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Editorial

Alexandru Seres

Un clasic al defãimãrii

Sã nu-þi defãimezi þara poate fi o recomandare de bun-simþ sau un
deziderat moral. Când devine lege, intrãm în absurd. O asemenea interdicþie e imposibil de pus în practicã fãrã a se cãdea în abuz – sau în ridicol.
Unde e graniþa dintre critica îndreptãþitã ºi defãimare? Cine o stabileºte ºi
pe baza cãror criterii? ªi, nu în ultimul rând, ce defãimãm – sau pe cine?
Þara, sau pe conducãtorii ei? Din aceastã dilemã (veche) nu putem ieºi.
Un exemplu dintre cele mai frapante de aºa-zisã defãimare a þãrii ni-l
oferã Cioran, în Schimbarea la faþã a României. Obsedat de ideea
„neantului românesc”, tânãrul eseist, care nutreºte pentru þara sa „o iubire
rãsturnatã, o idolatrie pe dos”, exclamã de pe culmile disperãrii: „Doamne!
ce vom fi fãcut o mie de ani?! Toatã viaþa noastrã de un secol încoace nu
este decît procesul prin care am ajuns sã ne dãm seama cã n-am fãcut
nimic… Comparaþia cu ce s-a îndeplinit în alte pãrþi ne-a revelat neantul trecutului propriu ºi inexistenþa culturii noastre.” Ca ºi cum n-ar fi de ajuns,
face apoi tabula rasa din toate personalitãþile istoriei ºi culturii româneºti,
afirmând: „România n-are nimic original în afarã de þãrani, artã popularã ºi
peisaj (de care nu e responsabilã). Dar cu þãranii nu putem intra decît prin
poarta de din dos a istoriei. Este înfiorãtoare atmosfera primitivã, teluricã,
nediferenþiatã a acestei þãri, îmbîcsitã de superstiþie ºi scepticism, amestec
steril, blestem ereditar. Toatã România miroase a pãmînt.” ªi dacã tot a ajuns
la acest capitol al ruralismului emblematic autohton, îºi continuã diatriba
nihilistã cu ºi mai multã înverºunare: „De cîte ori privesc þãranul român îmi
place sã vãd înscrise în cutele feþei sale golurile dureroase ale trecutului
nostru. Nu cunosc în Europa un alt þãran mai amãrît, mai pãmîntiu, mai
copleºit. Îmi închipui cã acest þãran n-a avut o sete puternicã de viaþã, de i
s-au înscris pe faþã toate umilinþele, de i s-au adîncit în riduri toate înfrîngerile. Oricîte rezerve de viaþã ar dovedi el, impresia nu este totuºi a unei
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prospeþimi biologice. O existenþã subteranã este fiinþa lui ºi mersul lui lent
ºi gîrbovit este un simbol pentru umbrele destinului nostru.”
Interesant e faptul cã aproape nimeni dintre contemporani nu l-a
condamnat pe Cioran pentru vorbele grele la adresa þãrii ºi poporului, cei
mai mulþi declarându-ºi susþinerea faþã de viziunea sa. Cu totul altfel s-au
petrecut lucrurile însã douãzeci de ani mai târziu, când România ajunsese
sub opinca dictaturii proletare. Cioran, din îmburghezita Franþã, avusese
proasta inspiraþie sã-ºi reia imprecaþiile la adresa þãrii de baºtinã, într-unul
din capitolele Ispitei de a exista. Rememorându-ºi elanurile tinereþii, Cioran scrie în „Micã teorie a destinului”: „Credeam, ºi poate nu mã înºelam,
cã ne iviserãm din drojdia barbarilor, din deºeurile marilor invazii, din acele hoarde care, incapabile sã-ºi continue drumul spre vest, au eºuat de-a
lungul Carpaþilor ºi Dunãrii, ca sã se pripãºeascã acolo ºi sã somnoleze,
gloatã de dezertori la fruntariile Imperiului, scursurã boitã cu o brumã de
latinitate. (…) Þara mea, a cãrei existenþã vedeam limpede cã n-are nicio
noimã, îmi apãrea ca un rezumat al neantului (...). Sã-i aparþii – ce lecþie de
umilinþã ºi sarcasm, ce urgie, ce leprã!”.
Din „clasic al deznãdejdii”, cum se autodefinea în Amurgul gândurilor, Cioran ajunge acum un clasic al defãimãrii, rândurile sale provocând reacþia vehementã a autoritãþilor comuniste din România. Se dã
alarma: scriitorii din lagãrul comunist trebuie sã ia atitudine împotriva
celui care nu numai cã ºi-a trãdat þara, dând bir cu fugiþii ºi alegând sã-ºi
ducã traiul în Occidentul depravat, dar îndrãzneºte s-o ponegreascã în „câteva pagini atât de lipsite de pudoare ºi de adevãr despre originea ºi caracterul poporului român, încât calomniile debitate în ele întrec în virulenþã
tot ce pânã azi a fost pus în spinarea poporului nostru de cãtre cei ce nu ne
iubesc”, spune D. D. Roºca în „Ispita de a exista... a domnului Cioran”, articol apãrut în 1957. Au urmat alte luãri de poziþie, în acelaºi ton, cu epitete
descalificante ºi chiar cu invective: „eºti un pitecantrop, domnule Cioran,
un pitecantrop care a citit douã mii de cãrþi, eºti un hotentot tatuat cu formule universitare, dar lipsit de prospeþime ºi candoare, eºti un Tarzan existenþialist”, îl apostrofeazã Radu Popescu.
Înainte de a fi tentaþi, citind rândurile scrise de Cioran, sã le incriminãm la rândul nostru, sã punem în balanþã ºi ce scria acesta cinci ani mai
târziu, în Caiete: „Ceea ce am scris în Ispita de a exista despre þara mea a
stârnit acolo o furtunã de proteste ce nu s-a potolit nici pe departe (...) Cred
cã am lovit în plin ridicând chestiunea inferioritãþii noastre istorice; ea a
trezit ceva în conºtiinþe. Toþi mã înjurã, dar simt rana pe care am scormonit-o, cãci este ºi a mea.”
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Asterisc
Gheorghe Grigurcu

„Excesul de discreþie”

Oricît de elaboratã formal, o operã nu e viabilã dacã în interiorul
sãu nu are aerul liber, fugos al unei improvizaþii.
*
„Înainte de a-þi cumpãra o casã, cumpãrã-þi vecinii.” (Brâncuºi)
*
Moartea: o poveste scrisã într-o limbã necunoscutã, o poveste
intraductibilã.
*
„Nu s-ar putea închipui ca vreun gînd, oricît ar fi el de pasager sau
nemãrturisit, sã treacã fãrã sã lase urmã în lume. Aceasta este în mod
sigur adevãrat pentru orice individ luat în parte. Ar fi interesant de ºtiut
fãrã îndoialã dacã rãmîne vreo urmã pe lucruri, nu numai în mãsura în
care individul, modificat de-acel gînd oarecare, opereazã asupra lor în
mod divers, ci ºi asupra lucrurilor în sine – în cazul, de exemplu, cînd
individul ar muri de îndatã ce l-a gîndit. Ceea ce este un mod de a crede
în sufletul lumii ºi în încã ceva.” (Cesare Pavese)
*
„E plãcut sã scrii, fiindcã asta contopeºte cele douã bucurii: a
vorbi singur ºi a vorbi unei mulþimi. Dacã ai izbuti sã scrii fãrã nicio
ºtersãturã, fãrã sã te-ntorci niciodatã, fãrã sã corectezi – þi-ar mai place
oare? Frumuseþea este sã te ºlefuieºti ºi sã te pregãteºti cu toatã migala
pînã ajungi sã fii un cristal.” (Cesare Pavese)
*
Excesul de discreþie poate plictisi ºi irita nu mai puþin decît ostentaþia.
*
În fond, discreþia sistematicã nu e decît o ostentaþie întoarsã pe
dos.
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*
Moment negru. Dupã ce i-am pierdut pe cei mai dragi dintre
dragi, îmi dau seama cã nu mai am ce face cu oamenii. Mã mai cuceresc
doar unele simboluri ale lor, imaginile literare ºi, vai, uneori cele cinematografice.
*
„Prostul are un avantaj asupra omului de spirit; el e totdeauna
mulþumit de sine.” (Napoleon) Dar cînd înceteazã automulþumirea,
prostia, oricum, nu bate în retragere.
*
„În prietenie, la fel ca în dragoste, adesea te fac mai fericit
lucrurile ºtiute decît cele pe care nu le cunoºti.” (La Rochefaucauld) Mã
tem cã se întîmplã ºi invers.
*
Naivitãþile noastre de odinioarã, îmbãtrînite, înduioºãtoare asemenea unor fiinþe scumpe fragilizate de trecerea timpului.
*
„Un ucrainian a inventat un prezervativ muzical care amplificã
sunetele în cazul în care sexul devine unul mai viguros. Potrivit inventatorului, prezervativul-tonomat se adreseazã cuplurilor care doresc sã se
amuze ºi sã asculte melodiile preferate în timp ce fac sex. Cercetãtorul
a precizat cã poziþia sexualã adoptatã determinã melodia care va fi
rulatã de cãtre prezervativ, care funcþioneazã ca orice alt contraceptiv
normal. Cauciucul are senzori minusculi conectaþi la un dispozitiv minielectronic care produce sunete. Dar nu existã niciun pericol ca cineva
sã fie electrocutat, a precizat inventatorul. Noul prezervativ va costa cu
aproape 20 % mai mult decît cele normale.” (Adevãrul, 2005)
*
Probabil cea mai gravã impoliteþe e cea de-a nu rãspunde sinceritãþii prin sinceritate.
*
„Viaþa socialã evolueazã în cercuri. Numai cei bîntuiþi de cîte o
suferinþã anume se înþeleg între ei. Prin forþa naturii, ei creeazã în jurul
suferinþei lor un cerc. Alunecã pe marginea interioarã a cercului lor, îºi
acordã prioritate sau, la înghesuialã, se împing blînd unul pe altul.
Fiecare îi vorbeºte celuilalt cu speranþa cã influenþa celor spuse are sã
se întoarcã asupra lui însuºi ºi – asta se întîmplã cu pasiune – gustã nemijlocit un asemenea ricoºeu.” (Kafka)
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Dar de carte
Ioan Moldovan

RODICA GRIGORE
IDENTITÃÞI ÎN MIºCARE
ESEURI DESPRE LITERATURA CONTEMPORANÃ
Distinsa doamnã Rodica Grigore, conf. univ. dr.
la Facultatea de Litere a Universitãþii „Lucian
Blaga" din Sibiu, ne dãruieºte o nouã carte.
Opera criticã, eseisticã, de traducãtor etc. a
domniei sale este impresionantã. Dintre volumele publicate amintesc aici: Despre cãrþi ºi
alþi demoni (2002), Retorica mãºtilor în proza
interbelicã româneascã. Mateiu I. Caragiale,
Urmuz, Max Blecher, George Mihail
Zamfirescu, G. Cãlinescu (2005), Lecturi în
labirint (2007), Mãºti, caligrafie, literaturã
(2011), În oglinda literaturii (2011). Traduceri:
Octavio Paz, Copiii mlaºtinii. Poezia modernã
de la romantism la avangardã (2003), Manuel
Cortés Castañeda, Oglinda celuilalt. Antologie
poeticã (2006), Andrei Codrescu, Un bar din
Brooklyn. Nuvele ºi povestiri (2006).
Coordoneazã ºi realizeazã (în colaborare) antologia de texte a Festivalului Internaþional de Teatru
de la Sibiu, apãrutã, în ultimii ani, sub urmãtoarele titluri: Semne (2005), Împreunã (2006),
Next (2007), Energii (2008), InOvaþii (2009),
Întrebãri (2010), Comunitãþi (2011). Publicã
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numeroase articole ºi traduceri în presa literarã.
Colaboreazã frecvent, cu studii, eseuri ºi
traduceri, la publicaþii culturale din Spania,
Mexic, Venezuela, Perú ºi Statele Unite ale
Americii.
Noua carte este ºi ea „despre literaturã, lecturã ºi
imaginaþie”. Eseurile sunt distribuite în douã
secþiuni: Lecturã ºi literaturã ºi Istorie vs.
Rememorare. Scriitorii asupra cãrora zãboveºte
eseista în prima dintre secþiuni sunt Octavio Paz,
Knut Hamsun, Anthony Burgess, J.M. Coetzee,
Clarice Lispector (nãscutã în Ucraina în 1920 ºi
stabilitã împreunã cu familia sa în Brazilia pe la
începutul anilor ’20) ºi argentinianul Ricardo
Piglia, Jeanette Winterson (o britanicã încercând
în romanele sale o poeticã a imposibilitãþii de a
evita cliºeul în construirea unui roman de
dragoste în vremurile de azi), alþi scriitori
britanici realizând în „Proiectul Shakespeare” al
editurii Hogarth creaþii pornind de la opera
shakespeareanã (aceeaºi Jeanette Winterson,
Edward St. Aubyn, Howard Jacobson, Margaret
Atwood, Anne Tyler), americanii Jay Parini ºi
Nicole Krauss, patru autori scandinavi contemporani (Per Olov Enquist, Jonas Hassen Khemiri
– suedezi, Carl Frode Tiller, Anne B. Ragde –
norvegieni), spaniolul Arturo Pérez-Reverte, italienii Alesandro Baricco, Dario Fo, Paolo
Giordano, israelienii Amos Oz ºi Meir Shalev.
A doua secþiune „analizeazã, mai cu seamã din
perspectiva raportului stabilit între istorie ºi
rememorare, scrieri ale unor autori precum
Boris Pahor, Ismail Kadare, António Lobo
Antunes, Miguel Delibes, Javier Marías sau James
Meek, pentru a evidenþia, în fiecare caz în parte,
rolul amintirii, al înregistrãrii exacte a evenimentelor petrecute, dar , deopotrivã, al imaginaþiei creatoare, mai ales prin raportare la
mecanismele istoriei ºi þinând seama de modul
în care aceasta influenþeazã destinul omenesc!”
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(din Cuvânt înainte). În afara autorilor
enumeraþi de autoare, în carte gãsim analize la
romane traduse în româneºte ale altor autori:
Bashkim Shehu (albanez), Kenzaburo Oe, Akira
Yoshimura (japonezi), Antonio Muñoz Molina,
Pilar Eyre (spanioli), Ludmila Uliþkaia (ucrainiancã), Olga Tokarczuk, Szczepan Twardoch
(polonezi), Nancy Huston (Canada), Anne
Enright (Irlanda), Linda Grant, Jon McGregor
(Anglia), Jennifer Cody Epstein (SUA), Tariq Ali
(Pakistan apoi Anglia), Rawi Hage (Liban), Tash
Aw (Taiwan), Fadia Faquir (Iordania), Radhika
Jha (India), Emmanuelle Pagano (Franþa), Hanif
Kureishi (anglo-pakistanez), Paul Torday
(Anglia), Douglas Kennedy (SUA).
Pasiunea lecturii, aplicaþie, inteligenþã analiticã ºi
asociativã, o bunã condiþie teoreticã ºi un stil
cursiv, fãrã înflorituri, sunt calitãþi ale autoarei
copios ilustrate de acest op deopotrivã util ºi
plãcut.
***

MINERVA CHIRA
CORABIA PUSTIE
Corabia nu poartã pe nimeni continuã demersul Minervei Chira de a opune timpului
dizolvant cãlãtoria, memoria, poezia, mãrturia,
într-un cuvânt cartea. O nouã carte, dupã cele
imediat dinainte: Drumul pe sub pãmânt duce
cãtre cer?(2016), Prãpastia din care singur te
înalþi (2015), Dimineaþã cu soare apune (2015).
Poemele dintre coperte sunt inspirate de cãlãtoriile autoarei prin Bangladesh, Bhutan,
Mongolia, Polonia, Cehia, Croaþia, Lituania,
Estonia, Letonia, Muntenegru, Serbia, Spania,
Slovacia, Rusia, Ungaria, câteva insule (Tenerife,
Lanzarote, Madeira). De fapt, „inspirate” e cumva
impropriu spus, situaþia e mai complicatã:
prezenþa într-un anume loc, altul decât cel de
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„acasã”, contactul cu anumite realitãþi mai mult
sau mai puþin exotice, legendare, turistice chiar,
asigurã, în opinia mea, doar declicul, pretextul,
„ocazia” unei cãlãtorii radiografice în lumea
subiectivitãþii poetei, purtatã pretutindeni cu
sine împreunã cu tramele, dramele, reveriile,
speranþele ºi dezesperãrile sale. Faptul cã sunt
reþinute în text detalii ale unor lucruri/spaþii
vãzute cu prilejul multelor excursii e o modalitate de a pune un vãl peste nuditatea fondului
sufletesc, un procedeu de discreþie ºi de mascare. Ce spun eu acum e cam acelaºi lucru cu ce
a scris Al. Cistelecan în Cuvînt înainte la cartea
precedentã a autoarei: partea cea mai relevantã
în poezii „survine sistematic în finalul poemelor,
cînd periplul devine unul interior, cînd peisajul
de artã devine oglindã a stãrii lãuntrice.” În plus,
„Minerva umblã dupã fascinaþii, dar mai mereu
cu sufletul greu. Euforia turisticã eºueazã în
notaþii dramatice, fie cît de senin (implacabil)
consemnate. Un curent sumbru trece pe sub
toate monumentele contemplate ºi converteºte
reveriie privirii într-un bocet auster, enunþat sec,
fãrã patos. (…) Cu acest sentiment de exil
cutreierã Minerva lumea…”.
Ceea ce scriam pe marginea volumului sãu
Nimeni, altul, tu din 2011 rãmâne valabil ºi pentru Corabia… de curând apãrutã. Nu profitul
turistic, ci emoþiile lãuntrice iscate de locurile,
oamenii ºi monumentele (naturale, culturale,
istorice etc.) din þãrile ºi continentele cutreierate
dau substanþa lirismului confesat de Minerva în
cãrþi publicate la întoarcerea acasã. Pe principiul
„depãrtarea care apropie”, Chira reþine detalii,
scene, figuri, inscripþii, fragmente de legende
(„din limbi dispãrute”), informaþii tehnice,
tablouri, statui, obiecte preþioase din varii
expoziþii, stop-cadre pe care le pune într-o
comunicare difuzã cu povestea intimã a
persoanei, rezultând mesaje foarte adesea
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rãmase ermetice pentru cititorul exterior. În
fond, Chira cautã sã anuleze un fel de exil lãuntric prin contacte fizice, psihice, spirituale ºi
morale cu alcãtuirile civilizaþiei din þinuturi de
peste mãri ºi þãri, în cãutarea unor revelaþii
decisive ºi redemptive, ori poate în încercarea
uitãrii de sinele de-acasã. Astfel se configureazã
în poezia Minervei ºi se instituie „imperiul din
care speranþa a fost alungatã”, unde „moartea din
viaþã se rãsfaþã/ în capcanele mele”, unde „zilnic
îngropatã ºi dezgropatã/ Aºtept mîna care/ sã mã
spele de catastrofe”, „unde zac/ înecatã în
propriul/ lan de sãgeþi”, printre „Scîncete de
lucruri înstrãinate”, mereu fãcându-ºi mea culpa
pentru „Cîteva din invenþiile singurãtãþii/ într-un
regat în scufundare” etc.
Minerva Chira face cãlãtorii ritualice sub
acoperirea celor turistice, ca ºi cum, sub canonul
poeziei, i s-a dat în sarcinã sã rãtãceascã aiurea
spre a se regãsi mereu pe sine însãºi într-un
acasã volatil ºi fantomatic, un spaþiu în care
„pustiul mã dezmiardã”, cum sunã un vers din
poemul în care e prezent ºi versul ales a intitula
volumul.
Nu terminasem bine consemnarea de mai sus,
când, iatã, primesc la redacþie Opera poeticã în
douã volume a Minervei Chira, la Editura Casa
Cãrþii de ªtiinþã din Cluj-Napoca. Volumul I are
598, volumul II, 652. Sunt reluate integral toate
volumele de versuri publicate de poetã, de la
Manual de tîrîre din 1992 pânã la Corabia….din
2018, în forma ºi conþinutul cu care au apãrut la
data publicãrii lor. Exegeþii Minervei Chira au
acum în faþã absolut tot ce a publicat poeta,
inclusiv aparatul critic necesar eventualelor
studii.
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Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

LOUSE
CÎNTUL VI
(FRAGMENT)
CU ÎNCERCAREA FAÞÃ DE CARE POETUL ARE UNELE TEMERI,
DE ÎNDÃRÃPTARE PRIN DESCÎNTEC A CORPULUI

ºI PREFACEREA ºOBOLANULUI ÎN PÃDUCHE

O sã-þi împlinesc aceastã rugã
De-mi ceri doar un nume
La asta mã pricep
ªi repede-l voi spune
Cãci ºtiu încruciºa cuvintele
Sã dea rod nou
ªi noi înþelesuri
E-o nebunie sã crezi
Cã am eu puterea
Sã te-ntrupez în altã fãpturã
ªi teamã mi-e sã nu mã pedepseascã
Cel ce are toate cuvintele
ªi þine iþele lor sã nu se-ncîlceascã
Dacã mã pun eu a strica
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Louse (fragment)
Mãsura tuturor corpurilor
ªi echilibrul lumii
Pentru un guzgan amãrît
Dar pot încerca
Un descîntec poetic
ªi pãduche aristocrat
Sã te simþi
ªi parte sã ai
De toate miresmele
La care eu nicicînd nu voi ajunge

Sã luãm puþinã unsoare de porc
Puþinã miere galbenã
Apã cu tãciuni
Gheruþe de ºobolan
ªi ouã de pãduchi
ªi sã zicem
Cum întoarce ulcica apa
Cum întoarce soba hornul
Cum întoarce talpa grinzile
Cum întoarce podeaua ºindrilele
Cum întoarce vara crîngurile
Cum se întorc ºapte babe
În ºapte fete
Aºa sã se întoarcã fãptura ta
Sã-þi jupoaie pieile
Sã-þi îndãrate oasele
Sã-þi reteze vinele
Ca viþele
Sã-þi înmulþeascã picioarele
Ca rãdãcinile
Fugi carne rujatã
Înapoi te îndãratã
Cã de nu ti-i îndãrãta
Cu foc te-oi înfoca
De la astã descîntãturã
Tu sã te strîngi
Nu te face ca un deal
Ci te-aºeazã ca un ban
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Nu te face ca un mãr
Ci te-aºeazã pic pe pãr
De vîrfuri ciuntate
De rãdãcini sãcate
Te du unde cocoº negru nu cîntã
ªi pasãre mãiastrã nu umblã
Boul negru nu rage
Popa cruce nu face
Te du-ntre ierburi cîrlionþate
Dupã vizuini arondate
Unde intrã sobolaºul
ªi vulpea-ºi þine peºtele
Sã se joace cu ursul
De-a pãtrunsul
Apoi
Sã rãmîi curat
Mai mic decît o boabã de mac
Cu ºase picioruºe
Aripioare de scoruºe
ªi un ac
Cu care sã duci mîncãrimi
La sãraci ºi la mãrimi
La slujnice ºi cucoane
În pivniþe ºi balcoane
Numele sã-þi fie
Unul de repaus
Englezescul Louse
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A fi demn: în închisoare
ºi la nuntã

CU GARDIENII DUPÃ EI
În puºcãria de la Vãcãreºti jurnaliºtii încarceraþi în 1919 vor face
apeluri dupã apeluri. Aveau ºi de ce: condamnarea era una politicã, o
rãfuialã, o punere la punct din partea guvernului liberal, asemãnãtoare
cu mãsurile abuzive luate de administraþia maghiarã pe când Slavici
lucra în Ardeal. Clocotea naþionalismul, unul care nu era nici atunci un
principiu de drept. Tudor Arghezi ºi Dem Theodorescu i-au cerut lui
Slavici sã subscrie la o astfel de cerere de punere în libertate. A refuzat.
I se pãrea sub demnitatea lui, aºa cum crezuse ºi când era la Vaþ. Mai ºtia
cã nu are rost. Însã, de data aceasta, nu era vorba doar de soarta lui, ci de
cea a întregului grup. Îl tot rugau sã semneze, arãtând cã fãrã el nu au
ºanse. Solidaritatea de breaslã a ziariºtilor închiºi a funcþionat.
Vârstnicul gazetar a semnat, dar cu rezerve. În special aceastã rezervã a
lui meritã scoasã în evidenþã: „Subscriu ºi eu cererea de mai sus, cu rezerva cã sunt gata ºi sã mor aici dacã marile interese ale neamului românesc o cer aceasta”1.
A trãi demn, în penitenciar ori la bisericã urmãrit de un gardian,
va fi o încercare pentru I. Slavici ºi T. Arghezi. Va veni o vreme când
Slavici va primi o permisie din închisoare cu scopul de a merge la nunta
fiicei Fulvia. Învoirea era mult mai scurtã decât cea primitã la Vác, în
1889, când a ieºit douã sãptãmâni ºi a sãrbãtorit naºterea unui copil. În
1919 nici nu se putea miºca liber. Umilinþa a fost de necuprins, cãci
1Ioan Slavici, Amintiri, Închisorile mele, Lumea prin care am trecut, Editura Albatros,
Bucureºti, 1998, p. 127.
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bãtrânul scriitor a mers la nuntã având permanent în preajma sa un
agent al Siguranþei. Acesta a fost discret, drept pentru care Slavici s-a
simþit dator sã... mulþumeascã: „Ei, bine! Dl Buzdugan nu era numai ministru, ci totodatã ºi om: ziua urmãtoare la oara trei dupã-amiazã a venit
un agent al Siguranþei ºi m-a însoþit pân-acasã, ca sã mã gãtesc de nuntã.
M-a însoþit apoi ºi la bisericã ºi de acolo la casa unde urma sã se þie
nunta, iar în ziua urmãtoare, la oara ºapte dimineaþa, m-a dus la Vãcãreºti”2. Un cercetãtor va dovedi însã cã în structurile Poliþiei învoirea
lui Slavici din puºcãrie nu era vãzutã cu ochi buni. Ba chiar se cerea ca
acest lucru sã nu se mai repete3. Acelaºi procedeu, al agentului
Siguranþei postat tot timpul lângã deþinut, este amintit de Arghezi. A
primit ºi el o permisie de cinci zile pentru a putea sã-ºi caute fiul, pe
Eliazar, fugit de acasã, liberare „inutil supravegheatã de un agent”4.
Dupã un timp, Eliazar iar dispare de acasã, iar poetul-jurnalist primeºte
din nou permisiunea sã-l caute, de data aceasta „însoþit de un gardian ºi
o sentinelã”!5

OAMENI DEºTEPÞI ÎN MIZERIE
La Vãcãreºti situaþia era cutremurãtoare. Nu se pot povesti
grozãviile de acolo. Gazetarul Slavici o va face însã, în pagini vii de
memorialisticã. Singurul sprijin venea din faptul cã deþinuþii politici
erau ei între ei, colegi de breaslã, oameni loviþi de acelaºi necaz6. Tabloul
este redat de ziarist: „Erau, ce-i drept, murdãrie, aer îmbâcsit, fumãraie,
fel de fel de mirosuri, erau ploºniþe, pãduchi ºi râie, era o lume plinã de
febrã recurentã, de vãrsat ºi de tifos exantematic, tuºeam ºi iar tuºeam,
de bãgam spaima-n cei ce mã vedeau, mã zbãteam în culcuº; toate aceste sunt adevãrate, dar eram numai noi între noi, colegi, toþi ziariºti, unii
ºi scrietori, toþi intelectuali din aceeaºi tagmã, deºtepþi, plini de duh,
ºtiutori fiecare în felul lui, oameni în mijlocul cãrora nu þi se urãºte
niciodatã”7.

2 Idem, p. 174.
3 Florin ªinca, Din istoria Poliþiei Române, vol. III, Bucureºti, p. 69.
4 Pavel Þugui, Arghezi necunoscut, Editura Vestala, Bucureºti, 1998, p. 89.
5 Tudor Arghezi, Poarta neagrã, Scrieri, 13, Editura pentru literaturã, Bucureºti, 1967,
pp. 59-61.
6 Lucian-Vasile Szabo, Un alt Slavici. O geografie publicisticã dupã gratii, Editura
Universitãþii de Vest, Timiºoara, 2012, p. 240.
7 Ioan Slavici, op. cit., p. 103.
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Când revine, dupã proces, pentru a-ºi ispãºi condamnarea,
autorul gãseºte lumea aceasta schimbatã uºor în bine. Îºi instaleazã aici
o adevãratã gospodãrie. Dar nu numai el, ci ºi ceilalþi ziariºti. Ardeleanul
beneficiazã ºi de aceastã datã de sprijinul colegilor de breaslã, ajutorul
dat unul altuia fiind ceva obiºnuit. Viaþa pare chiar idilicã, dacã nu am fi
chiar în groaznica închisoare Vãcãreºti: „Karnabatt mai adusese cu sine
un aºa-zis Sirius8, pe care mi l-a pus la dispoziþiune, încât puteam sã-mi
gãtesc ceaiul, cafele ºi mâncãrurile dupã gustul meu ºi dupã cum îmi
priesc. Timp aveam destul pentru aceste. În curând, am ajuns sã mã simt
mai bine decât oriºicând în timpul celor din urmã vreo zece ani. Nici
astme, nici semne de diabet nu mã mai supãrã; poftã de mâncare ºi
somn bun am mereu”9. Ba se reapucã de fumat, dupã opt ani în care nu
a mai suportat fumul. Acum o face cu plãcere... Parcã îl ºi vedem pe
cãruntul gazetar trebãluind la maºina de gãtit, de unde se vede cã
regimul deþinuþilor politici nu era unul prea aspru în acea perioadã!
Gospodarul Slavici, temeinic ca orice ardelean, se organizeazã ºi
dupã gratii. Mai sus amintea cã lampa de gãtit ar fi fost adusã de
Karnabatt. Îl putem crede, cãci avea o memorie prodigioasã. De acest
episod aminteºte însã ºi Tudor Arghezi, descriind chiar mai mult decât
inevitabila maºinã pe care se preparau mâncãrurile ºi celelalte. Spune
despre Slavici: „A venit de acasã cu patul lui de campanie ºi cu un geamantan: un pat de lemn, care se strângea în zig-zag, cu un pled de voiaj,
cu hârtie, cu cernealã ºi cu o cratiþã cu coadã, de aluminiu, pe o lampã
de spirt. Pe când îi fierbea supa cotidianã, de cartofi, pe aceeaºi masã de
un metru pãtrat el scria zece ore pe zi”10. O undã de invidie rãzbate de
aici, mai ales pentru calmul pãstrat de prozator. Lucrurile sunt nuanþate,
cãci Arghezi va veni sã-ºi ispãºeascã pedeapsa cu... câinele! Îi va face baie
aproape în fiecare searã.

„SLAVICI TREBUIA STÃPÂNIT CU VIOLENÞÃ”
Deþinuþii au stat în cea mai mare parte la Penitenciarul Vãcãreºti,
amenajat într-o veche mãnãstire. Pentru scurte perioade, pe durata procesului ºi a apelului, au fost duºi însã la hotel Modern. Condiþiile erau
diferite. Evident, deþinuþii ºi-ar fi dorit sã stea în condiþiile mai bune
oferite de hotel, deºi ºi aici erau închiºi. Caracter intransigent, decis sã
8 Marca unei lãmpi de gãtit cu petrol.
9 Ioan Slavici, op. cit., p. 146.
10 În Vasile Netea, Interviuri literare, Editura Minerva, Bucureºti, 1972, p. 125
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nu facã niciun compromis, Slavici nu dorea sã stea la hotel, ci la
puºcãrie. Cu alte cuvinte, dorea o clarificare a situaþiei, nu o suspendare
în anticamera temniþei. Pe perioada procesului fuseserã duºi la hotel
pentru a fi mai aproape de sediul instanþei militare, dar ºi pentru cã
guvernanþii aveau cumva o apãsare a ridicolului de a aresta preventiv ca
„trãdãtori de patrie” doar jurnaliºti, unii ºi scriitori importanþi. Situaþia o
descrie plastic Tudor Arghezi: „Slavici se încãpãþâna sã refuze acest tratament amical, fiind de concepþii totalitare. El cerea «puºcãrie»: voia o situaþie clarã, nu un hotel. Voia lanþuri, paie, un urcior cu apã, ºobolani,
pãianjeni, ºi stãpânirea i le refuza. În acelaºi hotel, câteva apartamente
erau rezervate socialiºtilor ºi unul era ocupat de o Curte militarã francezã. Uneori, Slavici trebuia stãpânit cu violenþã”11.
Situaþia de la hotel Modern era curioasã. Era un sistem de detenþie
semideschis, în care limitele erau variabile. Desigur, nimeni nu putea
pleca acasã fãrã documente. Nu existau reguli clare, iar astãzi puteau
exista îngrãdiri ori libertãþi mai mari faþã de zilele anterioare12. Pãrea cã
totul þinea de capricii… În faþa dubiosului hotel Modern, unde ziariºtilor
li se stabilise locul de detenþie, având dreptul de a se plimba prin preajmã ºi de a primi vizite, Slavici i-a fãcut lui Gala Galaction o sintezã a
convingerilor sale, un rezumat al depoziþiei ºi al poziþiei sale în faþa
Curþii Marþiale. Impresionat de atitudinea vechiului combatant, mai
tânãrul confrate noteazã cã ziaristul arestat a declarat în faþa instanþei:
„De când am ajuns bãrbat întreg, lupt pentru ideile gãsite azi, de dv,
criminale. Am preconizat întotdeauna gravitarea noastrã spre lumea
germanã ºi despãrþirea noastrã de lumea slavã. Eu, care am trãit printre
slavi, eu care mã numesc cu de-a sila Slavici (s. a.) – ºi nu Slãvitescu, cum
se cheamã neamul meu – ºtiu mai bine ce vorbesc decât dv, fluturaºi
fascinaþi de lampioanele franceze…”13.

DE UNDE VINE PRIMEJDIA
La Vãcãreºti a ajuns a doua oarã dupã ce a fost pronunþatã
sentinþa. În 7 iulie 1919 a fost judecat apelul la instanþa militarã superioarã ºi a fost respins rapid. Astfel, jurnaliºtii au rãmas dupã gratii la
Vãcãreºti, pregãtind memorii, în care cer eliberarea condiþionatã pânã
la judecarea recursului înaintat cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
11 Idem, p. 126.
12 Lucian-Vasile Szabo, op. cit., p. 241.
13 Gala Galaction, Jurnal, vol. II, Ed. Minerva, Bucureºti, 1977, p. 68.
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O situaþie interesantã s-a petrecut aici, iar ziaristul are grijã sã noteze
totul, în stilul sãu caracteristic: „Înalta Curte de Casaþiune a luat ºi ea
parte la salvarea patriei, respingând recursul fãcut de noi, infamii trãdãtori, care am avut îndrãzneala de a spune cã sârbii ne sunt duºmani mai
primejdioºi decât în trecut ºi cã pe Franþa ºi pe Anglia nu putem sã ne
rãzãmãm, cãci ele nu vor cãuta decât satisfacerea propriilor interese ºi
ne vor jertfi dacã aceste o vor cere”14. Desigur, era doar unul dintre
capetele de acuzare. Poziþia gazetarului faþã de slavi în general este
cunoscutã ca ostilã. Nici la adresa sârbilor nu fusese prea reþinut.
Situaþia se complicase în epocã din cauza Banatului ºi a Timiºoarei.
Trupele sârbeºti ocupaserã zona ºi nu se lãsau duse. Pe când la Bucureºti, La Cluj, la Iaºi, la Chiºinãu, Cernãuþi, Sibiu sau Craiova se sãrbãtorea Marea Unire ºi exista un entuziasm de nedescris, în Banat staþionau trupele sârbeºti. Nu vor pleca decât în august 1919.
Deºi nu s-a ajuns la confruntarea armatã, disputa pentru teritoriu
nu a fost uºoarã. Pânã la urmã, s-a ajuns la soluþia împãrþirii teritoriului
în douã: o parte a rãmas la Serbia, iar cealaltã a revenit României. La aceste confruntãri face referire Slavici în acelaºi loc, argumentându-ºi astfel
poziþia. Diferenþele ºi apropierile sunt evidente pentru autor: „Guvernul rezidat de Ionel Brãtianu s-a retras în urma conflictului în care a
intrat cu Sârbia, cu Franþa ºi cu Anglia, iar Viitorul, organul Partidului
Naþional Liberal, publicã la adresa «aliaþilor» articole care întrec cu mult
în violenþã pe cele publicate de noi”15. Se va dovedi ºi de aceastã datã cã
existã diferenþe de tratament între cetãþenii obiºnuiþi (cum sunt ºi jurnaliºtii) ºi cei ce ajung sã exercite puterea...
Termenul pentru judecarea recursului formulat de cei cinci jurnaliºti încarceraþi la Vãcãreºti era prevãzut pentru 19 septembrie, dar a
fost amânat pentru 30 septembrie. În 20 septembrie, în Adevãrul, Emil
Fagure (ziarist important în epocã) va aminti din nou situaþia ingratã a
condeierilor16. Va preciza cã nu era în relaþii bune cu unii dintre ei,
deoarece fusese atacat de ei, dar cã situaþia lor era inacceptabilã, din
cauza faptului cã erau consideraþi singurii vinovaþi, oamenii de stat nefiind urmãriþi de justiþie, deoarece pentru gazetari: „Justiþia nu a fost sus-

14 Ioan Slavici, op. cit., p. 111.
15 Ibidem.
16 Despre Emil D. Fagure Lucian Boia precizeazã cã este pseudonimul lui Samuel
Honigman, foarte influent, alãturi de fratele lui Albert Honigman, la Adevãrul, ei nefiind progermani, ci susþinãtori ai cauzei româneºti în Marele Rãzboi! (Lucian Boia,
„Germanofilii”, Editura Humanitas, Bucureºti, 2009, pp. 90-91).
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pendatã, pentru aceºtia nu a fost punere în libertate pânã la judecare,
pentru aceºtia lucrurile au fost luate în serios”.17 În 27 septembrie a
cãzut guvernul Brãtianu, dar acest aspect nu va influenþa hotãrârea
comunicatã în 2 octombrie: cei cinci jurnaliºti rãmâneau în închisoare,
recursul fiind respins18.

17 Adevãrul, XXXII, nr. 10 900, 20 martie 1919.
18 Pavel Þugui, op. cit., p. 86.
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Prezumþia de inteligenþã
ºi necuvenita întrebare
Roger Scruton,
Cultura modernã pe înþelesul
oamenilor inteligenþi,
Bucureºti, Humanitas, 2017

Ipoteza cã poþi înþelege cultura modernã în baza unei inteligenþe
la purtãtor poate constitui amãgirea pe care Roger Scruton o admite
printr-o imperceptibilã ridicare de sprânceanã (Cultura modernã pe
înþelesul oamenilor inteligenþi, Humanitas, 2017. Traducere de Dragoº
Dodu). În situaþia în care ipostaza de-a înþelege este filtratã prin gânditori germani precum Friedrich Schleiermacher ºi Wilhelm Dilthey, iar
lumea în care inteligenþa în chestie se manifestã sau este chematã sã-ºi
dovedeascã putinþele se gãseºte într-o stare generalã de „incertitudine
spiritualã”, ba chiar de un anume fel de paralizie, întreaga aventurã
meritã atenþie. A fi conºtient de precaritãþile lumii moderne, în primul
rând de cele intelectuale, dar a desfãºura un laborios ºi profund exerciþiu de analizã a culturii, bazându-te (doar) pe inteligenþa cititorului,
iatã ironia de subtext pe care autorul pare sã o asume, nu atât din sarcasm, ci ca o fatalitate. Modernitatea a tot chivernisit un copios deficit
de înþelegere (cu privire la ea însãºi, în primul rând), supralicitându-ºi
arsenalul de inteligenþã. Poate cã, în limitele acestui paradox, cultura
modernã îºi duce, aproape resemnatã, crucea.
Apãrutã, totuºi, cu 20 de ani în urmã, cartea politropicului autor
englez (filosof, scriitor, publicist, compozitor, editor, realizator de emisiuni TV) rãmâne de-o actualitate care s-ar cuveni sã ne îngrijoreze, cu
atât mai mult cu cât nu se întrevãd soluþii, ci prognosticul, privind cultura modernã, rãmâne rezervat. Ceea ce ni se propune este un concept
– modernismul – întemeiat pe acel Iluminism aºezat cât se poate de
cutezãtor (un pic chiar arogant) pe trei premise: mefienþã faþã de orice
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formã de autoritate, încredere totalã în forþele raþionalitãþii umane ºi,
poate cel mai important, reconstruirea ideii de libertate pe ruinele
„poruncilor divine” repudiate. Optimismul kantian prilejuit de observaþia potrivit cãreia Iluminismul ne-a eliberat din „minoratul autoimpus” nu a fost confirmat ulterior, entuziasmul omului scãpat de tutela
unui Dumnezeu declarat mort clacând mult prea adesea în barbarie ºi
eºec. Sub aceste premise, analiza conceptului de culturã întreprinsã de
Roger Scruton îi invocã pe Herder, Fichte, pe de o pare, dar imediat apoi
ºi pe Wilhelm von Humboldt, pentru a contura cele douã perspective –
particularistã (deschizând spre naþiune ºi ethosul naþionalist), respectiv universalistã, cu miza sa acordatã elitelor ºi educaþiei, acelui fel de
culturã bazat pe cultivare ºi formare de tip intelectual ºi umanist.
Consecinþa unei astfel de abordãri se impune la modul imperativ, eseistul englez disociind, pe de o parte, între cultura comunã, întemeiatã pe
religie, având miezul în judecata eticã ºi coeziunea de trib, iar, pe de altã
parte, cultura înaltã, a cãrei structurã de rezistenþã e alcãtuitã din literaturã ºi arte. Opþiunea Iluministã a interpretãrii de faþã poate pãrea la o
privire sumarã surprinzãtoare, câtã vreme Secolul Luminilor s-a remarcat printr-o provocare deschisã la adresa religiei. Lumea des-dumnezeitã
a constituit ºi mai constituie încã mediul de evoluþie istoricã, umanitatea alegând sã-ºi ia soarta în mâini ºi sã-ºi vadã de un destin glorios, sub
raportul unei civilizaþii prospere, dar cu handicapul de-a evolua spiritual în
siajul lipsei unui sens. Lucrurile se limpezesc atunci când Roger Scruton
aºazã modernismul sub pecetea culturii înalte, delimitându-se de cultura popularã prin faptul cã a renunþat la religie, acel liant, acea „substanþã” ºi trãire cu totul speciale prin care este posibilã comunitatea
(faptul-de-a-fi-laolaltã), în numele unui alt principiu constitutiv, cel estetic,
imun la ideea de solidaritate.
Expresia culturii moderne este modernismul. Autorul îl defineºte
pe exponentul acestuia drept artistul capabil sã dea o „nouã formã
mediului”, suficient de mult ºi de profund pentru a nu pierde definitiv
„intenþiile” unui proiect care se sprijinã pe acea „privire esteticã” menitã
sã conserve spiritul artei. Mediul este unul alterat. Lumea în care arta se
substituie religiei pentru a defini cultura este una mercantilizatã, tehnicistã, hedonistã, dominatã de interese imediate, avidã sã petreacã ºi sã
consume. Sexul este o marfã, iubirea s-a transformat în ingredient pentru o afacere, vraja ce învãluia erosul a dispãrut lãsând locul pornografiei. Revoluþiile sexuale au condus la o privatizare a actului sexual ºi la o
dezangajare în raport cu tradiþia, la o punere în crizã a cãsãtoriei în numele unui exces al interesului de sine. Roger Scruton pune acest
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fenomen în relaþie contradictorie cu fundamentele culturii comune. Au
dispãrut riturile de trecere (Arnold van Gennep), acele scenarii de
iniþiere graþie cãrora o persoanã devenea, ca om matur, membru al
tribului, cu drepturi ºi responsabilitãþi. Lumea modernã a renunþat la
acest arsenal capabil sã confere identitate ºi sentimentul comuniunii
sau, pur ºi simplu, l-a uitat. Omul modern este singular ºi însingurat,
suferind un accentuat proces de înstrãinare, compensat la modul derizoriu prin consumerism. Pentru cã este bolnavã ºi searbãdã, plasatã într-o
vacuitate a trãirilor ºi simþirilor estetice, modernitatea ºi-a construit un
spaþiu de refugiu bine apãrat, cultura înaltã, în care intri doar dacã eºti
în posesia unui „card” ce necesitã un cod. Cei mulþi sunt excluºi pentru
cã modernitatea „a fãcut cultura înaltã dificilã: a împrejmuit frumuseþea
cu un zid de protecþie”. Canonul este unul sever, decantat în urma unui
examen critic, aºa încât o adevãratã birocraþie elitistã (establishmentul
modern) consacrã opera ca fiind o valoare cu totul aparte, pentru cã
arta a devenit un construct, luându-se model pe sine, nu viaþa.
Trei personaje constituie pilonii culturii moderne: Charles
Baudelaire, Edouard Manet ºi Richard Wagner, iar T. S. Eliot este indicat
ca fiind reprezentantul modernist etalon al culturii engleze. Operele
acestora au fost posibile într-un context special, ca opoziþie faþã de
prezenþa masivã în spaþiul public modern a cinicului, negustorului ºi
sentimentalului. Aceste trei tipologii sunt responsabile de alterarea
axiologiei ºi decadenþa scopurilor, având drept consecinþe disimularea
valorii în marfã ºi acordarea dreptului la expresie, ºi chiar la glorie,
kitschului descris drept un uriaº proces expansiv de contrafacere a
emoþiilor, moralitãþii ºi valorilor estetice, pe fundalul dispariþiei credinþei. Kitschul este astãzi o religie, ºarjeazã Roger Scruton, drept pentru
care nu existã ieºire din marasm, decât prin soluþia postmodernã a autoparodiei. Datoritã kitschului preventiv, arta devine „artã”, adicã un discurs ironic menit sã-i punã intenþionat în luminã dizgraþia, proces în
urma cãruia reclama, valoarea ºi preþul devin unul ºi acelaºi lucru.
O distincþie subtilã, pe urmele lui Coleridge, este operatã între
noþiunile de fantezie ºi imaginaþie. Cele douã devin adevãrate axe constitutive ale comportamentelor ºi atitudinilor omului modern. Fantezia
oficiazã cu tenacitate, anexatã continuu de tentaþia frivolului, trãirea
plebee. Ea polueazã realitatea prin intruziuni comandate de interesele
plãcerii ºi ale parvenirii. Insul aflat sub influenþa ei nu pregetã sã-ºi
cumpere ºi sã exerseze în regim reificat ceea ce ar fi destinat exclusiv
consumului estetic obþinut doar dupã o lungã ºi tenace iniþiere. Lumea
fanteziei este una în care troneazã simulacrul, dând drept la existenþã
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celor care primesc certificat de proprietate asupra a ceea ce nu meritã.
Kitschosul este emblema sub care fantezia prolifereazã, oferind trãiri
vicariale ºi accesul la bunuri ºi servicii care, îndeobºte, nu sunt obþinute
conform regulilor comerciale, dictate de raportul cerere-ofertã. Când
totul poate fi cumpãrat, nimic nu rãmâne imaculat, deasupra unui preþ
ºi-a unei negocieri. Fãrã sã o spunã explicit, dar sugerând asta, Roger
Scruton vede fantezia înhãmatã la tentaþiile lubrice, depravate, la aspiraþiile joase, imorale, provocând profanarea valorilor ºi reducþionismul
negustoresc al cãrui reper absolut este banul. Între pornografie ºi episodul Viþelului de Aur, în privinþa potenþialului profanatoriu, nu existã
decât o diferenþã de amplasament simbolic, dar prezenþa unui idol fals
le aduce în acelaºi câmp al experienþei fantasmatice.
În antitezã cu fantezia, imaginaþia mizeazã pe o irealitate compensativã, fiind atelierul invizibil al artei moderne, spaþiul în care un spirit
critic ºi iniþiat ajunge la conºtiinþa culturii înalte, ca „trezire înspãimântatã” în faþa adevãrului lumii post-romantice. În lipsa oricãror urme ale
sacrului, cãutarea cu obstinaþie a preþului corect aruncã în hilar orice
grilã a evaluãrii faptului de culturã. Imaginarul nu corupe realul, ci doar
îl reprezintã iconic, sublimând, sub imperiul „intereselor raþiunii”,
realul în operã. Dacã fantezia înlocuieºte realul cu un „surogat docil”,
procurând plãcere prin autosatisfacþie, imaginarul înnobileazã realul,
sustrãgându-l aproape temerar de sub jurisdicþia promiscuului. Cultura
înaltã, elitistã ºi timoratã continuu de frica de-a nu cãdea în kitsch, se
reinventeazã, anulând pericolul rutinei, prin apelul la zestrea imaginativã ºi la abstractizare.
O sintagmã demnã de-a fi invocatã este „indolenþa mentalã colectivã” la care Roger Scruton face trimitere atunci când vorbeºte despre
marea dilemã post-modernã: se cuvine sã-i silim pe tineri, în ciuda faptului cã ei considerã asta o corvoadã cu totul inutilã, sã asimileze cultura
înaltã, cea care ne dã acum ºansa de-a ne pãstra într-un Zeitgeist de tip
iluminist sau mai bine sã-i abandonãm unui feeling specific sferei publice, „deliberat îndobitocitã”? Tânãrul de astãzi, în lipsa riturilor de trecere care sã-l supunã unor probe ºi sã-i dea un imbold, este o fiinþã divagatorie, atrasã irevocabil de chitara electricã (un „penis artificial” fluturat), de idolii pop-rock, cãzutã fiind într-un sentimentalism al fantasmãrilor bovarice. Lumea lui este, de-cum, una gata deconstruitã, cu totul
deposedatã de mister, amorsatã de un relativism care pune în discuþie
însãºi ideea de realitate. Destinul i se înfãþiºeazã ca un drum în acompaniamentul psihedelic al drogurilor, ca soluþie evazionistã la impactul cu
ce a mai rãmas din lumea realã, ºi prin oferta niciodatã epuizatã a sexua-
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litãþii fãrã constrângeri din partea tribului, ci exclusiv ca voluptate cu
mizã personalã. Rebel prin construcþie (mai bine zis în lipsa unei construcþii interioare de tip humboldtian), tânãrul, ca produs al media ºi
new media, se lasã uºor atras de ceea ce Roger Scruton numeºte, alãturi
de alþi filosofi ºi antropologi, cultura repudierii, atunci când îi invocã pe
Michel Foucault ºi Jacques Derrida, campioni ai atacului la orice formã
de autoritate, inclusiv la cea intelectualã (înþeleasã ca tradiþie constituitã ºi perpetuatã în ºcoli sau medii academice). Atacul deconstructivist
este periculos pentru cã suspecteazã raþionalitatea de imposturã,
anuleazã discursul argumentativ ºi suspendã orice relevanþã a ideii de
adevãr. O lume deconstruitã este una a Diavolului, constatã gânditorul
englez, pentru cã teologia credinþei, ruinatã ºi nefrecventabilã, a lãsat
locul alteia, cea care ne promite neantul, adicã teologia repudierii.
Viziunea lui Roger Scruton, în ceea ce priveºte modernitatea se
aseamãnã izbitor de mult cu cea înfãþiºatã de Mario Vargas Llosa, în
Civilizaþia spectacolului. Chiar dacã unele concepte par diferite, analiza, discursul, converg spre aceleaºi concluzii, desenând un tablou dezolant ºi insinuând lipsa unor soluþii salvatoare. În lipsa sa notorie de sens,
tehnicismul contemporan pare sã ne împingã irevocabil cãtre o
Weltschmertz parodicã, posibilã doar într-un decor populat cu simulacre, redusã grotesc la angoasele survenite între douã reprize de fantasmãri. Nu tristeþea este trãirea ce ne macinã confortul, ci exclusiv plictisul, saþiul care survine când orice experienþã cade în rutinã, iar mitul
se transformã în teorie. Întoarcerea acasã, ca trãire ce constituie marele
viciu al Iluminismului, pentru cã-i contrazice vanitãþile, este o intenþie
frauduloasã. Drumul cu sens inversat nu este posibil atâta vreme cât trecutul a fost abolit, viitorul e inconsistent, iar prezentul acapareazã despotic intervalul de definiþie al existenþei amorfe. Indolenþa mentalã colectivã se simte la ea acasã în teorie, consideratã a fi o împlinire fireascã
a teologiei repudierii: „Sã întâlneºti teoria însemnã sã intri în echivalentul literar al unui muzeu realist-socialist, unde muncitori din beton stau
alãturi de intelectuali din beton, deschizându-ºi drum în viitor cu
pumni de beton”. Viziunea lui Roger Scruton este ºocantã, mai ales pentru noi, cei care am experimentat comunismul real. Practic, a claca în
teorie este finalul negativ al cãii moderniste, când erudiþia se consacrã
experimentului deconstructivist, lãsând impresia unei iminenþe a ceva
ce trimite spre antiutopia lui George Orwell, 1984.
Deambularea noastrã post-modernã prin derizoriu este pusã pe
seama unui viciu constitutiv. Autorul cãrþii de faþã distinge între trei
feluri de cunoaºtere: a cunoaºte cã (se referã la informaþii ºi fapte), a
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cunoaºte cum (vizeazã abilitãþi ºi mijloace) ºi a cunoaºte ce (prin virtuþi
ºi scopuri). Lumea modernã a excelat, ºi-a consumat energiile ºi a obþinut
succese remarcabile doar în cazul primelor douã modalitãþi ale
cunoaºterii. A treia a rãmas neîmplinitã, ba chiar ignoratã. Numai cã
aceasta este cea care determinã premisele oricãrei culturi, pentru cã, la
fel precum morala, ºi în consonanþã cu miturile, cultura se edificã exclusiv în câmpul unor „interese ale raþiunii”. Dupã ce constatã faptul cã
ºcoala, universitãþile, elitele intelectuale au pãrãsit preocupãrile pentru
cultura înaltã ºi cã vocea dominantã, asurzitoare, dar ieftinã, este cea a
mass-media, Roger Scruton, nu fãrã amãrãciune ºi sarcasm, constatã un
fapt bizar: „Cultura noastrã e o culturã de catacombe, flacãrã þinutã
aprinsã de cãlugãri neînfricaþi. Iar ceea ce au reuºit cãlugãrii Europei
într-un trecut ev îndepãrtat, ar putea reuºi din nou”. Stranie speranþã,
suspectã de paseism sau chiar de atitudine retrogradã.
Dar nu cumva Immanuel Kant s-a hazardat sã salute faptul cã
Iluminismul ne-a scos din minoratul în care stãruiserãm (nu din lipsa
discernãmântului, ci exclusiv din uºurãtatea de-a fi nãtângi)? Dacã suntem, ontologic vorbind, pre-destinaþi minoratului? Avem suficientã inteligenþã pentru a formula întrebarea, dar nu destulã pentru a gãsi un rãspuns.
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Andreea Pop

Sensibilitate în
infraroºu
Vlad Drãgoi,
sergio leone,
Charmides, Bistriþa, 2017

S-a vãzut deja cã poezia lui Vlad Drãgoi, cu un proiect diferit de la
Metode, apãrut în 2013, la Eschiva, publicat doi ani mai târziu (Istoria
artelor sau memoriile unui veleitar incognito rãmâne o „piesã” izolatã în
biografia autorului) îºi fãcuse din revizionismul viziunii, de la bun început, o politicã în toatã regula. sergio leone, lansat anul trecut în recent-înfiinþata colecþie „Great's” a editurii Charmides, e un volum care nu face
decât sã ducã toatã aceastã metamorfozã a formulei ºi mai departe.
Cã schimbarea era deja prefiguratã încã din ultima parte a
poemelor din Eschiva – mai ales prin textul final de tip cascadã, Elsa –
au spus-o, deja, alþii (Mihai Iovãnel, în „Scena 9” ºi Cristina Palaº, în
„Astra”). Micile „accese” de sensibilitate ºi empatie umanitarã care luau
cu asalt atitudinea aparent „cool” a poetului, angoasa mascatã în
miserupism, fibra depresivã, infantilizarea discursivã ºi colocvialitatea,
„inflaþia” de amãnunte ºi premeditarea scenariilor, în fine, toate aceste
coordonate anterioare ale poemelor mai vechi revin în sergio leone. Iarãºi, nu lipsesc de aici deja cunoscutele referinþe de tip popular culture
– warcraft 3D, Dark Night: A True Batman Story, reservoir dogs, dexter
(desenele) etc. – prin care Vlad Drãgoi îºi completeazã niºte situaþii de
viaþã, prelucrându-le prin paralelism. Mitologia sa personalã, banalizatã,
funcþioneazã aici, însã, nu prin radicalizare, ci mai degrabã printr-un soi
de terapeuticã internã. Tot din sfera unei mentalitãþi împotriva curentului, de outsider, sunt „recrutate” ºi poemele acesta, dar, fãrã sã mizeze pe
detaliul ºocant ºi subversiv, ele se subordoneazã unei coregrafii excesive a memoriei. Rezultã de aici un proces foarte intens al stãrilor & sentimentelor retrospective, al mãrunþiºurilor ºi al „restanþelor”, din care
Vlad Drãgoi nu iese tocmai „neºifonat”. Exerciþiile de introspecþie care
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stau la baza poemelor, consumate cu fervoare identitarã – „sã mã caut,
sã umblu cu acribie la scripeþii ºi curele care mã fac pe mine sã fiu vlad
drãgoi ºi nu altcineva” – „agreseazã” fondul real ºi îl supun unor autoscopii de cele mai multe ori inconfortabile, la limita provocãrii. Nu ca
înainte se desfãºoarã aceste episoade, ci cu o mizã moralã foarte concretã, de data aceasta, care vizeazã reluarea unor „dosare” personale mai
vechi, rãmase nerezolvate. Poemele pornesc, toate, dinspre faptul divers
– de regulã, mici pretexte defulate de resorturile interioare ale poetului
–, care serveºte, mai apoi, pentru „tranºarea” unor dileme existenþiale, a
problemelor de conºtiinþã.
Exerciþiul acesta al detaºãrii ºi al fervorii cãutãrii implicã o
maturizare afectivã ºi, implicit, una de formulã poeticã. Vlad Drãgoi scrie,
cel puþin aparent, la foc automat, desfãºoarã o avalanºã de stãri cu greu
reprimabile, dã senzaþia de abandon în faþa abuzului memoriei; densã,
fraza curge într-un discurs prozastic din care, dincolo de întâmplãrile pe
care le aglomereazã, „semnalizeazã”, contrapunctic, spre poezie. E o
direcþie, aceasta, a melanjului dintre cele douã forme, pe care Vlad Drãgoi
o anticipase la un moment dat într-un interviu ºi care se pãstreazã, totuºi,
în limitele poeziei prin tehnica încorsetãrii discrete a reflecþiei superioare, dupã epuizarea suflului epic ºi a digresiunilor vag ivãnesciene. De
altfel, strategia e localizatã foarte precis ºi cu o luciditate manifestã chiar
de cãtre poet: „[...] toatã viaþa mea eu o sã cânt gândurile ºi sentimentele/
mele în cuvinte multe ºi grele – grele adicã nu în sensul de/ fancy, prolixe,
ci dimpotrivã, uºor de înþeles ele, ºi cât mai/ scurte cu putinþã, dar având
aºa un volum imens ele alãturate/ în paginã, pe verticalã mai ales, fizic
vorbind, de-aia le zic grele,/ pentru cã apar cã curg în paginã ca un mare
fluviu, ca un bloc/ de text, ca viermele acela împuþit din stomacul protagonistului/ din romanul jeg al lui irvine welsh.”. Câºtigul teoretic faþã de
celelalte volume e indiscutabil, cu atât mai mult, cu cât acelaºi poem îºi
afiºeazã, de la bun început, o nou-descoperitã devoþiune cu resorturi
ontologice: „cât de grea mi se pare uneori apãsarea lumii cu toate/
rãutãþile ei, ºi n-a fost mereu aºa. ºi când e, mã mai/ liniºteºte un pic gândul pe care nu demult îl am, cã nu/ e vina mea. ºi mã mai liniºteºte, ca pe
mulþi alþii în/ viaþã, dragostea. dar parcã cel mai mult îmi face bine,/ ºi aici
e posibil sã se facã puþin miºto, poezia.” Puseurile acestea cerebrale,
dublate de o sensibilitate dusã la extrem, patologicã, sunt cele douã coordonate care trimit poezia din sergio leone într-o direcþie pânã acum exploratã de pe poziþii marginale. Nimic din subversiunea ºi acþiunile demolatoare din trecut, sau, dacã pãstreazã totuºi, o dozã subversivã, Vlad Drãgoi
ºi-o redirecþioneazã aici spre sine, dinspre imaginar spre afecte.
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Îndemânarea virulentã cu care îºi desfãºoarã tot acest „travaliu” al
dedublãrii, pendularea continuã între „primul vlad”, un „produs” de extracþie culturalã, sintezã a influenþelor exterioare ºi „celãlalt vlad”, „diluat”,
adicã între ceea ce vrea sã fie ºi ceea ce este, fac din Vlad Drãgoi cel mai
sincer sabotor. Unul care îºi expune „nimicul cancerigen” cu o încãpãþânare alimentatã din propriile „umori”: „[...] lucrurile astea sunt în
mine ca niºte crescãturi de boalã/ rea la care tot revin sã mã scarpin cu
obsesie, doar doar/ s-o vindeca, dar cum sã se vindece din moment ce
scãrpinatul/ mai rãu face, dar altceva eu nu ºtiu sã fac sincer.” vs. „[...]
vãd/ ºi simt totul în jur ca pe un motor oribil ale cãrui pãrþi îl/ fac zi de
zi sã meargã sacadat ºi cu zgomot, sau sacadat/ ºi mai rãu, cu tãcere [...]”
Dincolo de aceste convulsii care pot pãrea uºor abstracte, poemele au
întotdeauna o finalitate mult mai practicã. Vlad Drãgoi îºi radiografiazã
biografia cu o percepþie aproape cinic de penetrantã. Copilãria, ca o
„luminã salvatoare/ care nu cariazã pe de-a întregul întunericul, cã n-are
cum,/ dar din când în când îl mai strãpunge cu raze cilindrice care/
aduc speranþa [...]” „trasã” în câteva secvenþe din cartier, cu „bãieþii de
varã”, câteva episoade izolate care, analizate retrospectiv, servesc ca
probe incriminatorii ºi altele decupate din cotidianul prezent, la fel de
reclamante, sunt contabilizate de Vlad Drãgoi cu o discretã nostalgie a
vârstei adulte care calibreazã dozele ºi efectele. Stocul de amintiri ºi incapacitatea asumatã a poetului de a le anula „invazia”, o datã, ºi mai apoi
excesul de vitalitate sunt prelucrate sub forma unor mici breºe epifanice, spre o „crãpãturã” a lucrurilor deschisã „cãtre un tip de existenþã mai
predispus/ frânturilor”. Ultimele douã texte – sergio leone, îþi place sã
înoþi, mie îmi place mai mult, respectiv mai vreau sã povestesc o întâmplare tot legatã cumva de – un imn dedicat imaginii totemice a bunicului, activatã in absentia – prolifereazã gradat pânã în pragul confesiunii pure, lipsite de orice ornamente sau de exhibiþionism patetic.
Ceea ce anterior fusese spectacol maliþios, aici devine laborator
de analizã. E o cale lungã, pe care poezia lui Vlad Drãgoi o parcurge nu
fãrã a-ºi abandona aerul deja consacrat deopotrivã naiv ºi resentimentar
(faþã de sine!), printr-un „filtru mai de carnaval noir cu buget redus” ºi
cu o evidentã naturaleþe a exerciþiului sinceritãþii. Foarte reuºitã aceastã
opþiune de tip Holden Caulfield in his early 30s prin care poemele îºi
cautã conexiunea ºi încearcã redempþiunea cu compartimentele vieþii.
Un volum care, chiar dacã „nu ca în filmele care îi plac” lui Vlad Drãgoi,
articuleazã unul care, prin „normalitatea” lui (Mihai Iovãnel îi semnala
ºi umanitatea), seamãnã cu ceea ce se scrie momentan ºi nu prea.
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O rugãciune
pentru cârtiþã
Vasile Petre Fati,
O anumitã cãldurã umanã
Casa de Editurã Max Blecher,
Bistriþa, 2017

Încã un poet care ne dovedeºte cã limba poeziei nu este ºi cea a
reclamelor comerciale. Aceastã disociere aparþine lui Vladimir
Hlebnikov, poet care a alimentat cu idei estetice ºcoala formalistã rusã.
Noi o invocãm în faþa unei antologii de poeme: O anumitã cãldurã
umanã de Vasile Petre Fati (1944-1996), Casa de Editurã Max Blecher,
Bistriþa, 2016, selecþie ºi prefaþã de Claudiu Komartin. Autorul e un poet
care a trecut prin viaþa literarã cu maximã discreþie, întrecându-i în
aceastã privinþã pe aproape toþi misiþii unei caste de solitari, cãreia îi
aparþine ºi prin vârstã biologicã: Daniel Turcea, Vasile Vlad, Virgil Mazilescu, George Almosnino, Constantin Abãluþã… Pe lângã poezie, a mai
semnat ºi cãrþi de prozã scurtã, roman, literaturã pentru copii. Toate,
însã, n-au fost în mãsurã sã-i aducã notorietate, nici antumã, nici postumã. Referinþele critice, aºa cum o aratã dicþionarele de scriitori, sunt parcimonioase ºi, cu câteva excepþii, periferice. Aflãm din postfaþã cã autorul însuºi nu s-a arãtat prea interesat de soarta propriei opere, de
vreme ce nu ºi-a fãcut nicio antologie, chiar în condiþiile în care apãruserã serii de volume destinate congenerilor sãi. Numai postum, ºi
încã la un deceniu de la dispariþia autorului, prin strãdania poetului Marian Drãghici, a putut vedea lumina tiparului Zidul ºi pãlãria, prima
antologie Vasile Petre Fati. La distanþã de alþi zece ani, selecþia de-acum
marcheazã douã decade scurse de la stingerea poetului. O anumitã cãldurã umanã reþine cam a ºasea parte dintr-o recoltã poeticã, oricum
limitatã. Volumele din care s-a operat selecþia, „drasticã ºi foarte personalã”, cum ne avertizeazã autorul ei, sunt evaluate ºi prin numãrul de
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poeme pãstrate din fiecare: Vedere la amiazã, 1975 (un poem); Fragi
în noiembrie, 1978 (4 poeme); Paradisul de fier,1980 (10 poeme);
Amãnuntele, 1984 (8 poeme); Copilul tuns zero,1992 (17 poeme);
Fotografie cu un câine lup, 1996 (20 de poeme). Un total de 60 de
poeme din ºase plachete, Floare de leandru (1967), volumul de debut,
fiind sãrit de la acest praznic al maturitãþii creatoare. Poate cã acestea
sunt uneltele cu care construieºte timpul postumitatea imediatã a unui
autor. Corpusul poetic beneficiazã de o prefaþã extrem de tehnicã, ilustrând o foarte bunã formã a „criticii de atelier”.
Primul poem, Aºteptarea, prin titlu, defineºte o temã ºi o atitudine liricã. În chip difuz, acest pattern se regãseºte în toatã literatura,
dar dobândeºte o poziþie centralã abia în secolul al XX-lea, odatã cu
orientãrile literare generate de existenþialism. La noi, Bacovia este poetul care a ridicat o întreagã operã în jurul aºteptãrii, iar Vasile Petre Fati,
împreunã cu mulþi alþi poeþi din contemporaneitatea sa, îl au drept
reper. Într-o carte din 1971, Lupta cu absurdul, Nicolae Balotã descoperã cã Samuel Beckett „…a proiectat în opera sa o antropologie literarã a
omului ca fiinþã – care – aºteaptã” (p. 449). La poetul nostru, aºteptarea
apare ca întâmplare, ca eveniment al memoriei, care trebuie spus,
comunicat. Cum o face, asta vom înþelege mai bine parcurgând un
Prolog, unul din multele în care J.L. Borges reflectã asupra propriei sale
creaþii poetice: „…sã povestesc faptele (asta am învãþat de la Kipling ºi
din vechile saga irlandeze) ca ºi cum nu le-aº înþelege întru totul”. Este
esenþial acest amãnunt: „ca ºi cum nu le-aº înþelege întru totul”. Cam aºa
îºi „povesteºte” ºi Vasile Petre Fati „aºteptarea”, ca pe un fel de cãutare
sublimatã, în care nu îl vedem pe cel aºteptat. Arhitectura peisajului este
una urbanã, dar pare cam derizorie: noapte, o casã, ace de pin, „micile
acoperiºe”, „grilaje în apus”, „cartierul acela”. Senzaþia de angoasã ºi magie se degajã din neputinþa emitentului liric de a pãrãsi locul acela, în
ciuda unei vagi chemãri erotice: „Aºa s-a-ntâmplat: am aºteptat în dreptul casei,/ O clipã farurile unei maºini m-au luminat,/ ªi în lumina aceea
mi-am vãzut urmele în pãmânt./ Au trecut mulþi, au trecut mulþi,/ Dar eu
am rãmas sã aºtept pe acel loc,/Nimeni nu m-a vãzut, am rupt doar ace
de pin,/ În dreptul micilor acoperiºe am spus adio/ Ca în faþa unor grilaje în apus,/ Dar pentru ce am spus lucrul acesta/ ªi la ce bun sã-mi
amintesc totul?/ Aº fi putut sã pãrãsesc cartierul acela/ Al soldaþilor, al
meºterilor buni,/ Sã ajung în dreptul tãu cu cãmaºa mea galbenã/ Ca
tutunul, dar eu am rãmas sã aºtept/ Acolo, pe acel loc. Aºa s-a întâmplat”
(p. 13). Nucleul de „irealitate” din text nu face decât sã-ºi caute credibilitate la cititor prin aºternerea simetricã dintre incipit ºi final.
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Odatã cu trecerea la un alt volum al poetului (Fragi de noiembrie,
1978), antologia nu-ºi schimbã decât cu puþine nuanþe profilul. În
Cafeneaua aeroportului apare un vers de o ambiguitate stranie: „Am
treizeci de ani ca un pumn de alice”. El este, de altfel, chiar miezul liric
al poemului. Plurisemantismul, aici, îl creeazã comparaþia: „treizeci de
ani”/ „un pumn de alice”. Termenul al doilea, prin simbolizarea unor
puteri interioare, de armã/proiectil care poate lovi departe, activeazã o
metaforã adormitã. Eul poetizant, încã tânãr, se livreazã pe sine, autojertfindu-se în confruntarea cu forþele rãului. În acest fel, Vasile Petre
Fati face un pas decisiv spre poezia în care atmosfera cântãreºte mai
greu decât semnificaþia. Acum are loc ºi conectarea la marile modele
Bacovia ºi Kafka. În O întâmplare, toposul este „odaia pustie”, iar în
poemul Loc, nu doar timpul „întâmplãrii” este kafkian („Într-o
dimineaþã, întoarcerea acasã,/ pe nevãzute”), ci chiar esenþa ei pare
extrasã din Metamorfoza: „Când deodatã am vãzut în casa/ Pãrinteascã
o vietate umilã, privindu-mã drept în faþã,/ De parcã m-ar fi slujit întreaga mea viaþã” (p. 19). Universul poetic al lui Vasile Petre Fati se urzeºte
undeva într-un creuzet lãuntric în psyche, prin puterea de transfigurare
datã artistului, una realã, capabilã sã converteascã ambiguitatea în factor
estetic, prezent, în aceeaºi mãsurã, în procesul de creaþie ºi în cel de
comunicare: „Dupã ce închid ochii vãd peretele alb,/ El este acolo ca un
cãluþ de munte,/ El nu mã pãrãseºte, el nu spune:/ Acum totul s-a sfârºit,
Petre./ Cu mâna îl ating în somn. În locul acela/ Rãsuflarea mea a fãcut
un mic semn,/ Ceva ca paiul, ca picioruºele de paianjen./ Acum nu-l mai
poþi ºterge” (Peretele alb, p. 23). Iar reprezentantul sãu alegoric cel mai
elocvent poate fi cârtiþa, asociatã cu întunericul, dar ºi cu labirintul,
ambele capabile sã stârneascã ideea de sublim. Ba chiar mai mult decât
un posibil vector al luminii interioare, sobolul e investit, asemenea
ºarpelui, cu coabitãri secrete cu transcendentul: „Doamne, pentru ce
aceste labe de oþel?/ Pentru ce aceastã groapã pânã la tine?/ Iubeºte-mã,
iubeºte-mã, iubeºte-mã./ Eu sunt cârtiþa, eu am venit.// Pacea dupã
rãzboi, rãzboiul dupã pace./ Lumea se leagãnã ca ovãzul./ Eu sunt cârtiþa, eu am venit,/ O sutã de ani au trecut.// Într-o grãdinã te vãd,
Doamne,/ Într-o grãdinã micã sã te pot prinde./ Dupã ce lumea aceasta
se va sfârºi,/ Atunci voi veni eu, cârtiþa.// Iubeºte-mã, iubeºte-mã, iubeºte-mã,/ Ca pe un spirit al tãu, bun./ O groapã uriaºã voi face în pãmânt,/
O galerie uriaºã, pânã la tine” (Rugãciune pentru cârtiþã, p. 25). Dar, ne
dãm seama la sfârºitul poemului, cârtiþa are valenþe simbolice chiar mai
largi: omul însuºi, care duce blestemul de a ara într-o beznã cât toatã istoria, este aºezat simetric cu ea pe un fus al destinului. Misterul htonian
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poate fi împins ºi mai departe în, poate, cel mai spectaculos poem al
cãrþii, Cartofii uitaþi în pãmânt. Versurile de aici consunã cu poemul de
mai sus, cãci, în viziunea poetului, cartofii devin varianta vegetalã a cârtiþelor. Asemenea lor, ºi ei poartã latenþe ºi puteri magice, cu care
declanºeazã ori potenþeazã unele „evenimente” în viaþa naturii sau la
scarã umanã. Gestica atribuitã cartofilor face ca poemul sã pluteascã
între straturile unui subconºtient arhaic ºi lumina albã a stelelor aºezate
pe cer de mâna unui pictor expresionist: „Forþa cartofilor uitaþi în
pãmânt îngrozeºte animalele noaptea pe câmp./ Ca la mari depãrtãri se
aud ei, cartofii. Pielea lor trandafirie/ Face sã bubuie vântul, afarã, sã
deschidã uºi, sã intre în patul slãbãnogului,/ Sã înspãimânte cãlãtorii. Cu
agrafa pãrului în dinþi femeile se tem de ei/ ªi acoperã fereastra ºi pun
în palma copiilor un ban vechi pânã trece vântul./ Dar cartofii vin la fereastrã, izbesc masa ºi patul, izbesc în pragul uºii ºi spun:/ Noi suntem
cartofii uitaþi în pãmânt,/ Am venit pentru acest copil, Ioan,/ El e regele
nostru, el e regele nostru/ ªi încet se aud pânã aici mânjii ºi încet se aud
pânã aici liniile electrice/ Cântând pentru acest copil cu numele lui,
Ioan,/ Care acum nu mai este,/ ªi încet, încet, se aude câmpul ºi cartofii
intrã în pãmânt” (p. 30).
Ce se impune ochiului cititor în poeziile din volumul
Amãnuntele ni se pare a fi invazia biograficului. Odatã cu el, timpul ºi
memoria îmbracã forma palpabilã a unor fotografii: „Noaptea ating cu
mâna fotografia tatãlui,/ Ziua râd de fotografia mamei” (Eu îmi aduc
aminte de voi toþi, p. 36). Treptat, fotografia e înlocuitã cu tabloul,
nãscându-se astfel un nou „alter ego” al poetului: pictorul. ªi e doar unul
din trucurile prin care poezia aceasta îºi cautã nota particularã. Ies la
suprafaþã ºi noi „purtãri” bacoviene: „Dupã geamul de sticlã/ Voi bate
încet” (La capãt, p. 36). Multe dintre poemele volumului Copilul tuns
zero au fasonul unor povestiri derizorii, ivite când nu observã nimeni,
ca un rid pe faþã: „Acum o mie de ani a fost o ploaie mare/ ªi un rege
care a privit ploaia” (O ploaie de acum o mie de ani, p. 45). Textele sunt
populate cu apariþii fantasmagorice („o doamnã bãtrânã”, „un om între
douã vârste”), care vin de nicãieri ºi pleacã tot aºa. La rândul sãu, personajul eponim, ca sã-l numim astfel, Copilul tuns zero, e mesagerul unei
lumi din care avem puþine semne. Actanþii comit gesturi stinse sau fãcute pe jumãtate, proiectate în gând ºi nedesãvârºite: „Am trãit o iarnã
aºa,/ Îi spuneam pe nume, doamna de Austerlitz./ Apoi m-am plâns de
tot felul de nimicuri,/ Asta ca sã-i cer un foc,/ Atât” (De câteva ori, p. 51).
Franz Kafka îºi aruncã tot mai multe vocabule în grãdina poetului.
Primul poem din ultimul volum, Fotografie cu un câine lup, propune
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un nou topos: „sila de scris”. Aceasta se va combina în texte cu voluptatea morþii, antrenând uneori ºi umorul cinic, sarcasmul: „Ciudatã era
doar prezenþa ei în odaia mea goalã./ S-a dezbrãcat ºi s-a culcat cu mine
ca o vulpe./ A spus cã are zi liberã. Cã va pleca departe de oraº/ ªi cã e
mai bine sã se culce cu mine acum./ ªi-a luat hainele, cãmaºa ºi ceva bani
de buzunar,/ Cu bine, umbrã, i-am zis, cu bine, n-o sã ne mai vedem
niciodatã./ ªi aºa s-a întâmplat” (O femeie strãinã, p. 77). La douã
decenii de la dispariþia autorului, poezia lui Vasile Petre Fati e încã de o
modernitate surprinzãtoare a expresiei. Îmbrãcând câteva dintre
temele familiare ºi congenerilor sãi, ea are reflexele magice ale unei lumini de sãrbãtoare iniþiaticã.
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Dumitru Þepeneag
în dialog epistolar* cu
Livius Ciocârlie
(II)
Dragã Livius,
Iatã articolul lui Manolescu de care þi-am vorbit în scrisoarea
precedentã. Indignarea lui Manolescu are, desigur, o þintã privilegiatã:
Ana Blandiana. În treacãt însã vorbeºte ºi de alþii ºi probabil cã ar trebui sã fiu mândru cã sunt citat între Aurel Dragoº Munteanu ºi Ion
Puiu (?!), ca disident. Eu n-am prea fãcut caz de disidenþa sau opoziþia
mea la regimul comunist ºi care s-a terminat prin retragerea cetãþeniei
(am fost singurul în situaþia asta!). Omiterea mea ºi de cãtre „Academia
Civicã” ºi de cãtre editura Humanitas ar trebui sã þi se parã scandaloasã, din moment ce susþii cã „punctul meu forte” e acest trecut de
opozant. Nu-i aºa? Ar trebui sã te indignezi ºi sã protestezi, mãcar aºa
cum a fãcut Manolescu.
Dar poate cã ai sã spui, tu care eºti în stare sã-l aperi ºi pe diavol,
cã ºi Andrei Pleºu a fost uitat: adicã prietenul sãu Liiceanu a lãsat sã fie
omis (mã întreb cine mai era pe listã în afarã de Blandiana?...). Iar eu
* Acest schimb de scrisori ne-a fost oferit spre publicare de cãtre dl. Dumitru
Þepeneag. Considerând cã reflectã o parte din „atmosfera” vieþii literare a deceniului trecut, am hotãrât sã le publicãm ca pe un document. Conþinând opinii
expuse într-un spaþiu strict privat, cel al corespondenþei, nu este cazul ca ele sã
fie identificate cu poziþia redacþiei faþã de chestiunile abordate.
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am sã-þi rãspund cã, dupã ce l-am vãzut, la Leipzig, pe Liiceanu cum se
uita la Pleºu ovaþionat de public minute în ºir dupã discursul sãu
direct în germanã (am scris despre asta în Cuvântul din luna iunie sau
iulie), nu mã mai mir de nimic; i-am vãzut privirea ºi atitudinea,
gelozie ºi furie neputincioasã, pe urmã ºi-a luat capul între mâini ºi a
rãmas aºa, minute întregi, ostenit.
Cu drag al tãu,
Þepe
*
**
Timiºoara, 15 august 1998
Dragã Þepe,
Ieri m-am întors de la Corina ºi am gãsit cele douã scrisori. N-am
mai venit la Paris – unde, cum vãd, tot nu te-aº fi gãsit – fiindcã sunt
sãtul sã tot fiu parazit de lux. Banii noºtri, câþi sunt, sunt puºi de-o
parte, pentru ca sã rezolvãm cu casa într-un fel (cred cã se va rezolva
sãptãmâna viitoare, când va veni fratele meu aici), iar de la Corina nam mai vrut sã cer. A propos. Adresa pe care o ai e veche. Cea actualã:
7, rue des Jardiniers (în P.S. sper sã-þi dau ºi numãrul de fax). S-a schimbat ºi numãrul nostru de telefon: 19.78.40.
Cartea am primit-o; întâi n-am vrut s-o citesc, fiindcã înþelesesem
cã apãruse ºi la Bucureºti. Voiam s-o citesc în original. Aflând cã
greºesc, am citit-o. Ai noroc, cel puþin aºa mi se pare, cu Alain Paruit.
Sunã foarte firesc. Mai mult, e chiar sunetul tãu. Volumul mi-a plãcut
foarte mult, chiar mai mult decât primul, dintr-un motiv poate eronat.
Pe mine mã atrag douã lucruri: partitura naratorului ºi þesãtura de
ecouri – interne, între volume ºi, mai ales, între roman ºi romanele
mai vechi (deºi nu le prind la fel de bine ca N. Bârna, cu care iar eºti
bãftos). Mã atrage ºi partea picarescã, în sine, ca procedeu ºi fantezie,
dar personajele româneºti, Ion ãla ºi cine mai este, recunosc cu sfialã
cã-mi spun mai puþin. Or, în al doilea volum, ponderea celorlalte
aspecte e mai mare. Ai avut dreptate sã modifici trama (rolul nevestei
etc.), nefiind vorba de un roman realist în care lucrurile se dezvoltã, în
al doilea volum, pe o bazã fixatã din capul locului. Îmi pare numai rãu
cã motanul a amuþit.
În privinþa discuþiei noastre, deosebirea dintre noi, mai mare
decât între idei, este de energie ºi temeperament. Pe deasupra, socialismul – despãrþindu-se de tine – te-a ajutat sã te menþii în formã; pe
mine, pãstrându-mã la sân, m-a stors de puþinele puteri. Umoarea mea
belicoasã – zero. Pânã de curând, mai moralizam în dreapta ºi-n stânga,
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zicând cã nu e cazul ca intelectualii sã contribuie, certându-se, la
deruta generalã. Treptat, am ajuns la convingerea cã deruta e fãrã
remediu, aºa cã, cu ceartã sau fãrã, tot acolo e. Dacã te furnicã degetele
de pistolar, trage! Însã mi se pare (nu sunt sigur, fiindcã nu urmãresc
revistele, îmi cad în mânã întâmplãtor) cã pocnetul nu se aude. Mã
aºteptam la o mare tevaturã în jurul cãrþii tale despre cãlãtoria
nereuºitã. S-ar zice cã nu va fi. În schimb, poate întâmplarea a fãcut sã
nimeresc articole fie despre tine, fie, acum, unul despre cartea lui
Bârna, adicã despre celãlalt Þepeneag.
E normal ca tu sã fii ºocat de amnezia noastrã ºi de distorsionarea imaginii. Sunt convins cã vremea o va reface corect. Adicã se va
reface când nu vor mai fi în joc cei cãrora trecutul real nu le convine.
Deocamdatã, în afarã de certuri, nu se poate face nimic ºi poate cã cel
mai puþin puteþi sã faceþi chiar voi, victimele amneziei. Am citit o
somaþie a lui Goma cãtre Uniunea Scriitorilor, sã publice protocoalele
nu ºtiu cãror ºedinþe, ca sã se afle cine l-a ponegrit. Chiar ºi pornind
de la premiza cã el ar fi fost acel erou pe care l-am crezut noi – ºi tot ar
fi consternant. Are o emisiune sãptãmânalã la televiziune – la fel de
revendicativã. Începe sã semene cu «revoluþionarii» din decembrie
care îþi explicã de ce trebuie sã fie ei plãtiþi pentru ce au fãcut.
Cât despre amnezie, nu ne este specificã. Am vãzut un documentar despre primãvara de la Praga. Întrebaþi pe stradã, cehilor li se
rupe în paiºpe de primãvara de la Praga. Dubcek? A fost ceva prin
guvern. Totuºi, noi suntem mai speciali. Hotãrârea noastrã de-a face
totul praf e mai serioasã. Dupã cum se vãd lucrurile, nu ne-a rãmas
mult. Bulgarii, mai bãtuþi în cap, au tras foloase din crahul lor. Noi, mai
ºmecheri, nu avem alternativã. Doar dacã s-ar strânge la un loc F.M.I.-ul,
Banca Mondialã, Clinton, Bismark, Talleyrand ºi Jacques Suter ca sã
implementeze în noi vreo zece miliarde de dolari nerambursabili tot
smiorcãindu-se: vai, vai, sãracii de ei! Încât, respectul meu pentru noi –
pronume din care nu mã exclud – fiind aºa de mare, mi-e greu sã înþeleg de ce þi se pare þie important cutare ºi cutare lucru.
Deci, numai aºa, ca sã te scot din sãrite... L-ai fãcut harcea-parcea
pe Liiceanu? Nu cumva e mai bun Comte-Sponville? Blandiana nu
cunoaºte alt opozant decât pe motanul Arpagic? Nu e în firea
lucrurilor? Nu suntem noi broasca umflatã care aproape a ºi pocnit?
Liiceanu s-a desolidarizat, oriºicâtuºi (ca sã-l citez pe Goma), într-o
notã... Din pãcate nu sunt prieten cu Manolescu. Nici mãcar nu ne-am
certat. Pur ºi simplu, am devenit imperceptibili, fiecare pentru celãlalt.
De fapt, mai toatã lumea e imperceptibilã pentru toatã lumea. E per-
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ceptibil numai vacarmul. Îl invidiazã Liiceanu pe Pleºu? Ministru, de!
în cabinetul Radu Vasile, cum sã nu-l invidiezi?
Ajung ºi la „P.S.”. Numãrul de fax al Corinei e acelaºi cu numãrul
de telefon : 352 /4498XX.
Salutãri spre Mona ºi Marie-Christine. Daþi acatiste cã nu sunteþi
români.
Searbus (cum se zicea la ºcoala primarã),
Livius
***
Dragã Livius,
Sigur cã aºa e, deosebirea dintre noi e temperamentalã. Dar ar
trebui fãcutã o precizare, legatã de ce numeºti tu „menþinerea (mea)
în formã” graþie exilului. La începutul anului 79, când, dezamãgit (ca
Ahile!), m-am retras sub cort, degeaba glumesc eu acum, atunci a fost
cât pe-aci sã fac o depresiune nervoasã destul de gravã. Ba chiar am ºi
fãcut-o: cum alfel vrei sã numeºti retragerea asta totalã, când nici n-am
mai scris, nici români n-am mai vãzut (mã rog, asta mi-a prins destul de
bine!): jucam ºah de dimineaþã pânã seara. ªi a durat câþiva ani buni.
Poate cã n-a fost uºor nici pentru mine... Primejdia cea mai suportabilã, chiar ºi retrospectiv, a fost cã aº fi putut renunþa cu totul la scris.
Eram atins de un fel de abulie ºi mai puternicã decât cea care, din
când în când, se manifestã ºi la tine. Te scutesc de amãnunte. Pânã la
urmã, încercarea asta m-a întãrit. Deja prin 87-88, eram precum contele de Monte-Cristo. Numai bani nu aveam! Ce-i drept, un conte de
Monte-Cristo rãmas printre strãini. Devenisem cetãþean francez, ba
chiar ºi un fel de scriitor francez, dar nu cu francezii aveam eu ce
aveam. Oful meu era România! Locul înfrângerii, al umilirii, locul de
unde am fost izgonit ca o slugã.
Dupã rãsturnare, am avut noroc. Din cauza lui Marie-Christine
nu m-am îndurat sã pãrãsesc Franþa ºi sã vin în România, aºa cum
desigur eram tentat s-o fac. Am avut noroc, pentru cã ar fi fost prematur sã vin atunci. Contele de Monte-Cristo trebuie sã aibã mijloacele
rãzbunãrii sale. Altfel rãzbunarea lui e lipsitã de eleganþã! ªi supusã
compromisurilor...
Într-un fel, pe vremuri eram chiar mai fragil decât tine. Vreau sã
spun: în România. Eram ca un dansator pe sârmã care nu cãzuse niciodatã, nici nu ºtiam ce e frica, pentru cã nu ºtiam nici ce e eºecul. Nu
mã trãdase nimeni pânã la un moment dat. Eram ca un licean care are
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gaºcã ºi un cod al onoarei ca un bandaj la ochi. D'aia ºi puteam sã
merg pe sârmã fãrã sã cad. De cãzut, am cãzut la Paris. Când m-am ridicat, adicã ceva mai târziu, eram mult mai tare decât pânã atunci: aveam
în sfârºit ºi eu scop în viaþã!
Cam lungitã precizarea mea. Îmi cer iertare...
Ce mi-a plãcut la tine când te-am cunoscut mai bine, dupã 89, a
fost tocmai oboseala ta kafkianã, blazarea ta elegantã, lipsa de ambiþii,
lehametea... Deci îmi plãcea exact ce nu (mai) aveam eu, ce nici mãcar
n-aº mai suporta sã am. Acum sunt un pistolar. Unul adevãrat, fãrã
îndoieli, fãrã milã, fãrã „etadamuri”.
Cât despre ineficacitatea gesturilor mele, nu cred cã ai dreptate.
Românii au un mare talent sã se uite în altã parte, prefãcându-se cã nu
vãd ce e de vãzut. Dacã nu e tevaturã în jurul cãrþii e ºi din cauza asta.
ªi-apoi e mai degrabã semn bun! La începutul polemicii mele cu
Liiceanu, câþiva argaþi s-au repezit la mine cu bâtele (cei de la
Adevãrul, de pildã). Doi dintre semnatarii Apelului – Zigu Ornea si
Olãreanu – s-au retractat (pe Olãreanu l-am tratat de „jigodie” în
Cãlãtorie), alþii s-au speriat ºi mi-au susurat-o la ureche. Iar acum?
Redacþia Adevãrului publicã douã articole elogioase la adresa cãrþii lui
Bârna; unul din articole e semnat de Olãreanu. Doar C. Stãnescu, cu
jumãtate de glas, rade Cãlãtoria, mai precis articolul Ioanei Drãgan în
legãturã cu asta. ªi cea mai tare, „pour la bonne bouche”: chiar azi am
aflat cã Goma ar fi scris un articol foarte elogios la adresa mea, singura
rezervã fiind cã am acceptat sã-mi reiau cetãþenia românã.
Vezi cã e mai complicat!
De fapt, nici tu nu eºti Bartleby, nici eu Ahab. Altfel spus, e un
Ahab în Bartleby ºi, mai ales, un Bartleby în Ahab. Pentru cã Bartleby îl
vede ºi el pe Moby Dick sau mãcar ºtie cã existã; iar Ahab, deºi scoate
foc pe nãri, ºtie cã va pierde ºi probabil asta ºi vrea.
Alexandra pare mulþumitã acolo unde e. Doar cã-i trebuie un
telefon cu o tonalitate mai joasã, ca sã-l audã. O sã-i facã Mona rost.
Încolo, toate bune. Eu vin la Bucureºti, invitat de Eugen Simion la un
colocviu, ºi de Ulici, la altul.
Sãrut-o pe Tanþa.
Te îmbrãþiºez
al tãu, Þepe.
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***
Dragã Þepe,
îþi rãspund cu oarecare întârziere, fiindcã, dupã Max, de câteva
zile e ºi Corina aici, ceea ce înseamnã taifun ºi încetarea oricãror activitãþi.
N-am sã continui discuþia: dacã trebuie sã-þi dau integral dreptate, nu mai e interesant. Aºa e, am ignorat cu totul, din lipsã de imaginaþie, perioada ta dintre cãrþile româneºti ºi cãrþile franþuzeºti. Ai dreptate ºi în legãturã cu stilul ofensiv; e eficace ºi-i sperie pe adversari. Aº
face numai amandamentul: e posibil ca unii, sã zicem Olãreanu, care
îþi laudã literatura, s-o facã pentru cã sunt în stare sã distingã între ce
scrii ºi, dacã nu le place, cum eºti.
Mi-a rãmas un punct obscur: nu înþeleg în ce constã umilirea ºi
alungarea ca o slugã. Sentimentul meu este cã în luptã cu regimul ai
fost învingãtor, cu preþul unui sacrificiu, ca la ºah. Poate, din punctul
tãu de vedere, sacrificiul sã fi pãrut excesiv. Oricum, nu te-au tratat ca
pe o slugã, ci ca pe un adversar prea incomod.
M-ar interesa sã cunosc datele perioadelor tale bucureºtene,
despre care vorbeºti. Poate mã nimeresc la minister, într-o comisie, în
una dintre ele. Ce-i sigur e cã de la anul, sfârºitul anului, ne vom putea
întâlni de câte ori ai sã vii. În sfârºit, casa noastrã s-a vândut, cu o
clauzã care ne permite sã rãmânem în ea pânã la sfârºitul lui 99. Vom
folosi perioada ca sã gãsim un apartament în Bucureºti, sã-l punem la
punct ºi, între timp, sã-l mai primim o datã pe Max aici.
N-am sã vin la Bucureºti cu pistoale; mai repede, cu un hamac.
Poate sã fie ºi un Ahab în Bartelby al meu, dar atunci e unul de interior.
Sãrutãri spre Mona ºi Marie-Christine.
Sluga, Livius
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Interviurile Familiei
Radu Þuculescu

„Se petrece o
adevãratã
hãrþuialã între
mine ºi anumite
personaje”

H.D.: Aþi absolvit Academia de Muzicã „Gh. Dima” din Cluj-Napoca,
dar aþi preferat literatura. Care e relaþia muzicã-literaturã? Vã compuneþi muzical romanele?

Radu Þuculescu: Da, formaþia mea de muzician îºi pune amprenta
pe creaþiile mele literare. E vorba de construcþia romanelor, a prozelor
scurte ori a pieselor de teatru. Ca ºi în muzicã, tema este cea care
hotãrãºte forma. Bineînþeles, faptul acesta se petrece în mod firesc, de
la sine, nu forþat, intenþionat, tezist. Tonalitãþile majore se combinã cu
cele minore, frazele au muzicalitate ºi ritmuri alternante, în funcþie de
situaþie, uneori apare leitmotivul, contrapunctul, apar schimbãrile de
armonii ºi aºa mai departe. Ca în viaþã…
H.D.: Existã un complex al literaturii provinciale în România? Dar în
Europa?

R. Þ.: Nu cunosc acest complex ºi nici expresia de „literaturã
provincialã”. O folosesc unii, desigur, crezînd cã diminueazã, astfel, profilul creatorilor care trãiesc într-altã parte decît la centru! Literatura,
arta, în general, ori cã se face într-o enormã capitalã, ori într-o mãruntã
localitate, ea este sau nu este de calitate. Marele regizor ºi fondator de
concepte teatrale Jiri Grotowski ºi-a fondat teatrul Laboratorium (cu
doar 47 de locuri!!) în Wroclaw, o localitate micã, anostã, cenuºie. Atît
teatrul respectiv, cît ºi teoriile sale regizorale au ajuns celebre în întreaga
lume! Ca sã dau doar un exemplu. Poþi scrie prost, locuind în centrul
capitalei ºi genial în vîrf de munte. Ori invers! Putem, însã, vorbi despre
o mentalitate provincialã care (mai) bîntuie pe la noi, complexul acela
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numit „culturã micã”. Avem valori în multe dintre domeniile culturale,
de înaltã clasã, care pot sta alãturi de valorile internaþionale fãrã sfialã.
Problema este, însã, cum, ce ºi cît promovãm dincolo de hotare. Ce
buget ºi pentru cine se alocã el. ªi cine sînt cei care hotãrãsc. O temã
care s-ar putea dezbate pe mai multe pagini, din pãcate mi-s cam sceptic cã ar avea vreo finalizare îmbucurãtoare!
H.D.: Aþi debutat cu poezii în revista „Steaua” (1966), aþi scris eseu,
teatru, prozã, aþi semnat numeroase traduceri. De ce aþi abandonat
poezia în favoarea prozei?

R. Þ.: Aveam 16 ani ºi debutasem alãturi de nume care azi sînt de
primã mãrime în poezia româneascã. S-a petrecut, însã, un fenomen ciudat. Cum mi-am vãzut poeziile tipãrite, în loc sã continui cu avînt în genul respectiv, o voce interioarã mi-a zis sã mã opresc. ªi… nu am mai
scris, de atunci, nici un vers! În schimb, trebuie sã îþi spun, primul meu
roman l-am scris în clasa a patra! Cu creionul, într-un caiet fãrã linii, îl am
ºi acum! Aventurile vasului Elba! O aiurealã cu piraþi, bandiþi, vapoare,
bãtãi cu sãbii ºi pistoale…
H.D.: Aveþi o biografie atât de încãrcatã încât mã întreb când aþi avut
timp sã citiþi ºi sã scrieþi atât de mult. Aruncând o privire în trecutul
dumneavoastrã, ce regrete aveþi?

R. Þ.: Mult? Pãi, dacã luãm, de exemplu, doar douã romane de-ale
lui Cãrtãrescu, Orbitor ºi Solenoid, ele însumeazã mai multe pagini (ºi
cuvinte!) decît toate cãrþile mele publicate pînã acum. Exemplele ar
putea continua, dar nu e o chestiune relevantã. Eu scriu greu, scriu întîi
numai cu mîna, umplu caiete întregi, doar pe pagina dreaptã, stînga e
pentru corecturã. Apoi trec pe laptop, unde, normal, apar noi (uneori
ample) modificãri. Dar, tot datoritã formaþiei mele de muzician, am o
anumitã rigurozitate, ritmicitate. Ca sã cînþi bine o partitã de Bach, trebuie sã exersezi, zilnic, game ºi studii tehnice. Iar de cînd sînt propriul
meu angajat, adicã nu mai am condicã, timpul e de partea mea, de aceea
ritmul de publicare e mai mare în ultima vreme. Dar, sã îþi rãspund la
întrebare, mã bucur cã mi-ai pus-o. Ce regret? Regret cel mai tare cã nu
mi-am petrecut mai mult timp alãturi de pãrinþii mei. Am plecat de
acasã la vîrsta de 14 ani ºi… dus am fost! Nici în vacanþele mari nu
dãdeam pe acasã decît în fugã. Nu e bine, o astfel de pierdere nu se mai
poate recupera. Siluetele lor, în mod paradoxal, nu mi se ºterg, cu trecerea anilor, ci devin tot mai pregnante în gîndurile mele… Melancolia
devine, adesea, dureroasã…
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„Se petrece o adevãratã hãrþuialã între mine ºi anumite personaje”
H.D.: Sunteþi un traducãtor foarte implicat; procesul traducerii
dilueazã sau potenþeazã mesajul ºi valoarea unei opere literare?

R. Þ.: Dragã Hristina, trebuie sã te contrazic puþintel. Eu sînt un
traducãtor ocazional. S-a petrecut din întîmplare. Dupã 1990, am avut
numeroase burse în Elveþia, partea germanã. Cunosc aceastã limbã, am
fãcut primele ºapte clase la ºcoala germanã din Reghin. Deci, am fost ani
în ºir bursier la Berna ºi Basel, burse date de cei de acolo, þin sã precizez!
Am fost primul bursier român la Schweizer Radio International, pe
scurt SRI. (Mã amuzam teribil sã port tricouri, ceasuri ori pixuri cu aceste
trei litere pe ele.) Am locuit în ateliere de creaþie literarã aflate în
mansarde pe malul Rinului, am lucrat la Radio Berna ºi la Radio Basel,
bineînþeles, la secþiile culturale, ºi am cunoscut numeroºi poeþi ºi prozatori excelenþi, complet necunoscuþi la noi. Aºa s-a întîmplat… Am
început cu poeþii, crezînd cã-i mai uºor. E foarte greu, cînd doreºti sã faci
ceva de calitate. Mulþi dintre scriitori mi-au devenit prieteni ºi, încet-încet, am publicat nouã volume (bilingve) de poezii ºi patru de prozã. În
urmã cu doi ani, din aceste volume am alcãtuit douã antologii (poezie ºi
prozã) publicate la Biblioteca Revistei Familia (ca ºi majoritatea celorlalte volume) – o premierã la noi – cu scriitori elveþieni contemporani
de expresie germanã ºi… cu asta am cam terminat cu traducerile. E o
muncã epuizantã iar eu încerc acum sã-mi pãstrez forþele pentru creaþiile proprii.
H.D.: Aþi crescut într-un spaþiu multicultural (român, german,
maghiar), aþi beneficiat de burse la Paris, Basel, Viena ºi Berna, continuaþi sã fiþi activ în medii multiculturale... Cât de importantã este
aceasta în devenirea dumneavoastrã ca scriitor?

R. Þ.: Da, faptul cã am crescut într-un spaþiu multicultural a avut
importanþã în devenirea mea artisticã. Pe uliþa (o pot numi astfel, treceau, pe vremea aceea, vacile pe ea, seara…) copilãriei mele din Reghin,
aflatã la margine de pãdure, ne jucam împreunã români, maghiari, saºi,
evrei, chiar ºi þigani, fãrã probleme. Se vorbeau mai multe limbi deodatã,
ca într-o povestire de Marquez! ªi nimeni nu ne spunea, pe atunci, cã ar
trebui sã ne ciomãgim, din cauza asta, între noi! Dar o importanþã mare
a avut-o ºi vasta bibliotecã a tatãlui meu care m-a împins, iremediabil, pe
panta lecturii. Nu aveam televizor, doar un aparat de radio de pe vremea
rãzboiul. Am citit mult, la întîmplare, dar a fost perioada mea beneficã
în acest sens. ªi dupã ce am plecat, în scurtele mele vizite acasã, îmi
umpleam „sacul” cu cãrþi, ceea ce pe ai mei îi bucura.
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H.D.: Mircea Iorgulescu observã în proza dumneavostrã „o vie neliniºte
a sensibilitãþii, convertitã în dispoziþie ludicã ºi vervã protectoare: distorsiunile au de fapt un sens mai mult defensiv, ironia devine, paradoxal,
un factor de asigurare a consistenþei realului”. Cât adevãr existã în
aceastã afirmaþie?

R. Þ.: Aºa este, era un critic cu intuiþie. ªi, atunci cînd citea, o fãcea
cu atenþie. Nu ne-am cunsocut, personal, niciodatã.
H.D.: Referitor la ultimul dumneavoastrã roman, „Mãcelãria
Kennedy” (Ed. Polirom, 2017), aþi spus în timpul lansãrii de la Reghin
cã „este singurul roman ale cãrui personaje le iubesc absolut pe toate”.
De ce doar pe cele de aici? Trebuie sã iubeºti oamenii pentru a scrie
despre ei sau e suficient doar sã-i analizezi?

R. Þ.: Sã-i iubeºti ca sã-i poþi… analiza! Scrisul la romanul anterior –
Mierla neagrã – roman în cea mai mare parte autobiografic, mã epuizase enorm, chiar ºi fizic. Timp de doi ani, trãisem într-o adevãratã tensiune, începusem sã am frecvente dureri de cap ºi ameþeli periculoase.
A venit, în mod firesc, Mãcelãria Kennedy, ca un contrapunct benefic,
dacã vrei, cu personaje pline de haz (dar ºi de necaz, cum e viaþa…), superbe în naivitatea lor, chiar ºi în rãutãþile lor, pline de umor nebun, dar
sãnãtos, cu întîmplãri nãstruºnice, multe reale, cunoscute de mine de-a
lungul anilor cînd bîntuiam prin þarã ca realizator de radio ºi televiziune. Ideea romanului e veche, s-a concretizat doar acum, la momentul
potrivit, zic. Am schimbat, din nou, tonalitãþile (încerc sã nu mã repet în
romanele mele…), armoniile, solo-urile, dacã vrei. Pentru mine a fost o
adevãratã terapie. Sper sã fie ºi pentru cititori. Însã microuniversul din
orãºelul Luna de Jos are multiple conotaþii care sper sã fie descoperite.
Mãcar în parte…
H.D.: Cum vã adunaþi ºi ordonaþi fiºele de personaje ºi întâmplãrile pe
care le inseraþi în romane?

R. Þ.: Port, mereu, cu mine în geantã cîte un carnet în care îmi notez poveºti auzite, creionez vreun personaj cu care m-am întîlnit, notez
replici pe care le cred capabile sã declanºeze o paginã de prozã ori de
teatru… Cum ziceam, scriu întîi cu mîna, în caiete groase. Desigur, fac ºi
fiºe ale personajelor, altfel riºti încurcãturi de pominã. Le fac dosare,
cum s-ar zice! În timp ce scriu, mã trezesc cã unele personaje secundare
se „înghesuie” în faþã ºi devin tot mai implicate, mai importante. Altele,
din contrã. Alteori, se petrece o adevãratã hãrþuialã între mine ºi anumite personaje, ceea ce îmi place teribil de mult!
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„Se petrece o adevãratã hãrþuialã între mine ºi anumite personaje”
H.D.: Cum simþiþi pulsul literaturii române actuale comparativ cu cea
din afarã? Dar relaþia scriitor-cititor?

R. Þ.: Sîntem þara cu cele mai multe reviste literare din lume. Rãsar
peste tot, ca ciupercile dupã ploaie. Poate nu e rãu, dar se publicã fãrã
discernãmînt, ceea ce produce o realã ºi periculoasã confuzie de valori,
încît bieþii cititori (atîþia cîþi mai existã) sînt complet derutaþi. Încep ºi
eu sã cred cã se publicã mai mult decît se citeºte. Dincolo, reviste literare sînt cam cîte degete are o mînã, ba chiar mai puþin. Asta nu înseamnã cã nu se publicã ºi acolo multã maculaturã, întru alimentarea
aceleiaºi confuzii de valori. Dar chestiunea asta existã, de fapt, de sute
ani, dacã citeºti Elogiul nebuniei (ori al prostiei…), cãrticica superbã
scrisã de Erasmus cu sute de ani în urmã, vezi cã lucrurile stãteau ºi pe
atunci la fel, doar nu în cantitãþi atît de mari! Eu încerc, totuºi, sã fiu optimist. Pînã cînd voi reuºi, nu ºtiu, dar… mã strãduiesc.

Interviu realizat de
Hristina DOROFTEI
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smerirea. din zilele caniculei atroce
lui Traian Dobrinescu

marea spânzuratã-n corcoduº
sã mãnânce corcoduºe
mai mult de milã
cã nu le mãnâncã nimeni
sãraca mare, sãracã
o credeam mare, nu caprã
ºi cum stam sub corcoduº
ºi mâncam corcoduºe ºi eu
mai mult de milã
cã nu le mãnâncã nimeni
doar capra
deodatã m-am trezit singur pe mare
absolut singur, ei da
marea era plinã de peºti, de vapoare
însã nu exista
capra, da
– ce faci tu aici singur pe mare
mi-a zis cineva,
o voce din mine care nu era a mea,
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ce faci tu absolut singur pe mare ?
– mã uit la peºti, la vapoare
mãnânc douã-trei corcoduºe ºi-aºtept
sã se nascã maimuþa mãri din mare, grea
cu o floare la piept,
cu o floare micã, izbãvitoare
strânsã la piept.
mãnânc corcoduºe ºi-aºtept
sã mãnânce corcoduºe ºi ea.
– dar marea nu existã
cum nu exiºti nici tu
nici aceºti peºti
nici aceste vapoare
ci Totul e un bob de sare
rostogolindu-se arzând
peste obraz la fiecare.
– tocmai de-aceea aºtept.
puþin îmi pasã de peºti, de vapoare
puþin îmi pasã chiar ºi de mine
puþin îmi pasã chiar ºi de mare:
aºtept sã se sature capra asta odatã
de mâncat corcoduºe,
sã plec acasã cu ea.
pur ºi simplu aºtept.
cât despre floarea micã, izbãvitoare
strânsã la piept
poate sã lipseascã, aici nimeni n-o vrea.
– ei, nu, zise vocea.
– ei, da, zise purtãtorul de voce, ei da
între „ei, nu” ºi „ei, da”
tocmai trecu fâl-fâl pe cãrare
un fel de figurã mare cu danturã cãlãtoare
fãcându-mi cu mâna ca oarecare
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era caprã ?
era mare ?
era sã scriu, furat de rimã,
„viaþa mea viitoare?”,
dar nu scriu.
mã uit la marea spânzuratã-n corcoduº,
mai mãnânc o corcoduºã
mai mulg o caprã
mai o maimuþã
ºi nu scriu.

albesa
o (foarte improbabilã) viziune a lui Aurel Pantea,
cetãþean de vazã ºi onoare al municipiului Alba Iulia,
sau concepþia poetului postmodern
despre liniuþa de unire,
aºa cum îi stã lui/ei în fire

fiecare dintre noi
are undeva o albesã,
e aºteptat,
aºteptat
cu vârf
ºi îndesat.
sã tot merg la albesã
din zorii iuventuþii mele lãsat-am baltã
casã ºi masã, pe mama (numele ei
îmi scapã acum)
cât o sticlã de lampã
ciobitã, iarna
sub înstelatul cer al Cheþanilor (numele
acesta, curios
îl mai þin minte!) –
ºi-am purces la-nsurãtoare
în inima Albei.
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fix
în inima Albei, da.
acum nu ºtiu, nu mai ºtiu,
Katia ºtie:
sã tot merg la albesã
ori sã fug de ea mâncând pãmântul
am purces atunci
în inima Albei.
fix
în inima Albei, da.
ai zice cã Alba toatã
e plinã de albese,
dar nu.
Alba toatã
e plinã de albesa
mea.
restul
(negru
pe negru
pe negru)
e poezie:
Katia ºtie.
Katia ºtie.
Katia ºtie.
post scriptum:
la scara veºniciei,
cã altfel nu discut,
o sutã de ani
e nimic.
ºi totuºi,
totuºi,
în suta asta de ani
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le-am arãtat
noi,
lor.
cã, desigur
ce le-am arãtat
e una
ºi ce-au vãzut,
alta
ei bine,
asta nu ne priveºte
asta nu ne priveºte
asta, pe mine personal
ºi poezia mea,
nu ne priveºte.

ghidul supravieþuirii poetului
lui Ioan Moldovan

1.
copil
cãruia nu i s-a nãscut încã mama
aºa mã simt –
încã mult dinainte
de moartea ei.
ar fi straniu
dacã n-ar fi adevãrat.
(iar mama,
drept sã spun :
pe mine m-a alãptat
o aþã de sublimitãþi).
una peste alta
am încetat din viaþa asta brusc
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(bunã-rea, mi-am fãcut treaba cu ea)
în 2009, la ani 56
(vârstã deja neruºinatã pentru un poet)
în urma unei complete juisãri dureros de dulce
inenarabile, se-nþelege
ale cãrei ecouri în carnaþii, în creier
reverbereazã ºi-acum
în sensul cã doresc sincer oricui
atare experienþã strict personalã
în veci de nepovestit.
ceva ca o
luminã-n piele de fatã
în mine neînseratã
încã mã reþine aici
dar mã ºi trage cu o foarte foarte
mare putere în sus
dureros de dulce, spuneam
ca ºi (tot mai rar)
gândul recunoscãtor cã da,
am scris ºi eu, între atâþia
poezie sub teroare
ºi nimeni nu-mi poate lua asta.
asta
ºi caii de la biclã.
în rest, fie cum zici:
maþu caprii bici.
ºi (te rog eu):
închinã-te
la o aþã !
2.
la margine de nicio apã
stau
ºi mã uit în apã : cerul
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cu peºti ºi stele
cu pãhãruþul printre ele
aºa fu(se)
cuvânt cum cuvânt
tot rostul vieþii mele
sã te contemplu, Doamne
în fraza asta
veºnic de început, bându-Te
sã mã trezesc la sfârºitul
ei mort de beat
lãlãind
singur
la margine de nicio apã
fãrã nazuri ca pielea mea,
nu alta oarecare
sã mã încapã
(cel puþin nu
în aceastã, de redactare,
ultimã etapã).
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Marcel Mureºeanu

Vis
Altarul lui Hermes
zãcea în paraginã
umbrele dulci ale aromelor
înserau
ierburi de pustiu
rãsãreau printre ziduri
un zgomot stingher,
pe cer, în stânga Lunii
zeul cu tãlpile goale
prin nisipuri
cu haina de atlas sfârtecatã
acoperind ultima noapte.

Iulie
O dârã de colb
înfiorându-se,
drumul, prãfos, galben,
crinoline
în neagra trãsurã
trasã de muºte,
vara expiind
pe marginea orizontului,
cãldura ca dunga miºcãtoare
a uleiului.
Ah! Tulbure gând în sângele meu,
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nebun strângând sub el
ultimul cal de iarbã.

Despre cuprindere
Vederea ca punct de plecare,
ca o rasã acoperind trupul umbrei,
mai trecãtoare decât toate,
nepângãrind,
ruºine a cãuta levitaþia,
când însãºi cea existentã,
ºoapta,
cãrãmidã a armoniei,
pãtrunde-n fãpturã,
mici dumnezei adeverind despre ea.
Ei poartã la ºold
orgã ºi sunete
cât ochiul argintului.

Paginã albã
Descãrnata iluzie
zãcea pe patul ei alb
draperiile grele lãsau
doar fâºii subþiri de luminã
sã se strecoare în încãperi.
Explozii mici
acopereau porii aerului
miros de sãruri
emulsii în pahare adânci
mâna ei atârnând inertã
pe pustiul pernei.
Niciun cuvânt
în ochii întorºi spre ingenua formã
care se nãºtea pe perete.
Primii paºi ai unei Poloneze în surdinã
se curmarã brusc.
Gâtul frânt al liniei genunchiului
pluti doar o clipã.
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Despre erori
Erorile mici,
aceste mici erori ale existenþei
care nu ne ameninþã supravieþuirea
de pildã Ricardo lovindu-ºi peste obraz patronul
sau tânãrul care-ºi schimbã chiar acum haina
cu a unui iluzionist
sau dreptul de a fi învãþãtor într-un sat iluzoriu
sau textele grase
uitate pe foc într-o casã de þarã,
un ferãstrãu tãind cizmele unui ibovnic…
ºi deodatã fãcându-se searã
ºi-n timp ce dorm toþi
lama sunetului trecându-þi peste gât,
la rãdãcinã,
convingându-te cu dragoste
sã devii divin.

Stropi mari
Gheiºe din piatrã
cele de pe urmã flori de lotus
dintr-un oraº scufundat
fluturi mari
cât un brici desfãcut
tãind pântecele aerului
saturat de miresme
oblicii ochi ai peºtilor
trecând prin ferestre
cãtre camera de ceremonie a ceaiului.
Pe rama de aur a malului
inscripþii de arbori înalþi
printre ele cea care spune
dimineaþa cãlãtoream desculþi,
blând despicau apele pãmântul.
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Mihók Tamás

Particularitãþi standard
Senzaþia revenea de câteva seri.
Clipeam aiurea prin întuneric,
cãutând parcã sã provoc din interior o scânteie
care sã producã luminã în camerã
sau mãcar un halo subþire, fãrã nucleu.
Teama de cuvinte, de exilarea lor din organism
o aveam de puþinã vreme. Era prima zi a lunii
ºi cu mult trecut de miezul nopþii când
m-am hotãrât sã dorm numai pe partea
stângã. Maºini dodoloaþe îmi salubrizau
strada, periind bordurile cu nesaþ.
Se opreau în dreptul fiecãrui canal,
nu prea înþelegeam de ce. Respiram
pe gurã din cauza deviaþiei de sept,
ascultându-le duduitul molipsitor.
Dinþii îmi scrâºneau sub presiunea inimii,
scânduri navale lovite de furtuni,
intrate în putrezire. „Aici n-a rãmas
nimic de interpretat”, constata într-o varã
micuþul Walt, scobind cu un bãþ ruinele
castelului de nisip devastat de valurile
Mãrii Mediterane. N-avea 5 ani împliniþi.
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Ulterior n-aveam de ce sã mai cred în evocãri,
cuvinte gratinate tãvãlite-n saliva
profeþilor de mahala. Ani la rând
sistemul antirachetã al cuvintelor a stat
nepãzit. Aveam oare dreptul la somn?
Dupã ce plecaserã maºinile, mi-am aºezat
laptopul stins pe piept ca pe-o compresã.
Atunci m-a lovit înceata gândire, senzaþia
pe care o îndurãm când legãnatul ne pare
doar un conflict între douã direcþii.

Ars brevis, vita fast-food
M-am trezit pe-un pat matrimonial,
pe care mai lenevea pisica Zenobia torcând,
ºi am sãrit ca ars
pe pagina de wikipedia a Vieþii.
În cazanele de incinerare de la porþile orientului,
toate organele mi se-nvârteau pe rotisor,
invalide,
înãbuºind calea spre mântuire.
10 grade, toamna,
lumea trecea înot strâmtoarea Bosfor,
mi-am vãzut organele-supapã –
epiglota, sfincterul anal, piloric,
ºi chiar jumãtate de obraz jumulit:
apãrea ºi dispãrea în funcþie de miºcãrile cilindrice
ale rotisorului.
Condensul sufletelor preparate se depunea
pe tavanul de inox,
norul de aburi înghiþea chipurile celor ce-l stârneau,
un iatagan imens felia ºi toca organe,
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iar cablajul imprimat de sub tâmple
neutraliza orice remuºcare,
simultaneitatea
client-aliment.
Îmi lãsasem maºina-ntre taxiuri,
de-acolo m-a trezit pilotul automat,
claxonând de douã ori, scurt,
dar trezirea
nu mi-a adus altceva decât anularea dualitãþii.
Narinele îmi captau tot mai avid
mirosul dens de ceapã cãlitã –
viaþã.
Posibilitatea de a urmãri un þel.
Filogenezã, ontogenezã.
Aºtept. Aºtept sã mã loveascã viaþa,
extazul dintre douã esenþe,
firul terþ al neputinþei.

Look back in spleen
E iarnã de-am obosit. Sunt, cum a spus cineva,
o gleznã tãiatã din Kill Bill.
Corpul meu se va târî afarã din ateneu,
corpul meu îmi va supravieþui –
Ce episod? Ce sezon?
Am auzit chefliii întrebându-se pe balcon,
aº vrea: sã mã port frumos,
în timp ce halca de carne îmi dezerteazã în plin mãcel
ºi, ca de niºte conserve golite,
sã mã descotorosesc de fandoseala asta.
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(În curând utilitatea te va închide
ca o parantezã – tu continuã sã fermentezi)
Fixez cu privirea mizeria de pe geam,
astã iarnã a-ngheþat coliva de la parastasul lui bunu
ºi-am dat-o cu lac, iar astãzi
e pârtie de schi pentru gândacii de bucãtãrie.
Ce episod? Ce sezon? Am obosit.
Pe lateral, gluga de fâº îmi joacã acufene spiralate.
Pentru toate maºinile ce-au virat la câþiva centimetri în spatele meu
ºi pentru treningul Umei Thurman,
pentru romanticii care cred cã rotula iubitei e ascunziº al greierilor
ºi pentru cei al cãror ultim dram de conºtiinþã e depozitat între palmele
mamei,
pentru moºul octogenar ce alerga pe Traian Moºoiu cu un capac de
sicriu deasupra capului, spãrgându-se de râs
ºi pentru metropolele mlãºtinoase în care consumerismul ºi rata
mortalitãþii fac casã bunã,
pentru tovarãºii de bãuturã, cãrora, deºi cu ochi de VAR1, nu li-i jenã sã-ºi
plângã de milã
ºi pentru cei care-ºi taie calea visând în continuare:
umbrele marilor conducãtori sunt extrase din lichidul amniotic cu
seringa.
Un singur cadru per episod, sezon rece, de-ajuns pentru adevãr. E iarnã
de-am obosit.

1 Video Assistant Referee
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Olga ªtefan

condo
tu rãmâi
(ca-ntr-un castel de apã sau
ca într-un far)
în þara sãracã
de la capãtul europei.
cei 28 de ani de pieþe libere
nu vor însemna nimic.
de aici pânã aici/
un vârf de ac
într-o cronologie devansatã.
(la ce te gândeºti? la asta?
la asta sã
te gândeºti tu acum?)
ore de liniºte
vin ºi se duc.
bâjbâi.
o cuverturã de dincolo
pe un corp/ al ei/ inert.
(dacã ai omorât vreodatã
ceva mic
ºi sãlbatic
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acum e momentul
sã-þi aminteºti)
visezi
sã trãieºti
ca ºi cum n-ai avea decât trupul
extenuat.
(ea se va trezi strãinã
în hainele ei ecosez
ºi va face o budincã de pâine)
ca ºi cum ar fi posibil,
întinzând mâna,
sã gãseºti un instrument muzical neacordat
ºi sã-l potriveºti pentru o lucrare
cameralã.
încep jurnalele informative,
nostalgia de final de zi
a ultimului buletin sportiv,
faþa încremenitã a crainicei
(pe fundalul albastru al timpului care se pierde
ºi al apocalipsei
documentate de profesioniºti.)
e dãltuit
dreptul (dreptul tãu)
sã-þi aminteºti
Foamea
Frica
ºi
un rãzboi,
portocale
în hârtie ceratã
fericirea selectivã
de pe care vor curãþa lavã.
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half-lives
dimineaþa, beau o cafea în parcare.
au copii de urgenþã,
visul pereþilor antifonaþi ºi
o jumãtate de familie
care-i urãºte.
în bucãtãrie,
la pervaz,
o scrumierã
în formã de palme.
(dupã primul fel
înghiþit cu noduri,
se retrag.)
grija unor cizmuliþe mãrimea 30
pline cu nuci.
mecanisme de reprimat
dezamãgirea.
discuri adevãrate,
cu muzicã uºoarã,
pe care pot sã le asculte,
damigene cu lichior de casã.
totul la vedere,
ca arta din manualele de anatomie
ºi sentimentul de irosire iremediabilã
a detaliului prea insistent
explicat.
anul ãsta o sã fie mai bun
pentru tine.
uitã ce þi-a zis ãla, beat.
uitã frica
pe care n-o poþi despãrþi
de premoniþie.
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organizeazã un eveniment anonim
ºi acceptã aplauze. scrie o carte
de exerciþii gramaticale
ºi subliniazã-i
într-o prefaþã
importanþa.
atârnã într-un pom de plastic
un ornament
pudrat cu cioburi pisate,
micul dar de la serbare
împachetat în hârtie glasatã
pentru care n-a spus nimeni
mulþumesc –
ºi arhiveazã
satisfacþiile goale
care devin urlete.
trage
o poartã mare, din bare de fier,
între o lume ºi cealaltã.
împrospãteazã-te.
sunt atâþia oameni care trãiesc
fãrã admiraþie,
deschid uºa apartamentului seara
ºi toate sunt exact aºa cum le-au lãsat.
(misterul luminii care se stinge
când ieºi din casã
cât încã e noapte
ºi lucrurile
aºteaptã
sã te vadã plecat.)
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Daniel COMAN

***
Nu fac des alegeri între fapte mari ºi nesemnificative,
nu fac nici mãcar diferenþa între ridicol ºi micile mele
trãiri cotidiene.
Ceea ce pot sã simt este singurãtatea
unei zile de vineri, în care cele mai simpliste aparate
dau substanþã dimineþii.
Precum un espresor de cafea,
însã nu presiunea cu care împinge aburii printre granule e forþa
de care depind.
Deºi logica lucrurilor nu permite asemenea observaþii,
ceea ce e diluat e mai consistent. Aºa apare iluzia cã dureazã
mai mult.
Mai mult nu e bine, mai concentrat nu e bine.
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Trebuie sã fie repetitiv, sã aibã acelaºi sunet,
sã pot afla uºor cifrele care-i compun proporþiile,
sã mã facã sã gândesc intuitiv.

***
Am traversat pãdurea ºi am fost surd la toate zgomotele ei.
În plin torent, nici ea nu ºi-a dresat lichenii mai bine.
Au fost statici, indiferenþi,
pãturã verde pe care sã-þi sprijini rucsacul obosit.
Ceea ce era afarã nu avea legãturã cu interiorul. Liniºtit
ca un campion orgolios înaintea luptei care sã anunþe decizia,
am fãcut drumuri repetitive între mai mulþi copaci. Marcajele
sunt pentru oameni înþelepþi,
pentru cei care mai au puterea sã vadã ce-a mai rãmas.
Îmi spun sã continui, e de la cafea,
desele întreruperi de respiraþie. Ei mã ceartã cã n-aud,
sã scot dracului cãºtile din urechi. Orice om inteligent
are respect pentru munte. Dar eu nu, important e
sã am un playlist bine fãcut, sã nu trebuiascã sã fac gestul
superfluu de a scoate telefonul pentru un forward.
Ceea ce e limpede e cã totul e destrãmat, putred ºi alunecos.
Doi oameni au murit. Ea, douãzeci, el, douãºopt. Deºi
cu poza-n faþã, zoom in, nu voi afla niciodatã de ce.
Bine atunci, sã rãmânã un mister. La fel cum, cu picioarele
printre mlaºtinile în miniaturã dintre bolovanii acoperiþi de gelatinã,
vãd tot mai puternic lumina filtratã de frunzele copacilor
ºi am sentimente contradictorii.
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***
E noapte. ªtergãtoarele se miºcã la comanda mea,
dar nu ºi restul. Din depãrtare se aude rulmentul obosit
al unui camion. Curentul de aer nu ajunge pânã aici,
ar fi putut disipa tot fumul care se loveºte de plafon.
Pe zidul barajului stau eu ºi privesc întinderea din faþa mea.
Nu pot decela apa de întuneric. Cândva, aici se aruncau tone
de mingi de ping pong care pluteau ºi pe care se proiectau
imagini fascinante ºi melancolice. Eu n-am fost niciodatã-n
transã.
Mi-a fost fricã sã nu cumva sã se blocheze ceva acolo,
vreo imagine de dincolo sã nu se spargã ºi sã bântuie
dupã întoarcere. Fluenþa mea este doar o impresie a celor din jur.
***
Sub acelaºi cer ca altãdatã, când am avut un mic moment de respiro
ºi melancolie, am stat drept în faþa vântului ºi m-am uitat cãtre clãdirea
cu apartamente, printre care unul ºi al meu.
Un pattern clar se distingea din rame albastre
cu geamuri, reflectând imaginea soarelui ºi a norilor cirrus. Eu n-am
putut
distinge ceea ce era al meu.
În schimb, am aºteptat în peisajul pastoral rândul la muncã ºi
transpiraþie.
De pe costiºã puteam simþi încã cum maºinile împing aerul de pe
drumul
naþional pânã la mine, fricþiunea ºi sunetul de cauciuc care se pierde
cu fiecare rotaþie în plus. Dar nu la asta m-am gândit atunci.
Sentimentele
mele erau cele ale unui american, privind largile autostrãzi.
Trezit din reverie pentru momentele în care munca mã cerea, scoteam
pãmânt
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din groapã cu miºcãri bine construite. Pentru o scenã a unui film
am rãscolit materia ºi bufneam în râs în sinea mea când mã imaginam,
cu
referinþe livreºti, mafiot italoamerican sãpând pentru un cadavru.
***

Ioana VINTILÃ

holy war
pentru virginitatea santei clara & sãracele tinere din san damiano
am ajuns în locul în care cãpãþânile sunt camere aproape perfect izolate fonic
& se aud doar bãtãile inimii
hãrþile s-au apropiat
& insectele au acoperit ochiul
aici calul a nechezat ºi respiraþia lui a încãlzit puii
nu existã diferenþe între iubirea noastrã ºi pansamentul ãsta: suturile
nu sunt drepte
& de-aici ar putea veni fericirea
ar putea veni o furtunã de nisip care spalã vocile rãguºite ºi conºtiinþa
mai ales conºtiinþa
o limbã-gigant care linge strãzile cu prafmolozsânge
& ele rãmân tot acolo
fixate pe lama transparentã din vizorul explozibililor
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scârbã ºi glorie pentru acelaºi cliºeu
un destin mãreþ
o moarte ridicolã
& mâna de fier care se topeºte sub aceeaºi matrice de bulevard
sunt vaza de lut care se învââârte
pierd material
formele mele devin desãvârºite cu fiecare atingere
sunt femeia de lut
& niciun baston de jandarm nu mã poate sparge
încã sunt femeia de lut
& pe formele mele se preling mâinile tale
alunecã
palmele se murdãresc
& alunecã
& se murdãresc
& ce rãmâne în urma unei inimi de meduze încolãcite de picioarele
noastre
asta e tot ce rãmâne
un lichid indefinibil
în oraºul santa clara aºa i-ai spus prima oarã
nu eºti o sfântã ºi nici oraºul ãsta nu e
câinii lui au îngropat adânc pãrþi din tine
ºtiu cã nu eºti santa clara de fapt
dar universul ãsta are niºte constelaþii cu broderii
care se înfãºoarã în jurul gâtului nostru, santa clara
e bine aici
aºa cum ai spus cã va fi
într-un puzzle cu holuri lungi ºi întunecate
þinute curate-curate
precum luciditatea noastrã, santa clara
luciditate pe care se târãsc lanþurile
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dârele astea de mâzgã ne mânjesc faþa
dar într-o zi marºul ãsta va fi cel care ne va curãþa faþa
încât
feþele noastre vor fi noile tranºee
elemente virgine pe care cioturile se aºeazã

&
tranºeele sunt mai curate ca oricând, santa clara
de parcã numele tãu
e exodul pe care-l aºteptãm cu toþii

birds in a sandstorm
rãnile astea nu au niciun nume
eczemele
arsurile
cãile respiratorii înfundate
gãurite de chimicale
niciun cuvânt nu le poate fi nume
suntem ultimii rãmaºi
iar corpul e incapabil sã mai urle
dumnezeule, ce-am fãcut
un glonþ în tâmplã cu kalashnikovul care e mereu la îndemânã
& am fi fost una cu nisipul
aºa am fi scãpat de-aici
ar fi venit o rafalã mare-mare
care ne-ar fi scos din tonele de moloz
am fi mãturat cerul de fumul bombelor
cu aripile noastre toxice
pânã s-ar fi curãþat
& ar fi devenit imaculate
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doamne, toatã mizeria de-aici
tot jegul amestecat cu sânge
incertitudinea zgomotului
(sunetul unui avion e noua mutilare //
moartea pe care-am
acceptat-o de la primul raid
// mesia
salvarea)
blureazã lumina zilei
un bãtrân spune cã suntem purecii de pe ecranul unui televizor
ne agitãm
fugim în toate pãrþile
dispãrem
& nimeni nu-ºi dã seama
ca niºte pãsãri într-o furtunã de nisip
dispãrem odatã cu el
& nimeni
nu
îºi
dã
seama
***

ANDREI C. ªERBAN

*
pulsul din cap se adânceºte. vino aproape, ce formã perfectã a recluziunii. iatã numãrul acestui membru. nu e sinuciderea, e sunetul
bebeluºului abandonat, e jucãria scãpatã sub pãtuþ. desigur, nu
tãcerea, ci doar mâini desenând instrumente curate.
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fiu al lui abel, uneltele tale nu au rãnit niciodatã. e sete ºi nu e suficient, posedare ºi biologic. ºi ni se va spune, în numele tãieturii din
fruct, iubeºte-þi mâinile. în numele tãieturii din cuvânt, iubeºte-þi
limba. în numele limbajului, ucide-þi pãrinþii.
*
problema unei virgule între creier ºi inimã.
necesitatea unui punct între inimã ºi sex.
fiu al lui onan, pe dârele tale dorm reptile. colonia din sperma ta e
rece. i s-a spus botezul. suflul pãsãrii peste cel adormit.
*
e atâta sunet în umanitate, în sintaxa asta a sentimentului, pe când
iubirea doar o formã acutã a cuprofagiei.
fiu al lui masoch, în carnea ta a urlat plãcerea. corpusculii þi-au slujit cu
pricepere aviditatea. vreau sã respir în atavismul cãrnii ãsteia, în sindromul unui copil care încearcã sã zboare.
*
ºi frumuseþea e o formã de posedare.
imaginea unui submarin din ochiul torpilei.
ºi posedarea e o formã a credinþei.
dominã-mã întreg.
*
în limbajul ãsta creºte vidul. avatar al mâinii. avatar al mângâierii. sindrom al reîncarnãrii, învaþã-mã vina. pãrinte al respiraþiei, ocroteºte-mã
de astm. spiriduº al limfei, detoneazã-mi intestinele. ce mic e maestrul
care se îneacã pentru ucenic. iatã plânsul, o modã a spaimei. fii linia
întreruptã a pulsului meu.
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***

Bogdan DIÞÃ

Cazemata
Dimineaþã, 2 ianuarie,
toatã lumea doarme dupã nopþile bahice.
Cu ochii mai mult închiºi trag jaluzelele
Fulgii de nea þin locul firmelor de salubritate,
bagã sub covor mizeria noastrã.
Plec de acasã mai repede,
trebuie sã curãþãm zãpada din faþa librãriei,
aruncãm cu sare din cutia cumpãratã de la Billa.
Dãm cu lopata, ºeful trage câte un fum din þigara îndoitã
scoasã din buzunarul de la geacã,
vorbim despre cât de miºto e ultimul roman al lui Cãrtãrescu.
În toiul muncii, un fulg se încãpãþâneazã sã nu cadã pe asfalt,
se aºeazã rece ºi pur pe genele mele,
se topeºte lin
ca în acea zi de decembrie.
Eram în vacanþã.
Am ieºit afarã foarte devreme,
soarele avea ochii cârpiþi.
M-am întâlnit cu Mrsic ºi Laur
Aveam un singur gând:
sã terminãm cazemata noatrã,
cetatea imbatabilã.
Locul ales de noi era unul pãrãsit,
terenul fostelor sere comuniste
Acum loc al libertãþii absolute,
unde nimeni nu ne deranja din munca noastrã,
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o muncã ancestralã.
Am întãrit zidul de zãpadã cu pietre ºi crengi
am pregãtit muniþia:
50 de bulgãri normali
ºi 7 speciali (5 cu turþuri ºi bucãþi de gheaþã ºi 2 cu pietre mici).
E ziua Z,
ne rãzboim cu blocul A 53.
Cazemata lor e mai groasã, la bazã are bolovani
Ostaºii lor, Ciorchine, Lupu ºi Albu
sunt mai mari decât noi,
mai puternici, aruncã bulgãrii de la mare distanþã.
Tremurãm în micul tranºeu din spatele cazematãi,
suflu des în mãnuºi sã îmi þin mâinile calde,
dar aerul cald se tranformã într-un înveliº de gheaþã.
Nu îmi mai simt degetele
Arunc bulgãrii precum un lansator automat de mingi,
pregãtim defensiva,
vin peste noi
încasãm zeci de bulgãri,
pe spate simt cum se prelinge încet zãpada topitã,
ca lama rece a unei sãbii.
Mrsic ºi Laur dau sã fugã.
Recurg la tactica de urgenþã,
arunc cu bulgãrii speciali,
2 îi arunc aiurea,
al treilea nimereºte pe cineva
aud un „au!” surd
Ciorchine se retrage, pe cãciula lui se deschide o floare sângerie
Nu plânge,
e mândria lupului bãtrân.
Nu îmi mai simt corpul,
plutesc, am trecut dincolo de omenesc,
fulgi deºi danseazã tango în ochii mei.
Îmi iei mâna în a ta,
e caldã, miroase a lavandã,
trecem pe sub Turnul Sfatului
Intru în noua viaþã fãrã sã primesc un tutorial.
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Subterane
Mã plimb pe sub pãmânt,
în burta unui animal cu osaturã metalicã
la fel ca Iona,
îmi pun întrebãri, mã îndoiesc.
Dar parcã timpul fuge de mine,
totul e pe fast,
mã înec în pofte inutile,
nu învãþ nimic,
sunt mai neºtiutor decât înainte.
Speranþa e doar în copii
Ei vor avea timp sã caute în peºteri,
sã rezolve puzzle-ul,
sã decodeze filmul absurd.
Santinele cu ochi de leduri ne pãzesc de creaturile întunericului
Deschid fereastra sã ascult sunetul vieþii marelui oraº,
dar tot ce aud e oftatul unui bãtrân.
Mã culc liniºtit,
ºtiu cã dimineaþa va mãtura cu lumina ei zaþul zilei de ieri.
***

Bogdan FEDEREAC

O varã cât jumãtate de an
Inima & apropierile mistice.
Tata & ieºitul la pensie.
Greºelile oamenilor din jur - tot mai clar cã nebunia îi pândeºte pe toþi.
Colac de salvare.
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Insuficienþã. Unii au putut mai multe legaþi la mâini fiind. Schimbãrile
mici oferã stabilitate.
Un virus ce se cuibãreºte.
O varã lungã, trecerea de la 30 de grade la 10 grade în ceva mai mult
de 24 de ore.
Jumãtate de an ºi nici mãcar o paginã.

E mâine
Deasupra e cerul ºi se lasã îi atinge creºtetul ºi i-l muºcã.
Un om fãrã creºtet merge pe stradã, cu cerul deasupra.
Cerul îi muºcã tot capul.
Un om fãrã cap, cu cerul deasupra, merge pe o stradã.
Cerul continuã sã muºte: din gât, din umeri, braþele, torsul, picioarele.
O stradã proaspãt asfaltatã, cu cerul aproape de ea, sunete de zgâriat ºi
zece unghii de la picioare merg în locul omului din care a mâncat
cerul.
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Dumitru HURUBÃ

MIRCEA PETEAN
Nu cred sã greºesc, cãci, dupã ce am citit (ºi recitit) poeziile lui
Mircea Petean, mi-am consolidat convingerea cã, din zona Ardealului, el este unul dintre cei mai autentici ºi mai fideli
optzeciºti. Cãrþile sale, cu precãdere cele de poezie, sunt perfect
încadrabile în optzecismul lansat spre lumea literarã în Cenaclul
de luni condus de Nicolae Manolescu ºi sunt perfect mulate pe
preceptele noului curent literar care se nãºtea dintr-un modernism pãrând tot mai puþin convingãtor, ca sã nu spun tot mai…
zdrenþuit. Din pãcate, din neatenþie ori din ignoranþã, comentatorii ºi „fãcãtorii” de clasamente, grupuri ºi grupãri optzeciste uitã
cu nonºalanþã de Mircea Petean, ceea ce este destul de ciudat, din
moment ce el face parte dintre cei care au rãmas fideli curentului
literar în cauzã. Gestul, oarecum straniu sau deliberat (o, sfânta
politichie literarã!), ne obligã la a ne aminti cã, acum vreo douã
decenii, de exemplu, criticul literar Cornel Regman, referindu-se
la Mircea Petean, scria: „Debutant în 1981 cu volumul de versuri
«Un munte, o zi», echinoxist-optzecistului clujean Mircea Petean
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i-a fost impus în anii care au urmat, ca atâtor altora din generaþia sa, regimul postului negru, ceea ce pentru poeþi mai ales a
însemnat lipsirea de ºansa editãrii manuscriselor.” (Cornel
Regman, Dinspre „Cercul Literar” spre „Optzeciºti”) Sã fie un semnal ºi-atât? Sã fie vorba de o aluzie subtilã apropo de jocul sãu
dublu echinoxisto-optzecist? Nimic nu e imposibil, dar… Nu!
Chestiunea e cu mult mai complicatã ºi cu multe nervuri care duc
la un soi de… marginalizare a poeþilor, clujeni în special, transilvãneni în general. Nu ar fi primul caz din literatura românã de-a lungul istoriei sale, când Carpaþii, pentru o seamã de suferinzi de
exclusivism au constituit un fel de barierã naturalã între… Vechiul
Regat ºi Transilvania. Însã aceastã atitudine din zona…
democraþiei postdecembriste mi se pare nelalocul ei, ca sã nu
spun altfel, deºi ar fi nedrept sã nu adaug în context cã „marele
rãzboi literar dintre Bucureºti ºi Cluj” (recte Transilvania) are o
hilarã continuitate la nivel de secol XXI… Apoi, sã ne mai amintim
cã echinoxismul a dat literaturii române suficiente nume grele,
de referinþã, care au fost ºi au rãmas bine înfipte în solul istoriei
literare, astfel încât, din punct de vedere al rolului ºi importanþei
sale, echinoxismul a fost ºi rãmâne o miºcare literarã extrem de
puternicã ºi reprezentativã la nivel naþional. Semnificativ ºi notabil rãmâne faptul cã Mircea Petean a dat semne clare de apartenenþã la… optzecism încã de la prima sa apariþie editorialã sau, mai
bine spus, de împãcare cât de cât amiabilã între echinoxism ºi
optzecism înainte ca acesta din urmã sã fi primit botezul naºului
sãu, Nicolae Manolescu. Referirea mea este la volumul de versuri
amintit, având ca an de apariþie 1981, în vreme ce Aer cu diamante – cel mai reprezentativ volum de versuri al Generaþiei ’80
– a fost editat abia în 1983.
Fãrã a supraevalua câtuºi de puþin situaþia poetului clujean în
discuþie ºi, implicit, valoarea întregii creaþii a lui Mircea Petean –
trebuie sã recunoaºtem cã el este unul dintre principalii exponenþi ardeleni ai optzecismului. În acest context, Mircea Petean –
dacã preluãm sintagma lansatã de Cornel Regman ºi înaintãm
spre o definire a sa ca poet reprezentativ pentru echinoxism ºi
optzecism –, începând chiar cu al doilea volum al sãu – Cartea de
la Jucu, Nobil I, 1990 – , dar ajungând ºi la celelalte: S-au produs
modificãri, 1991, Cãlãtor de profesie, 1992, Zi dupã zi, 1993, ºi,
mai ales, Lasã-mi, Doamne, zãbava!, 1994 –, poetul se întoarce
spre un sine care, prin consistenþã, îi mãreºte zestrea ºi, în acelaºi
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timp, îi consolideazã individualitatea, personalitatea ºi, evident,
valoarea. De altfel, comentatori avizaþi ºi analiºti cu adevãrat profesioniºti au aºezat lucrurile la locul lor, între aceºtia aflându-se
Mircea Zaciu, care, în volumul Departe, aproape (1998), considerã fãrã echivoc ºi cu deplinã îndreptãþire cã „M.P. sfideazã cliºeele
tradiþionale legate de fiinþa (fragilã, maladivã, retractilã) poetului. El pare, dimpotrivã, mai aproape de energica înfãþiºare a
luptãtorului: amestec de forþã ºi voinþã de a învinge în tot ce face.
[...] Bucolic ºi citadin, ingenuu ºi livresc, speculativ ºi direct, ironic
ºi grav, sentimental ºi tãios, schimbând registre ºi stiluri cu
destulã detaºare, M.P. îºi riscã de fiecare datã, carte dupã carte,
miza intimã, gata totdeauna sã ºi piardã la o adicã”. Întorcându-ne iar la volumul de debut al lui Mircea Petean, sã apelãm ºi la
o altã pãrere autorizatã: „Mircea Petean are o puternicã imaginaþie a insolitului. Aceastã imaginaþie a bizarului creeazã un
univers aproape expresionist, populat de personaje rigide, de
mecanisme ºi manechine ca la Delvaux. Nota lui esenþialã mi se
pare o anume îndrãznealã în invenþie, insolitul metaforelor
care se þin tocmai de aceea minte”. (Nicolae Manolescu, Trei
debuturi, în „România literarã”, nr. 15/ 1982)
Trebuie sã avem în vedere, extrapolând puþin, cã situaþia lui
Mircea Petean nu e chiar atât de singularã pe cât s-ar pãrea, pentru cã o seamã de poeþi transilvãneni se confruntã cu dificultãþi
similare, fãrã ca acest lucru sã deranjeze pe nimeni, însã, printr-o
aducere la acelaºi numitor, particularul devine general ºi e cam
deranjant. Sã ne (re)amintim doar cã, mai ales reprezentanþii valului de criticã literarã tânãrã nu o datã se întâmplã sã escamoteze
sau cel puþin sã ignore adevãrul, unii zbãtându-se din greu sã
aducã argumente în favoarea demolãrii vechiului pentru a face
loc noului, un nou care e, în multe cazuri, o formã fãrã fond, un
fel de nouã strigare peste un sat care nu mai existã… Poate de
aceea, cu un acut simþ al realitãþii ºi o luciditate de invidiat, Mircea
Petean intervine cu ambiþie de constructor ºi ne fixeazã în spaþii
geografice palpabile, îndemnându-ne la reîntoarceri în noi înºine,
la obârºii, la ancestralul din care, direct sau indirect, purcedem. În
acest sens, nu trebuie argumente mai solide decât apelul la
poemele sale din trilogia Cartea de la Jucu Nobil (2003). ªi, încã:
Mircea Petean – echinoxist optzecist sau nu! – este un poet al
zborurilor imaginative, al desprinderii de materialitatea lumii, dar
nu, totuºi, „un poet cu capul în nori”, ci un locuitor al unui univers
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pe cât de teluric, pe atât de solar, din care îºi extrage seva –
materie primã pentru creaþia sa. Poate de aceea el este mai greu
încadrabil, ca poet, într-un þinut ideatic împãrþit cumva frãþeºte
între echinoxismul clujean ºi optzecismul dâmboviþean, adevãr
sesizat ºi comentat de Irina Petraº: „Descopãr suficiente argumente pentru a-l socoti un exemplar poet al «locuirii»”. (Irina
Petraº, Literaturã românã contemporanã)
Lãrgind puþin orizontul, Eugen Simion nu doar completeazã
ideea, ci nuanþeazã astfel: „…versurile lui M.P. seamãnã, dar mai
mult nu seamãnã, cu acelea ale echinoxiºtilor. Poemul sãu
oscileazã între solemnitãþile limbajului blagian ºi digresiunea
livrescã, ludicul din poezia postmodernistã cultivatã de ramura
munteneascã a generaþiei ’80”. (Eugen Simion, în revista
„Literatorul” nr. 50/1992) Fãrã vreo nuanþã de subestimare a modernismului suind înfloritor spre anii ’80-’90, consider cã este
fireascã aºezarea lui Mircea Petean în fruntea unui clasament cuprinzând principalele valori ale echinoxismului optzecist decis sã
detroneze respectivul modernism în vederea instalãrii postmodernismului. Sau, cu vorbele unui bun cunoscãtor al poeziei contemporane: „Aceasta e miza poeziei lui M.P., care provoacã limbajul într-un fel care înseamnã racordarea echinoxismului la
experienþele poetice de tip postmodern”. (Mircea A. Diaconu)
În acest fel, dacã mai existau dubii, chestiunea a luat-o biniºor
spre o aºezare a sa în matca firescului, zona predilectã a lui Mircea
Petean, unde el, direct sau cu o subtilitate absolut fermecãtoare,
îºi vede de treabã, ca un poet deplin format, ca o voce distinsã ºi
distinctã în poezia contemporanã, „unul dintre cei mai realizaþi
poeþi de care dispune România”. (?tefan Borbély) Spun distinctã,
fiindcã puþini, chiar foarte puþini poeþi din generaþia sa reuºesc
performanþa unui lirism în care se întretaie, se suprapun, se completeazã ºi se reconstruiesc reminiscenþele unor lumi diferite, dar
perfect complementare – molcome, dar ºi dinamice, lucide, dar ºi
nostalgice, intime, dar ºi comunitare, idealiste, dar ºi pragmatice.
Dar, hai sã spunem lucrurilor pe nume: poetul Mircea Petean se
aflã deasupra acestei fastidioase taxonomii, de multã vreme el
este la apogeul creaþiei sale de unde îºi permite – ºi o face, trebuie
sã recunoaºtem, cu pricepere ºi superbie – sã modeleze lucrurile
dupã cum îi convine sau, luând exemplul… biblic, sã reconstruiascã lumea dupã vrerea sa. ªi o face inteligent! Nu întâmplãtor
Gheorghe Grigurcu, unul dintre cei mai avizaþi comentatori de
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poezie contemporani, face o comparaþie mai mult decât interesantã referindu-se la poetul nostru: „Aidoma unui fachir, poetul
pãºeºte pe cuie ºi nu pregetã a-ºi strãpunge carnea, pãstrând un
aer impasibil”. (Gh. Grigurcu, în România literarã, nr. 8/2005)
Aºadar, ca sã lãmurim pe deplin lucrurile, Mircea Petean, prin
valoarea creaþiei sale, cu cele trei aspecte esenþiale: reflexivitate,
melancolie ºi realism, este unul dintre pilonii poeziei române
actuale, o personalitate distinctã în peisajul literar contemporan.
Creaþia sa, de fapt, întreaga sa operã – indiferent de genul literar
abordat – nu doar ne îngãduie aceste afirmaþii, dar ne ºi obligã.
Dar probabil cã cel mai bine a exprimat acest adevãr tot un poet,
care e ºi un minunat comentator de poezie: „Mircea Petean este
un poet pentru care a scrie/a rescrie a devenit un fel de religie
prin care ceea ce e nesemnificativ devine sens, ceea ce e derizoriu devine grav, ceea ce e maculaþie devine jubilaþie”. (Ioan
Moldovan)
ªi nu pot încheia acest comentariu fãrã a menþiona faptul cã el
mi-a fost inspirat de lectura primei monografii dedicatã operei
poetice a lui Mircea Petean, ºi anume excelenta lucrare Mircea
Petean sau ºtiinþa poeziei (Argonaut, 2017), datoratã universitarului Lazãr Popescu, scriitor el însuºi, care se încheie astfel:
„Citind ºi cercetând cu atenþie poezia lui Mircea Petean, nu micã
mi-a fost mirarea atunci când am descoperit cã poetul transilvan
topeºte într-o formulã personalã toatã «ºtiinþa» poeziei pe care o
deþine în mod strãlucit, dar ºi cã, pe de altã parte, întâlnim, în
cazul sãu, deopotrivã, o poezie a experimentelor (diferitã, e drept,
de linia lunedistã, dar tot experimentalã!) ºi una a experienþelor
trãite.
Lectura cãrþilor sale de poezie m-a mai convins de un lucru
sigur: toate ar putea fi citite ºi ca o singurã carte... O singurã carte
cu registre foarte diferite, mai rar asemãnãtoare, cãci Mircea
Petean este prea adesea mobil, inteligent ºi mereu surprinzãtor...
Poezia lui se prezintã în faþa ochilor noºtri ca fiind încã o dovadã
a faptului cã, în ciuda vitregiei acestor vremuri urâte, bãltite ºi sordide, frumuseþea rãmâne ºi rezistã...
Interesat doar de frumuseþe ºi adevãr, discipol, în postmodernitate, al strãvechiului Lao-Tse, Mircea Petean îºi urmeazã, neobosit ºi exemplar, calea...”.
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Mircea PETEAN

în fond, cine eºti tu, maria
aº putea rãspunde pieziº, în doi peri
întreabã busuiocul, muºcata, ori socul –
vor ºti sã-þi spunã mai multe despre mine,
întreabã rândunica de mare –
va ºti sã-þi spunã mai multe despre mine,
întreabã norul, fuiorul...
aº fi mulþumitã dacã ºirurile acestea ar fi taxate drept
ceea ce sunt – notaþiile disparate ale unei femei
angajatã cu ziua ca orice samariteancã
în casa unei familii burgheze dintr-un cartier rezidenþial
al unui oraº-port, un oraº-ex-republicã din peninsulã
iar enumerarea gãrilor unde opreºte il treno locale
în care mã îmbarc uneori, când vreau sã-l strãbat
de-a lungul þãrmului, de la vest la est,
e curatã poezie –
Voltri, Pra, Sestri Ponente,
Pegli, Aeroporto, Cornigliano,
Sampierdarena,
Principe, Brignole, Sturla,
Quarto dei Mille, Quinto, Nervi
simpla enumerare a staþiilor,
fãrã nici un fel de comentariu,
fãrã nici un artificiu,
e cea mai grozavã poezie!
da, recunosc, eu, maria cu rostirea mea lãuntricã
ºi nelipsitul ambrosio facem o triadã empiricã,
un triumvirat domestic, o trinitate profanã,
dar se cuvine a face precizarea cã
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acesta nu este un concept psihologic,
cu atât mai puþin unul politic sau teologic
– cum aþi putea bãnui –
ci unul pur aritmetic,
o aritmeticã ce-i drept puþin cam ciudatã,
de vreme ce în sistema ei 1 = 3
iar de al treilea, dacã m-aþi întreba,
nu aº putea da socotealã, oricât m-aº strãdui
cãci nici conspiraþiile, nici erosul,
nici speculaþiile de orice fel ºi nici religiile
n-au fost ºi nici nu sunt pasiunile tale,
recunoaºte asta în faþa Domniilor noastre,
da, recunosc, desigur, dupã cum dorinþa de a avea o viaþã normalã,
decentã, tihnitã –
într-un cuvânt mediocrã – care vã animã,
mi-e binecunoscutã ºi o accept ca atare
***
dar nu despre mine e vorba,
nici despre ideile mele clare ºi distincte,
ci doar de întruchipãrile diurne ale vreunui gând nocturn,
de rostirea nerostitelor
urmatã sau mai degrabã nu de transcrierea lor
nu mi-am dorit niciodatã sã scriu un rând,
iar acum, când o fac – nu mã întrebaþi din ce pricinã
cãci n-aº ºti sã rãspund –
constat cã nu sunt deloc complexatã
nici de mulþimea scrierilor – copleºitoare, trebuie
sã recunosc – nici de excelenþa unor autori,
ca sã nu folosesc cuvinte mari precum genialitate,
fabulos, monumentalitate, cât de viclenia cuvântului,
care, rostit, are o neutralitate absolutã,
iar scris, mã trimite în plinã irealitate,
de aceea þii tu sã rãmâi fidelã rostirii lãuntrice, carevasãzicã...
de aceea mã voi gândi serios sã-þi înregistez vorbirea oniricã
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***
o datã pe lunã sunt liberã sã fac ce vreau
ºi atunci pornesc de una singurã prin cartier
de-a lungul mãrii
sau pe dealurile din jur pline de vegetaþie –
aº lãuda portocalul sãlbatic, cedrul sau pinul,
camelia, mimoza sau buganvilia
dacã nu m-aº teme cã le nedreptãþesc pe celelalte,
multora nici mãcar nu le ºtiu numele,
deºi îmi sunt familiare,
altora le ºtiu doar denumirile populare pline de haz, unele,
altele de-a dreptul impudice
adevãrul e cã în afara rostirii lãuntrice
totul e suspect de minciunã
conceptul de convenþie – socialã, literarã,
sau cum se va mai fi numind –
e de naturã mai degrabã cosmeticã decât sociologicã
sau de alt fel
o fetiþã s-a aciuit la umbra celor doi arbori de mimoza din faþa
Muzeului Naval,
în „casa focilor”, zice ea: „am tremurat toatã de fricã
sã nu vinã la strega ºi sã-mi ia animalele”, adaugã
deºi în afara porumbeilor, mierlelor ºi câinilor însoþiþi
de fidelii lor stãpâni, niciun alt animal nu se aflã prin preajmã
***
tra-la-li-lu tru-li-lu-la-n pa-li-lu-la
ciur-li-bur-li cior-mi-lin-gva
sunt mostre de limbaj
de pre-limbaj – mai precis
pe care-l folosim uneori când vorbim între noi
în obtezã
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e ca ºi cum am vorbi în somn
la marginea tãcerii –
o întindere de vulcani noroioºi
care clipocesc generând gheme de sunete de felul acesta
dar la ce-or fi bune toate acestea
de unde sã ºtiu eu nemernica
cum aº putea afla eu becisnica
***
am un respect deosebit pentru degustãtorii de cuvinte,
pentru modul în care revitalizeazã ei cuvinte vechi sau marginale
pentru modul în care resusciteazã ei cuvinte moarte
cunosc un domn care vine la gazda mea din când în când
ºi atunci savurez conversaþia lor care se desfãºoarã
ba în ebraicã, ba în sanscritã, ba în greacã, ba în latinã,
pânã ºi lucrurile au, primesc, atunci,
un fel de aurã, iar eu – o simplã samariteancã de casã –
mã simt de parc-aº fi de viþã nobilã
nobilã desculþã, poate... insolitã nobleþe!
***
apropo de domnul suspomenit,
e atât de fragil ºi de spiritualizat,
aproape imponderabil,
pare mai degrabã energie purã, o boare
de vânt
rãcoroasã
menitã a redresa ambarcaþiunea unei lumi
care pluteºte-n derivã
***
mã spãlam pe mâini fãrã sã mã uit în oglindã
când am simþit apãrând ºi dispãrând la fel de iute
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o umbrã în dreptul uºii întredeschise
sã fi fost urma unui bãrbat
altul decât bãtrânul meu!? –
cu neputinþã
atunci de ce sã-mi fi trecut prin minte acest
gând fugar chiar ºi doar preþ de o clipã?
vãzusem în visul de azi-noapte cum o copilã înlãnþuitã
e lovitã fãrã-ncetare cu biciul cu noduri de cristale de sare
de o ceatã de preoþi, în frunte cu un tânãr fanatic,
cu totul surzi la plânsul, rugãminþile ºi rugãciunile mele
***
zilele mele sunt egale –
iar nopþile mele sunt goale –
dupã cum singuri v-aþi putut da seama
din cele spuse pânã acum
atunci cum se face cã într-o noapte –
era trecut biniºor de mezzanotte –
m-a trezit ambrosio care þipa ca turbat:
Vinovatã! Eºti vinovatã!
dar eu nu ºtiu ce vinã voi fi având
în afara aceleia de a mã fi nãscut om
iar nu animal sau plantã
femeie iar nu bãrbat
chiar dacã nicio femeie nu se naºte femeie
ci devine aºa ceva
ºi niciun bãrbat nu se naºte bãrbat
ci devine aºa ceva
iar în orice femeie doarme un bãrbat
ºi în orice bãrbat doarme o femeie
straturi peste straturi de uitare n-au fost în stare sã astupe
gura care þipa: Vinovatã! Vinovatã! Eºti vinovatã!
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singurã rugãciunea
o rugãciune inventatã pe loc, desigur,
m-a ajutat sã nu-mi pierd minþile
sã nu cad în cea mai neagrã depresie
sã nu dau în gropi
Doamne al tuturor celor vii
ºi al tuturor celor fãrã viaþã,
ai milã de mine, pãcãtoasa,
ºi prefã-mã într-o piatrã de râu
sã mã spele apele, repezile,
într-o piatrã de caldarâm,
sã mã calce tãlpile, tocitele,
într-o piatrã de baie,
sã mã taie meºterii, guºterii,
înainte de-a mã pune în zid
într-o piatrã ca toate pietrele
bune de pus în praºtie
sau de aruncat în mare
aºa cum mã îndeamnã uneori bãtrânul meu –
e un spectacol pentru el
de vreme ce se uitã la arcul de cerc
pe care-l deseneazã în aer pietrele aruncate în valuri
sau la salturile pe care le fac pietrele aruncate pe netezimea apei
ca la alinierea planetelor
la rostuirea constelaþiilor
sau la îmbinarea galaxiilor
e un spectacol chiar ºi pentru mine
de vreme ce uit – mãcar ºi pentru o clipã –
cumplitul strigãt

(Din volumul
Nerostitele. Noi poeme ligure,
în curs de apariþie la editura Limes)
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Criterii ºi fundamentare.
Timpul restrâns ºi extins

Mihai Zamfir îºi încheie lucrarea de sintezã Scurtã istorie.
Panorama alternativã a literaturii române cu al doilea volum, limitat
la perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, apãrut la Ed. Polirom în
2017. O sintezã neobiºnuitã prin recursul asupra metodei sau metodelor, de vãzut ºi în tratamentul acestora. ªi, totodatã, obiºnuitã, prin recursul la proceduri cunoscute ºi, în definitiv, inconturnabile. Privitor la
nedumeririle generate de titlu: scurtã, se vede uºor, nu e – sã vedem însã
ºi de ce deopotrivã istorie ºi panoramã. Scurtã, totuºi? Poate pentru cã
nu dãdea bine sã i se spunã scurtatã, temporal, nu scriptural. Timpul
dorit n-ar fi redus, ci limitat la un anumit trecut. Însã nu cel contemporan, actual, recent. Deºi, aici, e vorba de bariera a mai mult de douã generaþii. În schiþã (vezi Epilogul), totuºi, (re)citirea este adusã la zi, în postcomunism. Istorie (originar: anchetã, cercetare) e un termen mai prudent ºi mai modest, deºi nu apropiat de încercare (eseu), ci de un
demers fundamental. Panoramã (pan-tot, horama-spectacol): tot spectacolul, tot ce e spectaculos, de vãzut... Promisiune de grea angajare.
Câte, cui nu scapã ceva semnificativ? Panoramã este fie termen ideal,
fie, într-o mãsurã sau alta, chiar deplasat, metaforic.
Timpul de acum, numit aici Interbelicul, este o epocã binecuvântatã, istoric paradisiacã, privitã idealist, religios. „Pentru câþiva ani, degetul divin s-a oprit asupra þãrii noastre.” În rest, am fost pãrãsiþi ori ne-am
pustiit în colectiv? Degetul luminos nu mai este (post)maiorescian, critic,
omenesc, ci dumnezeiesc la propriu. Darul divin a fost bine primit, drãmuit, de omul literar, ºi nu numai. Se aplicã omului total. „Înflorirea literarã a acompaniat renaºterea generalã.” Comuniune, civilizaþie chiar în
polemicã. O separare se face, însã: „fericitul deceniu” 1920-1930, citim
în pagina despre L. Blaga dramaturgul. Limita e reaºezatã o datã la
sfârºitul operei lui Ion Pillat, în 1945: „imaginea întregii literaturi
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române de pânã la el a devenit armonioasã ºi credibilã”. Altãdatã, durata e prelungitã pânã în 1947. În totul, la aproape un deceniu dupã
Interbelic! Ezitãri, încurcãturi fatale, istoria nu e limpede ca o zi însoritã
de primãvarã.
O stranie asimetrie se figureazã între istorie ºi umanitate. Epoca
apare minunatã, însã Generaþia ivitã în Interbelic, dimpotrivã:
„Niciodatã n-a suferit literatura noastrã o mai brutalã ºi mai nefastã intervenþie a istoriei în viaþa unei singure generaþii de scriitori.” Iatã ce citim
la prima paginã despre M. Sebastian.
Mihai Zamfir (se) asigurã dintru început cã „omenirea s-a aflat
mereu în «interbelic»”. Doar între douã rãzboaie? (În cazul succesiunii,
dacã excludem cazul simultaneitãþii, ca în jocul de ºah.) Adaug: ºi în
„belic”, mãcar într-o mai micã mãsurã, deºi au existat ºi rãzboaie mai
durabile decât pacea. ªi, în definitiv, ar fi de constatat cã, chiar pe timp
de rãzboi, omenirea tot aºa se numeºte. ªi chiar este. Istoria se cuprinde
în formula lui Tolstoi, „rãzboi ºi pace”, va sã zicã, în aceastã ordine a termenilor. De altfel, perioada noastrã literarã dintre cele douã rãzboaie
mondiale o include aici ºi pe aceea din timpul rãzboiului al doilea, ca sã
se întindã între 1919-1945. De fapt, noi ºtim cã declanºarea rãzboiului,
ca ºi încheierea pãcii, sunt fãcute în mod declarativ, iar realitatea se
schimbã în urmã ºi în mod treptat. Spiritul vrea sã fie, însã, sigur, dar ºi
asigurat. Fie ºi formal.

ALTERNATIVÃ ºI ALTERNATIVE
Nu se propune o simplã panoramã, ci una alternativã. Ne-am
gândi repede: alternativã la alte panorame, nu ºi la alte istorii. Dar dacã
istorii mai sunt, panorame, integrale, ale literaturii române, nu existã. Sã
fie alternativa un termen nepotrivit ori chiar superfluu? Aºa s-ar pãrea.
Ar mai fi o cale ipoteticã: o abordare alternativã, diferitã, într-un fel
declarat (paratextual), fãþiº. Dar alternativa, în acest sens, nu ar fi
inclusã, obligatorie, subînþeleasã, iar noutatea substanþialã de relevat
deopotrivã de autor ºi cititor?
Existã în panorama calificatã alternativã, în fapt, ceea ce aº putea
sã numesc alternative la alternativã. Adicã panorama alternativã este
deopotrivã altfel. ªi nu într-un singur mod suplimentar.
Panoramã ºi istorie sunt termeni care ajung chiar sã se substituie.
Iatã cã autorul îºi prezintã istoria ca fiind una sinteticã. Dar ar putea ea
sã nu fie sinteticã? Lasã cã lucrarea este, deloc puþin, ºi analiticã, chiar la
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modul metodic, specios. În fine, fie sã se admitã ºi blânda, poate chiar
înþeleapta tautologie a unei istorii literare de tip sintetic, cum, discret,
sunt toate lucrãrile de gen. Citim: „Poate mira prezenþa lui Topârceanu
într-o istorie sinteticã a literaturii române”. Sensul vizibil este acela de
restrângere sau contragere a prezenþelor scriitoriceºti. Înþelegem ºi mai
limpede, dupã cum citim la urmã, cã Topârceanu „meritã un loc aparte
în cea mai exigentã istorie a literaturii române”. O sintezã exigentã,
aºadar, iatã opþiunea, alternativa, doar una dintre alternative.
Istoria aceasta este programatic „scurtã” doar prin selecþie. În
fapt, prin numãrul paginilor ea este printre cele mai lungi apãrute pentru literatura românã. Declarat ºi operaþional, scurta istorie este ºi antologicã. Un exemplu printre altele ar fi acela despre Ion Vinea. El a publicat „câteva poezii excepþionale”, care „vor strãluci tot mai aprins pe
cerul (literar al, n. m.) secolului al XX-lea românesc”, stã scris printr-un
encomion profetic, în stil pur impresionist.
Istoria literarã se mai doreºte ºi responsabilã, deci, co-rãspunzãtoare, întrucât, privitor la avangarda literarã, sunt întrebãri „la care istoria literarã a rãspuns mai degrabã evaziv, ºovãind între soluþii contradictorii”. Noul istoric literar vrea directeþe, claritate, se rãzboieºte cu orice
echivoc. Poziþie clasicã, de aparenþã rarã.
Din suprarealism (esenþialmente, deci, din avangardism),
istoricul literar reþine, cu strângere de inimã, doar trei poeþi, „trei figuri
emblematice”, „pe care o istorie literarã mai indulgentã le poate selecta”. Existã o ºi mai largã indulgenþã decât faþã de autori. E cea faþã de
operã în general sau faþã de opere în particular. Selectãm opere sau
autori? O istorie pur selectivã ar reþine doar opere antologice...
Al doilea exemplu rãmâne unul potrivnic cedãrii: „acest grup
(Pavel Dan, Ion Cãlugãru, Panait Istrati, I. Peltz, n. m.) rãmâne totuºi în
afara unui perimetru trasat cu zgârcenie”. Negeneros, istoricul literar
poate fi ºi elogios.
Mihai Zamfir are tendinþa ºi tentaþia faptului istoric definitiv. Se
localizeazã deci în utopia, cu iz ºtiinþific, a certitudinii. Nu ezitã sã
afirme o realitate idealã de felul exactitãþii istoriei literaturii române.
Orgoliu lunecos în vanitate. Iatã-l pe M. Zamfir cum chestioneazã „poziþia exactã a Hortensiei Papadat-Bengescu în proza noastrã interbelicã”.
În memorii, „afirmaþia lui Sadoveanu s-a dovedit exactã în ceea ce
priveºte ataºamentele ºi respingerile umane”, iar comportamentul din
comunism „era mai bine sã fie trecut sub tãcere”. Dar, ne-am întreba, ºi
adevãrul? O lecþie, indirectã, a aspiraþiei cu pretenþie de vocaþie, îi poate
oferi istoricului literar chiar M. Blecher (Întâmplãri în irealitatea ime-
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diatã): „În jurul meu, realitatea exactã mã trage tot mai jos, încercând sã
mã scufunde”. La þintã ajunge însã M. Sebastian când îºi recunoaºte talentul, dupã romanul Accidentul: scrisul „cu accent de jurnal intim, dar
un roman, nu”. M. Zamfir îi calcã-n urmã, ca îngemãnat: e „cea mai exactã apreciere”. Ca ºi Mihail Sebastian, Anton Holban este prins „intuind
cu exactitate propriul sãu specific, mai exact decât o fãcuserã criticii”.
Altã despovãrare pentru istoricul literar. Suspiciunea i se întoarce:
„Exactitatea aparentã a observaþiei biologice ºi psihologice a înlocuit de
timpuriu la Ibrãileanu metafizica.” Va sã zicã nu existã doar exactitate
realã, stã la pândã ºi prãduieºte deopotrivã o exactitate aparentã.
Clasicul, din creaþia literarã, fie ficþionalã, fie criticã, îºi mãrturiseºte dramatic expresia impusã a certitudinii sau exactitãþii: „E greu sã contrazici opinii adânc înrãdãcinate, dar adevãrul trebuie formulat clar:
Baltagul reprezintã o excepþie absolutã în lumea sadovenianã”. Opinia
tradiþiei e legicã? Istoricul literar e temãtor, prudent. Nimic altceva absolut la M. Sadoveanu? Pentru cã absolut e un termen de uz aproape
comun în sinteza de faþã.

SELECÞIA SCRIITORILOR: CRITERIUL EXTRA-TEMPORALITÃÞII
Estetic ºi axiologic, nivelul literar al cãrþilor este cu totul
respectabil. Ca atare: „frapeazã absenþa mediocritãþilor”. Cantitatea ar
determina calitatea. S-ar zice, privind într-un mod organicist, cã trunchiul susþine capul. Rãmâne dificilã, aºadar, alegerea micro-monografiilor
din sintezã, desenarea canonului literar. Contextele necesitã ºi o cercetare sociologicã, economicã, dacã nu mai larg culturalã, pedagogicã
etc. Vedem astãzi cã analfabetismul (mãcar cel funcþional), atât de crescut, nu scade, ba chiar sporeºte, poligrafia. E drept cã ºi tehnica o
favorizeazã considerabil. Ar fi o lungã discuþie care nu-ºi are locul aici.
Criteriul de selecþie este durabilitatea, saltul peste umbra generaþionalã. Aleºi sunt „interbelicii care au trecut dincolo de interbelic”, au
rezistat la proba timpului, a celui marcat clar de normalitate. Afectiv, faptul se traduce la Mihai Zamfir în a se trezi cuprins de o „ameþealã fericitã”.
Mihai Zamfir e de partea a ceea ce recunoaºte a fi dimensiunea
imuabilã a canonului: „concentratul de poezie eternã (!, n. m.) semnat
de Vinea se va impune treptat, sub regimul capodoperelor situate în
afara timpului”. Canonul care îi devine familiar este totodatã unul familial. „Aºa precum (E.) Lovinescu, în anii 1920-1940, fixase canonul literar
românesc interbelic, tot astfel cuplul Monica Lovinescu-Virgil Ierunca
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va construi cu migalã un nou canon literar românesc. De data asta neoficial.” Dar sã fi fost Lovinescu critic oficial? Sã nu mai spun cã ºi singur...
În plus, în postura, inadmisibilã pentru M. Zamfir, de istoric al literaturii
contemporane. El, dincolo de unele minimalizãri ori maximalizãri de
valori ale poeziei ºi prozei, ni se notificã acum fãrã rezerve, „devine
acceptat de toatã lumea, însuºit tacit de cei mai autorizaþi critici ai
momentului, de cei care, în opoziþie cu orientarea oficialã, privilegiau
criteriul estetic”. Acceptare ºi însuºire ar însemna mai mult îngheþare
decât prelungire canonicã. M. Zamfir are, totuºi, nesiguranþa de a accepta ori însuºi direcþia ca tatãl sã fi confirmat canonizãrile literare ale fiicei
ºi ginerelui. Iar „opþiunile” ºi „excluderile” – numai pe acelea ale fiicei.
Prin cei doi, însã, E. Lovinescu accede la „un bizar exemplu de
supravieþuire spiritualã”. De ce bizar? De ce nu, firesc, mai cu seamã,
prin el însuºi?
Patru mari capitole despre marea poezie ºi marea prozã, despre
alþi poeþi ºi alþi prozatori (necalificaþi!) dau alcãtuire interbelicului în
arogata (risc inconturnabil!) istorie-panoramã a literaturii române.
Poate fi luatã aºa, ca fiind restrictivã ºi restricþionatã. ªi totodatã: proiectivã, demonstrativã, involuntar ficþionalã. Drastic, procustian în selecþie,
istoricul panoramist-alternativ acordã un spaþiu relativ egal de comentariu, indiferent de întinderea materialã a operelor-autorilor, situate la
cele douã singure niveluri relevante în mod semnificativ.
Spectrul creator ºi receptor de literaturã se despleteºte ºi
deopotrivã se împleteºte în elitism, reacþionarism, aristocratism. ªi prolifereazã în „antimoderni, în sensul lui Compagnon”. Dicotomia fundamentalã a istoricului literar este: clasicism vs. avangardism.
Diversitatea ºi valoarea artisticã este extensiv semnalatã, dar
intensiv însemnatã. ªtim deja cât se poate de bine cã interbelicul a permis coabitarea creatoare, privitã aici ca un fel de harem neconflictual:
modernismul ºi chiar experimentalismul (termen preluat ºi aici),
împreunã cu poporanismul sau gândirismul, care n-au afectat literatura,
dar ºi cu sãmãnãtorismul, cu pondere minorã, secundarã. Pluralism ºi
„concordie”, iatã ce se recunoaºte, ºi de aceastã datã, la grupul Criterion.
Grup emblematic, metonimic pentru tot ce a miºcat pe atunci în literaturã, dincolo de durata termenilor puºi în analogie. Marii scriitori nu s-au
despãrþit total. Ca oameni sau ca artiºti, biografic sau stric literar, moral
sau estetic. Primii termeni înseriaþi apar justificatori. ªi pentru ca principiul unic de concordie sã înlãture orice abatere, aflãm cã ideologiile
extreme se apropie ºi totodatã stau pe margine: legionarismul ºi nihilismul se sting în minorat. Aºa cum se cade, pentru îndepãrtarea oricãrei
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forme de decadenþã, iatã constatarea ideologicã datã ca deplin
convingãtoare: „cei mai importanþi scriitori ai momentului au fost intim
ataºaþi de liberalismul democratic”. Realitate ori iluzie sau poate nostalgie intelectualistã?

DIN PERSPECTIVÃ POST-COMUNISTÃ
Istoria literaturii române este scrisã din perspectivã post-comunistã. Retrospectivã, dar fãrã limite de tip început ºi sfârºit, cauzã ºi
efect, genezã ºi finalitate. Totul rãmâne focusat pe epoca interbelicã
însãºi, într-un raport cu un fel de trãdare ori pseudo-depãºire a ei.
Dinspre un prezent în sfârºit presupus rezolvat ºi relevant, spre un trecut superlativ împlinit. La Topârceanu, se face loc unei formulãri prin
care este relevat un capãt clarificat la modul ideal: „Acum, dupã dispariþia tuturor interdicþiilor ºi a prejudecãþilor legate de literatura interbelicã...”. Chiar nimic nu ar mai fi de limpezit, oare, când multe volume au
redat Interbelicului nu puþine lumini adânci precum ºi umbre lungi?
Poate cã se doreºte aici o susþinere într-un plan teoretic, deºi nici mãcar
atât nu capãtã justificare, afarã de comparaþia interbelicului cu postbelicul, în favoarea triumfalã a celui dintâi. Nici nu e de crezut, de altfel, în
dispariþii ºi apariþii totale, fãrã ambiguitãþi. Eliminarea prejudecãþilor
pare, ea, a fi o prejudecatã. Cât despre interdicþiile total dispãrute, ne
întrebãm dacã este cumva neinterzis ca sã se interzicã (invers decât sloganul naiv ºi himeric „e interzis sã se interzicã”). Sã fie vorba aici de eliminarea cenzurii (de fapt, a cenzurilor)? Nici asta n-ar fi exact. Noroc cu
o anume oscilaþie ori contrazicere/contradicþie, prin coborârea din
absolut în relativ, din ideal în real. Pentru cã în comentariul de la Mateiu
I. Caragiale se strecoarã o altã constatare, care nuanþeazã starea comunismului românesc, într-o perioadã de mijloc (trei ar fi perioadele
epocii comuniste). Anii 60-70 sunt ai unei „relative normalitãþi”! Asta
dupã ce, global, ni s-a semnalat o parantezã omogenã ºi desigur nefastã.
(Fragmente din
Mihai Zamfir într-o (ne)obiºnuitã
istorie a literaturii române)
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Reprezentanþii uitãrii

Ne despãrþim de o civilizaþie când ajungem mai prejos de ceea ce
am creat. Când se cristalizeazã inconºtient în noi certitudinea cã am
decãzut pânã într-acolo încât nu mai acceptãm exigenþele culturale pe
care noi ni le-am impus ºi prin care ne-am împlinit ca civilizaþie, o dispreþuim ºi îi sabotãm fundamentele, principiile, sub pretextul halucinaþiilor înnoirii. Nu vom accepta în ruptul capului cã, de fapt, preferãm
ignoranþa, „civilizaþia” realã pentru care suntem fãcuþi, mai mult decât
potrivitã omului, consubstanþialã.
Numai catastrofele climaterice ºi rãzboaiele care ne ameninþã cu
dispariþia ne obligã sã construim civilizaþii strãine de civilizaþia naturii
noastre, „civilizaþia” ignoranþei. Îndatã însã ce sugrumãm în noi pulsiunea ignoranþei ºi ne instalãm în rafinamentul unei civilizaþii culturale
care face posibilã împlinirea subtilã a omului, înstrãinarea de noi înºine,
cântecul de sirenã al paradisului intim, vârsta de aur a „sãrãciei cu
duhul”, soarele din edenul ignoranþei ne cheamã. Ne cheamã „înapoi”.
Pentru om, civilizaþia este un lux, starea lui normalã se situeazã în
afara efortului cultural, între indolenþa agricultorului ºi viclenia vânãtorului, douã activitãþi cu zeu imparþial. Când ne sãturãm de civilizaþia
în care ne-am împlinit cât de cât, ne simþim ameninþaþi de capãtul de
drum, ni se pare cã sfârºitul e aproape, ºi ne invocãm, posedaþi de
„responsabilitate”, supravieþuirea. Deconstrucþia „culturalã” a civilizaþiei îºi începe atunci opera ireversibilã, ne pregãtim supravieþuirea, îi
punem pe picioare cauzele, ca sã putem afla remediul „rãului”...
O civilizaþie nu se construieºte economic, se construieºte ºi se deconstruieºte cultural. Economia, concept la fel de important ca, de
pildã, mântuirea..., pune în practicã pulsiunea refulatã a ignoranþei, a
cãrei unicã filozofie de viaþã e supravieþuirea. Aºa încât, economic, o civilizaþie îºi poate supravieþui o vreme, pânã ce omul „reuºeºte” sã se
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instaleze în supravieþuire ca într-un mediu optim, atât de propice mentalitãþii de pacient care îºi aºteaptã zeul, vindecãtorul.
Odatã vindecat de civilizaþie, isteria înnoirii ºi halucinaþia care o
însoþeºte îl cuprind. Omului care crede cã „devine ceea ce este”, aceastã
înnoire îi va fi fatalã.

1. ÎN AºTEPTAREA OMULUI ZERO AL ECONOMIEI
Efectul de putere al gândirii economice este ireversibil, iar meritul
acestei înscãunãri mai mult decât subtile constã în faptul de a fi schimbat omul într-atât, de a-l fi înnoit, dacã iubim paradoxul, încât arhivele
gândirii ultimilor douã mii de ani au devenit pentru el caduce, atât de
prolixe, împovãrãtoare, aproximative, inactuale, sufocante, încât le
întoarce spatele, le ignorã sau le refuzã de-a dreptul, fiindcã îl þin pe loc,
îl leagã de un trecut care se scufundã sub propria-i greutate, îl obligã la
recurenþele unei realitãþi urâte, îmbãtrânite, defecte, de care se simte,
pânã la urmã, ameninþat.
Gândirea economicã i-a devenit omului „nou” opticã, psihologie,
mentalitate, joc secund cu timpul, cu moartea, cu dragostea, cu trupul.
Deºi se manifestã cu strategiile cancerului, gândirea economicã ºi-a
creat turiferarii care au impus-o nu pentru a-ºi distruge opera, ci pentru
a-ºi construi mediul, societatea, civilizaþia, pentru a dura, ºi pentru asta
nu de fanatici lipsiþi de discernãmânt are nevoie, ci de propriul om, de
generaþii proaspete, nealterate de principiile civilizaþiei pe care o va
înlocui, nealterate de morala impracticabilã a trecutului ºi nici de filozofia de altãdatã, care ºi-a împlinit menirea.
Gândirea economicã ºi-a creat instrumente ºtiinþifice ºi mentalitare care nu mai pot privi spre trecut, ºi care sunt obligate sã îºi creeze
astfel viitorul, sã se verifice existenþial, cu timpul în deplinã indiferenþã
ºi nonºalanþã faþã de ceea ce, pompos, încã mai numim istorie, la care
generaþiile urmãtoare vor privi nesimptomatic, anecdotic, pentru cã va
fi mai mult decât evident cã nu vor mai avea ce sã „înveþe” de la ea.
Ororile pe care le produce astãzi gândirea economicã sunt inevitabile,
fiindcã nimeni nu ºtie, deocamdatã, cu ce se confruntã, nimeni nu îi
poate anticipa efectele asupra reprezentãrii fiinþei, a realitãþii, a gândirii
pur ºi simplu. Nimeni nu ºtie, de fapt, ce face.
O astfel de înnoire, comparabilã cu cealaltã mare înnoire a omului, înnoirea religioasã, deºi pare sinucigaºã, deºi stârneºte atacuri de
panicã la nivel de masã ºi profeþii apocaliptice, în rândul umaniºtilor
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fideli prejudecãþii „lucide”, este mai degrabã una chirurgicalã, pentru cã
nesusþinutã de („metoda” cartezianã a bunului simþ) recursul la aprobarea comitetului de înþelepþi, ºi mai ales pentru cã s-a ivit (aproape sãlbatic) ca o soluþie disperatã la aberaþiile în care istoria s-a închis, ca într-o
fundãturã din care nu mai ºtie sã iasã.
Gândirea economicã nu are drept scop îmbunãtãþirea lumii, þelul
ei este acela de a crea o lume virtualã ºi un om virtual, negând istoria.
Pentru cã o lume virtualã este avanpremiera utopiei împlinite, a lumii
ideale, care nu are loc în lumea realã, o lume idealã paradoxalã, pentru
un om care, însã, nu va fi niciodatã omul ideal, necesar unei astfel de
lumi, dupã filozofia unei civilizaþii cãreia i se aude cântecul de lebãdã
suavã.

2. ASIGURAREA DE VIAÞÃ A MULÞIMII
Democraþia economicã nu pretexteazã eliberarea individului de
nici un fel de oprimare ºi cu atât mai puþin o societate justã. Gândirea
de tip economic este veto-ul pe care mulþimea îl opune viitorului.
Dictatura economicã reprezintã voinþa mulþimii de a suprima din subconºtientul colectiv, din propriul subconºtient, pulsiunea înnãscutã a
omului de a se proiecta în viitor. Va fi o dictaturã plebiscitatã împotriva
viitorului, care din timp al speranþei s-a transformat în ameninþare. Va fi
dictatura democraþiei economice împotriva imaginarului, în numele
supravieþuirii închipuite a unei specii ameninþate de reprezentarea bolnavã a imensitãþii propriului viitor.
Mulþimea s-a sãturat sã viseze pentru progeniturile ei (dar „sã-þi
invoci posteritatea e totuna cu a þine un discurs viermilor”, Céline
dixit), mulþimea nu se mai viseazã decât pe sine, în acelaºi prezent continuu pe care îl ia drept perpetuum mobile. Mulþimea se rãzbunã astfel,
inconºtient, împotriva timpului, întotdeauna al celor ce vin, acum timp
al mulþimii, timp static, bancar, pentru cã timpul vine întotdeauna
împotriva ei, împotriva imbecilitãþii care, somnambulã, se crede veºnicã. Dictatura economicã îi va oferi mulþimii posibilitatea de a transforma omenirea întreagã în mulþime. „Imitaþi timpul”, i-ar fi îndemnat
Joubert, „timpul distruge totul cu rãbdare.”
Visul de o istorie întreagã al mulþimii exploatate, batjocorite, nu
este visul sclavului de a se pune în locul stãpânului, ºi nici al bolºevicului de a-i lua locul burghezului (ecce!), este instinctul meschin de a reduce specia întreagã la rolul mulþimii, de a fi pretutindeni „între ai
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noºtri”... Fãrã suflul mulþimii, istoria economicã a omului pe pãmânt nu
ar fi existat. Progresul economic este obsesia lipsitã de mãsurã a gloatei
– pânã acum o promisiune, un ºantaj al viitorului, acum în proprietatea
mulþimii instruite, pregãtite pentru singura dictaturã care nu promite
nimic, nimic în afara asigurãrii de supravieþuire în faþa consecinþelor
generate de un imaginar pe care mulþimea îl considerã nefast.
Dictatura economicã va fi asigurarea de viaþã a mulþimii, pentru
cã, nu-i aºa, mulþimea e raþionalã, ºi ºtie cã nu trebuie sã depindã decât
de ceea ce face viaþa posibilã, adicã de condiþia economicã, ºi nu de
altceva. Mulþimea crede în viaþã, dar, fiindcã astãzi e raþionalã, instruitã
etc., mulþimea îºi exprimã nãdejdea printr-o credinþã (ºi ea) economicã,
fidelã unui contract a cãrui încãlcare ar face asigurarea caducã. Pentru
cã dictatura economicã impune acest status-quo ca pe condiþia sinequa-non de existenþã a acestei mulþimi care se vrea definitivã.

3. VIITORUL, O CONCESIE FÃCUTÃ MULÞIMII
Democraþia, ca orice cauzã colectivã, legitimeazã mulþimea. În
democraþie, mulþimea triumfã, triumfã votând (dar „votul nu este un act
de libertate politicã, ci unul de conformitate politicã”, ar zice o anume
Wendy McElroy). Fiindcã, desigur, mulþimea voteazã pentru interesul
propriu, indiferentã la inepþia politicã. Oricât de mobilizatã ar fi societatea civilã, lucidã, rezonabilã, votul mulþimii va fi superior numeric ºi
va fi dat întotdeauna celor care îi reprezintã prejudecãþile servile, ignoranþa, gregaritatea, instinctele, animalitatea, rãutatea... Lipsitã de clarviziune, mulþimea va crede cã a câºtigat alegerile. Dupã care mulþimea îºi
va recâºtiga somnul satisfacþiei ºi al indolenþei. Iar societatea civilã va
intra în conflict cu puterea, pentru a repara dezastrul provocat în mod
democratic de votul mulþimii.
„Am schimbat guvernul”, declarã Ubu, „ºi am dat ºtire în ziar cã
taxele vor fi dublate, iar cele pe care le voi nãscoci eu vor fi triplate. Cu
sistemului ãsta o sã mã îmbogãþesc cât ai zice peºte, aºa cã o sã-i omor
pe toþi ºi dupã aia o sã-mi iau tãlpãºiþa.”
Democraþia este victima mulþimii, cãreia nu i se mai poate interzice nimic, în numele democraþiei... Dintotdeauna revanºardã, instinctualã, pretinzând privilegiile pãturii sociale care creeazã civilizaþie (privilegii din care s-ar înfrupta la modul sovietic, cu polonicul, provocând
haos ºi teroare), mulþimea confiscã democraþia, o îmbolnãveºte, o contamineazã cu tot ce îi alcãtuieºte ei indisciplina, corupþia, micul comerþ
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veleitar, lipsa discernãmântului, îngustimea opiniei. Viitorul însuºi este
o concesie fãcutã mulþimii. În numele mulþimii, democraþia se transformã
într-o minciunã cu discurs conservator. „Indiferent de structura
socialã”, dacã ar fi sã ne luãm dupã Herbert Spencer, „natura defectuoasã a cetãþenilor se va manifesta prin efectele în consecinþã pe care
le va produce.”.
Ceea ce visãtorii încã mai numesc progres se adreseazã unei realitãþi virtuale, care nu este realitatea mulþimii. Realitatea virtualã devine
astfel singurul viitor deschis, singura prezumþie pentru o democraþie a
viitorului, dacã democraþia va avea un viitor, singura posibilitate de a
dizolva mulþimea, de a îi compromite „îndreptãþirea”. Numai astfel civilizaþia democraþiei va putea fi salvatã din mâinile mulþimii, numai astfel ceea
ce numim încã democraþie va fi o civilizaþie a tuturor ºi nu a nimãnui.

4. TIMPUL MULÞIMII PENTRU CARE A FOST CREATÃ GRAMATICA
Nu te mai pui la îndoialã pe tine însuþi atunci când te instalezi confortabil în certitudinile premergãtoare golului spiritual, epuizat ori sãtul
de sportul ideatic, de metabolismul intelectual care þi-a hrãnit eul pânã
la certitudinea fudulã a datoriei împlinite. De acum înainte nu (te) mai
creezi, (te) produci, profiþi, te reproduci, îþi consolidezi statura, „opera”,
„perenitatea”. Pe drumul acesta plat ne-am aºezat mecanic umbra
instinctului creator, atâtea mii de ani obsedat sã schimbe omul, lumea.
Pe drumul acesta plat defileazã încolonaþi, disciplinaþi ºi harnici romancierii, filozofii, poeþii, artiºtii plastici, muzicanþii ºi muzicienii, în transa
mimeticã a unei automate epopei a neînsemnãtãþii luate drept revelaþie.
Se scriu cu mult mai multe cãrþi decât ar putea fi citite într-o viaþã
în care nimeni nu ar mai citi ce s-a scris pânã acum cincizeci de ani. De
nedescris ar fi boala mintalã a cãutãtorului de artã dispus sã priveascã
oceanul de albume cu fotografiile producþiei de artã a milioanelor de
artiºti plastici cuprinºi de patologia acestei iluzii. Promoþiile atât de
sterile de filozofi sunt deja inutile, fiindcã umãr la umãr în rândurile lor
sãrmanii contemplativi pretenþioºi care nu sunt în stare sã înþeleagã singuri ce citesc, ºi decid cu seriozitate cã filozofia e o profesie (o „carierã”)
de elitã. Batalioanele muzicii sunt pline de schizofrenici a cãror cacofonie sonorã îmblânzeºte fiziologia tuturor schizofrenicilor lumii, pentru care alte modele umane nu existã. Agonia pare inspiratã, e doar
sibilinicã. „Când aud cuvântul culturã”, zicea Jean-Luc Godard în 1963,
„îmi scot repede carnetul de cecuri.”
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În loc de literaturã am putea zice cã ºi noi avem talentul de a
spune poveºti ori de a înºira (ceea ce se crede mai nou cã ar fi) versuri,
dar trebuie sã ºtii ce înþeles sã le dai tuturor acestora. În loc de muzicã
am putea zice ºi noi cã am ºti sã compunem ºi sã cântãm aºa cum o fac
toþi cei ce, într-un final, ne obligã sã cãutãm liniºtea, excedaþi. În loc de
arte plastice am putea zice ºi noi cã nu mai e nevoie sã fii nici mãcar
Dubuffet ca sã te numeascã urbea artist, însã trebuie mai întâi sã înþelegi
ori sã trãieºti, mãcar, convulsiile la care frumosul te predispune. În loc
de filozofie ar putea zice oricine cã în locul lui nimeni altcineva nu îi
poate gândi viaþa, dar trebuie sã înþeleagã toþi din adevãrul lui cã nimeni
nu îi poate gândi viaþa altfel decât el, ca sã se cheme cã e filozof.
În luminiºul heideggerian pãstorul nu pãstoreºte fiinþa, ci lumina care o disimuleazã. Frenezia „creatoare” care ne sufocã astãzi pune
fiinþa pe fugã, în (culturalul) luminiº lumina e prea puternicã, iar la
intrare afiºul spune limpede: „Intraþi, vã rugãm, cu ochii închiºi”.

5. FANTOMELE PARADISULUI RUINAT
Omul nu e fãcut pentru paradis, orice paradis înseamnã sfârºitul
omului. Iar paradisul personal nu poate fi unul oficial. În schimb, paradisul în comun, de masã, presupunând cã toþi ar avea aceeaºi idee de rai
materialist, cã toþi ar ºti sã trãiascã în extaz ºi opulenþã, are multiple
faþete ºi capricii, ceea ce duce la conflicte, astãzi numite democratice, la
confruntãri zise ideologice, care ar impune unora paradisul altora.
Din tot acest neastâmpãr de lozinci ºi din osteneala responsabilã
a jocului de-a cum sã construim paradisul optim, individul va sfârºi iarãºi strivit de exigenþa monoliticã a idealului, imposibil deja de pus la îndoialã, pentru care consimte sã se nege, sã se abjure, precum odinioarã
visând la omul „nou”, închipuit ca fluturele luându-ºi zborul din
cadavrul crisalidei. Pentru cã idealul va fi întotdeauna mai important
decât omul, chiar dacã asta înseamnã sfârºitul omului. Pentru cã mulþimii i se pare cã viseazã...
Indiferent cum se va ajunge la sfârºit, speciei îi vor supravieþui
poate câþiva indivizi spirituali, pentru ca istoria sã aibã un sens, fiindcã
totul îºi aflã înþelesul abia la sfârºit, dupã ce totul s-a terminat.
O altã istorie a omului ar începe, ºi nu amnezic, precum istoria
care se va fi sfârºit, ci de la momentul zero al unui homo sapiens pregãtit
sã îºi trãiascã fostul paradis ruinat.
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6. OMUL PERFECT
Când omul va ajunge sã se cunoascã pe sine însuºi, cum zice anticul
dicton, sã se sustragã ameninþãrilor intime, sã îºi guverneze lucid pulsiunile, fiziologia etc., nu va mai putea revendica nimic din ce are ºi nu ºtie,
sau din ce nu are ºi crede cã i se cuvine. Într-o lume a omului care nu îºi
mai este sieºi un secret, totul e filtrat, evaluat, valorizat statistic, probabilistic, economic, prin algoritm, ºi planificat pânã la teroarea detaliului,
fãrã exasperare, cu singurã mirarea esteticã în faþa naturii „sãlbatice”.
Omul perfect nu îºi doreºte nimic, nu regretã nimic, nu îi lipseºte
nimic, visul e o distracþie, important e ca „perfecþiunea” sã îi funcþioneze ca un perpetuum mobile de speþa întâi ºi sã se perpetueze cu puritatea veºniciei. Omul fãrã secrete nu moare, omul fãrã secrete îºi permite sã moarã, îi dã el voie morþii sã îi întrerupã perfecþiunea.
Nu sunt tentat sã cred cã omul acesta final ar fi unul spiritual, în
sensul deplin ºi adânc al cuvântului, dimpotrivã, din moment ce numai
handicapul neliniºtii, care ne proiecteazã în utopie, în creaþie, în ceea ce
ne lipseºte, în ce nu suntem, ne lumineazã umbrele, fãrã sã le ucidã.
Omul perfect, nepurtãtor de secrete, de tainã, fie ele ºi neurologice, ºia încetat existenþa spiritualã (a imperfecþiunii, a indiferenþei dinaintea
ultimatului economic, a greºelii etc.), a pus capãt acestei incertitudini
neîntrerupte care ne permite sã gândim.
Cu astfel de oameni ni se va stinge civilizaþia, ºi astfel va fi concediat Divinul. Lãudabilul imperativ socratic odatã împlinit, vom fi niºte
creaturi zadarnice, ºi vom dispãrea. Nu exterminaþi de molimi, de propria noastrã sãlbãticie sau de cine ºtie ce meteorit, ci de cunoaºterea de
sine, de propria „perfecþiune”. În perfecþiune nu ai pentru ce sã trãieºti, nu
ai ideal, nu ai, de fapt, nimic. De perfecþiune nimeni ºi nimic nu profitã.
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MICHÈLE ROBERTS
SAU DESPRE EROTISMUL GOURMET

La momentul participãrii sale la cel de al treilea Simpozion RomânoBritanic de Literaturã Contemporanã, organizat de Universitatea din
Oradea1 în colaborare cu British Council Romania, în primãvara anului
1998, Michèle Roberts se afirmase deja ca versatilã autoare a unor volume ce ilustrau genuri diferite: eseu – Food, Sex & God: on Inspiration
and Writing/ Mâncare, sex & Dumnezeu: despre scris ºi inspiraþie
(1988); poezie – The Mirror of the Mother/ Oglinda mamei (1986),
Psyche and the Hurricane/ Psyche ºi uraganul (1991), All the Selves I
Was/ Toate feþele din trecut ale sinelui meu (1995); povestire – During
Mother's Absence/ Când mama nu e acasã (1993); roman – / O bucatã
de noapte (1978), The Visitation/ Explorarea (1978), / Fata sãlbaticã (1984), The Book of Mrs Noah/ Cartea doamnei Noe (1987), In the
Red Kitchen/ În bucãtãria roºie (1990), Daughters of the House/ Fiicele
casei (1992) Flesh & Blood/ Din carnea ºi sângele meu (1994) ºi
Impossible Saints/ Sfinþi imposibili (1997)2.
1 Au fost ºase ediþii ale acestui simpozion, dintre care cinci la Oradea, începând cu
1996.
2 Pe Wikipedia veþi gãsi anul 1998, dar am preluat data de pe site-ul oficial al autoarei.
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Dintre romane, Daughters of the House/ Fiicele casei, care fusese
nominalizat la Premiul Booker, pe lista scurtã, în 1992, este povestea a
douã fete, probabil veriºoare, posibil gemene, care îºi petrec vacanþele
de varã la un mic conac din Normandia. Originea lor este din ce în ce
mai învãluitã în mister, ca ºi casa în ale cãrei încãperi, dependinþe ºi
împrejurimi copiii îºi deruleazã jocurile lumii lor imaginare, punctate
chiar de erotism, dar ºi de sacrificiu de sine. În opinia lui Sue Gaisford,
care a recenzat cartea pentru The Independent, lecþia supremã pe care
fetele ºi-o însuºesc în preajma adulþilor – marcaþi de un sentiment
deconcertant de vinovãþie pentru unele episoade existenþiale anterioare, din Franþa ocupatã de naziºti –, este cã oricine vrea sã creascã
mare trebuie sã ºtie sã pãstreze un secret. Unul dintre lucrurile minunate în carte, crede Gaisford, dat fiind contextul franþuzesc, îl constituie
modul în care mâncarea este reprezentatã. Loialitatea iniþialã faþã de
mâncãrurile englezeºti de acasã este abandonatã treptat – de înþeles, am
spune –, fetele fiind copleºite de aspectul ºi aromele apetisantelor ºi cremoaselor varietãþi din bucãtãria normandã, ca de pildã oeufs soubise3
sau gateau a la peau de laine (în traducere literalã tort cu piele de lânã).
Aceastã fascinaþie a mâncãrii ºi a gãtitului este una dintre provocãrile la
care autoarea va reveni ºi în alte texte, pentru a augmenta ºi a rafina, de
pildã, erotismul unora dintre ele.
Ea însãºi pe jumãtate franþuzoaicã, Michèle Roberts mãrturisea într-un
interviu4 cã acest fapt a constituit încã un imbold în ce priveºte scrisul,
chiar dacã în copilãrie se simþea scindatã între douã familii, douã case ºi
douã culturi. Nu înþelegea de ce este invidiatã de cei care o considerau
norocoasã, atât pe ea cât ºi pe sora ei geamãnã, pentru cã îºi petrecea
vacanþele în Franþa. Dupã o vreme, mama lor a încetat sã le vorbeascã în
francezã, dar cele douã gemene erau deja bilingve. Astãzi însã simte
nevoia, chiar dacã moºtenirea ei literarã va fi în limba englezã, sã se
întoarcã oarecum în timp spre a o regãsi pe cealaltã, limba pierdutã, dar
ºi pentru a recupera imaginea mamei, plecatã dintre cei vii:
„Nu cred cã am avut o copilãrie foarte fericitã – nu a fost vina
nimãnui, ºtiu asta acum –, dar m-am simþit puternic separatã de mama
mea, mult prea separatã: ea era paradisul din care fusesem «expulzatã
înainte de vreme». Imaginea corpului matern ca paradis a devenit foarte
importantã pentru mine. Desigur cã ea existã în literatura psihanaliticã,
dar pentru a o descoperi a trebuit sã fac aceastã cãlãtorie eu însumi.”
Nu mi-o amintesc decât vag pe Michèle Roberts din acel martie
(cred) 1998, o prezenþã de o feminitate generoasã, dar plinã de graþie,

3 Ouã cu sos/piure de ceapã, uneori îngroºat cu orez.
4 În Cercles, interviul fiind luat de Jenny Newman ºi inclus în volumul Contemporary
British and Irish Fiction: Novelists in Interview/ Ficþiune contemporanã britanicã ºi
irlandezã: Romancieri în interviuri (2004)
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cãreia desenul cu intenþii caricaturale al lui Adrian Oþoiu5 (prezent ºi el
la eveniment) n-aº zice cã i-a fãcut suficientã dreptate. Dupã Oradea,
scriitoarea britanicã ºi-a continuat seria de scrieri de succes, atât în planul ficþiunii, cât ºi în cel al non-ficþiunii: romane – Fair Exchange/ Un
schimb corect (1999), The Looking Glass/ Ocheanul (2000), Reader, I
Married Him/ Cititorule, Eu l-am luat de bãrbat (2006), Ignorance/
Ignoranþã (2012), The Walworth Beauty/ Frumoasa din Walworth
(2017); povestiri – Playing Sardines/ Jocul de-a sardinele (2001), Mud:
Stories of Sex and Love/ Noroi: poveºti de dragoste ºi sex (2010); memorii – Paper Houses: A Memoir of the 70s and Beyond/ Case de hârtie: un
memoir al anilor ’70 ºi dupã (2007).
„Existã cel puþin douã tipuri de ignoranþã”, scria Helen Dumnore,
autoare britanicã ºi ea prezentã la cel puþin douã dintre ediþiile simpozionului, referindu-se la titlul penultimului roman al lui Michèle Roberts,
în cronica apãrutã în The Guardian. „Primul tip reflectã lipsa de învãþãturã ºi experienþã, cel de al doilea, mai subtil, reflectã eºuarea deliberatã
de a cunoaºte ce se cuvine a fi cunoscut.” Ignorance/ Ignoranþã este
povestea a, din nou, douã fete într-o ºcoalã de pe lângã o mânãstire de
maici, undeva în Franþa, în decada de dinaintea celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial. Una dintre ele, fiica unei spãlãtorese evreice, este crescutã
acolo din milã, cealaltã are toate datele familiei burgheze ipocrite de cel
mai pur tip. Ambelor li se cultivã ignoranþa în materie de sex, spiritualitatea care li se cere neînsemnând ºi „libertatea spiritului, la fel de puþin
dezirabilã ca aceea a trupului”.
Michèle Roberts, crede Helen Dunmore, este „o magnificã scriitoare
a trupului” feminin, alert la trãirile cãrnii, trupul care suferã, transpirã,
plin de dorinþã, care absoarbe încântarea dintr-un strop de liquer ºi
reacþioneazã „dezgustat, dar lacom, pe timp de rãzboi, în faþa unui bol de
supã de varzã acoperitã cu grãsime”. Dunmore subliniazã egala candoare cu care Roberts trateazã scenele de sex ºi jocurile de copii, amestecul de primitivism ºi rafinament al artei ei scriitoriceºti.
Adevãrul este cã, încã de pe când studia la Oxford limba ºi literatura
englezã, se simþea conectatã la o tradiþie eroticã femininã aproape misticã. Dupã cum i se confesa lui Jenny Newman în interviul anterior
menþionat, alesese studiile medievale ºi descoperise o serie de autoare
care scriau o poezie extraordinar de eroticã. Cu astfel de premise, legãtura cu autoarele contemporane ei i-a apãrut fireascã: „În 1968, când am
devenit feministã, m-am simþit de parcã m-aº fi întors acasã. (...) ªi era cu
totul sãlbatic ºi teatral ºi erotic, feminismul iniþial. Deºi astãzi o grãmadã
de oameni îl percep ca puritan, cu o viziune limitatã ºi urând bãrbaþii,

5 Caricatura va fi reprodusã în volumul Contemporary British Writers in Translation/
Scriitori britanici contemporani în traducere, în pregãtire la Editura Universitãþii din
Oradea ºi Editura Universitãþii Partium.
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pentru noi era teatru stradal, conversaþie despre bucuriile sexului, (...)
cãutarea ºi descoperirea femeilor scriitoare.”
Ceea ce nu echivaleazã cu sentimentul de confort atunci când ea
însãºi este catalogatã astfel. Pentru cã orice catalogare, gen „scriitoare”
sau „scriitoare de culoare” sau „scriitor al clasei de mijloc”, implicã o postulare a imaginii autoarei în cauzã drept „celãlalt” sau ca „alteritate”, fapt
care duce de cele mai multe ori la un sentiment de respingere din partea
inculpatei. Nimic anormal în refuzul unor autoare reputate de a-ºi exprima interesul pentru feminism, dupã cum la fel de normalã pare ºi acceptarea status-quo-ului, dar asta duce, crede Roberts, la un soi de masculinizare. se simte fericitã ca scriitoare, dupã cum o spune în acelaºi interviu, dar asta nu presupune automat cã scrie altfel decât un scriitor. Ar
însemna negarea strategiilor ºi opþiunilor scriitoriceºti, a unui anume
grad de sofisticare pe care îl poate avea orice narator omniscient,
indiferent de gen. „Nu toate femeile scriu precum Kristeva, la modul
semiotic.”
Playing Sardines/ Jocul de-a sardinele, cel de al doilea volum de
povestiri al scriitoarei, înmãnuncheazã toate aceste aspecte, mai bine
spus combinã toate aceste ingrediente într-o adevãratã reþetã de a scrie
prozã. Dacã ar fi sã-l credem pe Alfred Hickling, din scurta recenzie din
The Guardian – precedatã de o alta, la fel de scurtã, la un volum de John
Updike –, ceea ce uneºte povestirile din Playing Sardines „este sugestia
cã orice persoanã capabilã sã se entuziasmeze pentru o reþetã sofisticatã
este fiziologic aptã pentru crima perfectã”.
Cel mai percutant text, în acest sens, este „The Cookery
Lesson/Lecþia de gastronomie”, construitã ca un monolog interior al
naratoarei care îl hãrþuieºte pe un chef celebru, monolog „scris într-o
prozã la fel de tãioasã ca un cuþit Sabatier”6. Imaginea finalã a povestirii
ne trimite cu gândul la o secvenþã faimoasã din Toamna patriarhului a
lui García Márquez, în care un general este gãtit ºi oferit posibililor sãi
tovarãºi de complot de cãtre dictatorul care îi suspecta. Dar ceea ce la
Márquez era o invitaþie la canibalism menitã sã sublinieze cruzimea protagonistului, la Roberts devine un adevãrat delir culinar-erotic.
Andrew Maunder, în a sa Encyclopedia of the British Short Story/
Enciclopedia prozei scurte britanice, atrage atenþia asupra dimensiunii
poetice ºi senzuale a prozei lui , prozã cu puternice impulsuri feministe,
dând ca exemple „The Cookery Lesson” ºi „Lists/Liste”. În cel de al doilea
text, de pildã, intrãrile dintr-o agendã referitoare la cumpãrãturile din
supermarket ºi sarcinile zilnice legate de curãþenia în bisericã se acumuleazã neliniºtitor, transformându-se în detaliile unei crime.
6 Numele Sabatier se leagã de cuþitele de bucãtãrie provenite din zona Thiers, Auvergne,
devenite celebre, pentru calitatea lor, la începutul secolului al 19-lea. Au fost douã familii
Sabatier care ºi-au disputat întâietatea în ce priveºte producerea acestor cuþite, disputa
nefiind concluzionatã nici în prezent.
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Propunem cititorilor români, din Playing Sardines, „Hypsipyle to
Jason/Hipsipila cãtre Iason”7, o micã bijuterie textualã în excelenta traducere a Antoniei Pâncotan. În pofida dimensiunilor reduse, mai degrabã ale unui poem domestic/bucolic/de dragoste deghizat în prozã,
„Hypsipyle to Jason” ne dãruieºte miracolul accesului la tainele scrisului.
Pentru cã ceea ce este cu adevãrat uimitor e cât de uºor pot fi construite povestea, naraþiunea, cadrul interior, natura. Este suficient sã încerci
sã îþi reprezinþi absenþa persoanei iubite ºi sã încerci sã umpli golul cu
detaliile care îi contureazã profilul. Iubitul, chiar dacã spectral, aflat
mereu pe picior de plecare sau pe punctul de a se întoarce, coaguleazã
imaginile micro ºi macro universului naratoarei, perfect conºtientã de
forþa indicibilului din cuvinte:
„Sã mã plimb în aceastã singurãtate încãpãtoare ºi deplinã, în aceastã
liniºte sonorã, sã compun aceastã scrisoare, corabia mea cãtre tine, încãrcãtura mea, vraja mea care îþi conjurã prezenþa pe hârtie, imaginându-mi
ce vom face ºi ce vom spune la întoarcerea ta, cuvinte pe care nu va fi
necesar sã le scriu ºi sã þi le trimit pentru cã tu te vei fi întors, vei fi aici
cu mine. Nu voi trimite niciodatã aceastã scrisoare, o voi face bucãþele ºi
o voi împrãºtia, crâmpeiele albe vor cãdea în liniºte, precum hainele
noastre, pe podea.”
Referinþe bibliografice
Balaci, Anca – Mic dicþionar mitologic greco-roman, Bucureºti: Editura ªtiinþificã, 1966;
Dunmore, Helen – “Ignorance by Michèle Roberts – review”, The Guardian,
Friday, 25 May 2012;
Gaisford, Sue – “Saints and duellists: 'Daughters of the House' – Michèle Roberts:
Virago”, The Independent, Sunday, 20 September 1992;
Hickling, Alfred – “Rabbiting On”, The Guardian, Saturday, 30 March 2002;
Miller, Lucasta – Michèle Roberts Interview, The Guardian, Saturday, 14 July
2007;
Maunder, Andrew – Encyclopedia of the British Short Story, New York: Infobase
Learning, 2013;
Newman, Jenny – “An Interview with Michèle Roberts”, Cercles ºi Contemporary British and Irish Fiction: Novelists in Interview, London: Arnold, 2004;
Roberts Michèle – Playing Sardines, London: Virago, 2001.

7 Hipsipila a fost fiica lui Thoas, regele din Lemnos. Afrodita le blestemase pe femeile de
pe insulã fiindcã îi neglijaserã altarele. Aºa se face cã bãrbaþii lor au început sã îºi ia sclave
din Tracia. Când femeile din Lemnos, ca sã se rãzbune, au hotãrât sã ucidã bãrbaþii,
Hipsipila ºi-a ascuns tatãl, salvându-l în felul acesta de la moarte. Ulterior, ea a fost aleasã
reginã. Când argonauþii au ajuns acolo ºi s-au unit cu femeile din Lemnos, Hipsipila a
devenit iubita lui Iason, cu care a avut doi fii, nãscuþi dupã plecarea tatãlui lor. (Mic
dicþionar mitologic greco-roman, p. 202)
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HIPSIPILA CÃTRE IASON
pentru Jim Latter

Te-ai dus. Ai plecat acum patru zile, la ora nouã dimineaþa, accelerând în micul tãu MG albastru. Mi-ai trimis un sãrut, mi-ai fãcut cu mâna,
ai claxonat ºi ai þâºnit la drum.
Te-am privit pânã când ºoseaua te-a înghiþit în viraj, apoi m-am
întors în casa pustie, care dintr-odatã mi-a pãrut mult mai mare. Desigur
cã nu este pustie. Dar a trebuit sã þes o nouã relaþie cu spaþiul lãsat de
absenþa ta. Uitasem gustul zilnic al singurãtãþii neîntrerupte. Nu mai
sunt obiºnuitã cu traiul de una singurã. Cât e ziua de lungã, lucrãm în
studiourile noastre separate, nevãzând pe nimeni, nediscutând, de
parcã am fi pe douã insule diferite, apoi noaptea aruncãm poduri din
funii unul spre celãlalt; suntem împreunã. Noaptea trecutã am fost trezitã de þipãtul unei bufniþe ºi m-am întins spre tine, dar tu nu erai acolo.
Patul mi-a pãrut prea lat, chiar dacã îl umplusem cu perne.
În lipsa ta ascult liniºtea. Descopãr cã liniºtea de aici e plinã de
sunete. Aºezatã pe treptele din faþa casei, jucându-mã cu un pahar cu vin
roºu, aud þârâitul greierilor invizibili, zumzãitul albinelor care ling
muºcatele, foºnetul ºopârlelor, þâºnind dinspre o piatrã spre alta. Disting
cântecele diferitelor pãsãri, de la croncãnitul ciorilor, la gânguritul
porumbeilor guleraþi, la zarva fãcutã de cinteze, mierle ºi piþigoi
albaºtri, certându-se pentru nucile ºi pâinea pe care le-am lãsat pentru
ele. Gaiþele ºi coþofenele îºi fâlfâie aripile prin livadã. Vrãbiile îmi trec
ºuierând pe lângã ureche, fãcând paradã cu graþiosul lor zbor circular,
ocolind pinii de lângã marginea casei o datã sau de douã ori, apoi o taie
din nou pe lângã obrazul meu. Pitulicea care ºi-a fãcut cuib chiar deasupra cadrului uºii face acelaºi lucru când intru sau ies din casã, doar ca
sã îmi arate cine e ºefa. O dârã întunecatã, un ºuier de aripi ºi dispare.
Apoi, un moment mai târziu, o vãd þopãind pe alee, pe sub bolta de
caprifoi, alunecând înapoi spre uºã, ca sã îºi revendice teritoriul.
Avioanele se plimbã agale pe boltã, în fiecare dupã-amiazã. Acesta e un
sunet vãratic pe care mi-l amintesc din copilãrie. Lenevind pe afarã,
tolãnitã pe iarbã, auzeam avioanele trecând pe înaltul cerului.
Mecanismul lor þese un fir nesfârºit de zgomot fin. În acest moment al
anului tractoarele lucreazã pânã târziu în noapte. Uneori le aud întor-
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cându-se acasã spre dimineaþã. La ameninþarea ploii, recolta trebuie
strânsã cât de repede posibil. Ploaia nu aºteaptã ºi nici grânele.
În livada din jurul casei, vacile ºi boii plescãie, mestecând iarba.
Uneori mugesc unii la ceilalþi, de pe parcele diferite, dintr-odatã devin
jucãuºi ºi încep sã alerge pe pajiºte. Le auzi copitele lovind pãmântul. La
ora ºase în fiecare searã se ridicã un zumzãit profund, când maºinile de
muls sunt pornite la fermele din vecini. Majoritatea acestor ferme se
ascund în spatele dealurilor domoale, care înconjoarã valea noastrã
minusculã, dar se pot auzi maºinile lor rostogolindu-se pe ºoseaua care
se uneºte cu aleea noastrã. Câinii lor latrã de cealaltã parte a pãdurii. Se
aud femeile strigând la gâºte, adunând curcanii, raþele ºi gãinile seara,
conducându-le în coteþele lor.
Tãcerea se compune din toate aceste sunete, desenând o geografie în jurul meu ºi sub picioarele mele. O þarã nouã pe care acum trebuie sã o explorez.
În absenþa ta nu e nimeni sã îmi spunã glume caraghioase ºi nimeni nu se prosteºte, ca sã mã facã sã râd, povestind anecdote despre
ziua ta în studio, despre copilãrie sau întâmplãri trecute care îþi rãsar
deodatã în minte, nu e nimeni sã cânte rãsunãtor pe voci comice fragmente de cântece pop sau numere de music-hall, tachinându-mã, nãscocind cuvinte ridicole ºi rime þicnite, pe care le reciþi cu tãrie, chemându-mã într-o pãsãreascã elaboratã, nu e nimeni sã scape lucruri ºi sã
înjure, sã loveascã buturugile cu toporul, sã se plimbe fredonând ºi
fluierând în timp ce îºi pregãteºte baia, la etaj, iar eu stau lângã foc, nu e
nimeni sã asculte jazz cu sonorul dat tare pe când eu prepar cina.
Vocea ta este muzica mea. Caut sunetele tale specifice. Când mergi
la cumpãrãturi, te aud venind acasã de la kilometri distanþã, urechile mele
sunt în sincron cu tine, sesizez o uºoarã modificare a liniºtii, eºti tu, schimbând vitezele, apoi cinci minute mai târziu ajungi, turând motorul pe
panta care urcã spre casã ºi opreºti în faþa uºii din spate, împrãºtiind
pietriºul. Luând cina, la lumina lumânãrii, îmi împãrtãºeºti secretele tale.
În cadã, stând în faþa mea, îþi ridici piciorul ºi îmi mângâi cu degetele lui
pãrul blond care îmi acoperã sexul. Lâna de aur. În noapte, în întuneric,
îmi ºopteºti cuvinte de dragoste, în timp ce mã þii în braþe.
Acum, când nu eºti aici, când eºti departe, îþi aud vocea mereu, fie
cã lucrez înãuntru, fie cã plivesc în grãdina de legume sau stau pe scãrile
din faþa casei ºi privesc lumina serii devenind roz deasupra acoperiºului
fermei de pe cealaltã parte a vãii.
Aºa cã nu te întoarce încã. Stai departe încã puþin. Lasã-mã sã mã
bucur de întârzierea ºi de lipsa ta, sã fac o lunã de miere din absenþa ta.
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Dã-i timp dorului de tine sã creascã, sã îl savurez, sã mã simt încã ºi mai
singurã. Sã tânjesc cu disperare dupã întoarcerea ta. Sã aºtept cu nerãbdare deschiderea uºii cu ore întregi înainte de ora sosirii. Sã mã plimb
în aceastã singurãtate încãpãtoare ºi deplinã, în aceastã liniºte sonorã, sã
compun aceastã scrisoare, corabia mea cãtre tine, încãrcãtura mea, vraja
mea care îþi conjurã prezenþa pe hârtie, imaginându-mi ce vom face ºi
ce vom spune la întoarcerea ta, cuvinte pe care nu va fi necesar sã le
scriu ºi sã þi le trimit pentru cã tu te vei fi întors, vei fi aici cu mine. Nu
voi trimite niciodatã aceastã scrisoare, o voi face bucãþele ºi o voi
împrãºtia, crâmpeiele albe vor cãdea în liniºte, precum hainele noastre,
pe podea.

Traducere de

Antonia PÂNCOTAN
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Cartea lui Athanasios
În Cartea lui Athanasios, primul
volum de poezie al Elei Iakab, apãrut
în 2017, la Ed. Grinta, Cluj-Napoca,
esenþiale sunt, întâi de toate, tema
solitudinii ºi cãutarea identitãþii,
sihastrul Athanasios („cel nemuritor”) rãtãcind în sine, printre alteritãþi ascunse, latente, îndepãrtate:
„Teama solitudinii în marile/ oarbele
întunecimi ale sinelui/ a fost, o
vreme,/ singura zbatere a trupului
meu/ pãrãsit la hotarele pustiului,/
de ursitoarea încãtuºatã în vestiri de
oracol.// Nomen est omen! Mi-a
ºoptit bãtrâna,/ în timp ce-mi dãruia
brãþara de fildeº,/ a cãrei enigmã
avea sã mã dezlege/ de toate bucuriile lumii,/ de originile mele neºtiute,/
de mine însumi./ În apã, în aer, în
foc, în eter,/ erau goale de semne
cheile vieþii.” (Cheile).
Chemarea ancestralului se face cu
uneltele poeziei, într-un spaþiu imaginar, de un onirism ezoteric, de crizã
a semnelor magice, cãutându-se o
formã sui generis de expresie: tandreþea magicã, ofranda. Astfel, metamorfozele, transformismul magic
(avatarurile), amplificã tema, în mod
dramatic, prin transfer de entitãþi,
din magic în oniric, în limbajul unei
viziuni inspirate („o vedenie”) ºi fãrã
ironia postmodernã (cu alte mijloace
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actuale). Solitudinea e o traversare a
pustiului, spre „rodul celest”, ca în
poemul Pergament himeric (unul
dintre cele mai limpezi, ca expresivitate): „Am cioplit toate chipurile singurãtãþii mele/ în pietre, adunate de
eremiþi fãrã nume,/ sub cerul
pustiei,// Caravane ºi nomazi strivesc
ritmic,/ sub paºii grei ºi orbi, /semnele ºi urmele care dau strãdaniei
mele/ forma geometriei sacre.// ªtiu
cã între marile, nevãzutele focuri,/
stã ascunsã piatra cu sunet divin,/ în
care Zeul va rãsfrânge acel chip al
singurãtãþii/ hãrãzit mie la începuturi.// Unde eºti, Doamne, ascuns, cu
piatrã cu tot?// Eu sunt încã aici,/
rãstignit înlãuntrul ºi peste pietrele
pãmântului,/ care deseneazã floarea
vieþii.// Eu sunt încã aici.// Pustiul e
ºi astãzi un pergament himeric!”.
Este ºi clipa când fiinþa solitarã „îºi
cautã rãdãcinile sacre”. Solitudinea
nu atinge atât durerile corpului concret (sentimentele), cât sfâºierile
spiritului. Confesiunea („retorica de
iluminãri”, cum scrie Al. Cistelecan,
pe copert IV) este accentuatã de un
personaj liric, ales din sfera figurilor
expresive ale mitului: „Iatã,
Athanasios, numele meu,/ nu
înseamnã cã nu cunosc/ ºi nu voi
cunoaºte moartea,/ deoarece sunt fiu
al cerului, ca Ahile, /scãldat de zeiþamamã în apele Styxului.// Nu, nu, nu,
cineva de sus / interzice mereu/
moartea trupului meu,/ complet vulnerabil.// Poate, e o rãsplatã pentru
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copilãria mea/ din oraºul îndepãrtat./ Fugeam neîncetat de toate
bucuriile lumii,/ fãrã conºtiinþa sacrificiului,/ cãutând în culmile munþilor
sãlaºul/ celor ºapte Îngeri pãzitori ai
cetãþii” (Monolog). Un alt poem (de
început), Fulgerarea promisã,
exprimã, în numele lui Athanasios,
copleºitoarea dorinþã de a primi
darul, de a nu rata prezenþa epifaniei: „De ce sã fiu ascetul/ care
soarbe golul din potir/ cu geamãt de
astru înfrigurat?// Alerg ºi astãzi/
dupã fulgerarea promisã/ ispitit de
un Zeu/ care zãmisleºte statui,/ cu
sfâºierile mele.”
Un accent de surdã rãzvrãtire se
desprinde din tonalitatea limbajului,
alãturi de ideea sacrificiului;
autoarea reuºeºte sã transforme în
temã a poeziei, aspecte ale crizei
mitico-magice; spre acea lume de
simboluri, mituri ºi semnificaþii, Ela
Iakab se îndreaptã, parcã ostentativ,
cu dorinþa clarã de a reînvia sensuri
tulburãtoare ºi de a umple cu ele
„pustiul”; o voce se aude, tânguitoare
ºi fermã, din amurgul zeilor; este
glasul unei lumi pierdute, ucisã ºi de
pãmânteni: o altã lume. O voce care
se roteºte în pustiu ºi izvorãºte din
cele ale pustiului: „Mi-au ucis
inorogul, înþeleptul inorog/ care
pãzea lumina din mine/ ºi din nãlucirile mele singulare” (Mi-au ucis
inorogul).
A renunþa la sine, în poeme, este
relevant, fiind însã o cãutare de sine,
o conectare într-un alt registru existenþial ºi cultural. În acest sens,
restrânsul „studiu mito-poetic”, al
autoarei, o reprezintã din plin; ar fi
putut sã fie un demers intelectiv (sã
un uitãm cã debutul ei a fost un

studiu remarcabil despre opera lui
Arghezi, intitulat Deºertãciune ºi
ascezã, apãrut în 2011, la editura
timiºoreanã Eubeea, ºi premiat în
cadrul Festivalului Internaþional de
Literaturã „Tudor Arghezi”, în 2012,
la Târgu Jiu), dar s-a transformat în
poem; nu conceptualizeazã, ci produce imagini. Calea spre o lume
sacrã este Oglinda. Aportul emoþional, afectiv, stimuleazã, alãturi de tonalitatea psihicã, mesajul („zbaterea de
sine” - Al Cistelecan: „ea nu e totuºi
un reporter de epifanii, ci o victimã
iluminatã, implicatã”).
Nu este atât de importantã dispunerea conceptelor, a lecturilor
(texte sacre, antropologie, etc.), cât o
nostalgie a cunoaºterii, o voinþã de a
trece în aura sensurilor (ceea ce ºi
duce la aspectul uºor ezoteric, al
unor texte): „Din depãrtare, pãrea o
superbã /oglindã veneþianã,/ când
m-am apropiat de ea,/ am vãzut cã
era/ înfricoºãtor de vie. // Era ca
deºertul de la început.// Îmi rãscolea
trupul istovit,/ dar, de primit,/ nu
voia sã mã primeascã.// Nu avea o
lume a ei, era o lume.// Înlãuntrul ei,
un Înger alerga dintr-o oglindã / în
adâncul altei ºi altei ºi altei oglinzi./
Fãrã sã mã priveascã,/ fãrã sã mã
cheme.” (Vin Îngerii, III)
Pentru Ela Iakab, reînvierea reminiscenþei sacre este un fel de tremendum, o formã de participare la divin:
„ªi tu ºi eu suntem fragile ofrande,/
rotindu-ne orb,/ în deºertul care ne
adãposteºte.// Vor þâºni, cândva, rostiri strãvechi/ din trupurile noastre
îndepãrtate./ Te ºtiu, arcaº nocturn,
din epifanie/ ºi te iubesc din vremea
când Zeul/ a aprins cu mâinile noastre o melancolie,/ geamãnã cu focul
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originar.”(Anamnesis).
Din aceastã sferã fac parte „peisaje
marcate de rune, fauna îngereascã,
simboluri ºi sugestii biblice, vedenii
ºi semne celeste” (Al. Cistelecan),
apariþii magice, sacramente.
Frecvente sunt nãlucile de îngeri (o
adevãratã angeologie cu „spirale de
luminã”, ce „sfâºie trupul de lut”):
„Îngeri miriade/ îmi legau trupul
înfrânt de mâinile lor evanescente/ ºi
mã târau,/ fãrã milã/ prin cenuºa de
astre/ dinlãuntrul oglinzilor// Fãrã
de sfârºit era muþenia elementelor”
(Vin Îngerii,VI).
Cealaltã temã, care susþine poematic
volumul, este nostalgia ancestralã;
pãtimirile, cãutarea, unele reminiscenþe se transformã într-o metafizicã
nomadã, în afinitate cu o strãveche
seminþie. Pelerinajul e convertit în
spirit nomad, cu trãsãturi specifice
formate în trecutul sacru: „Apoi, s-a
fãcut nevãzut (Îngerul, n.n.) ºi în
mine/ a început sã creascã, pe
neºtiute,/ cum un himeric fruct al
vieþii de peste viaþã/ o tristeþe incandescentã.// Neîmblânzitã, dogoarea
ei tãmãduieºte ºi astãzi/ orbi, nebuni,
agonici din seminþiile nomade/ care
au dat rugãciunii mele/ nesfârºirea
unui cântec divin:/ Nu opri,
Doamne, nu opri fluxul vedeniei”
(Vin Îngerii, XVI). Din limbajul
vechilor eresuri, autoarea extrage
chiar ºi o formã camuflatã de
blestem (în ªi Zeul a râs: „scrum sã se
facã/ nãluca rãmasã în mine”).
Printr-un artificiu poetic (magic,
mitic, etc.) simbolul oglinzii are legãturã ºi cu forme ale timpului; ca dar
iniþiatic (în unele texte), þine ºi de
tentaþia apocrifelor („Mi-a dãruit o
strãveche oglindã,/ fãrã sã-mi spunã
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dacã mi-a trimis-o Creatorul/ sau a
nãscocit-o el însuºi, aici, pe
pãmânt.”). Referirile alegorice, ale
textelor apocrife, spun ºi ele cã
nimeni „nu va putea sã se vadã în
luminã, fãrã oglindã”.
Modalitatea pe care ºi-a ales-o Ela
Iakab ademeneºte spre o serie de
reinterpretãri (sau digresiuni); de
aceea, ne vom întoarce mereu spre
zona secundã a limbajului, acolo
unde sãlãºluieºte poezia; mai întâi,
rezumând motivele care susþin atitudinea liricã („zbaterea sonorã”),
prin imagini adecvate: naºterea
sacrului (potirul astral); avatarurile
(„trupurile” din poeme); nostalgia
sãlbatecã a seminþiei; portretizãrile
poetice elocvente.
Iatã un poem, unde temele se adunã,
într-un sinopsis oniric, împreunã cu
esenþa hristicã: „Îngere, Îngere/ ºtiu
cã neînduplecat/ cum stai/ în aceastã
liniºte îndepãrtatã/ poþi umbla prin
sinele meu/ cum umbla Christos pe
ape/ nedespãrþit de adâncuri.//
Spune-mi/ unde e cifrul pierdut/ al
zbaterilor sonore,/ care trec în cortegiu/ prin sângele meu de nomad?”
(Vin Îngerii, IV).
Rãmân în memoria cititorului
„locuitorii deºertului” (ex. „cerºetorii
de manã cereascã”), „Îngerul peregrin”, „Elada pustiului”, „levitaþiile”,
„dansul elementelor”, revenirile în
lumea obiºnuitã, „fãrã îngeri”; motive
care sunt corp comun cu rostirea
poeticã, dar ºi cu acea imagine a
unui spaþiu paradoxal, despre care
scria Octavian Paler: „nebunia, tristeþea ºi romantismul” deºerturilor de
nisip.

Lecturi dupã lecturi
*
Ioan ÞIPLEA

Terciul… filosofic
Critica judecãþii de gust este cea mai
recentã carte scrisã de prof. univ. dr.
Ion Dur, unul dinte cei trei stâlpi pe
care s-a clãdit, în urmã cu peste un
deceniu, ªcoala Doctoralã de
Filosofie dela Facultatea de Litere din
Baia Mare. Pentru un amator/iubitor
de filosofie, cu sau fãrã certificat de
competenþã în domeniu, titlul
propus de autor – Critica judecãþii
de gust. Filozofie, Literaturã,
Comunicare – este pe cât de incitant
pe atât de percutant, din cel puþin
trei motive: primo, titlul de care
vorbim te trimite cu gândul, nolensvolens, la Critica facultãþii de judecare, apãrutã în 1790, una dintre cele
trei Critici lãsate posteritãþii de
Immanuel Kant; secondo, acelaºi
titlu te mai face sã te gândeºti fie la o
replicã autohtonã la cartea filosofului german, fie la o variantã valahã a
unui tratat postmodern de esteticã,
absolut diferit de abordãrile clasice
în domeniu; în fine, terþo, pornind
de la subtitlul ei, Filozofie,
Literaturã, Comunicare , îþi poþi
imagina cã în aceastã carte, pe lângã
analizele teoretice abstracte ºi
speculative, care sunt docte ºi subtile, vei gãsi ºi exemple concrete,
ilustrate prin studii de caz ºi exerciþii
hermeneutice pe text, adicã
interpretãri critice aplicate asupra
unor opere din aceste domenii,
interpretãri care valideazã demersul
axiologic al autorului.
Aºa cã, înainte de a începe lectura,

dacã þii seama de titlul cãrþii, eºti
îndreptãþit sã te aºtepþi sã te
dumireºti ºi sã gãseºti rãspunsuri,
evident, cu ajutorul cãrþii scrise de
Ion Dur, chiar ºi incomplete ori
insuficient de convingãtoare, la întrebãri de genul: Cum poate fi definit
gustul? Cu ce-l asociem? Dar frumosul, urâtul, sublimul, grotescul ori
alte concepte estetice? Ce e judecata
de gust? Dar cea de valoare? Cum le
putem discerne? Ce instanþe
valideazã o judecatã esteticã, artisticã, de gust sau de valoare? Care
sunt temeiurile acestor validãri? Ce
putem spune despre bunul sau
despre prostul gust? Or, dupã ce ai
parcurs aceastã carte, constaþi cã
expectanþele generate de asemenea
întrebãri, cu toate cã sunt legitime ºi
cu toate cã derivã logic din titlul propus de autor, sunt, din pãcate, infirmate de conþinut!ªi dacã e aºa, ce
putem afla din cartea universitarului
sibian! O sumedenie de informaþii
cât se poate de utile, dar ºi douã
lucruri esenþiale: cã ea e structuratã
în trei pãrþi ºi cã, sub aspect tematic,
cartea lui Ion Dur este eterogenã.
În opinia mea, prima parte, intitulatã
Publicistica unui zorbagiu balcanic,
nu e altceva decât o (micro) monografie, ce se întinde pe 130 de pagini, despre Petre Pandrea, un ziarist
redutabil, un polemist incomod, un
orator sclipitor, un excelent avocat,
un jurist de prestigiu ºi un scriitor
proteiform ce a strãlucit în perioada
interbelicã. Parcurgând-o, alãturi de
amãnuntele biografice, aptitudinale,
caracteriale ºi temperamentale, ori
de cele legate de preocupãrile
intelectuale ale autorului Memoriilor
mandarinului valah, descoperi
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calitatea ºi anvergura spiritualã de
excepþie a celui care a scris,
împreunã cu Sorin Pavel ºi Ion
Nestor, Manifestul Crinului Alb,un
text programatic ce se dorea a fi o
replicã la crezul exprimat de Eliade
în Itinerariul spiritual,etichetat,
poate nedrept ºi excesiv, de Ion Dur
ca „zorbagiu balcanic”, adicã un
scandalagiu de talie internaþionalã.
Partea a doua din Critica judecãþii de
gust, Lecturi ºi interpretãri, ce se
desfãºoarã pe 160 de pagini,
cuprinde 12 cronici lãbãrþate despre
tot atâtea cãrþi ale unor autori
români din câmpul filosofiei, al
literaturii (poezie, prozã, dramaturgie) ori al ºtiinþelor comunicãrii. Dintre ele, cel puþin 5 – 6
comentarii, de altfel docte, sunt de
fapt „cosmetizãri” ale unor referate
scrise de Ion Dur cu ocazia susþinerii
unor teze de doctorat. Pesemne cã
motivul inserãrii referatelor în carte
o fi faptul cã acele teze erau valoroase. Pe de altã parte, dacã prof.
Ion Dur, în calitate de membru ori
de coordonator al unei teze de
doctorat, dacã a acceptat susþinerea
ei publicã, atunci înseamnã cã nu
putea redacta un referat negativ
despre ea. Aºa cã, prin lectura,
comentariile, interpretãrile ºi
consideraþiile formulate pe marginea
unor asemenea teze ºi cãrþi, dintre
care una aparþine maramureºanului
Ioan Hotico, care a elaborat o
excelentã tezã de doctorat despre
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Sören Kierkegaard, tezã transformatã
în carte, în mod indiscutabil,
„ratificând axiologic varii texte”,
autorul Ion Dur a formulat public
atât judecãþi de gust, cât ºi de valoare
despre acestea.
În fine, ultima parte a cãrþii, Ciorne
de jurnal domestic. Zilele dupã Iov,
este un text confesiv-reflexiv tulburãtor, pigmentat cu impresii, stãri ºi
nuanþe dulci-amare, dar ºi cu meditaþii sincere ºi profunde pe tema
suferinþei umane. Iar paginile din
Zilele dupã Iov, în disonanþã cu
textul vetero-testamentar ºi în rãspãr
cu opiniile filosofului din Rãºinari,
dar în consonanþã cu mesajul
Evangheliilor ºi învãþãtura creºtinã,
ne spun cã suferinþa nu-i un moft, cã
ea nu-i absurdã, cã îºi are rostul ei
pedagogic, cã doar prin ea putem sã
ne ispãºim pãcatele, sã ne
rãscumpãrãm greºelile, sã putem fi
iertaþi ºi mântuiþi.
Prin urmare, dacã nu ignorãm
conþinutul ei, cu toatã claritatea
exprimãrii, eleganþa argumentãrii,
fineþea ºi profunzimea analizelor ori
rafinamentul hermeneutic al
autorului, aºadar, cu toate acestea,
sub aspect pur tematic,Critica
judecãþii de gust seamãnã cu un
terci… filosofic, în care strãluceºte
judecata de gust a autorului. Cât
priveºte titlul acestei cãrþi, neinspirat
ºi nefericit, el n-are nicio legãturã cu
conþinutul ei.

Reflecþii ºi reflexii
Ioan F. Pop

2018 – o scurtã
privire centenarã

Paradoxul (istoric sau nu) face ca la o sutã de ani de la Marea
Unire sã rãmînem, politic ºi social, ne-uniþi total, dacã o unire totalã e
posibilã. Ne-am unit cît de cît în date spaþiale, dar în perspectivã temporalã rãmînem blocaþi într-un paralelism perdant. Trãim în acelaºi spaþiu,
dar în temporalitãþi mentalitare diferite, evoluînd în secvenþialitãþi disparate, contradictorii. Nu prea reuºim sã fim contemporani cu Istoria ºi
nici cu noi înºine. Nu reuºim sã ne sincronizãm valorile existenþiale, ca
atare, la noi, medievalitatea dã mîna anistoric cu modernitatea, într-un
amalgam comunitar greu digerabil. Frecventãm acelaºi tópos, dar nu ºi
aceeaºi viziune istoriograficã. România rãmîne încã un loc al mentalitãþilor antinomice, fiind lipsitã de o idee unitarã a unui proiect de þarã.
Rãmînem, în continuare, un fel de material didactic al hazardului
istoric, o întîmplare cãreia îi spunem, din cînd în cînd, naþiune. Centenarul acelui grandios moment unionist ne gãseºte, din pãcate, tot în
anticamera istoriei, oscilînd aleatoriu între civilizaþia occidentalã ºi
defetismul balcanic, rãtãcind dupã un destin în lumea devenirii
europene. Cei o sutã de ani de la momentul crucial al unirii nu sînt, cum
s-ar putea crede la o pripitã retrospectivã, un marº triumfal prin istorie.
Din contrã, jumãtate din aceastã perioadã a fost marcatã de morbul dictaturii totalitare, de marasmul ºi nedreptãþile ideologice, de maltratarea
celor care au fãcut unirea. Chiar ºi democraþia ºi libertatea postdecembriste ne pun mari probleme de adaptare la normalitate, practicîndu-le
mai mult dupã ureche, într-un amatorism sui-generis.
Românilor le lipsesc atîtea, încît, pentru a îndrepta lucrurile,
Dumnezeu ar trebui sã re-facã lumea din temelii. Am senzaþia cã ereditatea noastrã nu transmite decît defectele, malformaþiile sufleteºti. Dacã
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nu putem demonstra cã Dumnezeu e român nu prea mai avem nici o
ºansã. Mulþi uzeazã de o oarecare inteligenþã doar pentru a-ºi valorifica
mai bine defectele, amoralitatea, josnicia. Dupã cum unii îºi fac un merit
cultural din a colecþiona tot ceea ce este nesemnificativ ºi din a rata tot
ceea ce este esenþial. România ar trebui sã-ºi punã ca devizã valoarea, cu
orice preþ. Chiar cu preþul dispariþiei... Mai bine sã capotãm dramatic
forþînd limitele valorii decît sã dãinuim veseli din eºec în eºec. România
merge rãu ºi pentru cã aproape toþi românii se descurcã bine. Ea merge
aºa cum merge pentru cã este condusã, de jos pînã sus, de oameni care
au ajuns ceea ce nu meritau sã fie. Toþi cei care ºi-au falsificat destinul,
arogîndu-ºi competenþe contrafãcute, lucreazã cu sîrg ºi cu maximã
incompetenþã la ruinarea generalizatã. Prostia ºi incompetenþa produc
cele mai rapide consecinþe. Faptul de a avea ºi culturã, dar ºi moralã, iatã
ce nu ne prea iese. Cãci în moralã ºi în culturã fiecare trebuie sã o luãm
de la zero, sã le re-inventãm. Unii reprezentanþi ai statului îºi amintesc
de culturã doar în anumite momente festive, cu iz patriotard. Sau atunci
cînd trebuie sã demonstreze cã România produce ºi altceva decît
mitocãnie. Dacã la toate acestea mai adãugãm ancestrala lipsã de cuvînt,
ºmecheria endemicã, lipsa minimului caracter, a oricãrei înclinaþii etice
obþinem, în tuºe groase, tabloul unui popor a cãrui vocaþie nu poate fi
decît colapsul. Ne-am profesionalizat în faliment ºi în paseism trãit mistic, ne-am specializat în ridicatul braþelor a neputinþã ºi invocare divinã.
Dar nu miºcãm un deget mioritic pentru cel de lîngã noi, nu încurajãm
moralmente valoarea acolo unde firav se mai aratã. Pentru o corectã
aºezare a valorilor, România ar trebui rãsturnatã cu susul în jos. Sã scoatã
la ivealã tot ceea ce a ascuns în ultimele perioade de dictaturã a imposturii, de diabolicã ºi perversã contraselecþie valoricã. Numai cã românul,
în loc sã se cutremure, rîde de toate pînã dã... în bocet. Rîde donquijotesc la înmormîntãri ºi plînge hamletian la chefuri. Totuºi, România
are un anumit farmec poetic tocmai pentru cã, nefiind nimic sigur,
ferm, poate pãrea cã este orice. Se metamorfozeazã în funcþie de contexte, se adapteazã uºor la imprevizibil. Improvizeazã în fiecare zi istoria, o ia în fiecare clipã de la capãt. Ea îºi croieºte un destin chiar din neputinþa de a exista frenetic, imperativ. România eternã mizeazã strategic
pe efemeritate. A fi român, aºa cum spunea cineva, rãmîne tot o
meserie... Iar „patriotismul” înflãcãrat al vorbelor goale este încã o activitate rentabilã.
România prinde vitezã doar cînd merge la vale... Luatã serios la
refec, din ea rãmîn doar cîteva pietre funerare. La noi sînt cinstiþi doar
cei care nu au apucat sã fie necinstiþi. Ca atare, în fiecare zi ar trebui
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scris un „apel cãtre lichele”. Mã tem de momentul cînd nu o sã fie nimeni în postura moralã de a-l putea formula. În România ar trebui interzis timpul prezent. Nu suportã nici o realizare. Ca atare, unirea rãmîne,
din multe perspective sociale, un proiect încã de îndeplinit, mai mult
decît un ocazional festivism patriotard. Context în care o privire criticã
a trecutului, o analizã raþionalã a prezentului pot face mult mai mult
pentru configurarea viitorului decît o mascaradã grandilocventã. Lãsat
doar pe mîna politicului, centenarul va deveni un circ previzibil, cu pupãturi lãcrãmoase ºi bãtãi sonore de piepturi, toate agrementate cu mãreþe agramatisme ºi samavolnicii. De prea multe ori în istoria noastrã „na fost sã fie”. Bine cã acum o sutã de ani a fost sã fie, cã de nu era, nu ºtiu
ce ºi cum povesteam astãzi...
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Magda Danciu

Viaþa ca un text

Când Mircea Pricãjan mi-a oferit biografia lui Bruce Springsteen,
Born to Run, (tradusã de el), un volum impresionant, cu multe detalii
din viaþa cântãreþului american, mi-am amintit de discuþiile pe care le-am
avut cu mulþi ani urmã cu Mircea Horia Simionescu, invitat al unei ediþii
de toamnã a Zilelor Revistei Familia (ce vremuri am putut trãi!!!), când
acesta îmi explica felul în care ficþionalul îºi face drum ºi în jurnalul individual, mai ales dacã e vorba de o persoanã cunoscutã care ajunge sã fie
constant urmãritã de faptul cã într-o bunã zi cineva îi va citi paginile
scrise. Aceste lucruri se întâmplau când b/vlogul încã nu se inventase în
România ºi când discreþia, sfiiciunea, modestia, mai operau în rândul
creatorilor/consumatorilor de texte (de orice fel). Îmi plac
auto/biografiile, aºa cã m-am gândit sã examinez câteva titluri pentru a
urmãri acest gen de naraþiune, care pare tentant în zilele noastre (avem
tot mai multe vedete!!!) ºi am gãsit, în primul rând, cã bioficþiunea apare
definitã drept categoria care îmbinã imaginaþia creatoare ºi tehnicile
narative în scopul de a reda vieþi personale. Sursele electronice consultate pentru a gãsi o descriere adecvatã a bioficþiunii menþioneazã cã genul a debutat în literatura britanicã, bunãoarã, la sfârºitul secolului al
XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea prin romane care se bazau pe
vieþi ale unor oameni cunoscuþi – fãrã ca numele acestora sã fie menþionate –, romane semnate de George Meredith (Diana of the Crossways,
1885) sau Somerset Maugham (The Moon and Sixpence, 1919); genul a
devenit o opþiune distinctã pentru scriitorii secolului trecut (XX) care au
scris cãrþi ce se refereau explicit la vieþile unor persoane/personalitãþi.
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Mãrturisesc cã termenul mi-a fost sugerat de Petru Popescu la
întâlnirea gãzduitã tot de Revista Familia, când acesta vorbea despre
cãrþile sale Întoarcerea (2001) ºi Supleantul (2009) ca aparþinând genului de ficþiune biograficã pentru cã se recreau aici elemente din propria
sa existenþã, astfel organizate încât sã prezinte o naraþiune a unei vieþi
într-un amestec de fapte, sentimente, reflexii, impresii. Se admite cã relaþia dintre biografic ºi ficþional poate lua diferite forme narative, în
funcþie de tendinþele conþinutului de a fi factual sau istoric, sau de a opera o selecþie a informaþiilor sau o cenzurare a trecutului prezentat,
sau o anumitã opþiune pentru alegerea, pãstrarea, atribuirea de roluri
personajelor din roman.

SPECTACOLUL VIEÞII
Un personaj din ultima carte a uneia dintre autoarele mele preferate, Elizabeth George, face urmãtoarea constatare, de o mare simplitate, asupra autobiografiei: „Întreaga viaþã a unui om este o autobiografie (...) Nu conteazã dacã e scrisã sau nu. Ceea ce intrã în ea (...) asta
conteazã. (...) Este o autobiografie pentru cã o scriem noi înºine”
(George, 2015: 664-5, trad. mea). Definiþia datã de Dexonline este ºi mai
simplificatã: autobiografia este o scriere literarã aparþinând genului
epic, în care autorul îºi povesteºte viaþa; este biografia unei persoane,
scrisã de ea însãºi sau mai pe înþelesul ºcolarilor, e o scriere literarã (deci
nu un CV!) în care autorul îºi povesteºte viaþa.
Cartea lui Petru Popescu, Întoarcerea (2001), relateazã într-adevãr
o parte din viaþa autorului, anume acele momente care i-au modelat ºi
format destinul ºi pe care, evocându-le din depãrtarea de timp ºi spaþiu
a prezentului auctorial, le vede ca fiind acea parte nevãzutã a sinelui ce
„zace undeva în miezul meu, poate în oasele mele, amestecatã cu mãduva
lor, ori rãspânditã printre celulele care-mi alcãtuiesc trupul”, fiind totuºi
cunoscutã în profunzime „pentru cã este temelia fiinþei mele”
(Popescu, 2001: 13). Bruce Springsteen scrie Born to Run (2016) pentru cã este, asemenea cântecului cu acest titlu, „povestea mea”, o poveste generatã de experienþa sa de star rock’n’roll, de muzica acestui stil,
o poveste în care o lungã înºiruire de fapte ºi date exacte se îmbinã cu
„sondarea originilor poveºtii”, pentru care el a luat „drept coordonate evenimentele din viaþa mea care cred cã au definit aceastã poveste, precum ºi activitatea mea profesionalã” (Springsteen, 2016:7).
Autobiografiile sunt dominate de nevoia autorilor de a re/prezenta adevãrul; drept urmare, ele includ evenimente care se organizeazã
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secvenþial, pentru a stabili o relaþie logicã între ele ºi pentru a descrie cât mai
bine spiritul locului ºi al istoriei de care
se leagã viaþa narativizatã. Petru Popescu
revine în spaþiul originar nu doar prin
cuvinte, cãci „acea realitate nu sãlãsluieºte în cuvinte, ci... în mirosuri ºi sunete, în contactul cu anumite obiecte, în
amintirile corpului meu, legate de an anume an, un anotimp ori o clipã a zilei
sau a nopþii. Este de fapt un sentiment
existenþial a ceea ce eram în trecut.” (Popescu, 2001:14).
Metamorfozele devenirii lui Bruce
Springsteen sunt structurate concret în
trei pãrþi (Devenirea, Born to Run, Dovada vie) ce trebuie sã acopere traseul
parcurs de autor în „cãutarea” propriului eu, produs al unui context social ºi
politic definit, aºa cum dovedeºte ºi
munca sa care „descrie cu mult sentiment un stil de viaþã cunoscut, viaþa
mea, viaþa familiei ºi a vecinilor mei” ºi sã
dea rãspuns unor întrebãri esenþiale:
„Nu voiam sã fug. Voiam sã mã integrez.
(...) Voiam sã înþeleg. Ce forþe sociale
þinuserã prizonierã viaþa pãrinþilor mei?
De ce era totul aºa de greu? În cãutarea
mea, aveam sã estompez graniþele dintre
factorii personali ºi psihologici, care îngreunaserã atât de tare viaþa tatãlui meu
ºi problemele politice care marcaserã
viaþa clasei muncitoare pe tot cuprinsul
Statelor Unite. Trebuia sã încep de undeva. Eram hotãrât sã fiu vocea empaticã ºi
luminatã a raþiunii ºi rãzbunãrii pentru
vieþile chinuite ale pãrinþilor mei. Asta s-a
concretizat prima datã în Darkness on
the Edge of Town”( Springsteen, 2016:
297).
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Referindu-se la arhicunoscutul volum al lui Joyce, Portretul artistului în tinereþe, Wayne C. Booth observa cu justeþe cã „cei mai mulþi romancieri «autobiografi» întâmpinã probabil dificultãþi în stabilirea gradului de eroism al eroilor lor, cititorii fiind convinºi de seriozitatea ideii
cã „evocarea realitãþii constituie un þel suficient în artã” ºi cã ei s-ar putea
lesne identifica, în pofida distanþei, cu autorul, deoarece „chiar dacã
autorul ºi cititorul trebuie sã difere în interpretare, ei pot împãrtãºi sentimentul realitãþii evocate” (Booth, 1976: 392-3). Springsteen îºi dezvãluie, în mai multe rânduri, laturi intime, adevãruri neexplicate anterior,
urmãrind atent ascensiunea sa artisticã; în cazul sãu, cititorul aflã cã
viaþa omeneascã, aºa cum spune Booth, este cu certitudine „mai înainte
de toate un spectacol, o ocupaþie ºi un divertisment pentru ochi” (72)
cãci „cu fiecare concert eram un om nou într-un oraº nou, cu toatã viaþa
ºi posibilitãþile vieþii aºternându-mi-se la picioare. O bunã parte din existenþa mea am cãutat în zadar sã recreez acest sentiment zi... dupã... zi.
Poate ãsta-i blestemul unei minþi creatoare. Sau poate þine de «mecanismul lãuntric» al fiecãruia” (Sprinsgteen, 2016: 308).
Este un fapt comun sã ne gândim la un autor ca la cineva care ni
se adreseazã, care doreºte sã fie citit, ºi care face ce poate spre a se face
lizibil. Cartea lui Petru Popescu începe prin certificarea acestui fapt:
„Ascultã-mã. Auzi-mã. Aceastã voce, care este a mea, se înalþã din adânc”
(Popescu, 2001: 13) ºi acest fapt se face simþit pe tot parcursul povestirii
unei vieþi care, la momentul confesiunii, este împãrþitã între douã lumi,
douã oceane ºi douã culturi, autorul ambiþionându-se sã rãmânã constant ºi iremediabil legatã de þara de origine, România, cu „câmpiile ºi
drumurile ei, munþii ºi trecãtorile, locuri de glorie rãscumpãratã cu
sânge, prea mult sânge”, o þarã care acum „m-a fãcut doar sã zâmbesc” la
gândul a ceea ce dobândise, anume, „o profundã ºi totuºi aproape inexprimabilã înþelegere a celui ce am fost” (399).

TEHNICI DE INTRUZIUNE
Reflectând asupra vocii auctoriale, constatãm cât de prezent ºi de
implicat este alter ego-ul scriitorului în exemplul autobiografiilor, deºi,
trebuie sã admitem, el este distinct de omul real, pentru cã, perceptibil,
acesta îºi creeazã o versiune superioarã a eului sãu; emoþiile, judecãþile,
experienþele lui, apoi suma faptelor cuprinse în economia cãrþii, toate
acestea reprezintã materialul care asigurã credibilitatea eroului ºi a
operei respective. Schimbarea registrului auctorial marcat de scrierea
unei biografii nu eliminã elementele constituente ale auto-povestirii, ci
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le completeazã prin parcurgerea de surse istorice suplimentare ºi de
accentuarea dimensiunii logice ºi cronologice în devenirea sinelui:
„origine, începuturi, principii, motiv, cauzã, scop, realizare” (Lestinen et
al., 2004, 12-3).
Pentru prozatorul David Lodge, a relata viaþa complexã ºi complicatã a lui H.G.Wells a însemnat un amplu proces de comentare ºi analizare, utilizând documente istorice, portretistice, literare, personale pentru a re/crea exsitenþa lui. Dupã explicaþiile DEX-ului (din nou, minimale), romanul lui Lodge s-ar situa la graniþa dintre o biografie romanþatã („povestirea literarã sau literaturizatã a vieþii unei persoane celebre”) ºi una socialã („metodã de înregistrare a experienþei de viaþã a
indivizilor utilizatã în studierea unor fenomene psiho-sociale, precum
adaptarea ºi integrarea social-culturalã, în vederea prezentãrii cât mai
veridice a vieþii acestora în condiþiile social-economice concrete”),
reuºind sã construiascã un gen de „ficþiune suprapusã unei alte probabile ficþiuni” (Lupan, 1988:5), ºtiut fiind cât de mult diminueazã orice
comentariu autenticitatea unei relatãri.
Paragraful final al cãrþii lui Springsteen cuprinde o mãrturisire: „E
lucru ciudat sã scrii despre tine însuþi. La urma urmei, e o poveste ca oricare alta, povestea pe care o decantezi din evenimentele vieþii tale (...).
Când îºi asumã un proiect precum acesta, scriitorul face o promisiune:
sã îi arate cititorului ce este în mintea lui” (Springsteen, 2016: 560).
Aceeaºi negociere între scriitor ºi cititor are loc ºi atunci când Lodge
absoarbe biografia lui Wells în cartea sa, cu un maxim efort de exactitate ºi sinceritate, reuºind sã-ºi pãstreze personalitatea proprie, stilul,
originalitatea prin care este re/cunoscut de publicul sãu fidel. Într-un
adevãrat spirit de interautorialitate, Lodge se apropie de protagonistul
sãu prin interviuri imaginare care îl aduc pe acesta în lumina prezentului ºi a dialogicului:
„— Aºadar, când ºi unde te-ai nãscut?
— Pe 21 septembrie 1866, la Atlas House, pe Bromley High Street
(...) la vreo zece mile sud de Londra (…).
— Care e prima ta amintire?
—Mã uitam în sus, prin fereastra cu zãbrele de la bucãtãria noastrã,
la picioarele oamenilor care treceau pe trotuar (...).
— ªi care consideri cã ar fi cel mai important punct de cotiturã din
viaþa ta?
— Plecarea de acolo.” (Lodge, 2011: 46 et al)
Autenticitatea ºi credibilitatea textului sunt cãutate prin formule
narative complexe, în care selectarea secvenþelor de viaþã intimã, major
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marcate de predictibilitatea eroticã a lui Wells, este juxtapusã unei
atente ºi exacte examinãri a comunitãþii literare în care acesta s-a dezvoltat, contrazis, a combãtut ºi a rezistat; suita de informaþii bio/bibliografice acoperã aceastã partiturã cu frecventele imersiuni în acele vremuri, vorbind bunãoarã, despre Henry James, care „locuia la o aruncãturã de bãþ în Rye ºi se aflau în relaþii amicale cu el (...) din ’98” (Lodge,
2011:132), sau despre alþi doi romancieri „în plinã afirmare care locuiau
în acelaºi colþ din Anglia, unde Est Sussex se întâlnea cu West Kent, ºi pe
care avu curând ocazia sã-i întâlneascã ºi sã-i simpatizeze: Ford Madox
Hueffer ºi Joseph Conrad, între care exista deja o relaþie de prietenie ºi
de colaborare reciprocã” (133), apoi despre americanul Stephen Crane,
descoperit „fiindcã James, Hueffer, Conrad ºi el însuºi locuiau toþi în
aceeaºi zonã, se pãrea cã era pe cale sã aparã o nouã coterie literarã ºi
pentru scurt timp li s-a alãturat Stephen Crane, tânãrul ºi strãlucitul
autor american al romanului Semnul roºu al curajului” (134).
Legãturile dintre scriitorii vremii erau asigurate în mare parte
prin susþinerea ºi încurajarea reciprocã, „[Wells] scrisese o recenzie
binevoitoare la dezastruoasa piesã a lui James, Guy Domville, iar asta
fãcu sã se înnoade între ei o prietenie bazatã pe admiraþie reciprocã ºi
(...) pe o binecuvântatã absenþã a rivalitãþii” (133), pe urmã „Wells i-a
recomandat cu cãldurã Aripile porumbiþei lui Arnold Bennet (...) a
inclus Potirul de aur în lista sa de «Cãrþi ale anului» pentru The
Bookman (...)” (204), respectiv, „James scrisese laude generoase ºi încântãtoare despre Kipps cu un an în urmã, ocazie cu care îl comparase
cu Dickens, Thackeray ºi George Eliot” (205). Mai exista însã ºi altceva
în relaþiile dintre aceºti scriitori, anume, un respect exprimat pentru
ideile ºi conceptele nou apãrute, cum a fost cel lansat de Henry James
într-o scrisoare – „Arta este cea care creeazã viaþã, creeazã importanþã,
lucruri de care noi sã þinem seama ºi pe care sã le folosim, ºi nu cunosc
nici un fel de substitut pentru forþa ºi frumuseþea acestui demers” (431).
Ca analist atent al vieþii lui Wells, Lodge formuleazã ºi un sentiment pe care trebuie sã-l fi avut scriitorii acelei generaþii în faþa valului
de inovaþii care asaltau proza britanicã în perioada interbelicã, generând o schimbare marcantã chiar ºi în viaþa literarã din Europa; efectul
acestei noi condiþii ale romanului au determinat momente de reflecþie
ºi de reevaluare din perspectiva lui Wells: „ca romancier eram o fosilã.
Scriitorii exprimentaliºti avangardiºti preluaserã frâiele în anii douãzeci
– James Joyce, D.H. Lawrence, Virginia Woolf. Totul era numai flux al
conºtiinþei, simbolism, mit, poveste mai puþin, idei nu prea (...). Pânã ºi
Dorothy Richardson începuse sã impresioneze lumea cu interminabila
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ei epopee introspectivã inutilã, Acoperiºuri þuguiate. Era teoria lui
Henry James despre roman dusã ºi mai departe, despre ficþiunea care
aspirã la condiþia poeziei lirice. Iar noilor scriitori le plãcea sã se defineascã prin opoziþie cu moºnegi demodaþi ca Arnold Bennet sau ca
mine. Eseul acela al Virginiei Woolf despre «Ficþiunea modernã», de pildã, ne acuza cã suntem «materialiºti» – cu cât mai curând le va întoarce
spatele ficþiunea englezã, cu atât mai bine va fi pentru sufletul ei. (...)
Lawrence l-a atacat straºnic pe Galsworthy, care era adesea socotit în
acelaºi grup cu noi, iar mie mi-a cãlcat în picioare Lumea lui William
Clissold, cel mai ambiþios roman al meu din anii douãzeci, în The
Calendar of Modern Letters” (445).

AºADAR...
Narativizarea unei vieþi, petrecutã la persoana întâi sau a treia, este
procesul prin care autorii acesteia creeazã platforme motivaþionale ºi le
oferã cititorilor exemple de poveºti adevãrate care, în viziunea biografului Nigel Hamilton, sunt în creºtere exponenþialã pe piaþa cãrþii explicabilã poate prin faptul cã ajung sã fie mai neaºteptate ºi mai impresionante decât orice ficþiune tipicã ºi prin faptul cã folosesc persoane publice faþã de care cititorii manifestã atâta curiozitate (vezi Hamilton,
2016).
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Geografia insondabilului
Antonio Damasio,
Sinele. Construirea
creierului conºtient,
Humanitas, 2016

„Cum face creierul mintea conºtientã?” - iatã o întrebare simplã la
care este inimaginabil de greu sau chiar (deocamdatã) imposibil de
rãspuns. Dacã explicaþiile pentru neverosimilele depãrtãri cosmice în
spaþiu ºi în timp, ori pentru infinitul infra-scopic din adâncurile nevãzute
ale substanþei, dacã ecuaþiile cu înfãþiºare de miracol ale invaziei planetare
a celulei vii încep sã capete anumite contururi momentan acceptabile pentru gândire, lumea misterioasã a produsului materiei cenuºii, în pofida
avansurilor considerabile recente ale domeniului, continuã sã se retragã
ezoteric îndãrãtul propriilor umbre. E firesc atunci ca întreaga istorie a
gândirii ºi cercetãrii, pe filonul Anaxagora-Platon-Descartes-Bergson ºi
chiar C.G. Jung împreunã cu numeroºi cercetãtori contemporani în
neuroºtiinþe sã considere nous-ul, ideile, raþiunea, spiritul sau oricum i-om
spune drept entitãþi independente de materie, extra-corporale. Drept
fenomene substanþial, esenþial diferite, a cãror întâlnire temporarã cu corporalitatea în fiinþa omeneascã seamãnã mai degrabã cu setarea de cãtre
un programator invizibil a softului în mãruntaiele unui calculator. Nu la fel
gândeºte ºi renumitul cercetãtor de la Universitatea Californiei de Sud,
Antonio Damasio (n. 1944, Lisabona), pentru care legile evolutive darwiniene ºi procesele electro-chimice din scoarþa cerebralã, ca grandios
administrator al imensei uzine a vieþii care e organismul, sunt singurele
responsabile pentru ivirea civilizaþiei umane într-un colþiºor minuscul al
universului. În care „calculatorul”, în încrâncenata ºi eroica sa creºtere de
la un primitiv abac, ºi-a inventat ºi „upgradat” în permanenþã singur programele. Ori, dupã metafora sa, reprezentaþia orchestrei ºi-a construit treptat dirijorul. „Întreaga þesãturã a minþii conºtiente e creatã din acelaºi mate-

125

Horia Al. Cãbuþi
rial – imaginile generate de capacitãþile cartografice ale creierului” (p.
212), rezumã într-o exprimare laconicã profesorul portughez al cãrui crez
cu privire la materialitatea exclusivã a conºtiinþei, în pofida unor teritorii
uriaºe încã neexplorate, este de neclintit. Negând categoric „abisul intuitiv
dintre lumea mintalã ºi cea fizicã” (p. 108).
Precizãm din capul locului cã volumul de faþã este o monumentalã
nebuloasã. Începînd de la termenul utilizat în aproape fiecare paginã, cel
de pattern (lit. model, eºantion, probã, tipar) al activitãþii organismului viu,
definit cam aºa: „Patternurile reprezintã lucruri ºi evenimente situate în
afara creierului, fie în corp, fie în lumea exterioarã, dar o parte dintre ele
reprezintã ºi prelucrarea de cãtre creier a altor patternuri” (p. 27). În mare
termenul acoperã noþiunea de hartã neuronalã, dar nu numai. Semnalul,
deºi cititorul nu-ºi poate da seama decât eventual dupã o reluare a lecturii
cãrþii, e limpede: nu doar creierul ºi corpul sunt legate indestructibil într-o
unitate, ci ºi aceasta cu mediul în care vieþuieºte ºi, prin extensie, cu agregatul cosmic. Nimic nu este de sine stãtãtor, totul se întrepãtrunde, impregnat de modele, de imagini (nu doar vizuale, ci cuprinzând integral domeniile perceptive), de provocãri ori reacþii care circulã în toate sensurile posibile, hãlãduind prin nevãzutele circuite neuronale, trecând prin viscere ºi
habitate, apoi pãtrunzând pânã în adâncurile elementelor. Un fel de panteism spinozian, unde spiritul divin, apatrid din punct de vedere doctrinar,
se manifestã sub forma difuziei unei emanaþii subtile în fiecare pãrticicã
din alcãtuirea lumii. Damasio o secularizeazã, stabilindu-i obârºia în regnul
viu ºi asemunid-o sentimentelor, adevãrat catalizator al interacþiunii creier
– lume, cãrora le conferã în aceeaºi paradigmã nebuloasã de definire când
statutul de imagine, când cel de percepþie ori de misterioase umbre mentale ale emoþiilor primare (în special în volumul anterior dedicat analizei
sentimentelor, În cãutarea lui Spinoza, Humanitas, 2010). Oricât de vagã
ar fi explicaþia, rolul lor esenþial este dat mai ales de forþa „strãmoºilor” lor,
sentimentele primordiale, care „nu rezultã din nimic altceva decât din corpul viu ºi precedã orice interacþiune între mecanismul reglãrii vieþii ºi un
obiect oarecare” (p. 119). Ceea ce le transformã în nucleul ce stã la baza
construcþiei minþii conºtiente. Chiar ºi sediul lor fiziologic, în trunchiul
cerebral, partea cea mai veche a creierului la scarã evolutivã, le atestã
importanþa istoricã ºi funcþionalã: orice schimbare în configuraþia parametrilor corpului ori în proximitatea organismului creeazã în structura
respectivã o imagine ce declanºeazã o emoþie elementarã – durere, teamã,
atracþie, furie etc. - a cãrei simþire naºte îndatã reacþia oportunã de
menþinere ori restabilire a homeostaziei (vieþuirea între limitele unor parametri biochimici optimi) creaturii. Spunem creaturã întrucât sentimentul
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în sens damasian caracterizeazã toate fiinþele la care s-a dezvoltat chiar ºi un
rudiment de creier.
Aici ne apropiem de conceptul central ce dã titlul lucrãrii. Apariþia
sentimentelor primordiale este semnul emergenþei aºa-numitului protosine, punctul nodal al evoluþiei, în care se face trecerea de la vieþuirea sub
incidenþa strictã a unor factori chimici legaþi de metabolism ºi
supravieþuire ai organismelor simple la categoria celor complexe, ce încep
sã îºi perceapã individualitatea, sã-ºi organizeze existenþa, sã se preocupe
de obþinerea homeostaziei, a stãrii de bine, noþiuni pe care cercetãtorii le
comprimã în conceptul de valoare biologicã. Protosinele este generatorul
sentimentelor primare prin care organismul se racordeazã la mediu, iar
prin însãºi interacþiunea cu acesta este generatã treapta urmãtoare (care
nici ea nu prea iese din haloul nebulozitãþii), cea de sine-nucleu, „creat prin
conectarea protosinelui modificat cu obiectul care a cauzat modificarea”
(p.229). Ceea ce induce o amplificare a dinamicii întrucât lucrul sau
fenomenul modificator nu este static, creând noi input-uri, generând alte
ºi alte schimbãri, noi reacþii, º.a.m.d. Sinele-nucleu este practic un protosine
devenit „protagonist”, jucãtor semi-conºtient posedând deja abilitãþi
sporite în sângeroasa partidã a vieþii. Este capabil de-acum sã ia unele
decizii neautomate legate de propria existenþã, sã memoreze un numãr
restrâns de situaþii pe care le poate ulterior utiliza în actul supravieþuirii. Iar
„laboratoarele” ce-l produc se mai extind cu niºte încãperi de tranzit
(hipotalamus, talamus, amigdalã, insulã etc.) pentru a-i cuprinde impetuoasa frenezie în procesarea ºi stocarea a ºi mai multe informaþii ºi imagini
ale lumii.
În fine, ajungem la treapta cea mai înaltã, la sinele propriu-zis, sau
autobiografic, ce apare în formã incipientã chiar ºi la câteva specii de
mamifere superioare, dar este desãvârºit ºi adus la stadiul de eminenþã în
creierul uman. Creier cãptuºit de-acum cu inegalabila subtilitate a cortexurilor, acele straturi superioare de circuite neuronale labirintice numite
popular materia cenuºie. Este faza în care sinele-nucleu, în permanentul
sãu dans informaþional cu obiectele interne sau externe, devine cunoscãtor, conºtient pe de-a-ntregul de unicitatea sa specialã în raport cu mediul,
pãtruns de sentimentul „cã sunt viu”, având la dispoziþie o vastã bibliotecã
de imagini ºi amintiri, cu abilitatea de a crea hãrþi prezente sau chiar anticipative în sprijinul deciziilor de luat. Hãrþi de uimitoare precizie ce prezintã
în fiecare moment al veghei (uneori ºi în somn) imaginea completã a stãrii
organismului ºi topografia spaþiului înconjurãtor. O detaliatã geografie
neuronalã ce sondeazã ºi parametrii splinei sau aciditatea stomacalã, ºi poziþia faþã de diverse pericole ori atracþii din preajmã precum ºi miresmele
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pãdurii, vuietul vântului ori strãlucirea lunii. Toate însoþite de sentimentele
de fundal þâºnite din trunchiul cerebral ce însoþesc absolut orice pas existenþial, de simþirea de cãtre organism a tuturor ipostazelor ºi interacþiunilor. Capabil de asemenea sã le prelucreze ºi sã le stocheze pe termen lung
în funcþie de importanþa lor. „Sinele autobiografic este autobiografia
devenitã conºtientã. Ea se inspirã din întreaga noastrã istorie memoratã,
recentã ca ºi îndepãrtatã” (p. 237). Formulare destul de cripticã, mai ales cã
în paragraful urmãtor Damasio vorbeºte despre viaþa dublã a sinelui autobiografic, de componenta sa ascunsã conºtienþei, pãstrãtoare a unei puzderii de imagini menþinute în stare de latenþã, pe care le reactiveazã când
ºi dacã este necesar ori le supune unor procese de reevaluare sau reorganizare când experienþa vieþii în desfãºurare impun astfel de acþiuni. Imagini
de o putere redutabilã, ocupând spaþii de depozitare mai mari decât cele
rulate în activitatea de la luminã, însoþite ºi de un arsenal întreg de emoþii
ºi sentimente. Acest amestec nu este tratat însã în termenii psihanaliºtilor
ce asemuiesc spaþiul inconºtientului cu un cazan sub presiune gata sã se
nãpusteascã oricând ºi mereu asupra raþiunii cu cele mai distructive forþe.
Damasio utilizeazã cu precãdere termenul neconºtient, probabil tocmai în
intenþia acestei delimitãri. Dimpotrivã, regulile ce guverneazã partea
întunecatã a minþii sunt mai degrabã raþionale, logice, apte sã întemeieze
comunicãri mult mai blânde între teritorii decât zbuciumatele impulsuri
freudiene. Canalele de comunicare între conºtiinþã ºi neconºtient sunt
similare punctelor vamale dintre þãri prietene ºi permit þâºnirea ce
împinge deja lucrurile pe un nivel de excelenþã: manifestarea intuiþiei, a
imaginaþiei ºi naºterea artelor ºi a culturii.
Este apogeul. Punctul critic în care Natura, daca e sã o personificãm,
a izbutit dupã miliarde de ani de strãdanii sã-ºi confecþioneze „naºul” ºi nu
se ºtie cât de încântatã e de realizare... Circumvoluþiunile de-acum grele de
raþiune, informaþie ºi capabilitãþi au fasonat aºanumitul sine rebel, cel ce a
început sã punã cu tot mai puþinã timiditate întrebãri „insolente” cu privire
la întregul mecanism. „E începutul drumului cãtre un rãspuns rebel, deºi
imperfect, la dictatele unei naturi nepãsãtoare” (p. 319). Este momentul în
care „conºtiinþa umanã creeazã posibilitatea de a pune la îndoialã metodele
naturii” (p. 318). În fapt este sublimul drum deschis cãtre capodoperele
filosofiei, muzicii, literaturii, artelor plastice ºi arhitecturii. ªi, în paralel,
cãtre evoluþiile ºtiinþelor ºi tehnologiei. Aruncând o privire fulger în urmã,
totul a plecat de la lupta pentru pãstrarea homeostaziei care la organismele
monocelulare însemna câþiva parametri de temperaturã, presiune, umiditate ºi compoziþie chimicã în limitele cãrora eucariotele metabolizau ºi se
puteau reproduce. ªi a ajuns la ceea ce Damasio numeºte homeostazie
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socio-culturalã ce implicã „un nivel mai ridicat decât este nevoie pentru
supravieþuire ºi care conduce mai consecvent la starea de bine” (p. 324).
Ceea ce înseamnã posibilitatea de a vieþui cu perioade mai lungi sau mai
scurte de bucurie ºi plãcere, cu momente de rãsfãþ sau de rafinament
furnizat de artã ºi culturã, cu mari satisfacþii intelectuale legate de avansul
cunoaºterii ºi înþelegerii universului. Cu etape de înfloriri spectaculoase
deºi restrânse ca areal ale unor civilizaþii dar ºi, ca indezirabil revers, cu
înspãimântãtoare episoade dominate de crime, rãzboaie, terorism, oprimare, sãrãcie extinsã indusã, raiduri de pustiire, genocide ºi tortúri.
Este, cum am zis, o carte nebuloasã, dar vina nu aparþine celui ce o
semneazã. Dimpotrivã, e printre puþinii mari cercetãtori ºi în acelaºi timp
autori ai domeniului desãvârºit de onest. Care nu dã verdicte dupã câteva
experimente ce sunt prin natura însãºi a obiectului de investigat strict limitative. Care nu se repede sã stabileascã conexiuni savant-inginereºti între
comportament ºi fiziologie, între geniu ºi celulã. Care se îndoieºte în permanenþã de orice pas în stabilirea unor legãturi certe între anumite manifestãri psihice ºi ariile neurologice concurente în producerea lor. Dovadã,
multitudinea de formulãri de tipul: „poate”, „e posibil sã”, „eu cred cã” etc.
Disciplina e în schimb cea nebuloasã, cu toatã aparatura de imagisticã
apãrutã în ultimii ani, ori cu descifrarea secretelor numeroaselor maladii
cerebrale – în spor îngrijorãtor – ce permit localizarea funcþiiilor ºi atribuþiilor a tot mai multe regiuni ale colosului numit creier uman. Complexitatea
sa zdrobitoare face imposibilã punerea chiar ºi a celui mai simplu gând în
termenii vreunei ecuaþii somatice. Cea mai simplã decizie, cea a ridicãrii
unei mâini spre exemplu, este rezultatul unor mecanisme electro-chimice
care implicã zeci de macro-zone cerebrale ºi miliarde de conexiuni sinaptice într-un uragan fulgerãtor ºi neverosimil de curenþi, substanþe, neurotransmiþãtori, activãri ºi dezactivãri, impulsuri, dispoziþii ºi feed-back-uri,
evaluãri, rãzgândiri, reevalurari, dezbateri ºi renunþãri pânã când, în cele
din urmã, un impuls simplu þâºneºte prin mãduva spinãrii ºi se îndreaptã
biruitor cãtre muºchii deltoizi. În ce termeni s-ar putea atunci descrie procesele necesare chiar ºi pentru rezolvarea unei ecuaþii algebrice simple?
„Ideea cã înþelegem bine ce este ºi ce face creierul e o purã nebunie” (p.
294). Iatã una dintre cele mai optimiste concluzii ale volumului. Pentru cã
aceastã nebunie este fermentul indestructibil care de douã-trei mii de ani
cãlãuzeºte în permanenþã mintea prin salturile ei esenþiale înspre cunoaºtere.
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O cãsãtorie
cu final
fericit

Programatã la începutul lunii martie pe scena Teatrului Clasic
,,Ioan Slavici” din Arad, Sãptãmâna comediei a propus un repertoriu
variat, dedicat iubitorilor acestui gen dramatic: Oraºul nostru dupã
Thornton Wilder, Geniul crimei de George F. Walker, Cãsãtoria de N.V.
Gogol*, Tache, Ianke ºi Cadîr de Victor Ion Popa, Cerere în cãsãtorie
dupã A.P. Cehov, Flori de minã de Székely Csaba ºi Gaiþele de Alexandru
Kiriþescu. Cu acest prilej, s-a reafirmat prospeþimea comediei, care, departe de a fi o creaþie facilã, surprinde continuu prin nuanþe, rãsturnãri
de situaþii ºi strategii demne de cea mai subtilã ºi complexã construcþie
dramaticã. Tematica evenimentului nu ni se pare întâmplãtor aleasã, în
mãsura în care lumea poate fi re-creatã prin râsul robust ºi tandru, transfigurat artistic sub semnul bunei dispoziþii ºi al unei superioare înþelegeri faþã de natura umanã. Ne-am oprit asupra piesei Cãsãtoria de
Nikolai Vasilievici Gogol, pusã în scenã de Laurian Oniga, regizor
prezent cu încã douã piese în programul evenimentului (Tache, Ianke
ºi Cadîr ºi Gaiþele). Spectacol înscris de mai bine de 5 ani pe afiºul tea* Cãsãtoria de Nikolai Vasilievici Gogol

Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad
Regia: Laurian Oniga
Costume: Indre Colta
Decor: Laurian Oniga
Distribuþie: Oltea Blaga , Carmen Butariu, Liliana Balica, Florin Covalciuc,
Constantin Florea , Sorin Calotã, Dan Covrig, Roxana Sabãu, Cãlin Stanciu,
Doru Nica, Robert Pavicsits
Spectacol vizionat în 3 martie 2018
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trului arãdean, Cãsãtoria demonstreazã încã o datã cã relaþia indicibilã
dintre o creaþie scenicã ºi publicul pe care l-a cucerit în timp devine un
adevãrat pandant al viabilitãþii sale. Teatrologia româneascã consemneazã mai multe producþii realizate de-a lungul timpului dupã textul lui
Gogol, dintre care amintim piesele montate de Sanda Manu - Teatrul
Naþional din Bucureºti în 1976, de Yuri Kordonsky - Teatrul Bulandra în
2003, de Matei Varodi - Teatrul ,,Alexandru Davila” din Piteºti în 2011, de
Alexandru Mâzgãreanu - Teatrul ,,Regina Maria” din Oradea în 2014 ºi de
Mihai Mãlaimare - Teatrul Masca în 2015.
Consultând fiºa de creaþie a lui Laurian Oniga, descoperim cã
studiile sale de regie au fost precedate de cele de arhitecturã. Nu ne
putem reprima curiozitatea ºi inevitabila întrebare: oare cum construieºte un arhitect lumea imaginatã de ochiul estetic al unui scriitor pasionat el însuºi de arhitecturã? Iar aici trebuie sã amintim, din capul locului, înclinaþia lui Gogol pentru frumosul înscris în esenþa artelor vizuale
ºi, în special, a arhitecturii vremii sale. De altfel, într-un articol din 1831,
intitulat Despre arhitectura vremurilor noastre, scriitorul rus nota:
,,Veacul nostru e atât de mãrunt, dorinþele noastre sunt atât de variate
ºi cunoºtinþele atât de vaste, încât nu ne putem concentra asupra unei
singure probleme din multe altele ce trebuie sã le rezolvãm ºi de aceea
ne irosim fãrã voie toate strãdaniile în lucruri mãrunte ºi jucãrii fermecãtoare. Noi avem minunatul dar de a face totul meschin.” În aceste
observaþii, publicate cu doar doi ani înaintea redactãrii primei versiuni
a comediei Cãsãtoria (1833), Gogol creioneazã primele tuºe ale umanitãþii ce populeazã lumea operei sale: funcþionari mãrunþi, mici negustori, locuitori de la periferia marilor oraºe, ofiþeri în rezervã, nutrind
încã nostalgia onoarei ºi datoriei imperiale, peþitoare abile ºi locvace,
fete de mãritat, cu tot atâþia pretendenþi pe mãsurã. Lipsiþi de idealuri ºi
aspiraþii, vieþuind într-un orizont limitat, fiecare dintre aceºti eroi
nutreºte convingerea cã întregul univers se rostuieºte în jurul axei sale
existenþiale. Autorul pare a ne transmite voalat cã istoria îºi continuã
imperturbabilã cursul, fãrã a þine seama cã isprãvile personajelor sale
sunt repetabile, ca într-un cerc închis al fiinþãrii, ºi cã nimic nu se poate
schimba în aceastã lume a marginilor repliatã spre sine însãºi (a se
vedea ºi obloanele închise spre interiorul casei), dacã nu se descoperã
cumva, ascunsã, vreo fereastrã de evadare.
Deºi opera integralã a lui Gogol se situeazã la convergenþa marilor
curente literare, comediile se disting printr-o mai limpede aºezare în
universul literaturii ruse din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, propunând o despãrþire de romantismul epocii ºi o apropiere de realismul
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critic, cu inserþii sociale ºi psihologice. Comediile lui Gogol au darul de
a deschide cutia Pandorei, proiectând societatea vremii în abisul unei
oglinzi ce-i redã cu fidelitate fizionomia ºi obiceiurile. Rareori publicul
dintr-o anumitã epocã a râs de sine însuºi aºa cum s-a întâmplat la piesele acestui remarcabil creator de viaþã. Râsul gogolian pune însã degetul
pe ranã, fãrã a îngroºa caricatural-grotesc defectele omeneºti. Perspectiva criticã e bine strunitã, iar acest lucru se observã ºi în viziunea regizoralã propusã de Laurian Oniga, crescutã în imediata apropiere a exigenþelor auctoriale. Spiritul veacului se rãsfrânge în costumele create
de Indre Colta ºi în inspiratul decor reconstituit chiar de regizor, ce
mizeazã pe simetrie ºi luminozitate, pe efectul planurilor largi ºi
spaþioase, în care aproapele ºi departele se contopesc în vâltoarea acþiunii ºi a dialogurilor pigmentate de umor revãrsat în doze bine cumpãnite. Peste peretele fals ce acoperã întregul fundal, lãsând deschisã
doar o uºã în poziþia centralã, se aºtern patru fotografii ale Agafiei din
diferite perioade ale vieþii sale, imagini ce-i vor suplini absenþa în anumite scene. Scaunele acoperite cu pânzã albã, fotoliile clasice, mãsuþa
simplã, toate evocã un interior modest ºi sobru, mai bine adaptat
provinciei decât marelui oraº.
Momentul se aratã foarte potrivit unei asemenea descãtuºãri de
energii interioare, de anticipãri ceremoniale, fiind marcat de strãdania
mai multor pretendenþi de a accede, prin cãsãtorie, la zestrea Agafiei
Tihonovna, interpretatã de Oltea Blaga, o actriþã ce-ºi dezvãluie multiple
tonalitãþi expresive. Cãsãtoria pare sã fi devenit, în preocupãrile tuturor,
mai mult decât o instituþie civilã întemeiatã pe un contract social. ,,Tot
trebuie sã te cãsãtoreºti pânã la urmã” afirmã Podkolesin (Florin
Covalciuc) în scena-prolog, conceputã ca un pretext ce permite glisarea
dinspre realitatea sãlii de spectacol spre ficþiunea scenicã. Sã ne reamintim cã autorul îºi pierduse speranþa în capacitatea contemporanilor sãi
de a se concentra asupra unei singure probleme. ªi aici, marele subiect
al zilei - cãci întreaga acþiune se petrece într-o singurã zi, la fel ca în
teatrul clasic - este eclipsat de dialoguri mãrunte topite într-o esteticã a
derizoriului, aducând mai bine la suprafaþã jocul personajelor, îndeosebi
al peþitoarei Fiokla Ivanovna, remarcabil interpretatã de Liliana Balica,
despre care credem cã nu exagerãm afirmând cã pare anume fãcutã
pentru acest rol. Peþitoare serioasã în lumea mahalalei situate în jurul
Sankt Petersburgului, ea recitã cu convingere ºi conºtiinciozitate tot ce
însumeazã zestrea Agafiei, zugrãvind casa ºi fizionomia fetei cu talentul
unui pictor al cuvintelor. Persuasivã, de o tenacitate demnã de invidiat,
Fiokla se dovedeºte pânã la urmã o foarte priceputã vânzãtoare de iluzii.
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Arina Panteleimonovna (Carmen Butariu), mãtuºa Agafiei, femeie simplã de la þarã, o considerã o mincinoasã. Cu toate acestea, Fiokla ºtie sã
pledeze atât cauza fetei, cât ºi a fiecãrui ,,pretandant” în parte. ªi e
nevoie de multã fantezie în aceastã meserie, fiindcã Agafia e mai degrabã antimodelul unei tinere aflate în pragul mãritiºului. Savuroasele replici ale domniºoarei valorificã resursele fonetismelor regionale,
sporind autenticitatea piesei prin recursul la particularitãþile de limbaj:
,,Mie-mi place mai tari florili care miroase mai tari: garoafa!” În mod
ironic, pânã ºi fundele turcoaz ale rochiei sale voluptoase, croite dintr-o
mãtase de culoarea rozului prãfuit, se asorteazã culorii obloanelor ce
acoperã ferestrele...
Privind situaþia din celãlalt unghi, observãm cã ºi pentru bãrbaþi
însurãtoarea poate fi pricinã de complicaþii ºi frãmântãri sufleteºti, ceea
ce face posibilã apariþia contrapuncticã a unui peþitor ad hoc, în persoana bunului prieten al lui Podkolasin. E momentul ca lui Podkolasin
sã i se arate calea, fiindcã, asemenea unui ,,butuc” insensibil, trebuie cernut prin sita unei educaþii matrimoniale. Mai tânãrul pretendent aplicã
diferite strategii de tergiversare, de amânare a transformãrii ipoteticei
cãsãtorii într-un dat concret, aºteptând sã i se gãseascã ,,una mai de soi”,
o partidã mai potrivitã condiþiei sale de funcþionar de rangul al ºaptelea.
Preferã existenþa vegetalã ºi lipsitã de responsabilitãþi, dizolvatã în nimicul cotidian ce i se pare mult mai prielnic ipostazei sale de celibatar. Regizorul nu descinde în adîncimile sufleteºti ale personajelor sale, ºi
foarte bine face, lãsându-le sã se exteriorizeze în ritmul lor firesc ºi în
tiparele propriei reflexii tipologice, construite mai degrabã din datele
de identificare socialã. Trecând cu uºurinþã de la halatul de casã la frac,
cu pãlãrie ºi manta, Podkolasin, mai mult luat pe sus de entuziastul sãu
amic, se prezintã în faþa fetei. Trofeul, trufandaua, ,,trandafirul”, ,,bomboana de fatã” numai bunã de mãritat ºi bine înzestratã, dupã spusele
Fioklei, Agafia îºi trãieºte, poate, singurele clipe de glorie ale vieþii sale.
Fiicã de negustor de breasla a treia, ea se aflã într-o situaþie unicã, aceea
de a alege între mai mulþi pretendenþi la mâna ºi zestrea sa. Într-o singurã dupã-amiazã nebunã, freneticã, s-ar putea întâmpla totul, în graba
arderii tuturor etapelor curtenitoare din peisajul matrimonial, aºa cum
observã Podkolasin: ,,Într-o jumãtate de orã vine chelnerul ºi gata! (...)
Într-o jumãtate de orã-i gata.”
Galeria pretendenþilor, îmbrãcaþi cu cele mai bune uniforme ºi
pregãtiþi cu câte un mic cadou-jucãrie, spre deliciul aproape copilãresc
al Agafiei, genereazã o cascadã de situaþii ºi de replici comice. Remarcãm gesturile largi, ceremonioase, prin care se oferã darurile, precum ºi
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ritualul ceaiului, la care participã gazda ºi pretendenþii, cu miºcãri lente,
la unison, asemenea unui singur personaj multiplicat. Cãsãtoria devine
o competiþie, un joc al norocului ºi al disimulãrii adevãratelor intenþii,
dar ºi un exerciþiu de negociere, care nu exclude raportul cât se poate
de prozaic dintre cerere ºi ofertã. Nicio efuziune sentimentalã nu tulburã luciditatea, calculele ºi interesele fiecãruia dintre cei cinci aspiranþi la mâna Agafiei. Mai mult chiar, Iajºniþa (Dan Covrig) inventariazã
sever, cu un aplomb aproape contabilicesc, zestrea fetei: casele, tacâmurile, albiturile... Singurul care nu-i gãseºte niciun cusur, mult prea credulul Jerakin, locotenent în rezervã de marinã, ar lua-o de soþie chiar ºi fãrã
zestre, declarându-se ,,mare amator de corpolenþã femininã”. Anucikin
(Cãlin Stanciu) impresioneazã, la rândul sãu, prin bonomie ºi printr-un
mic detaliu de stil, codiþa din vârful capului, ce-i conferã un aer voit
aventuros ºi boem.
Întreaga agitaþie a zilei, desele ieºiri ºi reveniri ale pretendenþilor,
ca dintr-un ghem încâlcit de intrigi, sunt motivate de ideea cã fiecare
om trebuie sã se cãsãtoreascã ºi sã intre în rândul lumii. Nu conteazã cã
unii dintre holtei ºi-au cam trãit viaþa de unii singuri ºi cã abia spre venerabila vârstã de 60 de ani se decid sã-ºi schimbe statutul civil. Acþiunea
se amplificã într-un crescendo dramatic, iar bunele intenþii ale lui
Podkolasin devin acum credibile. Pânã ºi el pare convins de propria
hotãrâre, dacã nu s-ar trãda chiar la mijlocul monologului, când toate
eforturile de convingere depuse de prietenul sãu se dovedesc, subit,
ineficiente. Îl observãm trecând prin toate stãrile, de la amânare,
negaþie, euforie, pânã la fuga din faþa iminentei cãsãtorii. Deºi este
ruºinoasã, fuga presupusului mire rãmâne singura alegere fericitã, ingenios articulatã pe estetica unei adevãrate comedii. Departe de a provoca
o dramã, actul în sine echivaleazã cu un firav semn de schimbare,
sãvârºit sfielnic într-o lume ce se descãtuºeazã lent, dar sigur, de vechi ºi
anchilozante obiceiuri. De sub mantaua regizoralã a lui Laurian Oniga
se întrezãreºte revelaþia geniului artistic al lui N.V. Gogol, care prevesteºte zorii modernitãþii literare.
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Parodia fãrã frontiere
Lucian Perþa

Mircea PETEAN

În fond, cine eºti tu, Maria
desigur cã despre mine este vorba mereu
când se discutã despre edituri premiate,
cã în mod clar. aproape nici eu
nu mai þin minte ºirul premiilor luate,
nu sã le transcriu, ºi sã le rostesc mi-ar fi greu
mi-am dorit de mult, încã de la Borºa ºi Moisei,
sã produc câteva modificãri – nu mã întrebaþi câte –
în arta poeticã optzecistã a acelor ani grei
ºi constat acum cu bucurie cã, uite,
o mulþime de critici recunosc asta ºi spun
cã pânã ºi dincolo de marginea marginii poeziei,
adicã în haiku, eu sunt foarte bun –
ca sã nu folosesc totuºi cuvinte mari, las modestiei
riscul de a umbla pe acest câmp minat
de aceea voi spune cã eu, carevasãzicã, cãlãtor de profesie
adevãrat,
mã voi gândi sã trasez ºi în poezie ,,Limes-ul” ce trebuie
trasat !
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Lucian Perþa
Marcel MUREªEANU

Despre erori
Erorile mari
se formeazã din micile greºeli cotidiene
pe care nu le ocoleºti sau nu le sari,
din capriciu sau din lene –
de pildã eu, ajuns la Teatrul de Pãpuºi
director,
n-am apelat la unchi sau mãtuºi,
nici scrisori cãtre prieteni, de zor,
n-am scris
fiindcã eram pregãtit pentru a greºi
ºi nu eram primul ºi nici cel din urmã ce ºi-a promis
cã o sã fie cãlãtor cu insomnii prin culturã…
dar vãd cã se face searã,
poate cã nu sunt eu cel mai în mãsurã
sã vã vorbesc despre erori,
avem pentru asta miniºtri, bunãoarã,
convingeþi-vã, dragi cititori !
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