºi la Chiºinãu. În altele am intrat
chiar acolo, la vatra lor. Cu unii dintre actorii lor am dialogat pentru presã.
Muzeele celebre în... univers, ca sã amintim fie doar de „Puºkin” din
Moscova ºi Galeria Tretiakov, Ermitajul din Leningrad, Lavra Pecerska din
Kiev… Muzeele istorice cu uimitoare tezaure naþionale ºi internaþionale
din capitalele republicilor-state, de care spuneam ceva mai sus.
Lanþuri muntoase ºi fluvii grandioase, de la Bug la Amur, din
Carpaþi la Pamir, „trecând” peste Volga, Don, Nipru etc. Marea Neagrã,
Marea Balticã, Lacul Sevan, Lacul Baikal, Siberia, Orientul Depãrtat, în
poalã cu gheþarii Oceanului de Nord…
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Nu, nu zic cã mi-aº fi dorit acele ºi alte… – foloase? avantaje? –, inclusiv cele ale multiculturalismului. Însã, în concluzie, nu pot sã nu-i fiu recunoscãtor Spiritului Suprem ºi muzelor Olimpului, lui Hermes, în mod special, cã m-au îndrumat ce sã fac cu ele, cum sã convertesc esenþele lor tari
în destinul meu întrupat în cuvânt, în literatura românã (dacã nu spun totuºi niºte vorbe prea mari...).
Onest vorbind, eu mi-aº fi dorit sã fiu printre colegii mei de generaþie care studiau la Universitatea din Bucureºti sau la cea din Iaºi ºi care
frecventau cenaclurile lui Crohmãlniceanu, Manolescu, Martin; care scriau la curajosul „Dialog” ieºean sau la „Echinoxul” clujean, la „Familia” în
care debutase Eminescu... Numai cã, fiind privat de privilegiile pe care le
aveau ei, am þinut, chiar metodic, pot spune, sã le folosesc pe cele pe care
mi le sugera destinul nemulþumit de puterea comuniºtilor, de imperialismul ruso-sovietic.
În pofida sârmei ghimpate de la Prut, dacã renunþai la iluzii de
avansare nomenclaturistã, puteai sã-þi pui la cale tu însuþi propriul noroc
de a uni fenomene într-o sintezã intelectualã personalã, dat fiind cã erai la
curent cu ceea se întâmplã în literatura românã, în cultura românã în general. Îi cunoºteai pe Voznesenski, Ahmadulina, Evtuºenko etc. concomitent cu atât de fireasca pentru tine cunoaºtere a lui Stãnescu, Sorescu etc.
Citeai „Literaturnaia gazeta”, revistele „Novîi mir” sau „Inostrannaia literatura”, însã, spre fericirea ta, aveai acces ºi la „Secolul 20”, „România literarã”, „Luceafãrul”, „Contemporanul”, la superbele colecþii editoriale
„Poesis”, „Cele mai frumoase poezii”, „Orfeu”, „Romanul secolului XX”,
„Eseu”, „Cogito”, „BPT”, „Clasicii filosofiei universale” etc.
H.D.: – Mai mulþi critici literari (Rãzvan Voncu, Natalia Lihtenfeld etc.)
au observat preferinþa pentru metaforã, iar Cristina Chiprian vã defineºte lirismul (în revista „Scriptor”) astfel: „o poezie ce transfigureazã
metaforic orice element al realitãþii contemplate, supus interpretãrii. Ca
un alt rege Midas..., pe orice pune mânã, înþelegând prin aceasta cã orice
idee izvorâtã din contemplarea universului, se transformã în imagine
poeticã”. Puteþi comenta... comentariul?

L.B.: – Am vrut sã încep cu „probabil”, dar nu: sunt sigur cã, în comparaþie cu alþi confraþi (e drept, nu puþini din ei numiþi pe nedrept poeþi,
în special cei care, nefiind în stare sã dea bijuteria vreunei metafore, „excomunicã” metafora din poezie, încercând sã spunã cã ea… nu e bunã, cã nu
e…); aºadar, în comparaþie, sau ne-comparaþie cu alþi poeþi, firea mea e una,
cred, modelatã altfel, cu un apetit necurmat pentru asociativ, comparaþia
neordinarã, în fine – pentru metaforã. Nu ºtiu dacã astfel de calitãþi, de
disponibilitãþi pot fi modelate, orientate, stimulate, însã ele confirmã una

61

Leo Butnaru
ºi bunã: lumea, cosmosul, deschisul ºi tainicul sunt inepuizabile pentru
travaliul metaforic, pe care eu îl consider superior în artã. Metafora oferã
semnificaþii noi unor alte semnificaþii. Le dubleazã sau poate chiar le multiplicã.
Pentru mine metafora rãmâne a fi dominanta trans-nuclearã a
poeziei. Ea este câmpul, spaþiul imens dintre principiul prim (arche) ºi
esenþa ultimã (dacã putem cuteza a ne imagina posibilitatea acesteia) a
poeziei. Ideea de frumuseþe supremã, de act pur, dar ºi de „substanþã”
(idee), de ideal poetic, dacã vreþi.
H.D.: – Grupurile literare existã peste tot ºi se formeazã cu scopuri pozitive, dar uneori mai alunecã ºi pe o pantã a orgoliilor. Cum sunt acestea
în Moldova? Ele ajutã sau îngreuneazã evoluþia literaturii ºi a scriitorilor
sãi?

L.B.: – Încã de acum câþiva ani, se mai vorbea despre imperativul
sincronizãrii literare româno-române de pe cele douã maluri ale Prutului.
Azi s-a ajuns deja la concluzia cã aceastã sincronizare s-a ºi produs. A spus-o
inclusiv Nicolae Manolescu la o emisiune a redacþiei Chiºinãu a TVR,
domnia sa vorbind de la Bucureºti, eu cu Arcadie Suceveanu fiind chiar în
studio. Cei mai buni autori din Interriverania pruto-nistreanã sunt luaþi în
serios de cei mai titraþi exegeþi literari din pretudindenea româneascã ºi
nu numai. S-au învrednicit de Premiile USR, de Cununa de Laur a
Turnirului de Poezie al USR. Tineri colegi chiºinãueni au câºtigat Premiul
Naþional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opus Primum (pentru debut literar). Astfel cã, dacã scriitorii noºtri intrã în vreun grup literar, acesta este
unul panromânesc, fie de la Braºov, Bucureºti, Cluj... La Chiºinãu, un
„grup” nu are suficientã combustie artisticã ºi numãr de posibili constituanþi ai sãi, încât scriitorii buni sau doar... ambiþioºi se alãturã colegilor lor
din Þarã, ba chiar unii, în tandem moldo-român, chiar lanseazã manifeste,
pe care, precum se întâmplã de obicei cu manifestele (ne-au demonstrat
cu prisosinþã avangardiºtii!), mai apoi nu le mai respectã/ urmeazã nimeni. Acele „principii” ajung (dacã ajung, totuºi) a fi nimic mai mult decât
o paginã-douã de literaturã propriu-zisã. Cel puþin, astea sunt fascinantele
manifeste ale avangardiºtilor ruºi, din care am editat o antologie la Bucureºti...
H.D.: – Sunteþi pasionat de avangardismul european (mai ales
ucrainean ºi rus), aþi editat ºi tradus numeroase volume de avangardã.
De unde pasiunea pentru acest curent?

L.B.: – Dacã am fost pasionat, deja, asta e, nu e nimic de fãcut – acum sunt ca ºi legat... indisolubil de avangardã. „Convieþuim” ºi fãptuim de
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mai multe decenii, graþie acestui fapt în româneºte apãrând panorama
poeziei avangardei ruse ºi panorama poeziei avangardei ucrainene, antologii de prozã, teatru, manifeste din creaþia novatorilor neliniºtiþi, dar ºi talentaþi, din primele decenii ale secolului trecut. Apoi antologia intitulatã
„Avangarda – jertfa Gulagului”, care insereazã pagini din creaþia a 52 de
poeþi ruºi care au murit în lagãrele staliniste de concentrare sau au trecut
prin ele. Am editat antologii ºi cãrþi aparte din celebri autori, cum ar fi
Velimir Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Leonid Dobîcin (prozã), Marina
Þvetaeva, Osip Mandelºtam, Aleksei Krucionîh, Daniil Harms, Nina
Habias, Boris Poplavski, Tatiana Veciorka-Tolstaia ºi alþii. O altã antologie,
„100 de poeþi ai avangardei ruse”.
Deci, de unde a venit, cum s-a întâmplat, mi s-a revelat interesul, pasiunea, apropierea mea de avangardã?...
În adolescenþã, prin ultimele clase ale ºcolii medii, învãþasem ceva
ruseºte. Unde mai pui cã, un an, studiasem chiar la Chiºinãu, în ºcoala „Ion
Creangã”. ªi uite aºa, ca din senin, mã pomenesc ispitit de dorinþa de a traduce un poem de Serghei Esenin – „Beriozka” („Mesteacãnul”). Mi se
pãrea simplu, dar în viaþa mea (cât o avusesem pânã atunci, la 15-16 ani),
nu vãzusem ceva mai complicat de realizat în prozodie româneascã.
Atunci, la þarã, nu dispuneam barem de un dicþionar rus-român. Nici nu
ºtiam cã, provizoriu, ºi Esenin se încadrase avangardei literare, elaborând
cu alþi colegi manifestul imagiºtilor (la 1914). (Recitiþi ºi convingeþi-vã cã
poemele sale „Omul negru” sau „Spovedania unui huligan” sunt sui generis
avangardiste.) Iar când am devenit student la jurnalism ºi filologie, împreunã cu unii colegi recitam, sacadat, din metaforele futuriste ale lui Maiakovski, pe care, peste decenii, aveam sã le traduc chiar eu ºi sã le public la
Bucureºti într-o antologie a acestui autor:
Pe solzii peºtelui, lucios, de tablã
am citit chemãri de buze diafane.
Dar voi
nocturne aþi putea cânta
la flautul
înaltelor burlane?
În studenþie, am dat ºi de unele memorii despre avangardã ºi avangardiºti, cum ar fi cele din volumul lui Valentin Kataev, „Trava zabvenia”
(„Iarba uitãrii”). La acea vreme, ºi revista „Secolul 20” publica texte despre
ºi din avangardele europene... Cam de pe acolo, de pe atunci a pornit ataºamentul meu pentru fenomenologia novatoare, nonconformistã, verbocreatoare, energicã a avangardismului. Chiar dacã la jurnalism ºi filologie
nu ni se amintea de avangardã. Era ceva cvasi-prohibit în URSS. Însã, autori aparte, sau secvenþe din creaþia lor se puteau gãsi.
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Iar eu, peste ani, aveam sã trec în cea mai amplã selecþie din
poemele mele mai multe texte din prima-mi carte, Aripã în luminã, texte
în care nu doar implicit, ci ºi... explicit apare pasiunea mea, simpatia mea
pentru avangarda poeticã, pentru tematica, procedeele stilistico-metaforice ºi viziunile ei tehnicist-urbaniste.
Astãzi, ca ºi acum patru decenii, am convingerea cã poezia, proza
ºi eseistica unor avangardiºti au o contemporaneitate perpetuã (ne-dezamorsatã!), sub aspect estetic, ºi o valabilitate axiologicã incontestabilã. Ele
þin de creaþia care, parcã, nu a fost supusã patinei (brumei!) timpului. Plus
motricitatea, dinamismul – sã zic aºa – respectivei arte literare ce acþioneazã ca impulsuri generativ-înnoitoare, care îl poate stimula pe artistul timpurilor noastre, sugerându-i noi deschideri de orizonturi ideatice ºi
stilistice pentru propria sa operã.
De aia cred cã fenomenologia avangardismului, cu toate (sau cu cât
mai multe) ale ei este absolut necesar sã o cunoascã, chiar sã o studieze,
orice autor tânãr. Astfel dânsul va afla cã ceea ce, uneori, e dat drept noutate, originalitate, drept cu-cu-ri-gu literar inimitabil în zilele noastre, a fost
pus pe rol încã acum 100 de ani. Însã mai important e cã avangarda, în
special protagoniºtii ei, i-ar putea sugera junelui autor piste faste de
evoluþie a propriului sãu har, de descoperire ºi afirmare a propriei sale
vocaþii.
Concluziv, ar fi de spus cã, în tinereþe, ni se pot întâmpla lucruri,
care abia peste decenii îºi învedereazã adevãrata lor importanþã. Cred cã
pentru mine o astfel de întâmplare a fost chiar întâlnirea cu avangarda, de
care m-am ºi ataºat, mai curând intuitiv, ca de o fenomenologie magistralã
în orientarea generalã a artelor, dar ºi a… modelului de civilizaþie a lumii
noastre, din lumea noastrã, pentru lumea noastrã.
H.D.: – Dacã nu ar fi fost avangarda, ce aþi fi preferat? Dar dacã nu ar fi
fost literatura, ce aþi fi ales?

L.B.: – În copilãrie, în juneþe, pictam, încercam sã sculptez, confecþionam mãºti papier mâché, cântam la un instrument muzical, jucam
teatru, eram moderator la concertele elevilor... Probabil cã, ab initio, Cel
de Sus mã menise artelor ºi, dacã în apropiere de comuna mea, Negureni,
ar fi existat vreo ºcoalã de arte plastice sau de muzicã, nu se ºtie dacã nu
mergeam pe o altã cale a Muzelor. ªi nu este exclus ca, în picturã, sculpturã, în muzicã sã prefer de asemenea modernitatea descinsã din avangardism, preluând de la acesta tot ce e mai bun. Apoi mi s-a întâmplat sã traduc ºi din poezia avangardistã a unor mari pictori – Malevici, Chagall,
Guro, Kandinski, Filonov... În genere, ºi mulþi scriitori ai avangardei dese-
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Format într-un spaþiu ºi eminescian, ºi urmuzian, ºi...
nau sau pictau destul de bine, pentru a ne aminti de Maiakovski, Hlebnikov, Burliuk...
Cu o mai mare dozã de certitudine încerc sã cred cã aº fi rãmas tot
în vastele ºi fascinantele domenii ale artelor...
H.D.: – Aþi semnat cãrþi de poezie, prozã, eseuri, interviuri, traduceri.
Care este activitatea care vi pe potriveºte cel mai bine sau care vã oferã
cea mai mare satisfacþie?

L.B.: – Este importat ca, în toate, sã rãmâi în aria literaturii. De dorit,
cu o prestaþie convingãtoare. Aici nu ar fi operantã, probabil, remarca lui
Schopenhauer, conform cãreia orice limitare ne-ar face mai fericiþi. Filosoful susþinea cã, dacã sfera noastrã de atingere este mai concisã, suntem
mai fericiþi. Ei bine, fericiþi ar fi un termen prea grav aici. Probabil, cu atât
ne simþim mai bine. Dar dacã preocupãrile omului, deci ºi ale scriitorului,
sunt mai diversificate, cu atât acesta este mai expus neliniºtilor, supãrãrilor. Noi însã trãim în timpurile permanentelor diversificãri, extinderi
a sferei activitãþii noastre. ªi s-ar spune cã, din contrã, limitarea cuprinsului activitãþii omului i-ar pricinui acestuia neliniºti, insatisfacþii.
H.D.: – Sunteþi un traducãtor foarte implicat ºi valoros; procesul traducerii dilueazã sau potenþeazã mesajul ºi valoarea unei opere literare?

L.B.: – E o problemã pe care mi-am pus-o încã din adânci... tinereþi,
dovadã stându-mi sutele de fiºe din plicuri mari cu menþiunea „Traducere”, „Despre traducere”. Acum, peste decenii, îmi cad sub ochi ºi
unele conspecte, reinterpretãri dupã mari teoreticieni ai genului. Spre
exemplu, în martie 1974 notam în Jurnal unele idei sugerate de anumite
opinii ale lui Steiner, care se referea la unul din exemplele cunoscute din
traducerea Bibliei. Astfel, într-un numãr de limbi africane nu existã noþiunea de zãpadã ºi, deci, niciun cuvânt corespunzãtor, încât, sã zicem, echivalentul convenþional pentru alb ca zãpada nu e decât alb ca penele de
egretã.
Dar, combinat, alb-rece, cum e zãpada? Adicã, unde e aici ºi sugerarea frigului? Pentru cã, pardon, în opoziþie cu zãpada, penele „fac”... cãldurã, doveditoare/mãrturisitoare de/despre eterna parþialitate în traducere. Pentru cã nu existã traduceri totale, dat fiind cã limbile lumii diferã între ele. Fiecare limbã reprezintã un agregat de valori complex, istoric ºi determinat de colectiv. Plus cã, din experienþa creaþiei se poate concluziona,
fie ºi oarecât metaforic, cã existã limbaje dincolo de cuvintele noastre.
Argumentul împotriva traducerii rãmâne irefutabil numai dacã avem – folosind expresia lui Ibsen – „pretenþiile idealului”.
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ªi totuºi, în mod inevitabil, traducerea este un element major, poate
cã predominant în cultura omenirii, în þesãtura conºtiinþei noastre. Fãrã
ea, am trãi în mici parohii înfumurate, înconjurate de tãcere.
Prin definiþie, poezia luptã contra atingerii cu obiºnuitul. Aceastã
revoluþie creatoare stã chiar la baza unei poezii, poetul cautã sã ºocheze
prejudecãþile noastre, sã ne împrospãteze percepþia, sã ne-o revoluþioneze. Pe când traducerea poeticã ne îmbogãþeºte prin dezvãluirea propriei noastre... sãrãcii. Iar sinteza specificã dintre conflictul ºi complicitatea care se produc între un poem ºi traducerea sa creeazã impresia celei
de-a treia limbi.
Cu titlu de concluzie: De la traducere nu putem pretinde atât noutate în formã, cât, obligatoriu, – noutate de conþinut, de idei, pe care n-o
avusesem, pânã la acel moment, în limba (cultura) noastrã. Chiar dacã în
limba/cultura noastrã avem lucruri spuse cu mult mai plastic, mai
mãiestrite în toate ale lor, traducerea are „avantajul” de-a aduce din alte
spaþii sensuri noi, „dezvãluiri” estetico-psihologice inedite, pe care, cine
ºtie peste câtã vreme, le-am fi descoperit noi înºine.
Pentru ca sã ne apropiem de concreteþea fenomenologiei abordate,
în întrebare ºi rãspuns în curs, pot spune cã, atunci când lucrezi la
transpunerea în româneºte a unor texte mai speciale, cum sunt multe din
cele ale lui Velimir Hlebnikov sau Aleksei Krucionîh (ca sã dau doar o
pereche de nume din zecile posibile), te poþi surprinde la gândul cã, traducând, tu propui cititorului o partiturã, o interpretare. Pe baza textelor
lui Hlebnikov tu orchestrezi, apoi interpretezi româneºte câmpuri semantice, armonii sau dodecafonii. Elaborezi modul prin care sã potriveºti cât
mai adecvat, dupã înþelegerea ºi priceperea ta, modulele, pãrþile originalului dislocat din sine ºi plasat în albiile limbii, prozodiei, stilisticii româneºti. În muzicã existã note ca dat imuabil, pe când spiritul limbii, al semanticii trecute, cumpãnite în registru artistic, poetic e departe de rigiditatea portativelor notelor din partiturile muzicale.
Spre exemplu, transraþionalistul Aleksei Krucionîh a izvodit mai
multe cuvinte. În ruseºte, acest proces se numeºte „slovotvorcestvo”, pentru care eu am propus noþiunea româneascã de „verbocreaþie”, chiar
îndrãznind sã cred cã, pânã la urmã, ea va fi adoptatã ºi de DEX.
Însã la acest capitol se pot scrie tratate întregi, iar eu, în prefeþe sau
postfeþe, i-am dedicat traducerii ºi verbocreaþiei, în special, pasaje ample,
subcapitole.
9.VIII.2017
Interviu realizat de

Hristina DOROFTEI
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Cînd Bunelu meu începuse sã-i povesteascã întîmplarea unui vãr
venit în vizitã anume pentru a asculta relatãrile lui Ion de pe celãlalt mal
al Styxului, de unde tocmai se întorsese acasã dintr-o cãlãtorie în satul
de baºtinã de pe malul Nistrului, dupã o lipsã de treizeci ºi mai bine de
ani, tatãl meu, Emil, cu mult înainte de a fi „tata“, hotãrît cã diploma de
ISE nu-i convine, se afla în faza în care dãdea an dupã an examen la
Regie ºi pica, aºa cã, fãrã slujbã ºi simþindu-se cu musca pe cãciulã, îºi
fãcea de lucru cu o pensulã ºi niºte vopsea, cocoþat în vîrful unei scãri
înalte, în apartamentul de lîngã garã unde tocmai se mutaserã, ºi ceea ce
auzea trãgînd cu urechea îl impresionase atît de tare, mai ales cã se
potrivea unei ilustrãri cinematografice de manual, încît, la final,
aproape cãzuse cu scarã de tot.
Înregistrase tãcut, prefãcîndu-se cã-ºi vede de ale lui, excursia
începutã banal a tatãlui sãu prin împrejurimile satului natal, Ocolina,
cîndva aflat în judeþul Soroca, sat din care bunicul meu, sãrac ºi orfan de
tatã, plecase la facultate, pe la sfîrºitul anilor douãzeci, cînd aºa erau vremurile cã s-a putut duce sã facã Agronomia la Iaºi, unde sora lui, Nina,
studia Medicina ºi îl cunoºtea pe viitorul ei soþ, grecul Nicu Pantos, ºi el
student la Medicinã, dar care ºtia poeziile lui Eminescu pe dinafarã, ºi
unde Bunelu însuºi îºi cunoscuse jumãtatea, pe Alexandra, bunica al
cãrei nume îl port, deºi n-am cunoscut-o, cãreia apropiaþii îi spuneau
Saºa ºi cu care Bunelu colindase marile proprietãþi agricole, particulare,
regale ori de stat, dupã cum îi purta meseria lor de ingineri agronomi,
departe de satul de pe malul Nistrului unde expediau din cînd în cînd
cãrþi poºtale ilustrate, cum ar fi cea din Bucureºtii anului 1938, cu bulevardul pe atunci Brãtianu ºi blocul unde aveau sã locuiascã mulþi ani
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mai tîrziu, ilustratã pe spatele cãreia scria „Salutãri din Bucureºti, capitala României Mari“, cu toatã dragostea ºi mîndria cuprinse în niºte
cuvinte desenate într-o caligrafie dispãrutã de mult, sat unde bunicul
meu s-a întors ºi cu alte prilejuri înainte de „Pact“, nu ºi dupã ce între el
ºi Ocolina apãruse peste noapte o graniþã, dupã care, deºi numai bun de
front, ºi-a vãzut mai departe de meseria lui de inginer agronom „concentrat la locul de muncã“, burtoiul rãzboiului avea nevoie de crãpelniþã, ºi
era obligat sã se prezinte la datorie unde îl trimiteau Mareºalul ºi patria,
unde dacã nu în Basarabia lui, de unde românii, cînd au înþeles ei cã vin
bolºevicii ºi nu-i de glumã, au adunat tot ºeptelul ºi au venit cu el
încoace de graniþã, Bunelu, specialistul în mari exploataþii agricole,
însoþind, atunci, turmele, în rolul ciobãnaºului basarabean, în timp ce
mama lui, Maria, din nou capul unei tinere familii la strîmtoare, dupã ce
se îngrijise mai întîi de Virgil, fratele cel mare al tatii, alintat Costicã
înainte de naºtere, nãscut în 1940 la Piatra Neamþ, apoi de Saºa care-ºi
pierduse în gara Roznov piciorul stîng de sub genunchi, apoi de Saºa,
de Virgil ºi de tata, în special de tata, nãscut în 1943 la Cetatea Albã, fugise cu ei din calea ruºilor, ea, singura în putere, cã Bunelu se juca de-a
cowboy-ul, cum visa atunci cînd s-a înscris la Agronomie, aºa cã la
Ocolina rãmãsese doar sora lui Bunelu, mãtuºa Pelaghia, „colhoznicã“,
dupã cum completa tata în formularele pentru cadre ocupaþiile rudelor,
cînd la tatã ºi la mamã era simplu, cã erau ingineri, adicã mic-burghezi,
dar la bunicul din partea mamei se complicau lucrurile, ºi fusese instruit
de-acasã sã scrie „muncitor tãbãcar“ în loc de „proprietar de tãbãcãrie”,
de parcã dosarul n-ar fi fost compromis, oricum, de cealaltã mãtuºã, din
Grecia; ce departe pãreau însã toate, acum cã se prãpãdise Maria, stîlpul
familiei din Ocolina, cea rãmasã vãduvã cînd fiu-su avea ºase ani, dupã
ce soþul îi dispãruse în rãzboi luptînd pentru armata þaristã, nici nu se
ºtia pe unde, de-ºi fãcuse Bunelu un obicei, de cîte ori vedea prin vreo
delegaþie în strãinãtate cîte-un monument, se proþãpea lîngã el ºi parcurgea de sus în jos ºi de jos în sus lunga listã cu nume, doar-doar îl
gãseºte ºi pe al lui (uneori mai greºea ºi monumentul ºi rãzboiul), bunica tatii despre care el ºtia din poveºti cã, atunci cînd venise Revoluþia din
Octombrie, plecase de acasã ºi se întorsese cãlare pe un cal ºi mînînd
alþi cinci, cã deh, vãduvã de rãzboi fiind, Maria luase ºi ea ce socotise cã
i se cuvine ºi nu stãtuse la vorbe cu nimeni, ea care, deºi îl iubea pe
Stalin ca pe Ucigã-l toaca, pe la sfîrºitul anilor cincizeci, cînd se prinsese
cã Ion al ei putea folosi anumite pîrghii spre a înlesni diverse, îl pãcãlise
cã se duce doar un pic pînã acasã la Ocolina, sã-ºi vadã fata, pe Pelaghia,
dar nu se mai întorsese, ºi dacã n-aveam cu toþii noroc aº fi avut în dosar
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cã strãbunica a fugit în URSS; altul fusese însã motivul pentru care uneltise sã ajungã dincolo, voia pur ºi simplu sã moarã acasã.
Tata, regizorul aspirant, asculta înfrigurat povestea minunîndu-se,
încã de la primele secvenþe, cît de bine se preta pentru un transtrav,
procedeul de filmare în care se folosesc simultan ºi în sens contrar
transfocarea ºi travlingul, ºi care permite modificarea perspectivei cu
pãstrarea dimensiunilor personajului ºi a obiectelor din prim-plan, doar
fundalul apropiindu-se sau depãrtîndu-se, dupã caz, ºi nu-ºi dãdea
seama, dar fãcea ºi el un transtrav sentimental, cãci, de-acolo de sub
tavan, odatã cã fãcuse zoom pînã hãt, departe, peste Prut, aducînd în cadru unduirea molcomã a dealurilor verzi de pe malul Nistrului ºi miriºtea prãfuitã unde bîntuia Bunelu din poveste, ºi apoi fãcea ºi travelling,
însoþindu-ºi tatãl în cãlãtoria aceea însinguratã ºi grea, în lumea de dincolo, cãci graniþa devenise de la un timp o altã gurã rînjitã ºi strîmbã a
infernului, odatã trecut dincolo puteai la fel de bine sã fii în Siberia, un
dincolo de unde bunica nu mai revenise, ºi unde, dupã amar de vreme,
plecase ºi Bunelu, sã-ºi petreacã mama pe ultimul drum, ºi probabil în
tot timpul cît fusese el plecat tata simþise cã nu s-ar fi cuvenit sã fie acolo
singur, aºa cã i se alãturase acum, pe drumul retrãit, mergea în urma lui,
purtînd pe umãr aparatul de filmat, ºi parcurgeau împreunã, pas cu pas,
dealurile pe care Bunelu cãlcase de sute, de mii de ori ca sã scurteze drumul ºi pe care, uite, cãlca din nou dupã treizeci de ani ºi mai bine,
îndreptîndu-se, ca de atîtea alte ori, spre casã, doar cã nu mai era flãcãu,
era un bãrbat de ºaizeci de ani cu inima ºi picioarele grele, care îºi
fãcuse un rost la Bucureºti, unde îl aºteptau Saºa ºi cei doi bãieþi, ºi
venise la ai lui cei rãmaºi acasã, unii vii, alþii morþi; acum iatã cã, în
poveste, se apropia de sat, ºi totul în jur îi amintea de niºte vremuri dispãrute – mirosurile ºi înserarea ºi tãcerea aceea împietritã –, ºi Ocolina
ºi Nistrul se vedeau în zare ºi, de undeva din depãrtare, urcînd ºi coborînd ca ºi el, apãruse, în pustietatea aia, o siluetã pe care o vedea pe
cîte o culme de deal, cînd se întîmpla sã fie ºi el pe culme, ºi apoi dispãreau unul pentru altul, apropiindu-se totuºi, pînã cînd au ajuns suficient
de aproape, sau poate transtrav-ul crea iluzia asta, aducînd fundalul mai
aproape de Bunelu al nostru; era liniºte ºi silueta care între timp prinsese
conturul unui bãrbat cam de aceeaºi vîrstã s-a oprit ºi s-a auzit, molcom,
dar clar în tãcerea de pînã atunci a filmului:
— Bãi Ioane, tu eºti?
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Morfologia rãului
(exerciþiu de teodicee)

Faptul cã putem face cu uºurinþã rãul ºi cu dificultate binele
denotã o oarecare inclinare naturalã a omului spre rãu. Binele este mai
mult o opþiune cultivatã, rezultatul efortului de a uita rãul. Fiinþa se
deschide spre sine ºi spre alteritate doar dupã ce a uitat Binele ºi Rãul.
Cu ele, se închide corect în necesar. Dorinþa de cunoaºtere a Binelui ºi
a Rãului a aruncat datele gîndirii în impas. Nu poþi gîndi complet liber
pe ruinele subliminale ale unui pãcat. Rãul ºi libertatea – douã aparente
antinomii, fãrã care nici binele nu ar mai avea nici un sens. Binele e posibil doar dacã preferãm sã îl alegem tocmai pe temeiul libertãþii de a putea alege oricînd rãul. Dar de unde a învãþat omul sã fie rãu? Conºtiinþa
de sine stã, într-o anumitã mãsurã, la originea rãului. Faptul cã omul ºtie
cã este, dar nu ºtie pentru ce este, ce rost are în lumea în care a fost temporar aruncat. Revolta lui împotriva acestei neputinþe primordiale îmbracã toate formele de rãu. Dacã omul nu are nici un sens, nici binele
nu poate avea niciunul. Iar libertatea este doar iluzia de a cãuta sensuri
acolo unde nu existã. Pentru a fi bun ºi liber, omul trebuie sã devinã natura naturans. Rãul ne-a solicitat atît de mult, încît pentru Bine ne-au
rãmas întregi doar cîteva suspine. (Se pare cã, într-o primã încercare,
Creatorul l-a cam ratat pe om). Libertatea, ca ºi binele, se verificã doar
în prezenþa contrariilor acestora. În sine, libertatea umanã nu înseamnã
nici bine, nici rãu, ci doar ºansa opþiunii volitive a binelui sau rãului.
Libertatea este liberã doar cînd poate opta pentru oricare posibilitate a
sa. Dupã cum libertatea fãrã nici o limitã devine un non-sens. Valoarea
libertãþii este datã de propriile limitãri (libere). Nãscut liber, omul ºi-a
fãcut chiar din acest atribut o tentaþie a ne-libertãþii. Cãci libertatea ade-
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vãratã îºi conþine ºi propria sa negaþie. Altfel nu se poate vorbi de libertate ºi de voinþã liberã. Valoarea libertãþii este datã chiar de imposibilitatea practicãrii ei în mod absolut. Libertatea presupune toate datele posibililor ei, atît rãul, cît ºi binele. Binele nu se poate manifesta decît în temeiul libertãþii, al liberului arbitru. Rãul îºi face din libertate propria
limitã. Binele îºi cucereºte libertatea, rãul ºi-o anexeazã. Existã binele fãcut doar cu preþul rãului. Dupã cum existã rãul care este fãcut sub masca binelui. Cît e libertate ºi cît necesitate în actele omului? Binele ºi rãul
– douã mãºti interschimbabile, douã anomalii crescute pe acelaºi chip.
Chiar dacã alegem rãul cel mai mic cu putinþã, acest fapt nu
înseamnã cã alegem binele, ci doar cã îl preferãm într-o formã diminuatã. Diminuarea treptatã a rãului este un pas (bun) spre bine. Dar binele
se poate produce nu doar prin acþiunea de a diminua rãul, ci ºi prin cea
de a produce direct binele. Lipsa rãului nu înseamnã automat prezenþa
binelui. Aceastã lipsã este un pas (în gol) spre bine. Binele nu trebuie raportat la nici un grad al rãului, ci doar la mai-binele sãu. Nici un bine nu
poate fi cauza directã a unui rãu. Pe cînd orice rãu ar trebui sã fie cauza
suficientã pentru a dori binele. Orice formã de bine este doar un bine
relativ. Orice formã de rãu este un rãu absolut. Binele este chiar înfãptuirea binelui. Rãul începe cu ne-înfãptuirea binelui, cu ocultarea sa facticã. „Nu existã nimic mai bun decît binele”, era de pãrere F. Nietzsche.
Omul a învãþat rãul din neputinþa binelui uman absolut. Binele se reflectã doar în oglinda rãului pe care îl dislocã. Rãul se oglindeºte narcisiac în
propriul hãu, fiind neputinþa binelui de a-ºi putea fi propria cauzã.
Omul nu a descoperit rãul, el a constatat doar lipsa binelui, faptul cã se
poate descurca ºi fãrã el. Paradoxul binelui e acela cã orice dozã de bine
poate conþine o potenþialã dozã de rãu, pe cînd rãul nu conþine nici o
formã de bine. Binele are întotdeauna limite, rãul, doar ne-limite. Nu
înseamnã cã faci binele doar pentru faptul cã nu faci rãul. Numai modalitatea de „a îngãdui rãul în felul în care o face Dumnezeu este cea mai
mare bunãtate” (G.W. Leibniz). În mod ciudat, prea mult bine poate produce uneori rãul. Pe cînd prea mult rãu nu poate produce niciodatã binele. Paradoxul binelui constã în faptul cã poate sã nu fie tot timpul
moral. Raportate la absolut, chiar ºi faptele bune rãmîn insignifiante. Binele devine bine doar ca frumuseþe a gîndului, a vorbei, a faptei. Cînd
faci binele e ca ºi cum ai re-face parþial lumea.
Rãul este un accident al perfecþiunii. Într-o anumitã mãsurã, el nea fãcut (prin Cãdere) oameni. Rãul a lucrat mult mai mult la conservarea
speciei decît binele. Perfecþiunea nu creeazã, se autocreeazã. Dumnezeu a permis ca omul sã cadã în ceea ce poate fi. Demonul ne ajutã sã
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cãdem la cerere. Am decãzut atît de mult, încît nu mai cãutãm un om,
precum Diogene, ci cãutãm o... întreagã lume. Negãsind nici mãcar
omul, cu atît mai greu vom putea gãsi lumea. Cãci ea nu poate fi gãsitã
prin om. Rãul general se produce prin binele nemeritat pe care doreºte
sã-l obþinã fiecare. Cînd toþi doresc binele, fãrã sã facã nimic în acest
sens, rãul se instaureazã în acest hiatus. Rãul se produce din cauza acelora
care ºi-au aranjat binele prin fraudã. În rãu se poate progresa la infinit.
În bine – doar pînã la barierele eului. Rãul începe cînd omul este constrîns sã fie bun. Faptul cã omul face rãul ºi poate sã fie apoi fericit þine
de un minus creaþional. A fost aruncat neterminat în lume. Rãul este singura coordonatã inepuizabilã a omului. Ea va dãinui ºi dupã dispariþia
lui. La o privire atentã, se pare cã rãul este combustia acestei lumi. Binele este amînat pentru alte sfere. Problema e cã binele dispare, în timp ce
rãul se acumuleazã. Binele se evaporã dupã înfãptuire, rãul se sedimenteazã. De aici decurge impresia cã peste tot ar exista doar rãul. Aristotelic vorbind, binele este chiar plãcerea (trupeascã ºi sufleteascã a) binelui. Problema e cã ºi rãul poate produce uneori plãcere. I. Kant considera cã binele se obþine prin subordonarea fericirii faþã de imperativul
moral. Înþelepciunea binelui constã în a valorifica prioritar rãul. Orice
ajutã la transformarea omului într-unul mai bun este folositor, chiar ºi
rãul. Toþi se pricep sã comitã rãul, sã înfãptuiascã binele ºtiu tot mai puþini.
Cînd facem binele, fie ºi pentru o clipã, împrumutãm atributele lui
Dumnezeu.
Cine face binele doar din teamã, dupã o propoziþie a lui B.
Spinoza, nu este condus de raþiune. Mai exact, nu este condus de raþiunea binelui. Cãci numai binele conºtientizat este bun. Rãul este bun
doar dacã nu existã. Binele trebuie sã opereze doar cu posibilitãþile lui
bune. Putem observa, cãzuþi fiind în capcana limitelor variabile ale comparativitãþii bine/rãu, cã graniþa dintre ele se diminueazã pînã la confuzie. Totuºi, rãul nu poate fi în nici o circumstanþã bun, dupã cum binele nu poate fi rãu. Nu existã o raþiune rea de a produce binele, nici
una bunã de a produce rãul. Dupã Aristotel, atîta vreme cît ceva se aflã
doar în stare potenþialã, în el e datã posibilitatea ambelor contrarii,
adicã ºi a binelui, ºi a rãului. Contextul în care el afirmã cã „... Rãul va fi
Binele însuºi în potenþã” – în evoluþia potenþã-act - se poate concretiza
doar dacã rãul rãmîne o potenþã nedusã niciodatã pînã la capãt. Cãci nu
existã o potenþã rea în care binele sã se actualizeze ca bine. De aceea,
dupã Stagirit, actul binelui este mai bun decît potenþa sa, dupã cum
actul rãului este mai rãu decît potenþialitatea sa. Natura umanã poate fi
ºi decãzutã, abjectã, chiar criminalã. Rãul poate deveni bun doar pentru
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acþiunea noastrã limitatã, egoistã (ca efect paideic), dar rãmîne iremediabil rãu în context uman mai larg. Binele poate fi, în cele mai multe cazuri, în dezacord cu natura noastrã primarã. Binele este doar natura
noastrã bunã, nu ºi cea rea. Binele ºi rãul nu existã. Existã doar urmãrile
lor factice care umplu cu conþinut aceste inexistenþe. Rãul ºi binele
existã doar cînd facem rãul ºi binele. Creatorul nu a fãcut lumea nici din
bunãtate, nici din rãutate. A fãcut-o din ceea ce scapã mereu binelui ºi
rãului, adicã din libertatea absolutã care se origineazã în propria-i putinþã. Libertatea este începutul binelui ºi al rãului, fãrã însã sã le condiþioneze. Libertatea este liberã doar în perspectiva acestui binom. Iar
liberul arbitru este pasul voliþional fãcut spre libertatea proximã. Rãul
constituie cea mai rapidã formã de materializare a libertãþii. Binele se
leagã mai mult de refuzul anumitor libertãþi, rãul, de abuzul de libertate.
Binele este posibil doar dacã nu este obligatoriu. Binele ºi rãul – douã
modalitãþi de a fi liberi. Rãul rupe, pe seama libertãþii, din posibilitãþile
binelui. Bunãtatea omului este parfumul naturii sale. Nu existã oameni
buni în absolut. Existã doar oameni care amînã rãul. Binele reuºeºte
doar cînd rãul adoarme. Rãul reuºeºte chiar ºi împotriva binelui.
„Pentru ca rãul sã triumfe, este suficient ca oamenii buni sã nu facã
nimic” (E. Burke). Bunãtatea ne poate face una cu divinitatea. Rãul –
diavoli amatori.
Rãul, în cele trei ipostaze ale sale subliniate de Leibniz – metafizicã, fizicã, moralã –, rãmîne o fundãturã a gîndirii filosofice ºi teologice.
S-ar putea ca rãul sã fie doar preþul plãtit pentru libertatea umanã, pentru ne-îngrãdirea ontologicã a fiinþei. Deºi rãul poate pãrea mai degrabã
un gol al fiinþei, o non-fiinþare. Cãci cu adevãrat fiinþãm doar cît ne
putem menþine meliorist pe linia de plutire a binelui. Posibilitatea rãului nu presupune de facto actualizarea lui. Nimeni nu ne obligã sã facem
rãul. Numai omul poate transforma posibilitatea liberã a rãului în necesitatea sa. Dumnezeu nu anuleazã rãul, pentru cã ar anula libertatea, ci
încurajeazã opþiunea voinþei de a alege binele în mod liber. „Tocmai faptul de a nu fi temei, ci libertate, face ca Dumnezeu sã poatã fi origine a
rãului fãrã sã-i fie autor” (L. Pareyson). Rãul existã doar în mãsura în care
are ce anula, adicã prezenþa unui bine. Binele existã ca manifestare a
unei promisiuni, rãul – ca negare a oricãrei promisiuni (bune). Ca atare
– augustinian vorbind –, existã doar binele, pentru cã nu poate fi anulat
decît ceea ce existã. Orice tip de rãu trimite reflex la binele pe care,
parazitar, îl anuleazã. Sursa ºi etiologia rãului stau în chiar binele pe care
acesta îl poate anula. Existenþa lui presupune anterioritatea, id est dorinþa concretizabilã a binelui. Totuºi, doar mai-rãul pune în evidenþã mai-bi-
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nele. „Cine nu cunoaºte regiunile rãului nu cunoaºte mare lucru din
acest univers” (J. Maritain). Este smintitoare pentru noi coincidenþa perfectã a elementelor rãului ºi non-coincidenþa celor ale binelui. Toate
coincidenþele lucreazã pentru a se produce rãul ºi toate non-coincidenþele pentru a evita binele. Rãul se hrãneºte din neconcordanþele
binelui. În rãu, sîntem cu toþii profeþi, în bine, amatori ºi mefienþi lamentabili. Operãm mai mult cu edulcorãri ºi simulacre. „În locul binelui
avem utilul, în locul frumosului, folositorul, în locul adevãrului, împrejurãrile, în locul simpatiei, lucrativul, în loc de unitatea armonioasã, spiritul pragmatic” (S. Kierkegaard). Dacã rãul existã, înseamnã cã, în viziune creºtinã, el este bun, dacã e sã continuãm teodiceea augustinianã.
Binele nu se poate contura decît în perspectiva rãului pe care îl anihileazã. El nu existã decît în raport cu antinomul sãu. De fapt, binele ºi rãul
sînt doar interpretãri umane. Încercãri de a ne rãzvrãti împotriva a ceea
ce nu sîntem. Cînd ai toate posibilitãþile sã-l maltratezi pe altul, dar nu o
faci, nu înseamnã cã ai fãcut binele. Binele nu înseamnã a nu comite
rãul. Binele este doar facerea binelui. Nu existã bine în abstract. Binele
e singurul lucru pe care îl putem face fãrã aprobare de la Dumnezeu.
În porunca de a nu pãcãtui nu este încãlcat actul libertãþii, ca posibilitate opþionalã. Nu este încãlcat pentru cã pãcatul nu este o opþiune
a libertãþii, ci un abuz al acesteia. Preþul abuzului de libertate este pãcatul
ºi omul (prin Cãdere) a plãtit acest preþ. Cãderea este actualizarea libertãþii ca voinþã de a nu voi binele. Cãderea liber aleasã transformã rãul
(„posibilitatea cãderii”) din potenþã în act. Refuzînd constanþa binelui,
oferim ºansa instaurãrii posibilitãþii rãului. La Cãdere nu a fost preferat
direct rãul, ci nu a mai fost ales binele. Numai omul poate transforma un
bine transcendent într-un rãu imanent. Doar el poate transforma binele
în contrariul sãu. Iar a folosi binele ca pe un pretext al libertãþii rãului –
pe urmele pãcatului adamic - reprezintã maxima decãdere umanã.
Faptul cã omniscientul, omnipotentul ºi omniprezentul Dumnezeu preferã sã ne aplice „pedeapsa veºnicã” pentru unele pãcate vremelnice, în
loc sã ne fi reglat în zilele facerii sau sã ne recupereze în timpul vieþii
constituie o enigmã teologicã greu de explicat. Cum e posibil ca o
divinitate atotbunã sã creeze un om rãu? Si Deum est, unde malum? Et
si non est, unde bonum? Din cauza cãrui fapt omul, creat fundamental
bun, poate deveni, chiar ºi fãrã nici o necesitate ontologicã, rãu? Cum
poate bunãtatea infinitã a lui Dumnezeu sã tolereze rãul nostru efemer?
Omnipotenþa sa nu intrã în contradicþie cu bunãtatea sa supremã, neputînd contracara definitiv rãul? Cum de Creatorul perfect a preferat sã
producã o creaturã imperfectã, pe care vrea ulterior sã o recupereze?
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De ce Creatorul nu se implicã direct în coordonarea lumii, lãsînd acest
fapt pe mîna omului? Cum permite divinitatea sã existe oameni ticãloºi
ºi fericiþi? Aceastã nedreptate se ridicã pînã la cer.
Libertatea, ca libertate de a voi, stã la originea binomului
bine/rãu. Cãci libertatea nu se poate manifesta decît ca alegere, ca indefectibilã bifurcaþie opþionalã. Alegerea nu se poate face decît delimitînd
în limitele posibilului. Libertatea presupune o multiplicare nesfîrºitã a
tuturor posibilitãþilor, o opþiune de naturã dihotomicã. Faptul, în sine,
de a fi nu se împlineºte decît prin posibilitatea antinomicã, liberã ºi egalã, de a nu fi. Orice început are în structura sa posibilitatea libertãþii
ca dat fundamental al jocului existãrii. Noi putem comite (liber) binele
doar în contrast cu posibilitatea rãului (tot liberã). „Conceptul real ºi viu
de libertate este însã acela de putinþã a binelui ºi a rãului”, era de pãrere
F.W.J. Schelling. Fiinþa umanã a învãþat sã fie rea chiar de la libertatea
care îi deschide ºi posibilitãþile binelui. Cu alte cuvinte, a învãþat binele
chiar de la rãul posibil. Fiinþa umanã este singura care ºtie cã existenþa
sa este un hazard. Fiinþa este conºtientã cã, supusã fiind absolutei libertãþi, putea ºi sã nu fie. Faptul cã ºtie cã putea ºi sã nu fie, deºi este, poate
constitui încã o cezurã ce se instaleazã în voinþa de a nu voi tot timpul
binele maximal. Acest fapt reverbereazã în ea ca un etern ecou al unui
gol. Fãrã aceastã ºtiinþã, completatã cu atributele libertãþii liberului arbitru, omul nu ar fi capabil decît de binele derivat originar din natura sa
bunã. Dacã fiinþa iniþialã nu ar fi ºtiut cã putea ºi sã nu fie, ea nu era capabilã de nici un rãu. Ea ar fi fost, fãrã nici o opþiune, fundamental
bunã. Fãrã libertate, omul ar putea fi condamnat la un anumit fel de
bine. Numai cã acest bine nu ar mai avea nici un sens. Dacã rãul este
absenþa binelui, înseamnã cã ori de cîte ori nu alegem binele comitem
concomitent rãul. Rãul nu este doar opþiune a rãului ci, mai ales, refuzul
conºtient al binelui. Pentru a alege rãul este suficient sã refuzi înfãptuirea binelui. Totuºi, problema libertãþii nu lãmureºte decît parþial lucrurile, pentru cã omul, pe baza liberului arbitru, putea alege între gradele de comparaþie ale binelui, nu era nevoie ºi de cele ale rãului. Putem
fi total liberi în limitele variabile ale binelui, putem prefera un bine mai
mare sau mai mic, fãrã necesitatea comparativã a rãului. Puteam practica libertatea chiar daca eram creaþi iniþial ca fiinþe bune, lipsite de tentaþia pãcatului, neºtiind de binomul bine/rãu, chiar dacã, în subiectivismul imanent, oricãrui bine mai mic îi putem spune ºi rãu. Divinitatea
ne putea crea în afara dihotomiei bine/rãu, ne putea plasa în cea a
binelui, nemaivorbind cã actul creaþiunii nu necesita nici un fel de libertate acordatã post festum creaturii. Puteam fi creaþi oameni desãvîrºiþi,
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nu cãutãtori de desãvîrºire, dincolo de libertatea care se miºcã ipotetic
între dimensiunea precedentã a binelui ºi cea subsecventã a rãului.
Imperfecþiunea originarã a fiinþei, rãul provin, dupã Sf. Augustin, din
„nimicul” consubstanþial al creãrii sale (creatio ex nihilo), ceea ce o
deschide spre întreaga arie a posibilitãþilor. J. Delumeau e de pãrere cã
„nici o ºtiinþã, oricît de performantã ar fi, nu va reuºi sã lãmureascã pe
deplin misterul rãului. Avem aici de a face cu o enigmã absolutã, pe care
filozofii ºi teologii au încercat în zadar sã o elucideze”. În Vechiul
Testament se gãseºte un enunþ care face referire la aceastã problemã:
„Eu întocmesc lumina ºi dau chip întunericului, cel ce sãlãºluieºte pacea
ºi restriºtei îi lasã cale: Eu sînt Domnul care face toate acestea”. Isus Cristos nu s-a referit la pãcatul originar ºi nu a spus nimic expresis verbis în
legãturã cu originea rãului. Orice încercare de soluþionare a problemei
rãului ajunge, mai degrabã sau mai tîrziu, în situaþia biblicã a lui Iov.
Dacã geneza nu prea a reuºit, mãcar sã reuºeascã apocalipsa – s-ar
putea spune. Cînd fiecare doreºte cu obstinaþie binele, fãrã sã îl merite,
se lucreazã eficient la întreþinerea rãului, la apocalipsa cotidianã.
Dispariþia rãului va coincide matematic cu dispariþia omului. Dupã cum
a coincis exact cu apariþia lui. Pe de altã parte, trebuie crezut cã tot ceea
ce ni se întîmplã este maximum de bine din binele posibil ºi minimum
de rãu din rãul posibil. (Scepticii pot inversa lucrurile, doza de adevãr
rãmîne constantã). Puteam fi cu toþii fiii direcþi ai lui Dumnezeu,
nemaifiind necesarã o rãscumpãrare tardivã, nici exerciþiul iluzoriu al
libertãþii alegerii, nici exemplul incomprehensibil al morþii cristice.
Puteam fi totul ºi în absenþa libertãþii iniþiale, dupã cum putem sã nu fim
nimic chiar pe temeiul ei. Am fost condamnaþi chiar prin libertatea
care ne-a fost oferitã ca premisã necesarã a existãrii. Cãci ce libertate e
posibilã între Nimic ºi Neant?
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Avatarurile unui peregrin
al (re)concilierii

Un fel de reconciliere cu iluzia realitãþii, dar mai ales un pact de
(ne)agresiune cu însãºi realitatea, încheie, mai mult neprotocolar decât
diplomatic, Gheorghe Mocuþa, în cea mai recentã carte de poezie,
„salutãri din Piaþa Reconcilierii”, apãrutã la Editura Mirador, Arad,
2016.
Este, concomitent, ºi o conciliere cu lumea în care vieþuieºte ºi
scrie, cu oamenii, mai mult sau mai puþin agreaþi, cu fantasmele care îl
provoacã ºi iritã, cu amintirile unui trecut nu tocmai prielnic, dar ºi cu
malformaþiile unui prezent gri, sufocat de mediocritate ºi adiacent regresiei constante, poetul înregistrând ºi notând cam tot ceea ce vede ºi
aude, conºtient de menirea sa cronicãreascã sub vremi care se succed
în devãlmãºie cu tot ºi cu de toate. Memoria îi este mereu asediatã de întâmplãri care, prompt, trebuiesc consemnate, analizate, disecate, autorul sugerând cititorului cã suma acestora nu dã rest -,imagismul ºi
miezul lor dând, în schimb, conturunor tribulaþii, poate ºi elevaþii, anume unei existenþe obiºnuite în aparenþã, depozitarã de amãnunte mai
mult ori mai puþin relevante, dar mai ales atipicã prin meandrele
fractalice ale trecerii acesteia, pretext, poate, ºi de a vitupera vârtos
adepþii curentului cu acelaºi nume:„(...)se opreºte ºi vine la geam:/ nu
te înþeleg îmi declamã în aerul gros al amiezii/ vorbeºti în fragmente/
fir-aþi ai dracului de fracturiºti!” (fracturi, pg. 18).
Toposul acestor derulãri confesive este unul bine haºurat, translat
abil din spaþiul autohton în cel francofon ºi invers (cu extensiile de
rigoare), Mocuþa asumându-ºi alienarea ºi întristarea în ambele, deºi
acasã, printre ai sãi (poeþi boemi, prieteni de redacþie, soþia Florica, fiul
Lucian, poetul Andrei Bodiu, etc.), pare mai confortabil ºi adaptabil
fanariotismului valah, dispus ºi predispus la compromis ºi ignoranþã,
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sesizat când mai încrâncenat, când mai bonom,
nu de puþine ori, hazliu, deoarece, nu-i aºa?, ironia ºi autoironia salveazã o þarã aflatã mereu la
porþile unui Orient care la rându-i a rãmas ºi el
acelaºi.Tocmai de aceea actantul poetic încearcã sã ia atitudine, sã se detaºeze de marasmul
acaparator, care cu tentaculele sale famelice inverseazã punctele cardinale, bulverseazã ordinea lucrurilor, reseteazã reperele axiologice,
devoalând cauzalitatea acestora, dar mai ales
efectul nociv, propagat precum o undã seismicã prin realitatea imediatã ori mai îndepãrtatã, schimonositã de atâta detaºare de la cele
morale, dar mai ales de la cele normale. Când
grav, când melancolic, când revoltat când ludic,
autorul se ia în serios ºi ia în serios propriile
constatãri ºi consemnãri, de care nici nu se mai
mirã, detaºat de substanþa lor neechivocã, dar
Gheorghe Mocuþa
afectat pânã la mâhnire de metastaza corozivã a
salutãri din Piaþa
întregului regn uman, scãpat ºi ocultat de conReconcilierii,
Eitura Mirador, Arad,, 2016 trolul inflexibil al valorii ºi al onoarei. Dezamãgit este Mocuþa chiar de unii prieteni-poeþi
aflaþi în cercul sãu referenþial, dar ºi vizual, predispuºi la excese, fie bahice (precum pitorescul
„bard haºiot ”, deconspirat uºor ca persoanã de
cititor), fie burleºti, fie vindicative („când am
vãzut prostiile pe care le-a scris dl. Leac despre
mine”, pg.12), stigmatizaþi cu blândeþea aceluia
care ºtie limita probitãþii ºi a pervertirii,
intuieºte dignitatea necesarã individului dotat
nu numai cu talent, dar ºi cu bun-simþ, deºi o
nuanþã de deja vu existã în unele din versurile
sale: „sunt un om obiºnuit dar cred cã omenirea a luat-o razna ºi trece/ printr-o crizã spiritualã profundã/ eu i-am spus domnului redactor ºef care mã invitã la lansãrile/ de carte/
cã m-am lãsat de scris ºi de literaturã./ nu ºtiu
dacã plachetele mele de haiku-uri ºi de meditaþii zen/ mai intereseazã pe cineva – ele nu
mai spun nimic tinerilor –/ dar eu nu mai pot
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citi ce se scrie azi/ sub influenþa tehnicii ºi a computerului (...)”. (confesiunea unui autor de haiku-uri, pg. 12).
Autopersiflându-se Mocuzini ºi supus „fatalismului mocuþesc”,
autorul este tot mai obsedat, pe bunã dreptate, de boala care-i ameninþã
liniºtea interioarã ºi pacea suveranã, familia chiar, autoreferenþialitatea
devenind ºi pentru acest „Don Quijote valah” (pg. 24) turnura care dã
sens ºi consistenþã disperãrii, chiar fricii, redând aproape didacticist ºi
cu metodã stãrile care-i precipitã neputinþa ºi angoasa, rãvãºindu-i fiinþa
atât de fragilã ºi de umilã în faþa imprevizibilului ºi a misterului („ganglionul umflat”; „medicii iritaþi”; „analize scanere endoscopii, etc.”).
Sunt, de fapt, spaimele unui om obiºnuit, ºi nu prea, cãci cu asemenea
trãiri în care viaþa ºi moartea se/s-au confundat, s-au metisat dar ºi emancipat de sub tutela malonestã a sabiei thanatice a lui Damocles, poetul s-a
mai confruntat, aºa dupã cum reiese ºi din interesantul Jurnal ºi contrajurnal parizian, apãrut în anul 2011. Asta nu înseamnã cã fantasmele ºi
reveriile îl ocolesc pe poetul de la Arca, din contrã, îi dau târcoale ºi-l
seduc nu de puþine ori, relevându-i imaginaþia luxuriantã, precum în
poemul Olãneºti, ilustrataþie mai mult filmicã decât verbalã, în care
întâlnirea cu Sandu Muºina nu pare neverosimilã, pare chiar realã, rândurile lui Mocuþa fiind parcã aºternute meticulos pe o carte poºtalã albnegru, aducând aminte de epistolele sapienþiale ale braºoveanului din
sus numita staþiune balneoclimatericã.
Uneori discursul liric se metamorfozeazã într-unul epic, ºi atunci
poetul se erijeazã în credibilul ºi afabilul povestaº predispus la nararea
unor fapte neobiºnuite ori întâmplãri aºijderea, dar poetizante în felul
lor exponenþial ºi structural, precum, de exemplu, pãþania unui hâtru ºi
exotic poet adormit în tren ºi trezit într-o garã de frontierã, fãrã bani sau
alte mijloace de comunicare, decât telefonul dat autorului în disperare
ºi la o orã nepotrivitã, pentru a-i cere ajutorul sperat. Scena, burlescã în
felul ei, stârneºte comentariile acide ale celui la care se apeleazã: „(...)
trâmbiþa vocea bardului haºiot/ vizibil iritatã dar suav arogantã/
încât într-un târziu i-am adus aminte cã totuºi vorbea la telefon/ prin
bunãvoinþa unei doamne care a rãsuflat uºuratã/ când am cerut-o la
telefon/ promiþând rezolvarea pe cale amiabilã a diferendului/ provocat de apariþia bizarã a unui artist boem/ prin ale cãrui buzunare
vântul sufla cu putere (...)” ( întâlnire ratatã, pg. 24). Din pãcate,
aceastã poezie factualã, exponenþialã, vizualã, asemãnãtoare tipologic
cu a orãdeanului Traian ªtef,e pânditã de o anume facilitate, vãduvitã de
acea aurã de mister, dilemã, labirint, fiind una epidermicã(precum poemele „salutãri din Voineasa”; „la un pahar de vin. cu preºedintele
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meu”; „paºte fericit popor al meu”; „poetul se îndreaptã spre anticariat”),
ºi nu de miez sau introspecþie, motiv pentru care subþiazã/submineazã
calitateaconstructului finit, expus mai mult en gros ºi mai puþinen detail
–, apelarea la nuanþe ºi sugestii fiind absolut necesare, deºi poetul ne poate
contrazice cu aserþiunea lui Apollinaire care considera cã poezia se
poate scrie ºi numai din cuvinte, evenimente, dar, se pare, vremea acesteia a cam apus.
Partea a doua a volumului, „poetului i s-a pus pata” (prima fiind
„balada unui greier mare”), este mai personalizatã ºi mai istoricizatã,
evocarea ºi invocarea Aradului ca matrice a unei lumi aflate într-o dinamicã mai mult aparentã decât coerentã, cu strãzile, statuile ºi personalitãþile sale (într-un poem este înserat chiar actualul primar, Falcã! ), este
prilej ºi pretext de a se reliefa condiþia poetului în urbea de pe Mureº,
palida percepere a lui ca mesager al frumosului ºi ideii, deºi, odinioarã,
oraºul a gãzduit oameni de seamã care s-au mixat cu trecutul sãu venerabil, astãzi nerecunoscãtor, chiar ostil: „cãci Aradul ca orice oraº regesc/aduna oameni de pretutindeni./ unii ºtiau sã scrie/ alþii sã
citeascã/ ceilalþi vindeau ziare./ îi înghiþea cu vieþile lor cu tot precum
Saturn/ ºi apoi le scuipa oasele/ chiar în faþa monumentelor/ din
piaþa Reconcilierii/ mai tari decât bronzul ºi capacele de fontã”.
Dar atunci când abordeazã melancolia mocuþeascã, nostalgia,
mai ales cea a copilãriei, devine excesivã, rememorarea acelora care l-au
marcat ºi i-au devoalat semnele iniþiatice în încercarea temerarã de a-i
descifra „sensul visului” (bunicul, buna Catiþã, maica Mãriuþã, unchiul
Pãtru, moºu’Gligor birtaºu’, etc.), devine o adevãrata saga de familie,
comprehensivã abia spre senectute, când înþelepciunea þine locul inocenþei, iar maturitatea pe cea a ignoranþei (a se citi poemul „morþii
familiei”, pg. 46).
„salutãri din Piaþa Reconstrucþiei”este jurnalul liric al unui autor
(„poate cea mai bunã carte de poeme a autorului”, dupã cum empatizeazã Vasile Dan în Arca, nr.1-2-3, 2017), care vede ce scrie, dar mai ales
scrie ce vede, ºi-l credem pe cuvânt de poet autentic, mai ales când mãrturiseºte tranºant: „îmi trãiesc poezia cu ardoarea cu care/ mi-aº trãi
viaþa”.
Da, Gheorghe Mocuþa îºi trãieºte viaþa cu ardoarea cu care îºi trãieºte ºi poezia, am adãuga noi.
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Teodora-Alina Roºca

Privilegiul de a fi nenãscut...

Magda Cârneci, ambasador al poeticii româneºti contemporane,
este un reper pe harta postmodernismului românesc prin modul de a
sintetiza experienþa literarã a generaþiei ’80, în care cronologic ºi tipologic o încadreazã volumul Hipermateria. Pânã astãzi, poeta a rãmas fidelã scrisului poetic, publicând volume de versuri în þarã sau în afara
graniþelor ºi primind, în schimb, aprecierea publicului pentru armoniile senzoriale, ca ºi pentru imaginile puternice. Vocea liricã prinde tot
mai mult contur, sonorizând original prin paradoxul, devenit stilistic
oximoron de tipul O tãcere asurzitoare ( 1985) sau Haosmos (1992).
În 2016, la Editura Paralela 45, îºi publicã placheta Viaþã, unde
grupeazã poeme ocazionale din intervalul 1995-2015, comprimând, astfel, douã decenii mãsurate deopotrivã biografic ºi estetic. Cu sinceritate,
autoarea i se confeseazã cititorului cu privire la geneza creaþiei sale, fãrã
a-i lumina ºi culisele: „Scriu poezie numai în momente tensionate, caremi declanºeazã ºi-mi motiveazã dicþiunea poeticã.[...] Sunt poeme care
au toate câte un destinatar precis, pe care însã, de cele mai multe ori, nu
l-am menþionat, din pudoare sau din alte motive.” Urmãrind declaraþia,
înþelegem cã poemele de aici apar pe fondul unor convulsii interioare,
al unor crize acaparante, ce justificã viziunile adesea tenebroase, de
impact. În numele intimitãþii, poeta ascunde identitatea unor fiinþe ºi
rolul lor, preocupatã sã-ºi dezvãluie sufletul ºi sã analizeze evenimentele
existenþei cotidiene în zona catharticã a artei.
Carte polifonicã, mai exact, „dodecafonicã”, în terminologia lui
ªerban Axinte din ediþia menþionatã anterior, reuneºte filele de arhivã
personalã „ca niºte vase comunicante, chiar dacã nu sunt subsumate
unei teme unice”. Developate atent de publicist, poemele „se aflã în
legãturã cu tema feminitãþii, o temã exploratã în multe dintre laturile ei,
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Magda Cârneci,
Viaþã,
Editura Paralela 45, 2016
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remarcabile fiind Un fel de poeticã, Adolescenþã, Douã tinere fete”. În completare, meritã
amintit textul O, mamã, treaptã obligatorie
pentru definitivarea tematicã ºi punct de întretãiere a liniilor de gândire anterioarã. Încã de la
Haosmos, Romulus Bucur semnala cã „asumarea maturitãþii (implicit, a feminitãþii) ca
ipostazã a devenirii duce la descoperirea trupului?, iar ideea devine piatrã de temelie în poemul citat. (Romulus Bucur, Poeþi optzeciºti în
anii ’90, Editura Paralela 45, Piteºti, 2000, p.43).
Dacã semantic acesta se plaseazã în prelungirea
celorlalte, atunci stilistic se distinge în cadrul
ansamblului prin titlul voit emfatic ºi subînþeles
autoreferenþial. Recapitulare a postmodernismului în aspectele lui definitorii – intertextualitate, relativizare de perspectivã ºi colocvialitate de expresie –, O, mamã dezvoltã, de
asemenea, dimensiuni mitologice ºi situaþii originare ce lasã în urmã lectura literarã pentru o
abordare antropologicã.
Chiar versul inaugural „O, mamã, dulce amarã ubicuã mamã” atestã obsesia feminitãþii a
cãrei receptare integralã se îndreaptã de la plãcut la neplãcut, de la cunoscut la necunoscut,
de la istoric la anistoric ºi, nu în ultimul rând, de
la individual la colectiv. Cu alte cuvinte, poeta
problematizeazã maternitatea ºi polemizeazã
cu orientarea mitizantã, pãrãsind cadrul concret, tiparul familial ca semn al preferinþei pentru matricea arhetipalã. Este o mamã anume sau
mama universalã cea de care Magda Cârneci se
simte magnetic atrasã? Este o mamã bunã sau o
mamã rea fiinþa spre care cãlãtoreºte cu gândul?
Versurile „din cerul tãu uterin cum mã pândeºti/ când alunec, cad în jos pe strãzi de asfalt,
pe covoare,/ gorgonã, meduzã, mã priveºti din
crepuscul, rece ºi fix,/ cu o faþã enormã ºi roºie”
definesc momentul naºterii ca parte a unui destin biologic ºi oferã detalii pe cât de neaºtep-
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tate, pe atât de reale despre expulzarea fãtului dupã travaliul îndelung,
care dilatã pânã la desfigurare chipul femeii. Actul în sine este argumentul suprem pentru teoria lui Simone de Beauvoir care enunþã cã „nu te
naºti, ci devii femeie”. (Simone de Beauvoir, Al doilea sex, vol. III,
Editura Univers, Bucureºti, 2006, p.11) Deºi neretuºatã, secvenþa nu are
nimic vulgar, explicând corect condiþia femeii îndeosebi prin metafora
„din cerul tãu uterin mã pândeºti”, care asociazã fiziologia comunã cu
psihologia spiritului veºnic treaz, imprimându-i astfel umanului accente
divine. În consecinþã, mama primeºte atribute sacre, precum omiprezenþa, omnipotenþa sau omniscienþa, care o înscriu în galeria figurilor
mitologice ºi în seria simbolurilor culturale. Aºa indicã apelativele dure,
dar inedite „gorgonã”, „meduzã”, celebre reminiscenþe arhaice de feminitate hidoasã, monstruoasã din istoria umanitãþii. Prin aluziile la fãpturile vechii Elade transpare reevaluarea imaginii materne datã de disperarea copilului de a fi trecut frontiera dintre preexistenþã ºi existenþã, dintre increat ºi creat. Mamã adoratã ºi, în mod egal, detestatã... Ca
ºi în Portretul unei strãfulgerãri din volumul Haosmos, regãsim aici
„fascinaþia frumosului ºi urâtului împreunã”, pe care Romulus Bucur o
considerã substanþa acestei poetici.
Mai departe, este evocatã, în manierã fabulos-ludicã antropogeneza, ºansa ajungerii în uter: „Eram în grãdinã între gândaci ºi termite/
printre fire de praf aurii ºi bacterii între/ lapte ºi miere convorbeam cu
vibraþii ºi aripi/ ai venit atunci tu pachiderm moale ºi cald umbrã înaltã/
pânã la stele ai umplut de vuiet grãdina/ te-ai oprit în dreptul lungimii
mele de undã/ sã-þi umpli panerul sã-þi saturi pântecul/ gorgonã, sã-þi
dezgoleºti sânii mi-ai surâs feeric ºi dulce/ m-ai cules m-ai mâncat sãdindu-mã-n tine/ în coºuleþul tãu moale în noroiul fierbinte/ sarcofag înverzit grotã sacrã moarte caldã ºi roºie.” Pe un tipar arhaic de gândire,
discursul coboarã mai întâi spre miniatural, spre insecte ºi microorganisme, spre elementar, pentru a reveni, apoi, la clasa superioarã a mamiferelor, arãtând complexitatea lumii vii, datoratã mamei universale.
Surprinzãtoare la prima vedere, strofa aminteºte de Gaia ºi de perioada
de gestaþie necesarã, cãci „în mitologie, zeiþele-mame sunt zeiþe agrare,
simboluri ale pãmântului roditor; mama încarneazã receptivitatea,
viaþa, siguranþa, iubirea necondiþionatã ºi generozitatea”, mai ales cã „ea
este matricea devenirii copilului” (Christine Benoit, Vise ºi fantasme
erotice, Editura Minerva, Bucureºti, 2008, p.160). Pe fondul gesturilor
magice, versurile prezintã succesiunea întrupãrii, de la bucuria edenicã
a descoperirii la inevitabilul regret al despãrþirii... „palat de nuntã ºi
cavou” punctând în spirit barbian. De aceea, Andrei Oiºteanu nu neagã
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cã vaginul se delimiteazã ca „un loc prestigios al corpului femeii, dar ºi
periculos, un loc plin de mistere, dar ºi de pericole neprevãzute.”
(Andrei Oiºteanu, Sexualitate ºi societate. Istorie, religie ºi literaturã,
Editura Polirom, Iaºi, 2016, p.67). Iubitoare de coincidentia oppositorum, Magda Cârneci recupereazã totul, nu pierde nimic, dezvãluind
poetic ceea ce antropologul numeºte „splendorile ºi mizeriile vaginului”. În plus, ea leagã în subteran firele semantice, echivalând apetitul
culinar celui sexual. Într-o continuã juxtapunere, imaginile se desfãºoarã progresiv pentru a configura relaþia mamã-fãt în ordinea consacratã zâmbet - îmbrãþiºare - alãptare - protecþie.
Strofa urmãtoare reediteazã ideea naºterii ca moment cu adevãrat
traumatizant din cauza întreruperii bruºte a climatului prenatal senin.
În orice caz, tonul devine acuzator la adresa mamei: „De ce-ai venit? De
ce m-ai luat din grãdinã?/ de ce mi-ai arãtat alte surioare, femei, oglinzi,
oglinjoare?/ de ce m-ai alungat în afara acelei perfecþiuni/ în care zãceam ca o picãturã de rouã tremurãtoare/ pe o faþã verde de frunzã?/
Am vãzut atunci un tunel cenuºiu ºi îngust,/ ca o venã lungã pânã la
stele/ prin care ceva înaripat îmi pãrãsea creºtetul/ ridicându-se trist ºi
lent cãtre negurã/ ºi un frig cosmic fulgerãtor nãvãlind/ fãcându-mã sã
cad, sã alunec/ ca o piatrã, o larvã, un sâmbure/ în jos, pe strãzi, pe asfalt,
pe covoare”. Împotriva ei se dezlãnþuie cel adus pe lume, indignat de impactul neamortizat de la ieºire ºi, mai cu seamã, nerãbdãtor sã revinã ab
origine. De aceea, nu schiþeazã nicio urmã de recunoºtinþã pentru chinul
mamei!... Prin comparaþie cu lumea intrauterinã edenicã, cea extrauterinã este infernalã, se lamenteazã artista, hipersensibilã ºi ultralucidã. Cât
de nostalgic sunã mesajul pe care îl transmite Magda Cârneci cititorului
ºi cât de îndrãzneþ se înfiripã proiectul personal de revenire la matcã, de
regressus ad uterum! Ce justificã urgenta repliere? Însãºi nevoia de a recupera fericirea primordialã, pierdutã la naºtere, pe care o defineºte
metaforic drept „uºa spre grãdinã”.
La finalul poemului, protestul se stinge într-o decepþie asumatã ºi
expusã în enunþuri aspre: „O, mamã, gorgonã, meduzã, dulce amarã,/
din cerul tãu sepulcral mã pândeºti,/ apã neagrã de mare, coºuleþ de rãchitã în care odatã am cãzut: / de ce nu pleci? de ce mai întârzii prin
casã?/ Femeie strãinã, pungã de hârtie goalã, uscatã,/ îmi rãsari din
oglinzi, mã aºtepþi în ultima camerã/ acolo unde intru sã caut cutremuratã/ uºa spre grãdinã.” Ca un paradox pe care îl poartã în sine, fiinþa o
abandoneazã pe femeia de care a fost odinioarã ombilical legatã, visând
însã la o nouã fuziune. Poeta lasã impresia unui cod psihanalitic secret,
conform cãruia calitatea de „mamã dulce” corespunde momentului
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prenatal, sentimentului confortabil de apartenenþã la Bine, iar cea de
„mamã amarã” rupturii post-partum ºi senzaþiei apãsãtoare de izgonire
din grãdina Raiului. Nu întâmplãtor, C. Benoit lãrgeºte intepretarea
ºtiinþificã ºi o citeazã pe Françoise Dolto, o renumitã specialistã francezã în psihanalizã infantilã, care vede în „tãierea cordonului ombilical
un act de castrare”. Strofa continuã cu note privitoare la valenþa funestã
a începutului, altfel spus cu reprezentarea uterului ca mormânt, ca
grotã umedã, în care fiinþa gustã din plin liniºtea. Fapt este cã poemul se
desfãºoarã simetric, cã poeta mai convoacã o datã imaginile din incipit,
într-o bine-venitã ceremonie finalã.
Aºadar, scriitura Magdei Cârneci acrediteazã ideea unei viziuni
substanþiale ºi a unei existenþe abisale, strãpungând crusta fenomenelor
pentru a le investiga în profunzime, ceea ce, inevitabil, declanºeazã
drame de ordin afectiv sau crize de valori personale. Adesea textele
transcriu disponibilitãþi sufleteºti din registrul acut, tulburãri imprevizibile ale ritmului interior. Când viaþa tinde sã devinã un spaþiu sufocant,
poeta aspirã la privilegiul celui nenãscut, conºtientã cã doar aºa „haosul
ºi zgomotul lumii par sã se îndepãrteze puþin”...
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Despre suferinþele lui Eminescu

Mihai Eminescu a impresionat din totdeauna prin excepþionala sa
forþã creatoare. A scris de la 16 pânã la 33 de ani, dupã care au urmat ºase
ani de boalã, suferinþã ºi tãcere. Dupã sacrificii, muncã epuizantã, stres,
dezamãgiri, dupã tratamente îndelungate ºi obositoare, în condiþiile epocii
de atunci, un rol important la degradarea sãnãtãþii sale, l-au avut neglijenþele proprii ºi lipsa unor deprinderi practice de autoprotecþie. Finalul e
cunoscut. Dar mai dureros decât orice ne apare azi faptul cã, dupã moartea
poetului, ani la rând, au fost inventate ºi s-au perpetuat tot felul de explicaþii
privind cauzele morþii, unele scornite de spirite care puteau avea ele însele înclinaþii maladive. O personalitate atât de popularã cum este Eminescu
nu putea scãpa din þesãtura legendelor, unele minimalizatoare, altele de-a
dreptul denigratoare. E greu de stabilit ce i-a „mânat în luptã” pe vajnicii
inamici. Poate cã resentimentele s-au iscat din dorinþa de contracarare a
ideilor politice ale combatantului de la „Timpul”, poate a deranjat patriotismul sãu ardent racordat la ameninþãrile acelor vremuri. Detractorii
înlocuiesc adevãrul ºi spiritul critic atât de necesar de altfel, cu propriile atitudini resentimentare. Însã, dacã cei predispuºi sã-i judece în fel ºi chip pe
alþii ar fi judecaþi la rândul lor, s-ar putea observa nu numai deficienþele caracteriale ºi dorinþa lor de a intra în atenþia publicã, ci ºi, mai degrabã, umbroase procese ale subconºtientului, printre care invidia, una dintre maladiile spirituale greu de reprimat. Înãlþarea altor idoli se poate face ºi fãrã a
demola personalitãþile consacrate de timp. Detractorii s-ar pute autoînãlþa
pe sine, dar ºi asta presupune efort, timp, fapte.
Atitudinile negative (suspiciunea, invidia, egocentrismul etc.) se
înfiripã ºi cresc în umbra fãcutã de tot ce e foarte înalt. Oamenii prea mici
urãsc semeþia munþilor, care-i copleºesc dând de înþeles cã nu vor putea fi
escaladaþi prea uºor. Mecanismele invidiei sunt declanºate de procese inte-
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Gavril Cornuþiu,
Tragedia ºi suferinþele lui
Mihai Eminescu. Ultimii
ºase ani de viaþã,
Editura Saeculum Vizual,
Bucureºti, 2016

rioare, de idiosincrazii greu de explicat. Dacã educaþia lipseºte, limitele nu mai sunt vizibile. Bunãoarã, un elev care a primit o notã proastã la o
lecþie despre un scriitor, nu va accepta vina proprie. Spiritul mediocru îl va face sã deteste tot ce
aduce atingere ambiþiilor personale. Zãbovesc
asupra acestor considerente deoarec mai apar icicolo opinii care, departe de a fi critice, proiecteazã umbre contestatare peste tot ce a însemnat autorul „Luceafãrului” pentru români.
Se ºtie cã Eminescu a fost un poet de geniu,
dar fãrã noroc. La suferinþele lui trupeºti s-au
adãugat insatisfacþiile legate de contradicþia dintre idealuri ºi realitate. Mai mare durere sufleteascã nu existã decât conºtiinþa cã la eºecul în
plan uman, bilogic ºi sentimental, la atacurile nemeritate dupã împlinirile artistice de rãsunet în
timp ºi spaþiu, se adaugã ºi niºte judecãþi nedrepte. Ne putem imagina cã, în adâncul sufletului, se bucura de opera sa finitã, dar „cercul
strâmt” amplifica pierderea minimei speranþe la
fericire sau mãcar la o stare de liniºte în viaþa pãmânteanã.
Cartea lui Gavril Cornuþiu, Tragedia ºi suferinþele lui Mihai Eminescu. Ultimii ºase ani de
viaþã , face o sintezã a exagerãrilor nedrepte, nefundamentate, rãuvoitoare chiar despre viaþa ºi
moartea poetului ºi demonstrazã „din perspectiva unui medic ºi profesor specialist de larg orizont, bazat ºi pe cercetãrile anterioare, cã Eminescu a fost, fiziologic, pânã în ultima clipã, un om
normal” (I. Opriºan, în prezentarea de pe coperta
IV).
Cartea realizeazã o sintezã a informaþiilor
despre suferinþele trupeºti ale poetului, expuse
profesionist ºi convingãtor. Autorul interpreteazã
ºi oferã date ºtiinþifice ºi deducþii mai dificil de înþeles de cãtre nespecialiºti, dar interpretãrile sale
duc spre niºte concluzii ferme. Perspectiva este a
omului de ºtiinþã, cu experienþã în domeniul me-
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dical. Pe baza documentelor produse de medicii contemporani poetului ºi
þinând seama de studiile esenþiale de pânã acum, reuºeºte sã spulbere legende, exagerãri ºi afirmaþii, clãdite pe necunoaºtere, despre ultimii ºase
ani ai poetului. Este o carte necesarã, cum necesare vor fi ºi altele care vor
pune accentul pe valoarea operei, pe efectul ei în timp ºi spaþiu, ºi vor
amenda opiniile atât de dãunãtoare mai ales în formarea cititorilor tineri,
în condiþiile în care moda contestãrii s-a acutizat în societatea actualã iar
atacul e o cale de a ieºi în lume. Cititorul, specialist sau nu în domeniul medical, simte, altfel spus, dorinþa autorului de a cerne floarea grâului ºi de a
reþine gozurile dãunãtoare.
Autorul se bazeazã pe studii serioase ºi pe documente, amintind cele
patru monografii mai cunoscute, care acoperã întreaga problematicã, ºi anume: monografia interbelicã a lui G.Cãlinescu (Viaþa lui Mihai Eminescu, reeditatã în 2004); I.Nica, Mihai Eminescu – structura somatopsihicã – 1972; O.Vuia, Despre bolile ºi moartea lui Eminescu – 1997 ºi volumul colectiv Maladia lui Eminescu ºi maladiile imaginare ale eminescologilor – 2015, pe care îl considerã deficitar din motive metodologice.
Gavril Cornuþiu declarã de la bun început cã nu doreºte „a pansa
defecte”, ci sã punã într-o ordine temporalã „suferinþele somatice” ale poetului. Despre studiile amintite, pe care le considerã temeinice, afirmã cã
„au colecþionat aproape toate informaþiile clinice rãmase despre Eminescu” (p.17). El urmãreºte în acelaºi timp, cu ochi de specialist, corespondenþa dintre Eminescu ºi Veronica Micle, din care transpar frãmântãrile sufleteºti ale poetului. În capitolul „Cine ºi cum pãºea pe cãrarea bolii?” (pp.
68-75), autorul cautã indicii despre agravarea suferinþei lui Eminescu.
Poetul vorbeºte despre singurãtate ºi supraîncãrcare, despre frãmântãrile
stresante ºi durerile de cap, despre munca la ziar de unul singur ºi despre
lipsuri, dar mai ales despre sentimentul copleºitor de amãrãciune provocat
de conºtiinþa zãdãrniciei, de spulberarea oricãror aspiraþii spre armonie ºi
fericire.
Studiul lui Gavril Cornuþiu ajunge la o concluzie echilibratã pe care
o expune clar, fãrã vehemenþã polemicã, fãrã revoltã, dar cu o nedisimulatã
admiraþie faþã de creaþia eminescianã ºi trimitere spre poetul viu, din biblioteci. El aplicã metoda recomandatã de Descartes, care presupune o analizã pe segmente a celor ºase ani de boalã, analizã urmatã de sintetizarea concluziilor. Din ultimul capitol al cãrþii se desprinde cauza bolii, pe care
cercetãtorul o descrie în toatã complexitatea sa. „Firul roºu patologic” –
afirmã autorul – este „depresia (s.a.,G.C.) care niciodatã de la apariþia sa,
încã înainte de 1883, nu s-a ameliorat complet, care sub influenþa
stresurilor, dezamãgirilor, alunecãrii ajutate spre periferia socialã, cu pier-
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derea singurei lui iubiri, dar ºi sub influenþa drogurilor licite, iniþial cafea ºi
tutun, consumate abuziv, apoi reactiv ºi compensator depresiv a alcoolului, la care s-a adãugat (impact major!) intoxicaþia progresivã cu mercur, depresia s-a acutizat de trei ori pânã la intensitate psihoticã, obþinem diagnosticul de tulburare depresivã recurentã cu simptome psihotice...” (p.119).
Din fericire, la zecile, sutele, miile de cãrþi ºi studii despre creaþia lui Eminescu, se adaugã permanent alte zeci ºi sute, iar demolatorii care „au abordat zgomotos soarta finalã a poetului” (p.11), prin cunoaºtere, vor putea
mãcar sã-ºi reducã decibelii, chiar dacã îºi vor muta spiritul demolator
asupra operei. Volumul lui Gavril Cornuþiu clãdeºte sentimentul de ataºament pentru creaþia exemplarã a lui Eminescu. Cei care, în zilele noastre,
se îmbolnãvesc ºi beneficiazã de condiþii de tratament moderne, specializate, îºi pot imagina ce însemna pe la finele secolului al XIX-lea sã fii bolnav
ºi singur. De aceea, mesajul cãrþii este constuctiv. Empatia ar fi calea salutarã ºi nu specularea ºi hiperbolizarea unor informaþii deseori incorecte
sau neverificabile.
Cartea e bine-venitã pentru specialiºti, dar ºi pentru profesori, cãrora
elevii le pot adresa întrebãri despre bolile poetului, întrebãri iscoditoare
fireºti, dar ºi retorice, emise de un mental colectiv superficial înclinat spre
mondenitãþi. Cãutând cuvântul „ce exprimã adevãrul”, tinerii cititori pot
înþelege cã o zãbavã îndelungatã, sterilã, asupra unor explicaþii „picante”
despre bolile poetului meritã sã fie deplasatã spre adevãratele cauze: cãutãrile epuizante, fãrã odihnã, pentru mlãdierea limbii ºi a limbajului poetic.
Cât despre suferinþe, ele nu pot fi înþelese în toatã profunzimea decât de
cei ce suferã.
***
Pusã în balanþã, bibliografia eminescianã copleºeºte biografia.
Opera lui Eminescu a rezultat din bucuria de a fi viu ºi din durerea de a
suporta agresiunea realului ºi obtuzitatea unei societãþi suferind ea însãºi
de multe boli ale spiritului.
Studiul regretatului C. Cornuþiu propune o lecturã integratã a informaþiilor clinice demne de încredere despre îmbolnãvirea lui Eminescu.
Datele ºtiinþifice, prezentate eseistic, satisfac ºi gustul publicului larg, iar
concluzia, dacã am exprima-o simplu, ardeleneºte, ar fi cã Eminescu s-a
dãruit prezenþilor ºi viitorilor fãrã sã primeascã în schimb un „mulþam
fain”. A plecat cu sentimentul zãdãrniciei lãsând o operã destinatã veºniciei.
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Meteo... texte
Viaþa alãturi de un fermier a fãcut ca interesul familiei noastre
pentru starea vremii sã devinã un element esenþial al fiecãrei zile,
conºtienþi fiind de consecinþele buletinului meteo asupra programului
muncilor agricole ºi a complexitãþii lor, respectiv, asupra numãrului de
ore care urmau sã fie petrecute în livadã ca sã se acopere aceste lucrãri.
Am ajuns sã fim atenþi la detalii privind temperatura, precipitaþiile, vântul,
sã folosim curent aceste informaþii ºi în scopuri personale (dilematicele
ce sã îmbrãcãm, unde sã mergem sau sã nu mergem etc.), cum se face
în general, dar, în comparaþie cu prietenii noºtri, noi am acordat un loc
aparte acestui segment în deciziile noastre, în istorisirile noastre.
Bunãoarã, câþiva ani la rând, în cadrul unui curs de scriere creativã, miam invitat studenþii sã consulte ziarele din arhiva bibliotecii publice ca
sã descopere ce se întâmplase în Oradea/ România/ lume în ziua în care
s-au nãscut ei. Cum toþi erau nãscuþi în anii ’80, exista prea puþinã diversitate în privinþa evenimentelor, dar au gãsit cã buletinul meteo era
interesant de analizat ºi au încercat sã-ºi explice anumite stãri, predispoziþii ale lor prin prisma acestuia.
Aºadar, citesc cu plãcere acele pasaje din romane (vã amintesc: iubesc romanele!!) care descriu vremea pentru cã mã ajutã sã mã apropii
de personaje ºi de locurile prezentate într-un mod direct; ele sunt întrun anume fel garanþia autenticitãþii acelui text, aºa cum voi încerca sã
demonstrez ºi acum prin selecþia propusã mai jos.

METEOROLOGIA COTIDIANULUI
Manualul lui Marin Marcu (1983) precizeazã cã „timpul (vremea)
este expresia efectului suprapus, simultan, al elementelor meteorologice (adicã, temperatura aerului, presiunea amosfericã, umezeala aerului,
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nebulozitatea, direcþia ºi viteza vântului ºi precipitaþiile atmosferice) în
momentul respectiv sau pe o perioadã scurtã de timp, într-un anumit
loc sau regiune.” (Marcu, 1983: 6), explicând ºi faptul cã „prin noþiunea
de precipitaþii se înþelege apa lichidã ºi solidã pe care o primeºte suprafaþa terestrã din atmosferã, prin cãdere din nori. Acestea se formeazã
în nori ºi sunt cunoscute sub diferite denumiri: ploaie, zãpadã, grindinã,
mãzãriche, lapoviþã, burniþã. Celelalte produse ale condensãrii ºi sublimãrii care se formeazã la suprafaþa terestrã constituie depuneri: roua,
bruma, chiciura.”(125).
Iatã aºadar, gama de fenomene care poate inspira romancierul în
alegerea momentului acþiunii pentru a creºte gradul de credibilitate a
personajelor ºi modul lor de reacþie la mediul (locul, timpul) ales de
autor, ºtiutã fiind intercondiþionarea acestor factori în spaþiul cotidianului, sau, în cuvintele simple ale lui Mircea Maliþa, „Cunoaºterea anticipatã a timpului ºi influenþarea lui oferã exemplul cel mai sugestiv de felul în care capitolele activitãþii umane se leagã ºi se condiþioneazã reciproc.” (Maliþa, 1969:144)
A devenit loc comun faptul cã vremea are un impact cert asupra
comportamentului uman (ºi animal, zic eu, ca fost stãpânã de câine),
afectându-l pozitiv sau negativ în efortul indivizilor de a se adapta la
condiþiile meteorologice impuse de un anummit spaþiu ºi un anumit
timp, ºi de a gãsi strategiile potrivite de a face faþã acestei încercãri. O
modalitate comunã de a controla acest impact este aceea de a înºtiinþa
populaþia din timp ºi corect asupra vremii (bunãoarã, prietenii mei din
Texas, Kathy ºi Bill, îmi spuneau cu seninãtate cã acum e mai simplu sã
facã faþã tornadelor pentru cã sunt semnalate cu multe ore înainte ºi ei
pot lua mãsuri adecvate) ºi de a educa oamenii sã reacþioneze prompt
ºi raþional la toate schimbãrile meteo din zona de locuit, de activitate
sau de deplasare a lor.
Protagonistul lui Robert Galbraith (alias J.K.Rowling), detectivul
Cormoran Strike ºtie cã „exista o avertizare de vreme rea pentru întregul
sud-est. O zãpadã groasã, de un albastru întunecat, se depusese deja pe
întreaga stradã, iar primii fulgi ezitanþi coborau dinspre un cer lipsit de
stele.”(Galbraith, 2014: 465), dar nu ezitã sã-ºi urmeze itinerarul sãu
cotidian care duce „spre birou, sub un cer de un argintiu murdar, cu
picioarele miºcându-i-se cu greutate prin zãpada care se acumula rapid
ºi care continua sã cadã repede.”(444); la fel face ºi Malcolm Fox, detectivul din Edinburgh, activat de scoþianul Ian Rankin în The Complaints
(Acuzaþii) (2009) :„Temperatura continua sã scadã. Îºi ridicã gulerul jachetei, încercând sã-ºi apere urechile de vânt.”(Rankin, 2009: 238, trad.
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mea), în condiþiile unei zile geroase de iarnã (mai puþin obiºnuitã acolo): „Cãzuserã trei inci de zãpadã în nopatea trecutã, în Edinburgh. O
cantitate similarã oprise activitatea la Londra cu o sãptãmânã în urmã,
dar Fox reuºi sã ajungã la slujbã ºi, aºa cum vedea, ºi alþii fãcuserã la fel.
Lumea de afarã pãrea sã fie temporar igienizatã.” (3, trad.mea).
O vreme plãcutã schimbã starea sufleteascã a oamenilor/personajelor care opteazã pentru petrecerea unei durate extinse în aer liber, bucurându-se de fiecare moment de rãsfãþ al naturii, aºa cum noteazã
umoristul britanic Jerome K.Jerome: „ªi oamenii treceau prin faþa casei
în harabale ºi trãsuri, cum nu se poate mai veseli ºi mai bine dispuºi, în
vreme ce soarele strãlucea, iar cerul era albastru, fãrã urmã de nori.”
(Jerome, 1955: 73), ºtiut fiind cã vremea poate oferi, în anumite zone ale
lumii, surprize neplãcute, care le afecteazã dispoziþia inevitabil: „A doua
zi dimineaþa, Robin [Ellacot, asistenta lui Cormoran Strike] ieºi de la
metrou transpiratã, cu o umbrelã inutilã în mânã ºi simþindu-se inconfortabil. Dupã zile întregi de ploaie torenþialã, de vagoane de metrou mirosind a haine ude, de trotuare alunecoase ºi ferestre stropite de ploaie,
trecerea bruscã la vremea strãlucitoare ºi uscatã o luase prin surprindere.” (Galbraith, 2014: 93).
Diferite surse bibliografice estimeazã cã în general vremea rece,
respectiv, iernile, influenþeazã comportamentul oamenilor în sens negativ: pentru cã îi þine în casã, le poate dezvolta o stare depresivã (se ºi
vorbeºte de o afecþiune de sezon), poate contribui la o creºtere a lor în
greutate, le accentueazã tendinþa de a lenevi ºi de a dormi excesiv, de a
nu face exerciþii fizice ºi de a nu participa la o viaþa socialã armonioasã,
sau de a avea necazuri la deplasãrile obligatorii spre ºi de la locul de
muncã: [Robin ºi Cormoran] „plecarã de la birou printr-o rafalã bruscã
de fulgi pufoºi de zãpadã.”(Galbraith, 2014:276), în condiþiile în care
„Un imens covor de zãpadã se rostogolea pe deasupra Britaniei. ªtirile
de dimneaþã arãtau un nord-est al Angliei deja îngropat în albeaþã prãfoasã. Maºini împotmolite ca niºte oi neajutorate, cu farurile scânteind
slab.”(307); efortul de a circula când vremea este neprietenoasã este resimþit ºi de personajul lui Robert Galbraith, cãci „chiar ºi cu lanþuri de
zãpadã pe cauciucuri, vechiul Land Rover al familiei (...) avusese de
furcã între gara York ºi Masham. ªtergãtoarele croiau ferestre de forma
evantaiului, repede acoperite, dând spre drumuri familiare lui Robin
din copilãrie, acum transformate de cea mai rea iarnã pe care o vãzuse
ea de mulþi ani încoace. Ninsoarea era neîncetatã, iar cãlãtoria care ar fi
trebuit sã ia o orã durã aproape trei.”(392).
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Pentru cei trei prieteni din barca imaginatã de Jerome K.Jerome,
porniþi într-o aventurã de descoperire a Tamisei, provocarea constã în a
contracara efectele negative ale cunoscutei vremi britanice prin umor
ºi nu prin violenþã sau agresivitate aºa cum ar fi de aºteptat: „Apa de
ploaie este principalul aliment la cinã. Pâinea e pe jumãtate apã de
ploaie, plãcinta cu carne e umflatã de apã, iar marmelada, untul, sarea ºi
cafeaua s-au prefãcut în supã.” (Jerome, 1955: 34). O încercare similarã
este sugeratã ºi de Cormoran Strike care, obligat sã iasã din casã în pofida
gradelor coborâte de afarã, transformând orice tendinþã de iritare în
plãcere ºi energie vitalã: „Zãpada cãdea des ºi repede în timp ce treceau
de ieºirea spre Heathrow (...) Copacii de pe fiecare parte a autostrãzii
arãtau ca ºi cum ar fi fost presãraþi cu tone de zahãr îngheþat.”
(Galbraith, 2014: 338), iar „soarele rãsãrise acum complet, astfe încât
vârfurile îngheþate ale copacilor strãluceau.”(335); posibila sau aºteptata
atitudine negativã este înlocuitã cu o privire îngãduitoare ºi înþelegãtoare: „Ochii lui Strike rãtãcirã în sus. Zãpada se aºternea blând pe acoperiºul transparent de deasupra îngerului de marmurã.”(353).
Studiile celor doi psihologi americani, Jeffrey Sanders ºi Mary
Brizzolara(1982), asupra comportamentului uman determinat de
condiþiile meteo subliniazã modul în care o vreme plãcutã îi face pe
oameni mai fericiþi, cum îi elibereazã de stresul cotidian prin larga gamã
de activitãþi în aer liber pe care le înlesneºte (plimbãri, înot, bãi de soare,
etc.) ºi prin care muºchii, exersaþi constant, ajutã corpul sã funcþioneze
adecvat (vezi Sanders, Brizzolara, 1982, :155), chiar dacã aceste momente sunt oferite cu parcimonie în locuri precum Edinburgh-ul lui Ian
Rankin unde: „soarele strãlucea ºi faleza era aglomeratã. Oamenii îºi
plimbau câinii, copiii se jucau pe plajã. Copiii mai mici pe patine cu rotile erau atent ghidaþi de pãrinþii lor pe pavajul de ciment. Un vânt tãios
bãtea dinspre Firth of Forth”(Rankin, 2009: 151, trad. mea).

VREMEA ºI LIMBA ENGLEZÃ
Verificând diferite surse electronice, am gãsit ceva ce mi s-a pãrut
amuzant, anume faptul cã existã chestionare care sã stabileascã personalitatea indivizilor în funcþie de comportamentul lor în diferite condiþii meteorologice precum ºi de preferinþele lor pentru o anumitã vreme, adicã weather personality (eu corespund tipului care apreciazã ºi
se bucurã de binefacerile ploii ºi efectul ei revigorator asupra sa, a mediului sãu apropiat ºi îndepãrtat). Ar fi interesant sã se aplice un aseme-
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nea test ºi locuitorilor ºi personajelor literare din spaþiul britanic pentru
cã e ºtiut cã existã un cliºeu despre care orice începãtor în studiul limbii engleze este informat/învãþat, anume, cã vremea reprezintã un subiect constant în conversaþia ºi preocupãrile englezului de rând, datã
fiind instabilitatea acesteia ºi influenþa ei asupra existenþei cotidiene a
insularilor. Pentru Catherine Sorgeiul, personajul rescris în spiritul unei
Londre victoriene de cãtre Kate Williams, vremea este un element influent al mediului fizic ºi uman, determinând situaþii ºi stãri diverse,
uneori paradoxale:” Era mijlocul lui cuptor, iar oraºul era încins zi dupã
zi. Dimineaþa, cãldura albã ardea strada. Simþeam lumina intrând pe fereastrã, încingându-mi faþa. Nu îmi imaginam cerul rãcorindu-se din
nou. Pãmânturile de dincolo de Chiswick erau arse de soare, scriau ziarele, iar vacile ºi porcii trebuiau duºi mai departe, pânã la Oxford, ca sã
poatã hrãni Londra. Tamisa seca în continuu, iar uneori bãrcile nici nu
puteau trece. Bãtrânii se stingeau (...) iar câinii mureau de cald în apropierea caselor bogate. Canalizarea nu mergea nicãieri. (...) Îmi era cald,
mã simþeam epuizatã îmbrãcatã în rochiile mele ºi visam la ploaie.”
(Williams, 2012: 134).
Aºa cum menþionat mai devreme, o cale cãutatã spre a evita eventuale surprize sau consecinþe neplãcute este cea de avertiza oamenii
asupra vremii probabile, o modalitate mai puþin liniºtitoare în Anglia/
Londra lui Jerome K.Jerome care gãseºte cã „dintre toate neroziile cu
care suntem sâcâiþi, mistificarea cu ‚buletinul meteorologic’ e cea mai
gravã. Previziunile meteorologice prevãd exact ceea ce s-a întâmplat ieri
sau alaltãieri ºi exact contrariul a ceea ce are sã se întâmple azi.”(Jerome,
1955: 72). Ca atare, exemplificarea acestei opinii printr-o întâmplare
din viaþa naratorului poate fi vãzutã ca o concluzie, ludicã, a interacþiunii vreme-individ-comportament-stare psihicã: „Îmi amintesc cum într-un
târziu de toamnã mi-am ratat cu desãvârºire concediul, deoarece am
þinut seama de buletinul meteorologic al unui ziar local. Luni anunþa:
‚Pentru azi se prevãd averse de ploaie, însoþite de descãrcãri electrice’;
am renunþat aºadar la picnic ºi am rãmas în casã toatã ziua aºteptând
ploaia. (...) Cãtre ora douãsprezece, când soarele inundã camera, cãldura
deveni de-a dreptul înãbuºitoare, iar noi ne întrebam când vor începe
aversele acela grozave, însoþite de descãrcãri electrice. (...) Dar nu cãzu
strop de ploaie ºi astfel luã sfârºit p zi minunatã, dupã care urmã o
noapte fermecãtoare.(...)A doua zi dimineaþa barometrul arãta ‚o zi cãlduroasã cu timpul între frumos ºi frumos stabil, temperaturã ridicatã’
(73); (...) la o jumãtate de orã dupã ce pornisem, începea sã plouã cu
bãºici ºi se stârnea un vânt rece ºi afurisit; o þinea aºa într-una, ziulica
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întreagã, iar ni ne întorceam acasã, guturãiþi ºi cu junghiuri reumatice.
(...)Vremea e un lucru care mã depãºeºete cu totul. Nu reuºesc niciodatã
s-o înþeleg.” (74). Aºadar, „cine doreºte sã i se prezicã timpul? E destul de
neplãcut când vremea urâtã vine ºi neanunþatã, d-apoi aºa!”(76).
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Incertitudinea ca imperativ
Werner Heisenberg,
Partea ºi întregul. Discuþii în
jurul fizicii atomice,
Humanitas, 2015

Unei particule nu i se poate determina cu precizie în acelaºi timp
ºi poziþia ºi viteza – ne spune simplu ºi sintetic celebrul principiu al
incertitudinii, formulat în 1927, la numai 26 de ani, de fabulosul fizician
german ºi intelectual complet Werner Heisenberg (1901, Würzburg –
1976, München) ºi pentru care în 1932 i s-a decernat Premiul Nobel. De
fapt titulatura originalã conferitã de autor era „teoria nedeterminãrii”,
care însã prin intermediul traducerilor în englezã a cãpãtat ºi ºi-a consacrat forma actualã. Exprimat în limbajul comun, principiul afirmã cã
atunci când mãsurãm parametrii unei componente sub-atomice (ai
unui electron spre exemplu), cu cât dorim sã-i cunoaºtem mai precis
poziþia la un moment dat, cu atât erorile de determinare a vitezei sale
vor fi mai mari ºi reciproc. Iar explicaþia, la fel de simplificatoare, constã
în faptul cã în clipa în care procedãm la mãsurãtori, prin bombardarea
sa cu fotonii de sondaj, îi modificãm starea. Consecinþa cea mai spectaculoasã a principiului este aceea cã nu poate exista în univers nici cel
mai mic corpuscul în repaus absolut, pentru cã ar avea poziþia precis
determinabilã ºi la fel ºi viteza (de valoare 0), ceea ce ar viola teoria lui
Heisenberg. Principiul incertitudinii a netezit considerabil evoluþia
tinerei teorii cuantice care la vremea respectivã abia deschisese ochii în
lumea ºtiinþei ºi încã orbecãia vulnerabilã prin hãþiºul atotputernicelor
sisteme clasice newtonofile solid fixate în mentalul cercetãtorilor.
Nimic din toate acestea în superbul volum de memorii ce conþine
activitatea, gândurile ºi mai ales convorbirile lui Heisenberg cu actorii
ºtiinþei epocii începând din perioada de dupã primul rãzboi mondial ºi
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pânã la mijlocul anilor 60, când renaºterea spiritual-economicã a
Germaniei dupã catastrofa nazistã fusese deja înfãptuitã. Savantul, cu o
modestie suveranã, nu-ºi face nicio apologie, nu-ºi reliefeazã nici mãcar
aluziv fundamentalele descoperiri, ci redã cu mare acurateþe schimburile de idei dintre fizicienii vremii (Planck, Einstein, Lord Rutherford,
Max Born, Sommerfeld, Enrico Fermi, de Broglie, Schrödinger, Paul
Dirac, Wolfgang Pauli – prietenul ºi de multe ori cenzorul ideilor sale –,
dar mai ales marele sãu mentor Niels Bohr, fondatorul ªcolii de la Copenhaga unde s-au conturat principalele direcþii ale noilor teorii atomice – cu toþii încununaþi cu Nobel pentru fizicã). Convorbiri având uneori similitudini structurale cu dialogurile lui Platon, filosof ce i-a trasat
conduita spiritualã încã din adolescenþã, când l-a citit pentru prima oarã
chiar în greaca originalã! O primã mãrturie a completitudinii sale intelectuale. ªi, evident, nu singura. Gândirea tuturor filosofilor, de la presocratici la Kant, Mach ºi Wittgenstein, îi era perfect asimilatã ºi îi jalona
pas cu pas drumul printre legi fizice ºi ecuaþii care nu îl satisfãceau prin
simpla lor rigoare dacã nu aveau un cât de fragil fir de legãturã cu
„marea conexiune” dintre raþiunea umanã ºi misterul cosmic. Recita cu
har din Schiller si Goethe, admira cu avizare clarobscurul pictorilor
renascentiºti ºi practica muzica, marea sa pasiune, cu mãiestrie cvasiprofesionistã – la nivelul interpretãrii dificilului Concert pentru pian în
la minor de Schumann. Apoi: drumeþii montane uneori cu pasaje
tehnice ce þin de alpinism, lungi plimbãri cu bicicleta, schi – episoade
petrecute în grupuri de prieteni sau colegi de breaslã ce constituiau de
fapt pretextul, un gen de peripatetism aristotelic modern, pentru discuþii întinse pe toate tematicile pomenite. Nemaivorbind de intensele
conferinþe din principalele centre de cercetare europene unde se
adunau cu toþii, dând pe faþã cãrþile ultimelor descoperiri din domeniu,
cadru optim pentru fulminante dezbateri. Un tablou de ansamblu ce
ilustreazã o aºezare înaltã ºi un echilibru impecabil al temeliilor pe care
se desfãºura viaþa interbelicã a intelectualului german: „eram convins cã
sunt cel mai fericit om din lume” (p. 44), în ciuda problemelor financiare apãsãtoare pe care, pânã la consacrarea profesionalã, ºi el ºi prietenii
sãi le-au avut de depãºit.
În pofida aspectului de ansamblu idilic al perioadei, controversele
pe subiectele noii fizici nu erau la fel de relaxate. Teoria relativitãþii
câºtigase teren solid pe piaþa ºtiinþei, însã avea o serie de oponenþi care
o demonizau ºi duceau un rãzboi de gherilã împotriva ei. Iar cuantica se
zbãtea în cele mai dureroase spasme ale facerii. Comportamentul
„duplicitar” al electronului descoperit de grupul lui Bohr, manifestân-
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du-se uneori ca undã, alteori ca particulã, zdruncina din temelii schematismul logic al lumii savanþilor neobiºnuiþi cu ideea cã un fenomen
poate fi cãlãuzit de legi contradictorii. Ceea ce inadecva vechile
descrieri ale atomilor bazate pe spaþio-temporalitate, spre disperarea
oponenþilor ºcolii de la Copenhaga, în principal Einstein ºi, paradoxal,
austriacul Erwin Schrödinger ce formulase sclipitoarea ºi utila matematicã ondulatorie de descriere a comportamentului de undã al particulelor subatomice, dar nu era convins cã descoperirea sa pune în dificultate însãºi structura mentalã necesarã înþelegerii fenomenului. Ceea ce
l-a determinat pe Bohr sã postuleze teoria complementaritãþii, un fel de
forþare a compatibilizãrii celor douã aspecte, ce transforma orice certitudine a cunoaºterii traiectoriilor particulelor într-o funcþie probabilisticã. Toate vechile scheme de gândire se prãbuºeau zgomotos. Predictibilitatea fenomenelor gândite dupã aceleaºi legi din vremea lui
Newton devenea caducã, iar lumea microscopicã se transforma într-un
joc divin de zaruri, dupã expresia oripilatã a lui Einstein. Lucru ce accentua divergenþa dintre tabere: „recunoºteam cât de greu va fi sã-i
convingem chiar ºi pe cei mai buni fizicieni... sã renunþe la o descriere
spaþio-temporalã a evenimentelor atomice” (p. 105).
Dar incertitudinea interpretãrilor teoretice inducea ºi o acutã
problemã de limbaj. Modalitãþile clasice de comunicare a descoperirilor
nu mai fãceau faþã situaþiei. Cum sã fii credibil spunând cã un electron
ce se deplaseazã de la A la B este când particulã, când undã? Sau ambele
la un loc? Sau niciuna? Sau cã este posibil la un moment dat sã nu îl
gãseºti nicãieri pe traiectorie ci în cu totul altã parte? Sau sã disparã pur
ºi simplu ºi sã reaparã undeva când nici nu te aºtepþi? Cum sã explici,
dupã celebrul experiment mental al lui Schrödinger pe care nu avem
spaþiu sã îl detaliem, dar poate fi gãsit uºor, cã o pisicã este vie în proporþie de 50% ºi moartã în acelaºi procent? Pare hazliu, însã într-o microlume în care nimic nu sare de statutul de probabilitate, instrumentele
persuasive obiºnuite sunt depãºite. În eventualitatea neinventãrii altora
noi, ceea ce þine aproape de absurd, trebuie acceptat cã „în acest limbaj
conceptele sunt inexacte, cã au numai un domeniu limitat de aplicabilitate, dar suntem dependenþi de acest limbaj” (p. 174) – lucru ce a creat
o altã diferenþã între cele douã curente ale atomiºtilor: Copenhaga susþinea cã trebuie acceptat limbajul clasic pentru cã nu existã altã variantã,
în timp ce oponenþii afirmau cã nu limbajul este vinovat, ci teoria ca
atare încã nu este suficient de solidã pentru a putea fi descrisã prin
modalitãþile existente. Disputã care, deºi s-a scurs aproape un secol, încã
nu a fost tranºatã.
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Bineînþeles cã în cadrul consistentelor convorbiri concluziile
erau imediat extrapolate cãtre sfere conexe ale gândirii ºi ºtiinþei. Imprevizibilitatea mutaþiilor genetice din teoria evoluþiei poartã asemãnãri frapante cu incertitudinea cuanticã: „poate cã întâmplarea, care
joacã un rol atât de important în teoria lui Darwin, este, tocmai pentru
cã se supune legilor mecanicii cuantice, ceva mult mai subtil decât ne
închipuim la o primã analizã” (p.317). Asta ar implica douã concluzii
posibile: ori nedeterminarea guverneazã funcþionarea de ansamblu a
cosmosului, de la structurile lui invizibile pânã la opera sa (credem noi)
supremã, viaþa biologicã, ori haosul atomic ºi genetic sunt coordonate
probabil coerent de pe un alt palier, inaccesibil cercetãrii. Ceea ce reaprindea flacãra primei sale iubiri livreºti: „Particulele elementare pot fi
comparate cu corpurile regulate din dialogul Timaios al lui Platon. Ele
sunt imaginile primordiale, sunt ideea de materie. Acidul nucleic este
ideea de fiinþã vie. Aceste imagini primordiale determinã tot ce va avea
loc ulterior. Ele sunt reprezentanþii ordinii centrale” (p.314). Ordine
spre care, din condiþia noastrã de produs al produsului, adicã de artefact
al naturii, nu ne putem întoarce prin rãspunsuri ferme, decât cu incertitudini ºi probabilitãþi, decât printr-„un spectru continuu de rãspunsuri
posibile” (p. 319).
Începând cu 1933, incertitudinea a nãvãlit imperios ºi în „cuantica” politicã a Germaniei apoi, în scurtã vreme, în toatã Europa ºi lumea.
Ascensiunea nazismului a aruncat în aer echilibrul fertil al vieþii prin
miºcãri violente de stradã, prin destituiri ºi epurãri în instituþii, prin discursuri agresive concretizate cu arestãri ºi crime. Profesorii evrei din
universitãþi au fost daþi afarã ºi au luat, ca de altfel mulþi cercetãtori tineri
germani, calea peste ocean. Spaima domina psihologia intelectualilor
chiar în clipa în care Otto Hahn, un fizician fãrã prea mare anvergurã ºi
vizibilitate pânã în momentul respectiv, a descoperit fisiunea nuclearã
a uraniului. Cuprins de temeri ºi îndoieli, Heisenberg ºi-a pus problema
sã plece ºi el în America, aproape convins de insistenþele italianului
Fermi ce fãcuse acelaºi lucru cu puþin timp în urmã ºi primise îndatã un
post de cercetãtor la Universitatea din Columbia tocmai pentru studierea fisiunii uraniului, adunând în jurul sãu majoritatea fizicienilor fugiþi
din Germania. Însã sugestia pãrinteascã a lui Max Planck de a nu îºi
abandona þara la greu a prevalat. În clipa izbucnirii rãzboiului,
Heisenberg ºi toþi colaboratorii sãi rãmaºi au fost încorporaþi la
Institutul din Berlin, la nou constituita „Asociaþie a uraniului” ºi puºi sã
aprofundeze domeniul ºi sã gândeascã o tehnologie de producere a
bombei atomice. Perioadã care s-a aºternut ca o umbrã grea peste pres-
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tigiul sãu. Pe nedrept, pentru cã întreaga sa activitate de-acolo a fost una
de trenare a cercetãrilor, cu strãdanii temeinice de convingere a autoritãþilor fasciste cã arma bazatã pe uraniu, în situaþia în care s-ar putea
realiza o tehnologie adecvatã, de altfel extrem de costisitoare, ar necesita un timp foarte lung de realizare, probabil dincolo de finalul rãzboiului, mult mai realistã fiind o cercetare pentru utilizarea energeticã a fisiunii. Puterea sa persuasivã provenea probabil ºi din inocenþa caracterului sãu ce nu dorea sã-ºi mintã conducãtorii, chiar dacã era perfect
conºtient de monstruozitatea acþiunilor lor: „eram în situaþia fericitã de
a putea prezenta situaþia cu toatã sinceritatea (subl. n.), ºtiind în acelaºi
timp cã... o asemenea cheltuialã tehnicã pentru un scop atât de îndepãrtat într-un viitor nesigur era practic inacceptabilã pentru conducerea
germanã” (p. 238). Oare?! Colegii sãi refugiaþi în America au izbutit însã,
iar efectele se ºtiu. Care ar fi fost acum situaþia lumii dacã dorea, se strãduia ºi reuºea ºi Heisenberg?
Oricât de mari ar fi pasiunile pe acest subiect, din perspectiva
istoricului lucurile niciodatã nu pot semãna cu cele trãite în timp real,
când presiunile copleºitoare ale întâmplãrilor forþeazã decizii greu de
judecat dinafarã. Cartea fizicianului german o demonstreazã cu supramãsurã. Dar destinul îºi urmeazã imperturbatil cursul, insensibil la
grozãviile pe care le presarã pe traseul sãu ocult. Iar atunci când dupã
asemenea apocalipse se reinstaureazã normalitatea, lucrurile par, chiar
dacã iluzoriu, cã s-au cimentat în aceastã stare, aºa cum eterne pãreau ºi
sublimele întîlniri ºi convorbiri din anii '20. Este drogul însãmânþat în
neuronii umani cu scopul vãdit de a-l ademeni sã persevereze cu orice
preþ. O perdea afectivã peste memorie fãrã de care mai mult ca sigur
încã am fi pictat animale ºi demoni pe pereþii peºterilor din Lascaux.
Ultimul pasaj al volumului descrie vizita din 1965 împreunã cu fiii lui la
prietenul sãu, cercetãtorul Erich von Holst de la Institul Max Planck.
Pânã la reºedinþa acestuia au cãrat kilometri, pe hârtoape ºi vãi, o vioarã
ºi un violoncel „în cazul în care s-ar fi ivit prilejul de a face muzicã”.
Evident, gazda ºi-a luat îndatã viola ºi s-au aºezat sã cânte Serenada în re
major de Beethoven. „Ascultând-o, în mine creºtea certitudinea cã toate
vor continua, mãsurate în cadenþe umane: viaþa, muzica, ºtiinþa. Chiar
dacã fiecare dintre noi nu putem sã participãm decât pentru scurtã
vreme – dupã cum spunea Niels (Bohr – n.n.), mereu în acelaºi timp
spectatori ºi actori – la marea dramã a vieþii” (p. 322). Trecãtori halucinaþi pe-un drum necunoscut. Microscopice pãrþi ale întregului.
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Cui i-e fricã de
Florence
Foster Jenkins?
Comedia În plinã glorie!, una dintre recentele premiere ale Teatrului Regina Maria din Oradea, readuce în actualitate efervescenþa
peisajului artistic newyorkez de la mijlocul anilor ’40 ai secolului trecut,
strãlucirea spectacolelor montate la Carnegie Hall, ritmul intens al înregistrãrilor pe discuri de vinil la Melotone Records ºi fastuoasele sãli de
bal deschise, mai ales, seratelor organizate în scopuri caritabile. Purtând
titlul integral, în traducerea lui Dan Mihu, În plinã glorie! Adevãrata poveste a doamnei Florence Foster Jenkins, cea mai proastã solistã din lume, piesa lui Peter Quilter a fost jucatã pentru prima datã în noiembrie
2005 la Duchess Theatre din Londra, în zona West End, recunoscutã
pentru viaþa sa artisticã deosebit de animatã ºi pentru pleiada de teatre
pe scenele cãrora se desfãºoarã celebrele musicaluri englezeºti. Inserþiile biografice pun în luminã un personaj unic, deopotrivã pitoresc ºi
controversat, o solistã intratã în istoria muzicii de operã drept cea mai
proastã sopranã din lume.
Încã de la începutul anilor ’90, regizorul Cristian Ioan s-a afirmat
printr-o serie de spectacole remarcabile montate pe scena teatrului orãdean, iar aceastã îndelungatã experienþã îºi lasã acum amprenta asupra
unei viziuni incitante ºi cu totul originale, ce pune în valoare subtilitãþile textului ºi virtuþile expresive ale trupei de actori. În rolul titular,
Gabriela Codrea interpreteazã cu multã naturaleþe o sopranã plinã de
vitalitate, ambiþioasã, cu vulnerabilitãþi bine mascate sub desantul tenacitãþii. Distribuþia îi mai cuprinde, în urma unei inspirate selecþii, pe
actorii Rãzvan Vicoveanu - în rolul lui St. Clair, prieten ºi iubit al Florencei, Lucia Rogoz - interpreta devotatei Dorothy, cea mai bunã prietenã a
sopranei, Andrian Locovei - în ipostaza cinicului pianist Cosme
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McMoon, Mirela Lupu - în energicul rol al Doamnei Johnson, Georgia
Cãprãrin - în savuroasele intrãri ale Mariei, bucãtãreasa ºi menajera mexicanã a doamnei Foster Jenkins, Ion Abrudan - într-o memorabilã interpretare a lui Uncle Sam, maestru de ceremonii la Carnegie Hall, Viktor
Iosif - perfect intrat în rolul Contratenorului Viktor, ºi, o apariþie insolitã,
câinele Biju - Ricky, a cãrui prezenþã va genera, în actul al doilea, un
quiproquo de un umor negru, demn de marile comedii clasice. Într-una
din cele mai animate scene ale spectacolului, în sala de bal de la Ritz
Carlton, dansatorii completeazã distribuþia, impresionând prin graþia
miºcãrii ºi rafinamentul costumelor: Daniel Vulcu, Denise Szabo,
Denisa Benko, Raluca Sarca, Dominic Olar, Marius Precup, Bogdan
Balota, Ionuþ ªerban.
Fãrã îndoialã, nu a fost un demers facil, în mãsura în care aflãm,
din caietul-program al spectacolului, un material foarte bine conceput
ºi generos cu detaliile necesare unui receptor mai puþin iniþiat, cã piesa
s-a jucat, pânã acum, în peste 20 de þãri, însumând nu mai puþin de 2000
de reprezentaþii internaþionale. Aruncând mai departe o privire asupra
altor surse mediatice, observãm câteva conexiuni deloc întâmplãtoare,
menite sã readucã sub lumina reflectoarelor ecourile unei personalitãþi
artistice nonconformiste, ce a refuzat convenþiile ºi capitularea în faþa
gustului estetic al vremii sale. De curând, viaþa lui Florence Foster
Jenkins a constituit subiectul unei producþii cinematografice din 2016,
în regia lui Stephen Frears, cu Meryl Streep ºi Hugh Grant în rolurile
principale. De asemenea, atenþia asupra insolitelor manifestãri artistice
ale sopranei începuse sã fie atrasã încã din 2008, odatã cu lansarea filmului documentar intitulat Florence Foster Jenkins: A World Of Her
Own, în regia lui Donald Collup. În aceeaºi arie tematicã se înscrie volumul biografic Florence Foster Jenkins: The True Story of the World’s
Worst Singer, semnat de Darryl W. Bullock ºi publicat în 2016 la Londra.
Scenografia spectacolului de la Teatrul Regina Maria, realizatã de
Clara Labancz, ne transpune cât se poate de veridic în lumea plinã de
strãlucire ºi grandoare a operei. Fiecare scenã are propria identitate vizualã, propria fizionomie policromã cu totul aparte. Nimic nu este lãsat
la voia întâmplãrii, cãci pânã ºi cele mai fine detalii devin simbolurile epocii, contopindu-se în rumoarea unei atmosfere speciale. Doar aparent dispuse într-un registru mimetic, obiectele ºi elementele de butaforie esenþializeazã datele unui univers sufletesc, nãscut ca o reflexie a
reprezentãrilor Florencei despre sine. Privite cu atenþie ºi în integralitate, refãcute în final ca un puzzle din crochiurile de imagini disipate
într-un imaginar perimetru artistic al New York-ului, ni se dezvãluie un
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caz surprinzãtor de bovarism, manifestat însã nu în teritoriile difuze ale
literaturii, ci în lumea eteratã a muzicii de operã. Documentele vremii
au oferit, de bunã seamã, o consistentã sursã de inspiraþie, provocând
fantezia scenografei, spre deliciul publicului. Aflãm cã adevãrata
Florence îºi croia singurã costumele de scenã ºi cã deseori concepea
grafica decorurilor pentru propriile recitaluri. La rândul sãu, personajul
Florence ne surprinde în toate apariþiile sale scenice, intrând în fiecare
rol cu pasiune purã ºi nedisimulatã. Ea trãieºte ceea ce cântã, îºi revarsã
ficþiunea în realitate, devenind fie Brunhilda, fie Carmen din opera
omonimã a lui Bizet, fie o apariþie angelicã, vaporoasã, cu aripi albe, stufoase, la care va renunþa, totuºi, în scena finalã a concertului de la
Carnegie Hall. La polul opus, Dorothy se distinge prin sobrietate ºi
rigoare vestimentarã, contrapusã oarecum naivitãþii dezarmante a acestei fiinþe cu suflet bun ºi devotat. Sofisticat, realizat din materiale costisitoare, costumul Doamnei Johnson aduce un farmec rece ºi tãios, descins din vechea lume a aristocraþiei artistice americane. Într-un alt stil
sunt croite hainele Mariei, pãstrând decupajul ºi coloritul aprins al þinutelor populare mexicane, în deplinã armonie cu temperamentul vulcanic al tinerei menajere interpretate cu mult nerv ºi zvâcnet.
Gustul excesiv pentru grandios nu gliseazã totuºi spre sfera
kitsch-ului, ci provoacã neaºteptate efecte estetice. Spre exemplu, decorurile din apartamentul sopranei din Hotelul Seymour, admirate
chiar în partea expozitivã, au un inconfundabil parfum art nouveau,
datorat obiectelor de mobilier ºi tapetului ce acoperã complet planul îndepãrtat, într-o imersiune de culori calde, cu nuanþe purpurii. O altã
secvenþã reconfigureazã studioul Melotone Records, arborând pe fundal fotografiile imense ale marilor artiºti de operã, consacraþi în memoria culturalã datoritã talentului unic, dar ºi unor înregistrãri de foarte
bunã calitate. În acest peisaj, Florence se considerã ea însãºi o sopranã
de coloraturã, convinsã cã s-a nãscut cu un har aparte. În consecinþã, se
avântã cu strãºnicie spre cele mai dificile arii, pe care le masacreazã
vocal cu vioiciune, dintre care amintim O mio babbino caro de
Giacomo Puccini, Addio del passatto de Giuseppe Verdi, Habanera de
Georges Bizet, Regina nopþii din Flautul fermecat de Wolfgang
Amadeus Mozart. Meritul actriþei Gabriela Codrea este cu atât mai redutabil, cu cât interpreteazã live toate pasajele muzicale, redând cât mai fidel stilul sopranei, într-un savuros registru comic-burlesc. La pregãtirea
muzicalã a spectacolului au contribuit, de altfel, Ovidiu Iloc ºi Henrietta
Varady, doi artiºti experimentaþi, care au colaborat în trecut la numeroase proiecte artistice alãturi de trupa teatrului orãdean.
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Cu excepþia lui Cosme McMoon, a cãrui luciditate bine fixatã în
realitate nu dilueazã cu nimic simpatia pe care i-o poartã Florencei,
toate celelalte personaje privesc lumea printr-o lentilã deformatoare,
întreþinând aceastã iluzie a gloriei, decupatã, parcã, din isprãvile lui Don
Quijote. Seducþia visului se propagã electrizant. Florence confirmã deseori cã îºi urmeazã visul, Dorothy poartã o fustã ce reprezintã un ,,vis
cu pãsãri în zbor”, St. Clair, nebunatic, se viseazã uneori Henric al V-lea,
pentru ca apoi, redevenind pragmatic, sã conchidã ,,Cã doar nu poþi
pune o etichetã de preþ pe visele tale.”.
De bunã seamã, senzaþionalul a fascinat întotdeauna, însã adevãrata
istorie a lui Lady Florence nu se mãrgineºte la ceea ce a consemnat necruþãtor, deseori în termeni ireverenþioºi, critica de specialitate a
vremii, ºi anume ridicolul stârnit de lipsa oricãrui fior de talent muzical.
Robert Rushmore o considera ,,The First Lady of the Sliding Scale”, fãcând aluzie la glissando-urile vocii ei. Parafraza din titlul articolului nu
este întâmplãtoare. Dincolo de asemenea execuþii în efigie, se întrevede
o poveste destul de complicatã, în ale cãrei sinuozitãþi se conjugã generozitatea ºi fervoarea mecenatului artistic, dorinþa de a cânta cu orice
preþ în faþa publicului ºi tristele umbre ale unei vieþi familiale marcate
de eºec. Poate cã adevãrata ºi cea mai durabilã creaþie personalã a
Florencei Foster Jenkins, aºa cum o dovedesc capricioasele reveniri ale
memoriei colective, este însãºi reflexia artisticã pe care interpreta ºi-a
proiectat-o despre sine...
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Sfârºitul
muzicii
culte?

Marele muzician catalan Jordi Savall (n. 1941), una dintre somitãþile interpretãrii corecte stilistic a muzicii vechi (în calitate de virtuoz
la viola da gamba ºi de dirijor), a acordat în 17 iulie un interviu ziarului italian ”La stampa”. Pânã aici, nimic neobiºnuit, fiindcã Savall e un adevãrat om de culturã în general ºi de muzicã în particular, care are
mereu câte ceva profund de spus (de exemplu, subtila sa remarcã dintrun curs de mãiestrie despre necesitatea proiecþiei sunetului cãtre salã
pentru a-l face emoþionant ºi comunicativ, spre deosebire de tonul egal,
uniform ºi – se putea altfel? – cu vibrato de la început la sfârºit pe care
îl impun de obicei conservatoarele tipice secolului trecut). Dar recentul lui interviu a generat o controversã aprinsã în mica lume a muzicii
culte (”muzica albilor bogaþi”, cum au ajuns sã îndrãzneascã a pretinde
stângiºtii care relativizeazã totul ºi pentru care a fi cult e o insultã).
Relevanþa acestei controverse rezidã în douã aspecte, dintre care
primul e cel mai uºor de observat: într-o societate cât de cât democraticã, afirmaþiile nimãnui nu sunt de neatins ºi de ne-pus în discuþie, fiindcã
gândirea criticã e fundamentul democraþiei (evident, atunci când e imparþialã ºi bazatã pe argumente). Aºa cã nu putem sã nu observãm cu o
oarecare tristeþe cã noi suntem încã departe de cultura dialogului, care
presupune printre altele respect pentru preopinent ºi ideile lui; fãrã a
idealiza societatea occidentalã, care are ºi ea derapajele ei, la noi încã
dicteazã falsul argument al autoritãþii ºi aºa-zisa regulã a lui ”cine strigã
mai tare are dreptate”.
Concret, ce a zis Jordi Savall de a putut sã fie atacat pentru un interviu, în pofida bunului simþ, a delicateþii ºi a rafinamentului sãu cultural ºi muzical? Cu asta atingem al doilea aspect, cel substanþial, al contro-

105

Adrian Gagiu
versei, fiindcã un rezumat al ideilor interviului ar suna astfel: semnificaþia ºi valoarea muzicii culte sunt în declin; nu mai existã creativitate
în lumea muzicii culte, fiindcã, deºi existã mari interpreþi ºi mari compozitori, ei nu ºtiu de fapt cum sã creeze sau sã improvizeze; pe de altã
parte, în Orient, improvizaþia e sufletul muzicii, aºa cã muzica e vie
acolo fiindcã de cele mai multe ori e diferitã ºi chiar imprevizibilã.
Sigur, ca orice generalizare, ºi aceste constatãri sunt uºor forþate,
dar din pãcate nu cu mult. Semnificaþia muzicii culte e într-adevãr întrun declin evident pentru orice om cu bun gust, dupã proliferarea, începând de vreo sutã de ani, a nenumãratelor stiluri obsedate de originalitate cu orice preþ, deci hiper-calculate ºi întorcând deliberat spatele sufletului omenesc. Valoarea muzicii culte e relativizatã ºi chiar atacatã de
curentele stângiste mai sus menþionate, pentru care cultura înseamnã
elitism, ca ºi cum a ajunge într-o elitã culturalã n-ar fi de bine, în schimb
cei din elita financiarã ºi politicã ar fi stãpânii noºtri de drept (de aceea,
muzica cultã e un fenomen de niºã, dupã cum se vede uºor din lipsa educaþiei muzicale în ºcoli ºi din vânzãrile ei minuscule comparativ cu
genurile simpliste, dar intens promovate de producãtori ºi de state). Dar
remarca despre lipsa creativitãþii din cauza lipsei improvizaþiei e probabil cea mai forþatã dintre ideile din interviu, fiindcã deºi e adevãrat cã
existã mulþi interpreþi tonomat ce aspirã doar la perfecþiune tehnicã sau
imitã un anume model interpretativ fãrã a aprofunda sursa, lucrarea
însãºi, prin prisma propriei trãiri (dupã cunoaºterea stilului, evident),
pe de altã parte tocmai curentul de interpretare corectã stilistic a muzicii vechi a eliberat arta interpretativã de aceastã cãmaºã de forþã ºi de
ochelarii de cal ai notelor scrise, reînviind abordarea parþial improvizatoricã din baroc ºi clasicism, când se zicea cã improvizaþiile lui Bach ºi
Beethoven erau de multe ori mai impresionante chiar decât lucrãrile lor
scrise, iar practica ºi tratatele de interpretare cereau frecvent ornamente expresive, mici cadenþe ºi variaþii cel puþin de dinamicã în
pasajele repetate. Am putea aminti aici ºi aleatorismul mai mult sau mai
puþin extins al unor orientãri componistice (de ex. Lutoslawski sau
Cage), fãrã a lua acum în considerare realizãrile lor pe plan estetic, sau
impresia de improvizaþie ºi spontaneitate, în realitate riguros compusã
ºi notatã, în cazul lui Debussy sau al lui Enescu, sau în general gradul mai
mare sau mai mic de improvizaþie, de obicei evitat de Beethoven, dar
mãrturisit deja de Stravinsky, din orice act componistic cât de cât normal, atunci când autorul compune la pian, sintetizator sau alt instrument. Pe de altã parte, în secolele trecute mai toþi interpreþii ºi dirijorii
mai ºi compuneau, ceea ce îmi aminteºte, dupã mulþi ani, de ranchiuna
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unui celebru dirijor local ca reacþie la naiva mea curiozitate în acest sens
în ceea ce-l privea.
Savall e atins mai ales în ultima idee citatã mai sus de o anume
parþialitate, uºor de înþeles în cazul unuia care a realizat multe concerte
ºi înregistrãri dedicate celor mai diverse muzici din bazinul mediteranean, de la muzica trubadurilor ºi a truverilor la muzica evreilor sefarzi
din Spania medievalã, sau de la muzica turceascã ”clasicã”, aºa cum a fost
studiatã ºi sistematizatã de Dimitrie Cantemir, la muzica armenilor. De
multe ori, aceste proiecte ”fusion” interculturale au reliefat o uimitoare
ºi emoþionantã unitate bazalã a unor arhetipuri din muzica popoarelor
europene ºi din bazinul mediteranean. Iar absolutizând libertatea creatoare a acestor muzici tradiþionale, ce brodeazã improvizatoric pe
scheme mult mai laxe decât cele ale barocului ºi nestandardizate dupã
tipicul occidental din ce în ce mai rigid (aspect propriu ºi muzicii arhaice româneºti), Savall le opune implicit închistãrii pe multiple planuri
în care a ajuns sã se blocheze muzica cultã de sorginte europeanã.
ªi astfel ajungem la miezul dureros al problemei. Fiindcã, deºi atacat inclusiv la persoanã, pentru o pretinsã acrealã de om bãtrân, de cãtre
unii autiºti ce îºi impun sã vadã totul în roz, de fapt Savall a spus doar pe
jumãtate adevãrul despre starea actualã a vieþii muzicale culte. Cum comenta ºi Mihail Ghiga, poate singurul violonist român specializat în interpretarea corectã stilistic a muzicii vechi, ”muzica cultã occidentalã
nu mai e o componentã organicã a societãþii, e doar o formã de consum
muzical printre altele ºi nu e eficientã financiar; cu timpul se va îndrepta tot mai mult cãtre muzica de film ºi cãtre rock pentru a supravieþui
cumva.” Evident, aceste compromisuri nu înseamnã în realitate muzicã
cultã, conceptualã, aºa cã muzica elevatã nu va dispãrea (dupã cum nu
s-a oprit nici ”istoria” odatã cu cãderea comunismului autodeclarat, cum
credea Fukuyama), ci se va restrânge ºi mai mult în mici oaze cultivate
ale societãþii, ce se vor ascunde de avalanºa de prost gust impusã de marea masã a societãþii, aºa cum se refugiau de ciumã povestitorii din ”Decameronul” lui Boccaccio. La drept vorbind, nici în secolele de aur ale
muzicii culte europene ea n-a fost un fenomen de masã, ci accesibilã
doar celor cât de cât cultivaþi, aºa cã divertismentul de masã, din ce în
ce mai rudimentar ºi efemer, va domina tot mai mult numai prin numãr
(domnia cantitãþii, vorba lui René Guénon) – dar pânã când?
Sã nu ne lãsãm înºelaþi de aparenta afluenþã de public la unele
concerte simfonice mediatizate: e o excepþie sau se datoreazã unor
lucrãri spectaculoase ºi ”de mare popularitate”, adicã mai superficiale,
gen ”Carmina burana” de Orff sau, în þãrile anglofone, ”Planetele” de
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Holst (un fel de muzicã de film mai îngrijitã), precum ºi snobismului
hrãnit de prezenþa pe podiumul de concert a unor vedete, de ex. cum
au fost ”cei trei tenori” sau cum e mai nou Lang Lang, cu grimasele lui
duioase de Fuego al pianului (vom discuta aici în curând pe ºleau ºi stadiul în care au ajuns marketingul ºi promovarea interpreþilor de muzicã
cultã, prin cazul pianistei Yuja Wang). Apropo, de cele mai multe ori,
când se discutã de muzica cultã e vorba doar de interpreþi, numai ei
sunt vedetele, cu nenumãratele lor premii, iar lucrãrile cântate sunt
doar pretexte. De interes real pentru compoziþii noi nici nu se pune
problema, curiozitatea nu-l mai prea caracterizeazã pe om, aºa cã viaþa
muzicalã cultã a ajuns un fel de muzeu (de prea multe ori, nici mãcar nu
foarte autentic). Dar de ce sã ne mirãm, când ºi unii ”monºtri sacri” ai
scenei contemporane se simt obligaþi sã-i rescrie pe clasicii teatrului,
cicã pe înþelesul omului contemporan? Sã nu neglijãm nici trista inflaþie
de muzicieni, deopotrivã interpreþi ºi compozitori, faþã de cererea
socialã redusã a muzicii lor mai elaborate, aºa cã mulþi nici nu pot trãi
din muzicã, ci ”he’s got a daytime job, he’s doing all right” (Dire Straits).
Observaþiile lui Savall se pot însã ºi extrapola, fiindcã semnificaþiile ºi valoarea mai tuturor genurilor de culturã elevatã sunt într-un declin
organizat, prin asaltul genurilor dubioase estetic, al promovãrii mediocritãþii pretins democratice (”asta se cere”) ºi al dictaturii vânzãrilor bazate numai pe un marketing agresiv ce mizeazã pe instincte ºi gregaritate, toate astea constituind baza esteticã autosuficientã a populismului,
adicã a compromisului, a complacerii ºi a bãtutului pe burta de bere:
cultura de mase se coboarã ea la mase, în loc sã ridice masele la culturã.
Pare cã e din ce în ce mai ”ruºinos” sã mãrturiseºti în societate cã asculþi
muzicã cultã ºi cã nu ºtii cine e Nicki Minaj sau cã nu-þi place, aºa cã eºti
marginalizat de grup. Cât despre compozitorii contemporani cinstiþi,
rãmân valabile vorbele amare ale lui Honegger din ”Sunt compozitor”,
iar ceilalþi sunt premiaþi ºi promovaþi în mica lor lume izolatã de public,
ca sã inventeze noi stiluri abracadabrante prin care s-a distrus ºi potenþialul de elevare a oamenilor prin muzicã. Ne rãmâne muzica ”de
dans”, cã doar divertismentul (din ce în ce mai superficial) cicã ne trebuie ºi asta ”se cere”. De cãtre cine? Au fost mitinguri ca sã se difuzeze
masiv manele sau Jay-Z? În realitate, asta nu ”se cere”, ci se oferã masiv,
inundând ”piaþa” ºi sufocând alternativele. Pânã ºi la Proms, celebrul festival londonez de muzicã clasicã la care, pe lângã aspectul sãu mai ”de
popularizare”, se oferã ºi lucruri serioase, a ajuns la ediþia din acest an sã
cânte ºi Tom Jones (totuºi, sã fim mulþumiþi cã mai e pânã sã fie invitaþi
Rihanna sau vreun rapper).
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Primul pas pentru a putea rezolva o problemã e sã ai curajul de
a spune lucrurile cinstit ºi pe faþã. Dacã nu scoatem capetele din nisip,
vom continua sã credem cã trãim în cea mai bunã dintre toate lumile
(muzicale ºi nu numai) posibile, iar prin asta vom ignora deficienþele ºi
campania de deculturalizare ºi ne vom anula ºansele de a le remedia.
”Faptul cã sunt mulþi nu garanteazã cã au ºi dreptate” (Mahatma
Gandhi). ªi, vorba bãtrânului Plinius: ”Sutor, ne ultra crepidam.”
P. S. O parþialã concluzie oarecum optimistã, totuºi: nimic nou
sub soare. Astfel de tendinþe au fost remarcate încã din anii ’70, când
apãreau temeri cã muzica de film va înghiþi muzica orchestralã, cã publicul muzicii culte se reduce, cã subvenþiile pentru orchestre scad ºi cã
rockul e viitorul, aºa cã se recurgea la ”ºmecherii” hibride pentru supravieþuire minimã a muzicii culte: clasicii la sintetizator (Wendy Carlos,
Isao Tomita), Concertul pentru grup rock ºi orchestrã (Deep Purple),
piese disco ºi pop cântate de orchestre simfonice, interprete sexy, cântãri gregoriene în albume fusion. Ce mai e relevant azi din ”salvatorii”
de atunci? Cu rãbdarea treci marea. Doar sã nu ne aºteptãm ca valorile
sã fie populare, mai ales într-o civilizaþie bazatã pe comerþ ºi lãcomie colectivã ºi individualã, nu pe suflet ºi idei, cum e cea actualã. Lucrurile
bune se obþin întotdeauna cu efort. Vorba lui Beethoven: ”Ceea ce e
greu e ºi bun ºi valoros, fiindcã ceea ce e greu te face sã transpiri!”
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,,Oamenii au ºi ticãloºie
ºi luminã”
Prezentul absent,
Puºa Roth în dialog cu D.R. Popescu
Editura Ars Longa, 2013
Un important om de culturã spunea
despre D.R.Popescu, cã ,,acoperã cu
opera lui – ca niciun alt scriitor din
România – un arc istoric întins, acela al
rupturilor sociale din anii ’50, ’60, ’80 ,
precum ºi din realitatea pe care o trãim”.
Este superfluu sã mai spunem cã el este
unul dintre stâlpii de rezistenþã ai
literaturii române , atât ca romancier, cât
ºi ca dramaturg, dar ºi un adevãrat
receptacol al istoricitãþii, al spectacolului
vieþii în general, conºtient fiind, ca puþini
alþii, cã ,,lumea în imagini artistice
trebuie sã fie echivalentul unei realitãþi
autentice trãite, învãþate” – dupã cum
însuºi spune în ,,Virgule”. Date fiind
aceste auspicii oarecum intimidante, este
de subliniat gestul dialogistic , în sens
bahtinian, poate, al cunoscutei
realizatoare Radio , Puºa Roth, care introduce lectorul - printr-o tehnicã adecvatã,
aceea a interogaþiilor inteligente, însoþite,
uneori, de sagacitate ºi aplomb - în
universul existenþei derepopesciene .
Astfel cã, încã de la prima întrebare, i se
propune ,,monoliticului” partener de
convorbire ,,evadarea dincolo de
constrângeri”, fapt agreat cu promptitudine de acesta. Într-adevãr, ce întrebare
mai în acord cu asta ar fi fost, decât,
i-auziþi : ,,Mersul pe catalige este o formã
de a stãpâni resursele ascunse ale lumii?”
Fiind vorba, cum aflãm, de o
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autometaforã din copilãria scriitorului
când ,,simþeam nevoia de o privire a
lumii de pe acoperiºul ei” , mersul pe
catalige fiind ce altceva, decât gestul
ludic ºi inocent de a încropi o fascinaþie
a evadãrii din realitatea imediatã,
profund constrângãtoare. La întrebarea –
ce s-ar fi dorit, poate, a fi ornatã cu inerente conotaþii metafizic-mistice – ,,Cum
aratã paradisul în viziunea dvs.?”– ce
credeþi cã rãspunde marele scriitor ? Ei
bine, nici mai mult nici mai puþin, decât
printr-un exemplu oarecum contondent
ºi ,,moralizator”, din aceeaºi realitate, dar,
evident, la alþi parametri spaþio- temporali, cronotopici : ,, Mã aflam astãzi în
metrou ºi am vãzut cã nimãnui nu-i pãsa
cã o femeie cu un copil în braþe stãtea în
picioare, aºa cã m-am ridicat eu, un
bãtrân, dar nu s-a prins nimeni de asta.
Vedeþi ? Un fel de paradis privat, în care
fiecare îºi mãnâncã cu ardoare cornul ºi
se duce unde are treabã, fãrã sã vadã în
jur pe nimeni”. Scriitorul nu se menajeazã nici pe sine, dar nici pe cei care
sunt ecoul aducerii la cunoºtinþã a unei
stãri de fapt, trãite ºi simþite pe propria
piele, consecinþã cu accente jenante, de
nu chiar tragice, ale tehnicizãrii
galopante, în care sufletul se acoperã de
o crustã a insensibilitãþii. Despre ce paradis ºi ce viziune mai poate fi vorba ?
Creatorul de viaþã din viaþã, nu s-a putut
sustrage vehemenþei imediateþii, pentru
a se ,,vindeca” de asta în teritorii ale
transcendenþei ºi celestelor evanescenþe.
Când vine vorba despre teatru, DRP se
referã la acesta ,,nu ca la o floare de lotus,
ci ca la o buruianã”, comparaþia fiind, de
fapt, o trimitere explicitã la cãutarea ºi
descoperirea adevãrului, oferind ca
exemplu (alt exemplu!) ceea ce se
întâmplã în ,,Hamlet”, când personajul
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principal o trimite pe Ofelia la mãnãstire
: ,,Când iubirea ºi prietenia se prãbuºesc,
adevãrul are o ºansã de a veni în primplan”. Interlocutorul Puºei Roth nu uitã,
în acest context captivant ºi hipersolicitant, sã aminteascã de ,,captarea sublimului prin artã”, dar ºi de ceea ce spunea
Herzen despre ,,teatrul ca un fel de
Parlament al literaturii”. În altã ordine ...
întrebãtoare – despre identitatea culturalã în raport cu globalizarea – aflãm cã ,,
istoria este fundamentalã pentru pãstrarea identitãþii culturale, deºi mulþi
filosofi, sociologi, politicieni vorbesc
despre dispariþia istoriei, într-un viitor
mai mult sau mai puþin apropiat”.
Intervievatoarea ne spune cã dialogul cu
D.R. Popescu a fost reluat dupã o falie
temporalã de 11 ani, adicã în 2010. De
data aceasta, îi propune conlocutorului
sãu celebrissim tot un soi de ... derapaj
din sfera convenienþelor ºi cliºeismelor
des uzitate de alþii : ,,Vã propun o aventurã aproape sentimentalã : sã urcãm
amândoi în Dudul lui Shakespeare ºi sã
privim, din nou, lumea de sus . Cum ar fi
ea, lumea, Lumea lui 2010 ?” Vedem cum
autorul ,,Vânãtorii regale” este supus, cu
delicateþe ºi tact, desigur, unei alte
provocãri, în care e vizibil balansul între
o anume invocatã profunditate, ºi o
(aºteptatã) altitudine atitudinarã, sã zic
aºa. Doar cã respondentul se complace,
olimpian, în acea terestritate inconturnabilã ºi de nezdruncinat a exemplelor, a
factualitãþii izbitoare, de zi cu zi : ,,Lumea
lui 2010 este spectaculoasã, iar asta se
vede, de pildã, ºi de la artificiile de
30.000 de euro, de la moaºtele Sf.
Parascheva, sau de la faptul cã dl Flutur a
venit cu un avion de la Ierusalim,
aducând lumina Învierii de la Muntele
Sfânt”. Fapte. Din nou fapte, colþii realitãþii neiertãtoare, rânjind de-a dreptul.
Acesta este DRP. Iar ,,Dudul lui
Shakespeare” a rãmas suspendat între
metafizic ºi imprevizibilitatea livrescã .
,,Interlocutorul meu puncteazã dureros
de adevãrat situaþia României. Iar noi tre-

buie sã vorbim despre rostul lumii ºi al
omului, rostul creatorului în raport cu
realitãþile timpului sãu ºi al nostru” –
introduce o ,,sfioasã” didascalie întrebãtoarea doamnã.
La un moment dat, vine vorba despre
,,cum s-a ajuns – în viziunea regizorilor –
de la primatul textului, la textul ca un
pretext, despre aºa-numita revoluþie
sexualã în teatru, ca o arenã a iluziilor ºi
deziluziilor” , iar cel care a scris ,,Aceºti
îngeri triºti” spune cã ,,teatrul a devenit
pur ºi simplu narcisiac. Aproape nu mai
are nicio legãturã cu publicul, pentru cã
rareori oamenii se mai regãsesc în
teatru.” El aminteºte, totuºi, ºi de acea
,,undã de mister, care transpare din misterul actului regizoral”, despre faptul
neechivoc cã ,,marii dramaturgi nu sunt
expliciþi”, despre ,,intuiþia ca posibilitate
de a gândi altfel, a te regãsi, a veni cu alte
soluþii”. Iar când vine vorba de politicieni, ,,aceºtia fug de istorie, ei îºi creeazã
altã istorie, numai a lor, în care sã nu dea
seama de nimic, iar România profundã se
târãºte ca o râmã, sãraca” .
Când vorbeºte despre a sa piesã în care
personajul central este Montaigne - ,,un
om cãlare, scenã dupã scenã, de la
început pânã la sfârºit” - , ni se reveleazã ,
ca într-o obiectivare fãrã cusur, faptul cã
atunci când serenissimul eseist ajunge
primar, iar oraºul este lovit de molimã,
fuge mâncând pãmântul din faþa morþii .
De ce ? Pentru cã ,,tot nu putea sã facã
nimic”.Printr-o transcendere situaþionalmotivaþionalã, ajungem la ... Dandanache
, cel care era convins cã a câºtiga prin
luptã, prin forþã, este o iluzie. ,,Fortinbras
cel tânãr pune sã se tragã salve de tun
pentru Hamlet, dupã ce acesta a murit,
iar în Scrisoarea pierdutã, Agamiþã
ajunge sã îi împace pe escroci”.
Despre preºedinþia la Uniunea
Scriitorilor din România (1981- 1989),
DRP este mai degrabã laconic ºi rezervat
în a ne... seduce cu oarecari devoalãri din
perioada celor cca 2926 de zile din fruntea obºtei scriitoriceºti. La afirmaþia Puºei
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Roth cã ,, a fost o funcþie riscantã, lumea
scriitorilor fiind o lume pe cât de fragilã,
pe atât de inflamabilã” , autorul ,,Leului
albastru” spune cã ,,nu am crezut cã timpul va fi atât de complicat, dar nu ºtiu sã
fi fãcut lucruri rele, aºa, prea rele”. Cât
despre relaþia operã-scriitor, suntem
informaþi, de pildã, cã ,,Kundera îl înjurã
pe Bertolt Brecht cã piesele i le-a scris
metresa lui, iar despre Kundera s-a aflat
apoi cã a fost turnãtor, ºi de aceea nu a
revenit în Cehia dupã 1990. Eu cred cã e
mai bine sã punem biografia scriitorilor
deoparte, ºi sã le vedem doar opera”. Cel
care s-a nãscut în Pãuºa de Bihor ( 1935)
ºi sãrbãtorit în Oradea la împlinirea
vârstei de 80 de ani , deplânge faptul cã ,
mai nou, unii scriitori importanþi sunt
scoºi din manuale, având ºtire, de pildã,
despre cum unii absolvenþi de liceu nu
citiserã Ion ºi Rãscoala , romanele lui
Rebreanu. El se întreabã, retoric, dar ºi
întristat ºi revoltat, ,,Ce þarã e asta în care
Învãþãmântul ºi Cultura construiesc astfel
de generaþii, care nu citesc mai nimic ?!”
La întrebarea ,,Câte adevãruri pot fi
cuprinse într-o operã, câte feþe poate
avea acest adevãr, transferat pânã la urmã
în ficþiune ?”, DRP rãspunde simplu ºi
laconic , dar parcã simþi curentându-te
acele nervuri energizate cu fluidul
sufletesc ºi spiritual al creatorului :
,,Oamenii nu sunt unilaterali, ci sunt
complicaþi, au ºi ticãloºie ºi luminã, de
toate” . În carte veþi afla multe alte întrebãri ºi rãspunsuri, despre debutul literar,
despre unele controverse ºi dezbateri
stârnite de unele scrieri derepopesciene, despre ,,fuga de melodramaticitate” , despre unele personaje din
romanele ºi piesele sale etc. Sã amintim,
nu în ultimul rând, de postfaþa pertinentincitantã despre DRP ºi opera sa,
aparþinând criticului literar ºi realizatorului de emisiuni Radio,Costin Tuchilã.
Spune, în final, cu o empatie însoþitã de
reverenþe (cãrora le adãugãm ºi pe ale
noastre ) realizatoarea acestei cãrþi de
dialoguri pasionante, efervescente pe
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alocuri, Puºa Roth : ,, D.R.Popescu
reprezintã o lume, un reper la care mulþi
se pot raporta. Am descoperit un Om,
pentru cã pe academician l-am cunoscut
, iar pe scriitor l-am citit”. Mulþumim Puºa
Roth, mulþumim Dumitru Radu Popescu
!
***

Alexandru JURCAN

Ioan-Pavel Azap ºi
regizorii români de film
Dupã volume consistente de poezie ºi
prozã, Ioan-Pavel Azap pare axat acum
doar pe cinema, dacã e sã urmãrim
apariþia unor cãrþi precum Oamenii de
pãmânt ai lui Ioan Cãrmãzan, 7 capodopere ale filmului românesc,
Alexandru Tatos, iar acum Ciné-vérité
(Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2016), ca
un al doilea capitol la Traveling (interviuri cu regizori români de film). Autorul
reia în prima parte interviurile mai vechi
cu Andrei Blaier, Nae Caranfil, Stere
Gulea, Radu Gabrea, Dan Pizza, iar în
partea a doua discutã cu Ioan Cãrmãzan,
Tudor Giurgiu, Radu Mihãileanu, Gabriel
Achim, Cecilia Felmeri, Napoleon
Helmis, Robert Lakatos. Lucrarea conþine
ºi fiºe bio-bibliografice extrem de utile.
Cartea rãmâne mai ales ca document, ca
mãrturie a aspiraþiilor unor artiºti, iar
timpul va arãta câte proiecte s-au
materializat, câte previziuni s-au adeverit.
Întrebãrile lui Ioan-Pavel Azap sunt
tranºante ºi deloc comode : „Aþi reface
filmele azi? Avem o ºcoalã naþionalã de
film? Existã o distincþie netã între filmul
de artã ºi filmul comercial? Cum aþi
descrie ars poetica dumneavoastrã?”
Rãspunsurile sunt adeseori pesimiste, în
raport cu inflaþia de comercial, cu stresul
cotidian, cu lipsa sãlilor de cinema.
Oamenii aleargã la filme cu bãtãi, maºini
în flãcãri, urmãriri etc., unde fondul de
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comunicare e zero. Uneori procesul de
idiotizare e flagrant. Gabriel Achim ºtie
cã „patriotismul þine în primul rând de
etica personalã” ºi cã atunci când nu vom
mai avea „dispreþ faþã de lucrurile
româneºti ºi faþã de viaþa noastrã, cinemaul românesc va avea mai mulþi spectatori”.
Andrei Blaier recunoaºte cã filmul este
artã, industrie, dar ºi afacere. Mereu e
nevoie de bani, de aceea multe scenarii
rãmân în sertar. E necesar „sã ne
eliberãm de aceastã panicã uluitoare a
exodului filmului american pe piaþa
europeanã ºi sã ne regãsim pe noi, cu
lucrurile noastre frumoase, curate, simple”. Nae Caranfil e conºtient cã „nu tot
ce atinge emoþional publicul e comerþ,
dupã cum nu tot ce smulge ovaþiile criticii e artã”. De multe ori autorul provoacã
discuþii pe marginea minimalismului,
care n-ar fi neapãrat o ºcoalã de film, ci
mai degrabã o stilisticã, având în subtext
ºi unele constrângeri financiare. Acest
curent – afirmã Nae Caranfil – „dedramatizeazã povestea ºi lasã privitorul sã se
descurce neasistat prin materialul narativ”. Adicã îi pune în faþa ochilor un segment de viaþã. Ioan Cãrmãzan considerã
cã minimalismul nu e o invenþie
româneascã , iar Noul Val a fãcut mult
pentru cinematografia româneascã.
Radu Mihãileanu ºtie cã arta este „un dialog între perfect ºi imperfect”. Pentru el,
o artã perfectã devine „fascistã”,
deoarece umanitatea e o „sublimã imperfecþiune”. Robert Lakatos considerã cã
„oamenii frustraþi au o predispoziþie sã
devinã artiºti”.E o sete de a fi recunoscut,
care dezvoltã o „ambiþie ce le dã energie
sã lucreze”. Tudor Giurgiu e de pãrere cã
filmul românesc existã doar prin individualitãþi ºi cã nu avem o ºcoalã de film,
precum au polonezii, cehii, ungurii.
Napoleon Helmis crede cã dacã ne
excludem înaintaºii, „nu existãm nici noi
ca cineaºti”.
Cartea lui Ioan-Pavel Azap se citeºte cu
curiozitatea ºi plãcerea unor discuþii

revigoratoare. Fãrã complezenþe gratuite,
autorul puncteazã esenþialul ºi
senzaþionalul persoanelor intervievate.

***

Antoaneta TURDA

”Ghiveci existenþial”
marca Florica Bud
Cel mai recent volum al bãimãrencei Florica Bud Ultima noapte de dragoste,
întâia noapte de sex, apãrut în 2016 la
Editura eLiteratura din Bucureºti, incitã
nu pentru parafrazarea titlului romanului lui Camil Petrescu ºi nici pentru cã
existã pe copertã menþiunea: pamflete
(ceea ce nu par a fi întru totul cu adevãrat, având în vedere tonul mai degrabã
ºãgalnic-amar decât violent, specific
acestei specii literare). Cartea prin care
autoarea îºi devoaleazã trãirile, spaimele,
nemulþumirile ºi dulcile amintiri ale
copilãriei ºi tinereþii stârneºte curiozitatea ºi plãcerea lecturii printr-o anume
francheþe care, deºi uneori poate deranja, dã cititorului sentimentul unei priviri
obiective, atent ancoratã în viaþa noastrã
cea de toate zilele.
Aruncându-se pe grãmada de cuvinte ”ca
ºi cum ar fi un biet tobogan pe care sã-l
urci, sã îl cobori ºi apoi sã-l înghiþi dintr-o
suflare” ºurlubatica autoare nu pare atinsã de morbul canoanelor literare ce bântuie în acest moment aiurea ºi în
România. Dezinvoltã, aparent ingenuã
(dar cu capul foarte bine fixat pe umeri,
ceea ce îi oferã deseori alura unei femei
atotcunoscãtoare a lumii acesteia) sfredeleºte realitatea cu cuvântul-picamer.
Neobositã, cocoþatã pe bicicleta-i medicinalã, înghiþându-ºi amarul, se întreabã
mereu de rostul ºi locul propriu într-un
univers care provoacã la un rechizitoriu
socio-cultural ºi politic crunt. Supusã
dilemelor existenþiale, împãrtãºite pãti-
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maº unui auditoriu aflat pe aceiaºi
lungime de undã, nãstruºnica pamfletarã
nu pare complexatã de nimic, întrebãrile
retorice marcând doar limita dintre
acceptarea/ neacceptarea unui anume
statu quo global ºi naþional, destãinuirea
aflatã la începutul cãrþii stând mãrturie:
”Fiecare început de an mã sileºte sã
întreb, în rând cu lumea realã, ce legi noi
cu taxe ºi încercãri grele, unele chiar
imposibil de închipuit cu ani în urmã, va
aduce noul an întâmpinat pe glob cu
mult fast ºi artificii absurde? Þi se întâmplã lucrul acesta, fiindcã nu ai participat
la seminariile dedicate autocunoaºterii
unde lectorii îndeamnã omenirea sã gândeascã pozitiv, mã veþi pune la punct cu
multã condescendenþã, Mai Ieri Muritori
cu Ziua, privindu-mã de undeva de sus,
de acolo de unde aþi reuºit sã ajungeþi
dupã ce v-aþi rezolvat toate problemele
personale.”
Subtilã, inimitabilã în discurs, neiertãtoare în faþa bizareriilor vieþii, Florica
Bud îºi creeazã propriul drum printre
marii pamfletari români, cãutând mereu
lumina prin tainica iniþiere a evadãrilor
fie în trecut, fie spre o lume idealã, mult
visatã, aºa cum bine o demonstreazã cele
patru pamflete aºezate unul dupã altul:
Plec în Bali, Plec în Cuernavaca, Plec în
San Michele, Plec în Hawaii, cifra patru
fiind simbolul energiilor echilibrate ºi al
seriozitãþii. Doritoare de o stare permanentã de echilibru, îºi aºeazã volumul
sub semnul burlescului, arãtând mereu
ce nu-i convine, neprididind a aºeza în
carte secvenþã dupã secvenþã, sãrind, cu
dezinvolturã, de la una la alta, dar nu în
zadar sau haotic, ci cu multã înþelepciune, aºa cum bine o demonstreazã
monologul din Când cocostârcii se
întorc: ”Oare de unde mi-a venit dorinþa
de a vorbi despre berze? Sar în ajutorul
vostru Iubitori De Rãspunsuri Neclare
La Întrebãri Nepuse. De unde de
altundeva decât de la apropiatele alegeri
prezidenþiale”. Gravã în faþa absurdului
existenþial, nu se poate abþine de a nu
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arunca priviri jucãuºe în juru-i, tocmai
pentru a þine la distanþã rãul ce
copleºeºte omenirea. Atitudinea bine
gânditã ºi aplicatã în practicã, genereazã
ironii necruþãtoare, sãgeþile fiind trimise
grabnic spre toþi ºi toate cãci bulibãºeala
ºi emanciparea omului secolului XXI le
meritã pe deplin. Raþionalã în haosul
cotidian, scriitoarea nãscutã în UlmeniMaramureº, între douã zodii: una de apã
(Peºti) ºi una de foc (Berbec), porneºte
din dulcele cuib natal cu o anume zestre
moralã ce nu-i dã voie sã îngurgiteze tot
ce-i trece prin faþã, ceea ce explicã multele rãbufniri exprimate direct sau prin
vocea unor stranii personaje reale ºi
imaginare ieºite de sub mãiastra-i panã.
Citind printre rânduri ai revelaþia de a
descoperi acel bun simþ românesc ce rãzbate în timp, prin drãgãlaºe ”puneri la
punct”, acolo unde este cazul, spre a
oferi vieþii seninãtatea ce i se cuvine.
Provocatoare, în dulcele-i ºi binecunoscutu-i feminism, Florica Bud incitã prin
forþa interioarã capabilã a dezlega, cu
nonºalanþã, misterele ºi angoasele unei
lumi anapoda. Pãrând a nu se teme de
nimic, trece victorioasã prin viaþa ce i-a
fost hãrãzitã mãrturisind cu o amãrãciune bine camuflatã de zâmbet: ”Voi trece
peste dilemele existenþiale multe ºi mari
ale anului pornit ºotânc-ºotânc ºi mã voi
opri la poarta laptop-ului meu, care
aparat dã tot mai des semne de obosealã.
Mã fac cã nu îi înþeleg mesajele plângãciforme, aºa cum se întâmplã în toatã
lumea bunã ºi nobilã, când cel muncit se
plânge.” Neadaptabilã la îndrãznelile
mitocãneºti dar nici la miraculoasele progrese tehnice ce dezumanizeazã, pare a
rezista totuºi în haosul noncomunicãrii,
prin apelul repetat la iubirea care,
bineînþeles, nu e un joc al hormonilor, în
ciuda tuturor dezbaterilor din lume pe
aceastã temã.
Imbatabilã ºi tenace, iubitoare totuºi,
pare a ne surâde, nouã cititorilor, dintrun ungher doar de ea ºtiut, spionând
lumea cu coada ochiului ca apoi sã-ºi
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transforme impresiile în nebunatice
cuvinte care îmbinã perfect ludicul cu
sarcasmul într-un ”preparat” unic a cãrui
reþetã nu poate fi furatã.

***

Ioan ÞIPLEA

TRIPTIC MARAMUREªEAN
Policromia ºi polifonia
unor Pietre din Potop
În anul de graþie 1996, cu Haine groase
ºi cãrþi de citit, Nicolae Scheianu intra
timid în lumea literarã. Volumul cu pricina, receptat elogios de critici ºi poeþi
precum Nicolae Prelipceanu, Dan
Cristea, Geo Vasile, Ion Zubaºcu, Ioan Es.
Pop, Ioan Romeo Roºiianu º.a., s-a bucurat ºi de aprecierea generoasã a regretatului critic literar Laurenþiu Ulici, care l-a
premiat la Festivalul internaþional de
poezie de la Sighetul Marmaþiei cu
Premiul pentru volum în manuscris.
Numai cã, surprinzãtor, dupã acel debut
editorial plin de speranþe ºi promisiuni,
vreme de douãzeci de ani, vocea liricã a
poetului a amuþit, instalându-se seceta ºi
deºertul, o „adevãratã glaciaþiune a
tãcerii” (Ion Mureºan).
Îmi imaginez cã în acest rãstimp poetul
n-a încetat sã spere cã, mai devreme sau
mai târziu, dupã seceta sa creatoare,
musai o sã vinã ºi...ploaia izbãvitoare. ªi
iatã cã, In Anno Domini 2016, din „precipitaþiile” trudei sale poetice au izvodit
Pietre din Potop, un volum izbutit care a
fost publicat la Editura Vinea din
Bucureºti. Dupã ºtiinþa mea, mai mult
decât cu primul volum, poetul adoptat al
Maramureºului a reuºit sã fie încununat
de patru ori, în numai o jumãtate de an
de la apariþia cãrþii, cu laurii
recunoaºterii literare. Printre ei se
numãrã ºi cei acordaþi de un juriu avân-

du-l ca preºedinte pe respectabilul critic
literar Gheorghe Grigurcu – Marele premiu pentru poezie –, la acelaºi Festival
de la Sighet. Or, câtã vreme poeþi ºi
critici de seamã ai literelor româneºti ,
cum sunt ºi cei pomeniþi anterior, ºi câtã
vreme mai multe jurii din þarã i-au validat
creaþia poeticã, înseamnã cã Nicolae
Scheianu nu e un biet veleitar ºi nici un
impostor periculos, care a pãtruns
fraudulos, aºa cum, din nefericire, se
întâmplã frecvent, chiar alarmant de
mult ºi de des, în literatura zilelor
noastre.
ªi dacã nume de prim rang din literatura
noastrã ( a se vedea ºi referinþele critice
de la finalul cãrþii) au recunoscut
valoarea literarã a acestui volum, care or
fi fost pricinile? Sigur e cã nu din cauza
suprimãrii prozodiei, a sugrumãrii rimei
ºi ritmului, a castrãrii melosului, a
împerecherii deseori ciudate a
cuvintelor, a referinþelor livreºti ºi a
recursului la meºteºugul intertextual, a
punerii între paranteze, dupã bunul plac,
a regulilor gramaticale ºi de punctuaþie
º.a.m.d., ci din cu totul alte motive!
Probabil cã judecata esteticã a acestor
„arhierei” ai criticii ºi poeziei noastre o fi
fost sensibilizatã de harul poetului care,
dupã cum spune acelaºi Ion Mureºan,
„deverseazã ape imaginare în albia unui
pârâu secat” , de concreteþea, forþa ºi
plasticitatea imaginilor, de ºlefuirea
migãloasã ºi rafinatã a versurilor, de
configuraþia meticuloasã a temelor lirice,
de tensiunea existenþialã ce þâºneºte din
aceste poeme, de ludicul ºi (auto)ironia
abordãrilor tematice ºi stilistice, de
îngemãnarea mitologiilor livreºti cu
poveºtile fermecate ale copilãriei, de
lumile ºi locurile fabuloase proiectate în
poezii, de magia metaforelor ºi vraja
simbolurilor etc, adicã de talentul ºi forþa
fabulatorie a poetului, însuºiri ce se
regãsesc din belºug în acest volum.
Aºa cã, parcurgând poem dupã poem, la
un moment dat, în mintea mea a încolþit
gândul cã adevãrata poezie, ca expresie
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ºi oglindã a inefabilului, este
inanalizabilã. Poþi sã o simþi, sã o trãieºti,
sã te facã sã visezi, sã vibrezi, sã te
emoþionezi, sã gândeºti, iar mai apoi sã ai
impresii, opinii ºi judecãþi de valoare, dar
sã fii incapabil sã o analizezi decât,
eventual, dupã tipare de facturã pur
didacticistã. ªi dacã te-ai încumeta s-o
încadrezi chiar ºi în chingile cele mai
rafinate ale comentariilor docte, dacã ai
pune-o sub lupa raþionalitãþii analitice, o
raþionalitate ce înãbuºeºte cãldura
emoþiei ºi a trãirilor lãuntrice, în mod
inevitabil starea de graþie, inefabilul,
fiorul ºi farmecul poeziei se risipesc.
Prin urmare, încercând sã evit asemenea
capcane interpretative, aº semnala totuºi
cã, strict compoziþional, cartea lui
Nicolae Scheianu e structuratã în douã
pãrþi inegale. Prima, intitulatã inspirat
Pietre din potop, cuprinde un „buchet”
de 20 de poeme cu destule rezonanþe
vetero-testamentare, ce graviteazã în
jurul Potopului, iar a doua, dupã cum
ne-o spune titlul însuºi, Sub tot felul de
flamuri, adunã într-un „snop” 64 de
poezii care, tematic, la prima vedere,
configureazã un peisaj emoþional pestriþ.
Însã nu trebuie sã uitãm cã frumuseþea ºi
farmecul, în general, þin mai degrabã de
diferenþe ºi diversitate, decât de
asemãnãri ºi omogenitate. Pe lângã acest
detaliu de ordin compoziþional, un altul,
nu lipsit de relevanþã, e dat de timbrul
poemelor ºi de atmosfera sonorã pe care
o genereazã: unul grav, solemn, liturgic,
pe alocuri nostalgic, cu accente
apãsãtoare ºi câteodatã terifiante – în
prima parte – ºi un altul ludic, zglobiu,
ºugubãþ, ºãgalnic, amãrât, ironic, cinic
etc. – în a doua.
Cu toate acestea, dupã ce ai parcurs
volumul, nu poþi sã nu dai Cezarului ce-i
al Cezarului! Iar „cezarul” nostru din
Scheiul Dâmboviþei a izbutit, în opinia
noastrã, sã proiecteze în universul liric
Potopul din satul de obârºie! Cum?
Zugrãvind cu pasiune ºi mãiestrie locuri,
întâmplãri, imagini, evenimente, trãiri,
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impresii, în care principalul „personaj” e
Potopul, pârâiaºul satului natal, Ozana sa
fermecatã, care „...trecea pe lângã curtea
pãrinteascã/ pe lângã cuptiorul cel înalt/
pe lângã cireºul mãtuºii...(Semnele),
unde poetul se îmbãia ritualic „...în apele
lui/pe care pluteau petale uscate de
mãr...”(Pietre din Potop), pe al cãrui mal
se juca adesea cu pietre din albie,
punându-le „...ca pe ouã în cuiburi/ sã se
facã mari ºi sã creascã...”, unde
„...nebunii/se botezau cu nisip...”, unde îºi
gãsea refugiu „ca un bãtrân nemântuit ºi
alungat din cetate”, unde, conºtient de
zãdãrnicia ºi efemeritatea condiþiei sale,
se ruga „... din începuturi/ de unde ºi eu
am fost/un fir de praf din pustie/ un fir
de praf din pulberea stelelor/un punct
oarecare la marginea lumilor/ ºi firul
acela de praf plânge ºi-l strigã pe Noe/ ºi
te strigã pe Tine/ urmele genunchilor
mei în nisip....” (Malul cel bun al
Potopului), unde a perceput întâia oarã
inspiraþia poeticã, de unde ,,...a fost trimis
în lume/ sã tragã la galere.../sã treacã
potopul cu puterea ºi lacrimile...”sale, etc.
Ca sã nu lungesc vorba, aº mai semnala
cã autorul încearcã sã ne convingã cã „Pe
Valea Potopului/mai trec ºi acum/
corãbii de cenuºã ºi scrum/ºi se scufundã toate deodatã/ în albia secatã...”
(Scheiu).
Odatã finalizatã „cosmogonia” sa poeticã
din partea întâi, în a doua, slujind Sub tot
felul de flamuri, poetul ne mãrturiseºte,
cu autoironie, cã: „Nici n-am intrat încã
în biografie/sã vezi atunci ce poeme o sã
iasã.../poezie ce nu s-a mai scris/ viziuni
minunate/urmate de alte viziuni minunate/ orgii de metafore/cohorte de
iambi ºi trohei... pânã când/din viaþa mea
peticitã/n-o sã mai rãmânã decât/ niºte
biete foi de hârtie/plutind în aer
....”(Umbra mea, biografia umbrei mele),
ori cã „pe poeþii buni îi papã
chelneriþele/când norii se risipesc de pe
cer/ ei fac revoluþii/ ºi nori de vodcã
trimit în vãzduh...”(Pe poeþii tineri îi
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papã chelneriþele).
În fine, pentru a stârni interesul cititorului, aº mai semnala un poem „eretic”, de
facturã iconoclastã, o parodie amarã cu
rezonanþe… bacoviene: „Ce vremuri
bune/ de tras pe roatã/ ce þarã secularã/
ºi milenarã/ þara mea narcoticã/þara mea
haoticã/þara mea patrioticã/ þinut al
elocinþei/ unde cuvintele cãlãresc
faptele/ºi culorile toate/ se amestecã/
într-un gri infinit/þara mea bunã de
trãit/dar mai ales de murit/ þara mea cu
poieni multe/ cu mioare cãlãtoare/
transhumante epatante/ºi – mai ales –
vorbitoare/ þara mea folcloricã/ ºi foarte
metaforicã/ce vremuri bune/ de ghicit în
tarot/ þara mea mã iubeºte-ntr-atât/ cã
mã-nghite de tot.” ªi acest Poem de þarã
îmi pare a fi cea mai ºlefuitã ºi mai
preþuitã „piatrã” din Potopul lui
Scheianu…
Dacã spicuirile mele nu-au reuºit sã vã
convingã de frumuseþea acestor poeme,
e din pricinã cã nu sunt nici un mesager
al zeilor, cum sunt poeþii, dupã o vorbã a
celor vechi, ºi nici interpretul acestor
mesaje, aºa cum sunt criticii, cât mai
degrabã un cititor ce îndrãgeºte poeziea.
Iar accesul la ea nu se poate face decât
prin ...lecturã.

Poezia care te scoate
din amorþealã
Începând din anii '85 ai veacului trecut,
asemeni altor tineri ce se încumetau sã
batã la porþile empireului literar,
studentul de la medicinã veterinarã ºi
proaspãtul boboc „echinoxist”, Alexa
Gavril Bâle, îl vizita deseori la Rohia pe
Nicolae Steinhardt. În acele momente
iniþiatice, tânãrul aspirant la glorie
literarã îi oferea cunoscutului cãrturar,
atât spre lecturã, cât mai cu seamã spre
evaluare criticã, o seamã dintre cele mai
izbutite poeme ale sale.
Nu ºtiu, ºi cred cã nici nu conteazã, ce

verdicte a formulat autorul „Jurnalului
fericirii”, însã, în mod indiscutabil, cel
puþin douã versuri ale poetului l-au
impresionat suficient de mult pe Nicolae
Steinhardt, câtã vreme le va consemna în
al sãu „Monolog polifonic”: „Cum bine
spune Alexa Gavril Bâle, Niciodatã lumina din noi nu se va risipi în tãceri” (op
cit. p. 193). Ca expresie a unei judecãþi
estetice autorizate, neîndoielnic, aceste
cuvinte nu puteau decât sã-l onoreze ºi
sã-l mãguleascã pe junele poet din
Cetãþele -Maramureº.
Oare de ce ºi prin ce l-au miºcat atât de
mult aceste versuri pe smeritul evreu
încreºtinat? Probabil cã l-o fi surprins
caracterul lor oximoronic, cãci logic
vorbind, formularea poetului – lumina
care nu se risipeºte în tãceri – este
aporeticã ºi contradictorie! Ori poate cã
monahul de la Rohia a întrezãrit în
versurile cu pricina ca într-un palimpsest
imaginea creºtinã a sufletului, adicã acea
reprezentare în care Hristos-Dumnezeu,
ca Logos Întrupat ºi Luminã a Lumii,
adãpostit fiind în sufletul oamenilor, îi
lumineazã ºi îi povãþuieºte cu vocea sa
tainicã ºi divinã pe cei care cred în el.
Oricum, indiferent de resorturile
generatoare, menþiunea din Monologul
polifonic nu putea fi decât extrem de
onorantã ºi de motivantã pentru viitorul
scriitor.
Iatã cã de la surprinzãtoarea apreciere a
lui Steinhardt au trecut patru decenii,
rãstimp în care, printre altele, Alexa
Gavril Bâle a scris, pe bune, o tezã de
doctorat, dupã cum, tot pe bune, a mai
scris ºi publicat douã volume de proze
scurte (douã cu conþinut etnologic) ºi nu
mai puþin de ºapte volume de poezie. E
mult? E puþin? Cert e cã atât performanþele profesionale, cât ºi cele literare
atinse de autorul Leacurilor pentru vite
nu sunt la îndemâna oricui! În ultimul
timp prozatorul care a scris America de
dincolo de gard a oferit cititorilor douã
volume de poezii: Traiectorii fragile,
publicat în 2015 la Editura Singur,
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Târgoviºte, ºi Cotidian strident, apãrut la
Editura eLiteratura, Bucureºti, 2016.
Înainte de orice comentariu, aº semnala
natura acestora: primul e un volum
bilingv, pe când cel de-al doilea e publicat ºi în format online. Or, în afara
acestor detalii tehnice, prin ce se
remarcã ele? Grosso modo, printr-un
lucru evident: prin maniera
postmodernã de formulare a discursului
poetic, adicã prin versul liber în care sintaxa e ca ºi absentã, încãlcându-se astfel,
în mod deliberat, normele elementare,
gramaticale ºi de punctuaþie. Dar sã nu
uitãm totuºi cã aceste defecte în ochii
unora, ori virtuþi, în ai altora, sunt
definitorii pentru acest gen de poezie.
Parcurgând poemele din cele douã
volume, nu de puþine ori am fost surprins de forþa verbului, de plasticitatea
metaforelor, de capacitatea expresivã a
imaginilor, dar mai cu seamã de
potenþialul noetic al acestora.
Bunãoarã, cvasi-antologia Traiectorii
fragile – care e un soi de florilegiu ce
adunã treizeci ºi trei de poeme publicate
anterior, inegale ca mãrime, forþã de
expresie ºi valoare – te surprinde mai
întâi prin ineditul „ofertei” poetice, cãci
aici, fiecare poezie e dublatã de o
traducere a sa în limba latinã. Cum
spuneam mai devreme, aceastã
micro-antologie a apãrut în ediþie
bilingvã, numai cã poetul, în rãspãr cu
mulþi confraþi ai sãi din Maramureº ºi de
pe tot cuprinsul patriei, în locul unei
limbi de circulaþie internaþionalã, a
preferat sã audã cum „sunã” poemele
sale în limba vechilor romani. Doar Aurel
Pantea, dupã ºtiinþa mea, a apelat la
traducerea unor poeme ale sale în latinã.
E un gest gratuit iar frumuseþea stã în
gratuitate! Oricum, dacã ele nu sunã rãu
în latineºte, în cazul lui Bâle, meritul
acestei isprãvi îi revine, în egalã mãsurã,
ºi traducãtorului, profesorul Marian
Dorel Farcaº.
Dintre cele treizeci ºi trei de poezii,
numãr ce trimite la vârsta cristicã, dupã
gustul meu, se impune poemul Altfel de
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ecou - Diversus echos. Cred cã ecoul
rugii pline de smerenii ºi pocãinþã pe
care poetul o adreseazã Domnului, cãci
asta ne transmite poezia, sunã la fel de
bine ºi în limba românã, ºi în limba
latinã: „...În sunete albastre/ voiesc a te
lãuda, Doamne/ albastre sunete de
cãinþã/scot ochii mei /în faþa crucifixului/sub genunchi/ þãrâna se macinã/iar
sub priviri/seninul se crapã/ ºi plâng,
Doamne/îmi plâng nevrednicia/lacrimile mele/ de le-ai preface-n bolovani/la
temelia unei catedrale”, iar versiunea
latineascã sunã astfel: ”...In caeruleis
sonis/volo Te/Domine/caeruleos sonos
paenitentiae/efferunt oculi mei/ante
crucifixum/sub genua/ terra se molit/
vero sub adspectus/serenum
illuculascit/et fleo, Domine/ meam
indignitatem fleo/ lacrimas meas/ ºi în
saxa cedas/ ad fundamentum cuisdam
cathedralis/”.
Din aceleaºi Traiectorii fragile aº mai
semnala un alt fragment sugestiv din
poemul Zilele toate – ghem - Dies omnia
pila, unde adevãrul îi apare poetului fie
ca un muribund, fie ca un cadavru, cãci
„…adevãrul nu mai este în noi/ zace
zãdãrnicit în iarbã/ pe coapsa lui se bat
corbii/ iar furnicile ºi-au fãcut/ minuscule cãrãri/ cãtre ochii deschiºi ºi sclipitori” ºi în tãlmãcire latineascã: ”...iam
veritas în nobis est/ iacet frustrata în
herba/ in eius copsa corvi se battunt/
vero formicae sibi fecerunt/ minutas
semitas/ versus oculus adapteros
vitreosque”.
ªi dacã, dupã ce ai parcurs Traiectoriile
fragile, te încumeþi sã faci o incursiune ºi
în Cotidianul strident, dai mai întâi peste
Ape tulburi, soci înfloriþi, care noteazã
impresii inedite despre primãvarã
„…tropot de tristeþi/ verzuialã a câmpurilor/ început de doliu...” , pe când în
Ritual de searã afli cã poetul nu
intenþioneazã sã abdice de la vocaþia sa:
„...nu vreau sã fiu ofrandã/ pentru acest
cotidian strident/ deasupra izbitã în
plin de raze/ ca o lamã de ghilotinã/
umbra luminoasã a esenþei”.
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Pe de altã parte, tot dupã gustul meu, pe
lângã poeme, strofe, versuri, imagini,
stãri ºi expresii izbutite, în aceste volume
sunt ºi câteva compunerice mi se par
cãznite, cu strofe, versuri ºi imagini cum
ar fi ”....fecioara rãtãcitã aºteaptã/sã
cânte cocoºii/ ori mãcar noaptea/ sã
necheze odatã.”(Cal de noapte). Oricum,
prin forþa cuvântului, prin asocierea
deseori ºocantã a acestora, prin
abundenþa metaforelor plasticizante,
prin potenþialul lor descriptiv ºi intuitiv,
prin intensitatea sugestiilor, prin
rãsturnãrile de perspectivã, prin ºocul
analogiilor ºi al comparaþiilor, prin
naturaleþea confesiunilor ºi sinceritatea
credinþei, prin „personajele” poemelor
(în care la loc de cinste se aflã calul),
prin valorificarea inspiratã a experienþei
profesionale ºi a cunoºtinþelor din
medicina veterinarã în diferite contexte
poetice etc., aºadar, prin toate acestea,
poeziile lui Alexa Gavril Bâle au darul sã
te scoatã din amorþealã sau din cenuºiul
existenþei cotidiene.

Un prozator bifrons
Nolens volens, deºi uneori ne displace,
trebuie sã admitem cã faptele sunt
mãsura ºi pe mãsura fiecãruia! Dacã
acesta e adevãrul, dacã ele dau mãsura ºi
sunt pe mãsura omului, ce face, de pildã,
Nicolae Goja? Pesemne cã face multe, ca
orice om, dar mai ales scrie! Cu toate cã
nu e de formaþie umanistã, acest munte
de om cu chip blajin ºi vorba domoalã
scrie ºi iar scrie, semnând sub ceea ce
scrie. ?i nu o face ca un conþopist ori un
funcþionar blazat, ci ca un gazetar ºi
scriitor cu har. Citindu-i textele, îþi rãsare
în faþã o fiinþã ambivalentã. Asemenea lui
Ianus Bifrons, în mod surprinzãtor,
constaþi cã în plãmada profundã a
acestui om se îngemãneazã spiritul
reflexiv-speculativ, cu un evident
potenþial fabulatoriu, oglindit în forþa ºi
expresivitatea narativã, cu cel de

sorginte factologic-inginereascã, ce se
exprimã prin judecata rece, seacã,
riguroasã ºi adesea descriptiv-contabilã.
Din 1993, când a debutat cu Ilca, la
intervale mai mult sau mai puþin regulate, din aluatul acestui spirit ambivalent
s-au plãmãdit ºase romane. Cel mai
recent e Cimitirul Copiilor, apãrut de
curând la Editura Eurotip din Baia Mare.
Amprenta ambivalentã a spiritului
auctorial e vizibilã ºi aici. În paginile
acestui roman, cititorul va regãsi o
sumedenie de gânduri ºi referinþe din
câmpul ºtiinþelor reale. Dacã nu ºtie, el
poate afla, de pildã, ce este algoritmul,
electricitatea, energia, optimizarea
producþiei etc., care sunt cele patru forþe
din Univers ori ce ne spune teorema lui
Pitagora. În mod indiscutabil, inserate în
trupul romanului, asemenea informaþii
au farmecul lor. Ele pigmenteazã
discursul narativ, punându-ºi amprenta
asupra textului.
Cu toate acestea, pecetea ineditã a
romanului se gãseºte mai limpede în altã
parte: în compoziþie ºi în conþinut, în
arsenalul lingvistic folosit – unde se
conjugã firesc neaoºismele cu
neologismele, termenii tehnici cu cei literari –, în intriga ºi fluenþa narativã, în
dialogurile ºi portretele personajelor, în
poveºtile ºi întâmplãrile evocate, în simbolistica abundentã, în alternarea lejerã a
planului ficþional cu cel non-ficþional etc.
Pe lângã acestea, Cimitirul Copiilor mai
are ceva: este surprinzãtor! Eu am
identificat cel puþin trei motive pentru
care spun cã e aºa, iar cititorul ar putea
gãsi ºi altele. Mai întâi, surprinde titlul
însuºi, cãci înþelesul lui e dublu: cimitirul
copiilor e ºi cimitirul evreiesc, Steaua lui
David, de pe strada Lebedei, din urbea
bãimãreanã, unde s-au jucat principalii
protagoniºti ai romanului: Blanca, Bubu
ºi Gelu, dar ºi cimitirul neîngrijit unde
au fost îngropaþi cândva copiii din satul
Rodina, un sat îmbãtrânit „care nu mai
rodeºte”.
Apoi, pentru a sugera treptele devenirii
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umane ºi ale cãutãrii sinelui, autorul
surprinde cititorul substituind capitolele
cu stadiile. Cuvântul „stadiu” ne trimite
cu gândul la filozofia existenþialistã a lui
Kierkegaard. Dacã filozoful danez identificã trei stadii ale devenirii umane
(estetic, etic ºi religios), maramureºeanul
nostru ne propune treisprezece. În plus,
surpriza de care vorbeam e accentuatã ºi
de numele pe care le poartã aceste stadii.
Autorul recurge la un singur cuvânt pentru a numi un stadiu, iar acest cuvânt
face trimitere la una dintre nenumãratele
teme de reflecþie ale filozofiei orientale
ori ale celei existenþialiste. Aºa sunt, de
exemplu, teme ca: grija, aºteptarea, tragicul, jocul, nebunia etc.
În fine, în opinia mea, marea surprizã, ºi
plãcutã, dar pe alocuri ºi neplãcutã, e
datã de numeroasele reflecþii metafizice,
din care unele au evidente nuanþe
eretice ºi iconoclaste. Astfel, în siajul
gândirii lui Bergson, din primele pagini
aflãm cã „Râsul îndeplineºte o funcþie
magicã, însã spre deosebire de
rugãciune, nu te purificã, ci te face mai
vulnerabil. Râsul este expresia diabolicã
pãstratã în popor prin snoave… “. Peste
câteva pagini, autorul ne informeazã cã
„oamenii tineri au credinþa cã vor lumina
lumea, însã îi aºteaptã sãlbãticia, de cum
ies din off, manifestatã prin sãrãcie ºi
discriminare spiritualã”. Mai la vale, ca un
adevãrat discipol al lui Nietzsche,
Bubu-filozoful, unul dintre cele mai izbutite personaje ale romanului, profetic, îºi
informeazã cititorul cã „adevãrul e un
mit”, iar Blanca, un alt personaj bine
conturat, crede cã „pentru a nu suferi, nu
trebuie sã judeci pe nimeni. Dacã judeci
fapta, în sufletul tãu apare o luptã ºi te
tulburã. Deci tu eºti cauza rãului pe care
îl simþi, nu cei din jur.”
Apoi, tanti Viscolczi, o gospodinã
exemplarã, mama Blancãi, meditând la
condiþia sa de femeie abandonatã, ajunge
sã conchidã uºor eretic cã „religia nu îi
face pe oameni sã fie mai buni… cã omul
e religios sau nu în funcþie de raportul
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dintre testosteron ºi oxitocinã”. Peste alte
câteva pagini, ca un veritabil filozof al
ºtiinþei, inconfundabilul Bubu proclamã
cã „filozofie fãrã fizicã nu se poate”, iar
Blanca, meditând la munca în echipã, are
revelaþia cã „munca în comun presupune
ca cel puternic sã lucreze cu randamentul celui slab…, cã omul e programat
genetic sã economiseascã energie, nu sã
o risipeascã”.
Tot reflexivul Bubu, în al unsprezecelea
stadiu al cãutãrii sinelui, dupã ultima
experienþã a efortului fizic, ajunge sã
creadã cã „nimeni nu te ajutã, iar cãrþile
sunt moarte, nu îþi rãspund la întrebãri”.
În sfârºit, pentru a nu obosi cititorul,
lãsându-i plãcerea lecturii ºi a
descoperirii pe cont propriu, mai
semnalez douã interogaþii metafizice ale
aceluiaºi personaj Bubu: „Ce este mai de
folos, sã te jertfeºti pentru popor sau sã
preþuieºti omul viu? Oare de ce nu se
vede urma vulturului pe cer, urma
corabiei pe ocean, urma ºarpelui pe
apã…?”
Aceste reflecþii au un soi de candoare
speculativã ce pigmenteazã cu mult
farmec atât substanþa epicã a romanului,
cât ºi „stadiile” iniþiatice pe care le
parcurg eroii acestuia. Candoarea
pomenitã, dar ºi abundenþa interogaþilor
metafizice mi se par a fi fireºti. Ele sunt
specifice vârstei ºi experienþei de viaþã a
celor care mediteazã ºi se interogheazã.
Iar din cele ºase personaje clar conturate
ale acestui roman, trei sunt adolescenþi.
Ca adolescentul din totdeauna, ºi aceste
personaje ale romanului sunt… în
cãutarea unor rãspunsuri. Pe unele le-au
gãsit, pe altele ba. Oricum, odiseea
Blancãi, a lui Bubu ºi Gelu e interesantã!
În cele din urmã, e o poveste frumoasã ºi
tulburãtoare ce meritã cititã!

Lecturi dupã lecturi
***

Traian D. LAZÃR

Confesiuni
În volumul Invitaþie la confesiuni,
editura Vatra Veche, 2016, se confeseazã
doamnei Rodica Lãzãrescu 25 de
personalitãþi cu manifestãri în domenii
variate ale culturii: poeþi, prozatori,
actori, oameni de ºtiinþã, regizori, pictori,
medici. Folosirea termenului confesiune
este menitã a sublinia depãºirea
caracterului formal, oficial existent în
convorbiri ºi interviuri, mersul cãtre
aspectele intime ale personalitãþii ºi
creaþiei culturale.
Care este conþinutul tematic al
confesiunilor? Rãspunde la aceastã întrebare însãºi autoarea, care
constatã/menþioneazã cã „provocarea
mea la confesiune” a avut ca efect ieºirea
la luminã a multor amintiri („a atât de
multor amintiri”...) Amintiri, cu alte
cuvinte, relatãri despre trecut (trecutul
biografic, formator, funcþional), dar ºi
despre actualitate ºi chiar, ca sã-l
parafrazãm pe Eric von Däniken, amintiri
despre viitor.
Sensul confesiunii este acela de a
destãinui, de a mãrturisi fapte, gânduri ºi
sentimente, necunoscute sau puþin
cunoscute celor din jur, publicului,
cititorilor, ceea ce sporeºte atractivitatea
volumului. Faptul are impact ºi asupra
cercetãtorilor vieþii ºi activitãþii culturale
întrucât le oferã, le pune la dispoziþie
informaþii inedite, e drept impregnate cu
mult subiectivism, dar, oricum, valoroase
pentru istoria culturii unei epoci sau a
unei personalitãþi.
Este practic imposibil sã prezentãm
cititorilor revistei un repertoriu complet
al acestor inedite mãrturisiri, þinând de
viaþa ºi opera personalitãþilor incluse în
volum. Ne vom referi doar la câteva,
propunându-le pe cele de impact, nu
înainte de a nota faptul cã autoarea este

la a doua carte de confesiuni (prima: La
ora confesiunilor, Editura Pallas Atena,
2015), ceea ce presupune un anumit
„har”, „o artã aparte a dozajului dintre
informaþie ºi mãrturisire”.
Un loc însemnat, în cadrul confesiunilor,
îl ocupã elementele biografice. Mai
puþine sunt cele din categoria „amintiri
din copilãrie”, evocând ºotiile nevinovate ºi purtând parfumul nostalgiei dupã
„vârsta de aur”. Cele mai multe þin de
„cursus honorum”, de „drumul spre
înalta societate”, spre elita culturalã, cãci
personalitãþile invitate la confesiune
aparþin acestei categorii.
Confesiunile vorbesc despre avantajul
sau dezavantajul de a te fi nãscut la Cuca
Mãcãii land sau în Metropolã, de a fi trãit
într-o societatea stratificatã dupã avere
sau într-o societate egalitaristã dar
ierarhizatã ideologic, de a fi aparþinut
etniei majoritare sau minoritare, de a te
fi numãrat, ca fire, printre cei cãlãuziþi de
ideea cã „noi locului rãmânem, cum am
fost aºa ne þinem”, ori „zburãtori din loc
în loc, cãutãtori de noroc”, prin þarã sau
din þarã în afarã, etc.
Confesiunile atestã cã societatea este
precum suprafaþa miºcãtoare a mãrilor,
cã avantajele de azi sunt/devin
dezavantajele de mâine, cã „traseul” în
viaþã e adesea „pe valuri în sus ºi-n jos” ºi
trebuie sã ai abilitatea sau norocul de a
nu te scufunda în „drumul spre înalt”.
Afirmarea personalã mai presupune ºi o
anume dotare naturalã, „datul de la
Dumnezeu”, plus conºtiinþa cã „eu sunt
altfel” ºi ... o mare de sudoare! Unul dintre confesaþi o spune clar: „Talentul e dat
de Dumnezeu, doar strãduinþa depinde
de autor”!
Confesiunile scotocesc prin arborele
genealogic relevând rolul locului ºi
oamenilor asupra venirii ºi dãinuirii în
lume a personalitãþii respective, faptul cã
elementele etnico-geografice au
determinat matricea stilisticã.
Personalitãþile cu un simþ al istoriei mai
accentuat evidenþiazã/subliniazã, ce
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datoreazã locului, familiei, semenilor:
fiinþa/existenþa, limba ºi conºtiinþa, care
se reflectã în operã. Cei cu un simþ de
suprafaþã al istoriei ne destãinuie marile
efecte ale micilor detalii existenþiale:
importanþa de a vedea lumina zilei ºi a
culturii într-o familie de învãþãtori; faptul
cã „prezenþa, suferinþa ºi mai ales absenþa
mamei m-au marcat definitiv”; beneficiul
de a þi se aduce ziarul de la garã într-o
localitate fãrã sistem de distribuire a
presei, etc.
Confesiunile ne dezvãluie starea actualã
a unui secret vechi de când lumea:
dialogul dintre vechi ºi nou, raporturile
dintre generaþiile succesive de creatori.
Existã în acest dialog o linie delimitativã
fluidã ºi fierbinte/arzãtoare. Vechiul
(generaþia vârstnicã) tinde sã-ºi
permanentizeze monopolul asupra
întregului spaþiu cultural, iar noul (generaþia tânãrã) îºi cere dreptul la viaþã. Nu
întotdeauna cu respect ºi rãbdare! Cãci
vârstnicii admit intrarea noului în spaþiul
cultural, dar îmbrãcat în straiele lor
(vechi), iar noul vrea sã vinã cu propria
costumaþie la alcãtuirea cãreia nu ºtie cât
sã respecte din tradiþie ºi cât sã inoveze.
Seniorii atenþioneazã asupra pericolului
de a inova de dragul noului, de a veni cu
farafastâcuri, de a arunca trecutul cultural, a pãrãsi drumul sigur al tradiþiei ºi a
crea o culturã fãrã fundament, aerianã!
Mãrturisirile seniorilor etaleazã înfãptuirile ºi experienþa: „un actor nu trebuie sã
facã roluri, ci sã reconstituie destine”,
spune actorul Dorel Viºan; „nu poþi
exista pentru toþi, ºi e suficient ca o singurã fiinþã sã existe pentru tine”, ne
încredinþeazã poetul Nicolae Turtureanu;
„am cãutat sã fiu credincios valorilor
naþionale, tradiþiei româneºti, istoriei
noastre”, se confeseazã Valeriu Râpeanu;
„oamenii au avut întotdeauna nevoie de
modele. Iar modelele bune au fost date
mereu de elitele autentice”, ne asigurã
acad. Ion Aurel Pop; „nu existã o acþiune
beneficã fãrã o profundã reflecþie. Iar o
reflecþie fãrã acþiune e stearpã”, ne sfãtu-
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ieºte acad Basarab Nicolescu; „literatura
se naºte din ambiguitatea limbajului”, ne
comunicã Ion Coja, etc.
Cei ce se confeseazã descriu pe tonul
profeþilor biblici starea lumii actuale:
„azi,oamenii sunt prea grãbiþi, adicã
superficiali în multe privinþe”; dialogul a
devenit tot mai impersonal; „fiecare scrie
ºi vorbeºte cum îi trece prin cap”; trãim o
crizã a stabilitãþii, a valorilor ºi a moralei;
remarcã oportunismul imbecil al celor
ce vor sã urce pe val, declinul interesului
cultural ºi inerþia diriguitorilor noºtri
culturali, ofensiva împotriva tradiþiei
româneºti; observã cã elitele intelectuale
sunt atinse de morbul partizanatului
politic ºi exprimã nostalgia dupã
vremurile când academicienii erau
miniºtri sau prim-miniºtri, etc. Ei atrag
atenþia asupra nevoii imperioase de
ordine ºi disciplinã, cãci altfel „o
societate fãrã rânduialã va pieri”; „o þarã
care nu are o linie fundamentalã de
organizare statalã ºi o ideologie clarã face
ca toate sectoarele sã se perimeze”;
„regulile mai trebuie ºi respectate”;
„lumea nicicând nu va renunþa la
criteriile supreme ce þin de excelenþã,
meritocraþie, de înalt discernãmânt”; etc.
Sunt, toate acestea, un semn de
conservatorism, de inadaptabilitate la
schimbãrile pe care le trãim ori un semn
de alarmã privind calea greºitã pe care
mergem? Ideea cã viitorul este deschis,
cã nu asistãm la sfârºitul istoriei, este
prezentã în toate mãrturisirile. Pentru
unii, planurile de viitor „depind numai
de sãnãtate, de unde vine ºi puterea de a
le întocmi”. Iar toate acestea „sunt în
puterea lui Dumnezeu”.
Confesiunile au calitatea de a stârni
curiozitatea cititorilor ºi aduc informaþii
noi <despre acel „nod interminabil” care
este sufletul> acestor oameni de culturã.
În spiritul adagiului dreptului roman
audiatur et altera pars, li se dã acum
posibilitatea de a-ºi comunica propria
viziune, propriul punct de vedere.

Lecturi dupã lecturi
***
Constantin BUTUNOI

Proza la rampã
Cu „Salomeia”, Eugen D. Pãdurean
debuteazã în prozã, deºi înregistrase un
debut publicist în 1999 cu poezie în
revista „Arca”. Profesor de meserie (istorie-geografie) ºi pasionat arheolog, a
gãsit timp ºi pentru literaturã , ca cititor,
dar, nu a ezitat sã-ºi încerce ºi puterile
creative, ieºind la rampã cu aceastã carte.
Volumul cu care debuteazã editorial,
destul de târziu, conþine proze scurte;
tematica ºi motivele alese din diverse
domenii fac ca structura lui sã fie eterogenã. De cele mai multe ori, naraþiunea
se înscrie în tipare clasice ( „Salomeia”,
„Iepuroiul Gyuri Pascu” – un titlu, aº
zice, nefericit, „Tramvaiul verde”, „Maica
Steliana”, „Frica”etc.), dar existã ºi abateri,
cele care þin de suprarealism, de literatura absurdului ( „Rama”, „ Vâlva viselor”,
„O vizitã inopinatã”etc.)
Accente pamfletare sunt întâlnite în: „Eu,
burghermeisterul urbei ºi locomotiva ,
131.001, într-o plimbare prin Cartierul de
Vest” ºi în „Cuvinte cheie”.Primii fiori ai
dragostei, provocaþi de o adolescentinã
bucovineancã, produc deruta autorului,
care se comportã ciudat: „în loc sã-i
întorc sãrutul, mâna de la spate cu care
þineam fluturele acela, s-a destins ca un
arc, strecurându-i prin deschizãtura
cãmãºii splendidul exemplar (…) Cuprins
de o ruºine cumplitã m-am întors, ºi-ntr-o
goanã nebunã prin colbul drumului, am
strãbãtut izlazul.”(p.31)
Tendinþa de poematizare a prozei este
evidentã la Eugen D. Pãdurean, mai pronunþatã o gãsim în „O întâmplare
aproape neverosimilã” amintind de
“Albatrosul ucis” al lui Labiº. Sunt surprinse, cu preponderenþã, scene din
viaþa citadinã din care nu lipsesc satira ºi
ironia: „Câþiva maidanezi, înduioºaþi de

tragedia unei dive care ºi-a pierdut
mãnuºile, stãteau la rând sã-ºi doneze
pieile”(p.62) ºi „Staþia Sconcs avea de
mult timp o reputaþie proastã. De aici
obiºnuia sã se urce un individ purtând o
grãmadã de bagaje cu un conþinut
dubios ºi miros pestilenþial. Pentru acest
individ era valabil – parafrazând – un
vechi dicton: „toate drumurile duc la
tomberon”(p.74)
În „Marea Deratizare”, una dintre cele
mai întinse proze, este descrisã drama
unui combinat, pe vremuri faimos, care ,
în prezent, ascunde în ruine o lume a aºa
numiþilor dezmoºteniþi ai sorþii , lume
ce-ºi face propriile legi. Imprudent, a
ajuns pe mâna lor unde a fot agresat ºi
jefuit: „Tâlharul, pe lângã faptul cã
amuºinã mirosul aurului, clinchetul scos
de lovitura razei de luminã îl scoate din
minþi. A sãrit ca ars din fotoliu, mi-a luat
mâna , mi-a privit cu dispreþ ceasul de
duzinã ºi, cu o miºcare de profesionist,
mi-a „subtilizat” inelul din aur cu efigia
împãratului Traian”(p.86)
Existã ºi unele stângãcii, se întâmplã la
debut poate ºi din cauza excesivei
metaforizãri, în formulare unor expresii:
„Deodatã, se fãcu o liniºte dureros de
adâncã ºi începurã sã batã vânturi
hedoniste” (p.11); „Bãtea peste târg un
vânt de o liniºte patriarhalã”(p.77) etc.
Dorind sã coloreze naraþiune cu
picanterii de genul: „Mi se fãcuse un dor
cumplit de casã, locul unde cel puþin o
datã pe zi eºti rege, adicã ai TRONUL
tãu”(p.76) sau „I-am lãsat acolo, pe Don
Hidalgo ºi pe Rosinanta. N-aveam sã aflu
niciodatã care pe care încalecã.”(p.101),
alunecã spre derizoriu ºi vulgaritate.
Gustul ºi plãcerea nãvalnicã de a povesti
îl face sã piardã, în unele situaþii, controlul asupra naraþiunii aglomerând-o cu
elemente disparate care contrariazã
cititorul ; amestecul limbajului neaoº cu
cel pretenþios precum ºi contorsionarea
unor fraze creeazã dificultãþi în
receptare. O notã proastã dau volumului
desele greºeli ortografice ºi unele
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dezacorduri gramaticale. interesantã
coperta realizatã de autor în cooperare
cu Max Tunia.

***

Valentina BECART

„... cred cã am albit iubind,
scriind, fiind poezie...”
Poeta Mihaela Meravei se alãturã celor
care încearcã sã smulgã Universului
câteva din tainele lui, conturând în versuri o lume de simboluri variate.
Volumele de versuri Viaþa pe verticalã
(2012), Simþuri elementare (2013), Cu
inima lipitã de fereastrã ( 2014),
Duminica pãpãdiei (2015), Semantica
luminii (2016) prilejuiesc criticului
Lucian Gruia observaþia: „Mihaela
Meravei scrie o poezie neomodernã,
esenþializatã, utilizând un stil lapidar,
renunþând la pitorescul inutil.”
Fantezia autoarei îºi desface aripile ºi
transcende dincolo de palpabil, acolo
unde nebãnuite taine aºteaptã sã-ºi
împlineascã rostul. Dupã ce toate sunt
trecute prin ”sita veche de când lumea”,
cuvântul este lãsat sã se scalde în ”fluviu
de luminã”. În momentele de cumpãnã,
de grea melancolie poeta nu ºi-a dorit la
”cãpãtâi” nimic altceva decât poezie.
Pentru poeta Mihaela Meravei
anotimpurile au o semnificaþie aparte:
îndrãgeºte primãvara ca ºi toamna, se
lasã sedusã de un apus de soare. Totuºi,
cel care îi conferã un sens, un þel, un
scop este rãsãritul: ”plutim deasupra
aºteptãrilor / într-un ocean de aer /
pãsãri Ibis strângem între aripi apusul /
pentru a ne regãsi rãsãritul / în poezie”.
Metaforele simbolizante conferã
vesurilor valenþe de o expresivitate
deosebitã. Cuvintele se revarsã din albie,
adesea, cãutând zone rarefiate pentru
noi respiraþii, puncte culminante pentru
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concentrarea ideilor.
Volumul ”Cinci degete”, semnat de
Mihaela Meravei poate fi interpretat ca
un univers de stãri, de o uimitoare
varietate, în toate tonurile. Limbajul
degajat, estetizat, mânuit cu subtilitate
încearcã sã ascundã neliniºtile spirituale,
stãrile tensionate. Ele sunt sesizabile,
percepute, dar nu la modul dramatic,
sfâºietor, dimpotrivã, aºezate într-o
luminã temperatã, cu oarecare detaºare.
Poeta Mihaela Meravei este captivatã de
tot ce o înconjoarã, dar , dincolo de
dureri, tristeþi, dezamãgiri, reuºeºte sã-ºi
îndrepte privirea ºi sufletul cãtre luminã:
” cãutând lumina sã-mi pot umple /
golul întunericului în care m-am nãscut
ca ºi tine.” Aproape, în întregul volum,
existã aceastã cãutare febrilã a luminii,
convinsã fiind cã doar ”scãldat în
luminã” sufletul îºi gãseºte fericirea ºi
adevãrata identitate. Temele cuprinse în
volum sunt variate: nevoia de luminã, de
purificare, de vis, de iubire, de
certitudine. Nu lipseºte nici teama
existenþialã, zbuciumul, tristeþea, pustiul
zilei, singurãtatea. Poeta nu este scutitã
de neliniºtea cãutãrilor perpetue,
rãtãcind prin labirinturile vieþii, dar
poartã mereu în suflet speranþa, speranþa
în drumul spre sine, spre esenþa divinã.
Singura trãire puternicã care ne apropie
de acest adevãr este iubirea. Fãrã iubire,
acest sentiment unic, nici zorile, nici
anotimpurile ºi nici florile n-ar mai avea
acelaºi farmec. Ca urmare, iubirea ºi-a
fãcut ”cuib” aproape în fiecare poezie
semnatã de Mihaela Meravei.

***

Gruia NOVAC

Metamorfoze
Sonia Elvireanu nu este o
experimentalistã, nefiind nici doar o
simplã observatoare. Ficþiunea bate mai
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întotdeauna realitatea, dar romanciera
are grijã sã pãstreze un echilibru.
Cititorul va remarca în treacãt cã
eroinele romanului nu sunt nici
bovariene, nici mãcar anakareniene.
Totuºi, prin atmosferã, prin zbateri, prin
icneli cu intenþii de fugã, romanul te
împinge ºi spre mari creaþii din care-þi
aminteºti arealul madamei Bovary,
prospectele visate de Anna Karenina, ori
lumea vãzutã aºa de Poesis dintr-un uitat
text eminescian.
Concepþional dar ºi stilistic, romanul
Metamorfozã (Iaºi, Ars Longa, 2015) un
exemplu de echilibrare organicã a
formei cu conþinutul, ambele
întruchipând un tot armonic estetic ºi
emoþional. Nu întâmplãtor, anume
secvenþe sunt lecþii, pe viu, aplicate la
situaþii concrete, despre scepticism,
optimism, frustrãri, iubire, interes,
aspiraþie, neant, deziluzie, tragic-tragism,
raþional, instinctual într-un cadru drapat
cu bizarerii incitante. Romanul Soniei
Elvireanu pare scris cu grãbire, dar nu
grãbit, încât întreaga succesiune a
secvenþelor e ca un ritual în frac ºi rochii
eterate, totul învãluindu-ne ceremonios
cu trãiri rare, dupã un tipic uitat azi.
Bunã cunoscãtoare, prin lecturi extinse,
a prozei insertate cu romantism
interbelic ºi mai de departe, Sonia
Elvireanu se aratã fidelã intenþiei
nemãrturisite explicit de remixare a
trãirilor omeneºti eterne, care, deºi
latente, izbucnesc când ºi când, în plin
haos modern(ist), alcãtuind o ontologie
particularã a romanului ºi amintind
cumva de Adela lui Garabet Ibrãileanu.
Autoarea lasã limbajul sã funcþioneze
liber, arar prelucrându-l vag, prin
transformarea sensurilor realizând mai
degrabã o structurare a textului . Nu-mi
dau seama câtã conºtienþã ori câtã
întâmplare existã în tot acest demers,
însã planurile naraþiunii, multe, chiar
prea multe, interfereazã ades, se despart,
se ating, se înnoadã, se desfac, toate întrun joc perpetuu, ameþitor dar nu obosi-

tor. Iar „discursurile”, atâtea câte
întâlnim, întregesc ideea cã varietatea
stilurilor e determinatã de mediul ºi
cultura personajelor care, în orice
împrejurare, îºi pãstreazã parfumul. E
chiar cazul, textual vorbind, romanului
cu „acþiune” încâlcitã al Doamnei, dar
care nu te rãtãceºte. Limanul la care te
scoate devine dintr-odatã cunoscut,
familiar, ºi-l adopþi. E vorba, sigur, de o
anume contiguitate, lumea practicã a
eroinei având tangenþe ferme ºi cu cea
visatã; deºi, în ansamblul sãu, romanul nu
are în obiectiv totalitatea compactã a
existenþei, ci crâmpeie, succedanee (cu
efect terapeutic), care favorizeazã
cristalizarea gândirii ºi aprofundarea
analizei.
Douã planuri mari dominã romanul
Metamorfozã: unul cu realitãþi palpabile,
lineare în exprimare, ale existenþelor; al
doilea, pronunþat spectral, în care
simþirea fantezistã femininã precumpãneºte, iar imaginarul, mai
superficial însã, concurã, cu puþina
participaþiune extravagantã, la conturarea mai fermã a personajului central
Elana. Jocul de-a irealitatea introdusã în
secvenþe reale, banale în desfãºurarea lor,
aproape imposibil de aprofundat în
semnificaþie, este cu mãiestrie dirijat de
autoare. Exerciþii autobiografice anume
s-au metamorfozat în experienþã prin
disecþia a unei biografii „strãine”.
Într-un roman, mai cu seamã într-unul ca
acesta, dialogul are rolul de a consolida
acþiunea, dirijând-o natural cãtre
deznodãmânt. În Metamorfozã dialogul
nu-i preponderent. Autoarea e aplecatã
spre analizã, una psihosentimentalã cu
precãdere, cu intenþia de a nu rata nicio
cutã a trãirilor tuturor personajelor (ºi,
vai, ce amestecate sunt!), însã, ca o patã
de culoare meliorativã într-un tablou,
introduce brusc ºi motivat dialogul
succint, ca ºi când l-ar rupe dintr-un lanþ
de replici, ceea „încãlzeºte” momentul,
limpezeºte zãrile perspectivei, lãmureºte
rostul, aproape pierdut pânã atunci, al
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personajului ºi, minune, face luminã. O
caracteristicã a dialogurilor, aici, este
limbajul nealterat de nicio convenþie,
eleganþa lui constând în însufleþirea conversaþiei ºi prospeþimea tonului
colocvial.
Nu e un roman precipitat, deºi lasã
impresia de grãbit. Autoarea însãºi, fãrã a
pãrãsi amãnuntele importante, pare a
dori sã ajunã la final. Nu zoreºte, dar nici
nu face pauze. Amintiri fragmentare,
imaginãri, vise cu final uitat, scrisori,
notiþe pe filele gãsite pe o lespede din
apropierea templului lui Ares, ºtiri din
gazete mai vechi sau noi, toate sunt
folosite fãrã parcimonie pentru
consolidarea romanului care, pe mãsurã
ce se încheie, intrigã fãrã sã supere,
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intereseazã fãrã sã-ºi fi propus asta.
Metamorfozã e o astfel de cãutare a
timpului trecut, nu pierdut însã, mãrind
clipa dramaticã a prezentului conºtient,
incomplet perceput.
Ce mizã are romanul Metamorfozã al
Soniei Elvireanu? Cititorul contemporan
nu acceptã ori nu agreeazã paradoxurile
de niciun fel . Pragmatismul existenþei
ucide sau acceptã când ºi când
sentimentalismul romantic „prelucrat”
de prozatoare. Totuºi, putem crede
într-un reviriment, greu de stabilit când,
abia acela generând, precum revenirea
firului ierbii cãlcate, ambianþa în care va
sãlta interesul adevãrat pentru cãrþi
asemenea.
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