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Adrian Popescu

Copilãria ca operã de
artã
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Copilãria este debutul nostru în viaþã, cum
îl facem aºa va continua traiectoria noastrã
existenþialã. Maiorescu are o metaforã
memorabilã, într-o viaþã fiecãrui om îi revine un
singur bloc de marmurã, depinde de om ce
destinaþie-i dã bucãþii sale de marmurã. Unul
singur ne este dat, deci, dacã-l stricãm, nu mai
primim altul. Dacã am început cu dreptul, se
spune, vom continua cum se cuvine. Existã,
totuºi, bine cã existã, unele reveniri, corecþii ºi
conversiuni, de la Augustin, sfântul cartaginez,
la convertirea unor pãcãtoºi, ca adolescenþi,
deveniþi asceþi la maturitatea lor intelectualã,
descoperind, dupã o viaþã dezordonatã, asceza
ºi ordinea pãcii interioare. Este revanºa
copilãriei, rãsturnarea produsã de forþele ei ben-
efice, ocrotitoare. “Dacã nu veþi fi precum copiii,
nu veþi intra în Împãrãþia cerurilor’’, ne avertiza
El. Copii, adicã, abandonându-ne iubirii
paterne/materne, fãrã resentimente sau gânduri
ascunse. Atât. André Maurois spunea într-o
monografie excelentã despre Chateaubriand
cã, de fapt, capodopera acestui romantic este
viaþa sa. Perfect adevãrat, puþini au ºtiut ca el
sã le ofere urmaºilor un profil mai  exact cizelat
de dalta destinului. Un monument, opera, omul,
copilãria asprã, gloria perenã a scriitorului…
Eminescu a avut fericirea copilãriei sale la
Ipoteºti, unde lacul cu nuferi galbeni sau
pãdurea au fost tainicele, preþioasele lui iniþieri
în ordinea lumii. Pãdurea, râul, stelele
deasupra lor, muntele, vieþuitoarele, comorile
firii, toate emanã o eternã prospeþime, pe care
copiii le pricep, chiar fãrã sã le înþeleagã, “abia-
nþelese, pline de-nþelesuri”. Cele modelate de
Creator sunt sursele de bucurie ale tuturor
copiilor, cei de altãdatã ºi cei de acum,
regeneratoarele resurse din vremurile grele ale
senescenþei, sau poate mereu.

O copilãrie seninã ne alimenteazã, ne
actualizeazã, ne potenþeazã cu energiile ei
miraculoase viaþa toatã. Revista noastrã a
constatat cu uimire cã mulþi autori din  diferite
generaþii ºi cu concepþiile literare cele mai
diferite au rãspuns cu plãcere, cu o
surprinzãtoare disponibil itate emotivã
solicitãrilor iniþiatoarei dezbaterii, Ruxandra

Cesereanu, de a referi despre etapa copilãriei
lor. Cerul senin, chiar dacã e mai senin în
amintire, marcheazã anii care se înºirã, mai
tensionaþi, inevitabil, mai târziu. Deducem din
multe rãspunsuri – copilãria înseamnã oricând,
pentru oricine, amintitul rezervor interior,
invizibil, inepuizabil, de prospeþime ºi de
inocenþã, fãrã de care ne simim nefericiþi sau
neîmplinti, frustraþi, sau nechemaþi la
spectacoul lumii. În copilãrie noi suntem centrul
lumii. Dorinþa de a fi noi, mereu, în centru
scenei, ni se iartã atunci, poate numai atunci.
Nu ºtim cã spectacolul de pe scena lumii se
repetã “alte mãºti, aceaºi piesã”. Crescând,
trebuie sã ne luptãm pentru aceastã efemerã,
vanã, vinovatã întâietate, cãzând în dialectica
hegelianã dintre stãpân ºi sclav, protagonist ºi
deþinãtor umil de rol secundar. Sau sã ne
resemnãm. Nu voi spune cã nu existã ºi o
cruzime, sau un egoism al copiilor. Nu voi
confunda,desigur, inocenþa cu puritatea, prima
e spontanã, cealaltã e distilatul eroic uneori al
voinþei, distilat periculos, ambiguu prin
potenþialul sãu totalitar-inclement. Dezvolt
dezinvolt aici o observaþie a lui Michel Tournier,
prozatorul meu preferat, nonangenarul izolat
într-o veche abaþie francezã. Nu confund  nici
candoarea, oarecum o trãsãturã a “neºtiinþei”
paradisiace, cu naivitatea care mi se pare natu-
ral-terestrã. Copilãria noastrã rememoratã
poate deveni o epopee sau o elegie, un tablou
epic dinamizat de forþe spirituale, sau unul
sumbru, strivit de resentimente, unele de
neºters dintr-o memoria chinuitã, ca a unui alt
Heathcliff, sau a unui terorist contemporan. De
la Proust “Multã vreme eu m-am culcat
târziu…” la copiii Americii boom-ului industrial,
gama acordurilor sau a dezacordurilor
biografiei cu ficþiunea e practic nelimitatã.
Copilãria are oricum tot ce este necesar pentru
a fi imaginea condensatã a unei viitoare vieþi
imaginate sau reale. Noi toþi facem din copilãrie
principala noastrã operã de artã, mai mult sau
mai puþin lucratã artistic, de la Creangã la Alain
Fournier, ne ataºãm de unicitatea sa mirabilã
ca de bunul nostru intim ºi inalienabil, identitar
ºi ireductibil.
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Ideea de a face la revista Steaua un grupaj
intitulat Scriitori, jucãrii, copilãrie am avut-o de mai
mulþi ani. ªi nu doar eu. Dar am þinut-o într-un
buzunar ascuns. Acum vreun an, Diana Krupensky
ºi Lucia T (cunoscutã sub porecla Terorista) iniþia-
serã ceva înrudit pentru o cãrþulie-antologie la
Editura Univers (proiectul a fost abandonat, în cele
din urmã, din pãcate). Când migãleam la ideea
acestui grupaj, mã gândisem la jucãrii (pãpuºi ºi
multe altele) ºi la relaþia scriitorilor cu acestea, în
copilãrie (ori la maturitate) fie ºi numai imagistic,
fotografic. Sau la scriitori aflaþi în relaþie cu jucãriile
copiilor lor. În cazul grupajului de-acum este vorba
despre confesiuni sau mici proze legate de jucãriile
din copilãrie. Mi-am dorit sã iasã un soi de album
comentat, de fapt, de aici ideea ca fiecare autor sã
trimitã o pozã cu sine (în copilãrie), precum ºi o pozã
cu una din jucãriile despre care e vorba în textul
sãu – (putând fi chiar un desen personal – y compris
unul vag –, dacã jucãria cu pricina nu mai exista
spre a fi fotografiatã). Nu am exclus nici fragmentele
de mãrturie ale unor autori care deja scriseserã în
cãrþile lor publicate despre jucãriile din copilãrie
(romane, memorialisticã etc.). Ca „fotograf” central
ºi proustian al albumului de faþã m-am bucurat de
fiecare text ºi de fiecare imagine primitã ca de niºte
„jucãrii“.

Fragmentele ºi pozele prezente în albumul
acesta de epocã au fost inserate dupã ritmul în care
au fost trimise ºi recepþionate.

Ruxandra Cesereanu

(

(
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A fost a doua mea dragoste ºi cea mai mare.
Dimineaþa, cînd mã trezeam, mã uitam mai întîi sã
vãd ce face, iar apoi, pînã seara, eram nedezlipiþi.
Mîncam cu ea, vorbeam cu ea, mã jucam alãturi
de ea cu maºinuþe sau trenuleþe sau indieni ºi cow-
boy din plastic. O iubeam sincer, profund ºi total,
aºa cum orice femeie îºi doreºte sã fie iubitã. Nu
puteam sã-mi închipui fãrã Bubulina nici lumina
strecurîndu-se printre frunzele caisului din curte,
nici consistenþa rece a aerului de dupã asfinþit, nici
lãtratul bietului Azor, care încerca sã-mi atragã
atenþia de fiecare datã cînd ieºeam din casã,
alergînd, cu lanþul prins de o sîrmã, între magazia
de lemne ºi gard.

O primisem înainte sã împlinesc doi ani,
probabil de la bunicii mei, oameni de la þarã, fãrã
mare imaginaþie ºi adecvare în alegerea jucãriilor,
dar cu simþul dreptãþii ºi al justeþei. De fiecare datã
cînd îi cumpãrau o pãpuºã veriºoarei mele mai
mari, îmi dãdeau ºi mie una aproape la fel. Era o
Arãdeancã superbã, blondã, cu picioare cam
scurte, puþin curbate din genunchi, ºi obraji bucãlaþi.
Nu mai þin minte ce rochiþã purta iniþial, pentru cã
în majoritatea timpului am avut-o într-un déshabillé
din tricot alb-murdar, improvizat probabil de mama
mea, iar pe urmã goalã complet.Iar numele i-l
alesesem chiar eu, ignorînd bãnuþul de identificare
prins de încheietura mîinii mici, pe care toate fetele
de felul ei îl aveau la ieºirea din magazin. Pe vremea
aceea eram searã de searã pironit în faþa unui încã
tînãr TEMP 9 ºi nu scãpam nimic, de la
Teleenciclopedia la Invadatorii ºi de la desene ani-
mate la meciurile lui Cassius Clay cu Joe Frazier.
La puþinã vreme dupã ce am întîlnit-o, în timp ce
stãteam alãturi de ea la un film, am auzit acel strigãt
implorator, de un cabotinism perfect sincer, al lui
Zorba pentru Madame Hortense: “Bubulina!
Bubulina!”. ªi de atunci Bubulina i-a rãmas numele
ºi blondinei de lîngã mine.

Dragostea noastrã era perfectã, pentru cã ea,
Bubulina, era perfectã în imperfecþiunea ei. Îmi
cerea mereu sã-i spun poveºti, sã-i explic de ce
un tractoraº trece pe sub un pod, de ce se duc
cosmonauþii în cosmos, ce are înãuntru macaraua
verde sau de ce îºi freacã muºtele lãbuþele cînd
se aºeazã pe muºama. Dar, deºi era atît de
curioasã, nu avea niciodatã rãbdare sã mã asculte
pînã la capãt, mã întrerupea mereu ºi începea sã-
mi explice ea de ce Jean Gabin l-a pãlmuit pe
domnul acela, de ce sînt caisele dulci, de ce
noaptea se face frig ºi de ce nu e bine sã te joci cu
copiii pe care nu îi cunoºti. Era fermecãtoare, mai
ales cînd nu-i tãcea gura, ºi nu se compara nici pe
departe cu Bobocica, prima mea dragoste, care
mã pãrãsise cu cîteva luni înainte, cînd fata naºilor
fãcuse un coup de foudre ºi nu se lãsase pînã nu

plecaserã împreunã în lume.
Însã, oricît de dependent aº fi fost de Bubulina,

trebuie sã recunosc cã nu mã purtam prea bine cu
ea. Deºi eram nedezlipiþi, n-o þineam niciodatã de
mînã ºi nici n-o luam în braþe vreodatã. Oriunde aº

fi mers, fie doar pînã sub masã, fie la bucãtãrie, îmi
înfigeam degetele dolofane în claia ei blondã ºi aºa
o trãgeam în spatele meu pe covor. Cred cã îmi
era fricã sã o ating mai mult, dintr-o dimineaþã cînd
mã trezisem cu ea lîngã mine.De obicei dormeam
pînã tîrziu, iar înainte sã deschid ochii mã
rãsuceam prin somn, prindeam în pumn

T. O. Bobe

Bubulina
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permanentul larg al mamei ºi mai rãmîneam aºa
încã vreo douãzeci de minute. Doar cã atunci,
dupã ce mi-am înfipt degetele în coafura aflatã
alãturi, palma mi-a alunecat cãtre faþã ºi, în locul
rãsuflãrii cunoscute ºi calde, am dat de rãceala
cadavericã a unui obraz din plastic, complet
imobil. ªi bãnuiesc cã în dimineaþa aceea am avut,
pentru prima datã, intuiþia morþii. Mama plecase
pînã la chioºcul din vecini sã cumpere lapte ºi,
ca sã nu mã trezesc, mi-o strecurase pe Bubulina
în aºternuturi.

Mai mult ca sigur, din cauzã cã mã purtam atît
de rãu cu ea, a început cu timpul sã se
dezintegreze. Deja nu mai avea de multã vreme
nici o scamã din acel déshabillé, cînd ºi-a pierdut
un picior. Dacã îmi amintesc bine, o lovisem din
greºealã de sobã. Însã am iubit-o la fel ºi aºa,
ºchioapã, ºi i-am tras dupã mine prin casã, la fel

ca pînã atunci, oriunde aº fi mers, trupul gol,
asexuat, dar plin de sex-apeal ºi de urme
multicolore de cariocã. Apoi ºi-a pierdut ºi mîna
din partea opusã, dar dragostea mea faþã de
Bubulina a rãmas neschimbatã. Am iubit-o chiar ºi
dupã ce ºi-a pierdut trupul cu totul, într-o zi cînd m-
am grãbit sã trec din camera de toatã ziua peste
pragul înalt dinspre holul ce ducea la bucãtãrie. Am
ajuns la masã numai cu capul ei, încã strîngîndu-i
blondul în pumn.

Nu mai þin minte cînd ºi cum am fost convins
sã mã despart cu totul de Bubulina. ªi m-aº întreba
unde se duc Bubulinele cînd se duc, dacã n-aº ºti
cã plasticul din care fusese fãcutã rezistã în timp
ºi dacã n-aº fi sigur cã, fie ºi aºa, ruptã în bucãþi,
se aflã într-o groapã de gunoi a Constanþei ºi cã
încã îl aºteaptã pe cãpitanul de navã dintr-o
poveste pe care mi-a spus-o cîndva.

Veronica D. Niculescu

Nu m-am putut opri
niciodatã din
vorbitul pe voci
Am împrumutat de curând, pentru foarte scurt

timp, una dintre jucãriile mele preferate unui
personaj dintr-o povestire scrisã pentru o antologie
care nu a mai apãrut. Povestirea „Lampioane,
veselie” aºteaptã, alãturi de o alta – încã o
rescriere a unei povestiri de Cehov – sperând vag
cã vor face parte dintr-un volum care va continua
„Roºu, roºu, catifea”. Jucãria este Fifi, una dintre
maimuþele care îmi þineau de urât în copilãrie.
Aveam o mare pasiune pentru maimuþe, sigur cã
visam sã am una adevãratã, iar pânã atunci le
însufleþeam cum puteam pe acestea: fiecare
dintre ele avea stilul ei aparte, felul ei de a vorbi ºi
de a se purta. De exemplu, Toto obiºnuia sã dea
câte-o fugã noaptea tocmai la Luxemburg, ca sã
aducã niºte cârnaþi de casã excelenþi, afumaþi.
Anii ’80! Uca, cea din blanã naturalã neagrã,
vorbea în distihuri presupus inteligente; Humphrey
cel gri ºi uriaº, cu gura pânã la urechi, se posta în
faþa televizorului la Telejurnal ºi dãdea din mâini
batjocorindu-l pe Ceauºescu în lacrimile
publicului; Judy, „mama” lui Toto, cea dintâi din
ºir, cea mai înruditã cu maimuþa lui Tarzan,
probabil cimpanzeul meu muzã, mã însoþea peste
tot ºi a suferit o operaþie de coasere a botului, dupã
ce o sãrutasem cu mult prea multã dragoste: cu
toþi dinþii. Vorbea ºi ea cu o voce numai a ei. Bunica
din partea mamei, nemþoaicã, venitã la noi în ultimii
ani ai vieþii, m-a auzit maimuþãrindu-mã pe atâtea
voci ºi m-a certat cu un aer foarte serios: „Tu eºti
fetiþã mare, cum sã te prosteºti aºa!?” Din pãcate,
nu m-am putut opri niciodatã din vorbitul pe voci.

Fragment din povestirea „Lampioane,
veselie”:

„Când se vor stinge toate, toate, abia atunci
se va aprinde înãuntru licãrul tainic, ºi adormind

D o i n i þ a
va ajunge
acasã din
nou, nu  chiar
în vis, ci un-
deva prin
l a b i r in tu l
care leagã
o  l u m i n ã
stinsã de
alta, privind
d e g e t e l e
tatãlui cum
extrag oa-
se fine din
carnea peº-
telui alb ºi
ºorþul umed
al  mamei
adunându-
se în cute
hotãrâte în
poalã. ªi tot

aºteptând cu tâmpla proptitã de muºamaua cu
ciuperci, îndemnatã sã mãnânce, va simþi deodatã
marginea rece, metalicã, a patului de spital ºi va
înþelege cã nu e acasã, ºi-ºi va aminti cã nu mai
este acasã, ºi nici nu ºtie când ºi dacã o sã
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mai fie vreodatã acasã, asta nu i se spune,
acum e aici ºi asta-i tot ce existã. Însã, din
fericire, nu-chiar-visul este relativ uºor de
chemat  înapoi ,  evadarea se  face stând
ghemuitã pe o parte: iat-o, o fetiþã de cinci ani
pierdutã în aºternuturile albastre ale spitalului,
în-covrigându-se tot mai tare, ºi chiar poziþia
aceasta a trupºorului firav, curbura interioarã
a oaselor ºi a cãrnii purtând-o cãtre casã,
cãtre mamã, cãtre vocea acesteia ºoptindu-i
unei vecine la cafea cuvântul rahitic, rahiticã
adicã, un cuvânt ruºinos, blestemat, contestat
vehement, dar zadarnic, cu care poate c-au
început toate, ba nu, cu care s-au terminat
toate. Mama ridicã braþul ºi îi aratã vecinei cu
mâna aºa, un tobogan, un arc de cerc, o
scobiturã, aºa i-a zis medicul cã are coastele
Doiniþa, cu capetele curbate în afarã, de parcã
i-ar fi crescut niºte aripioare sub pieptul plat,
iar ãsta ar fi semn de rahitism ºi zice cã n-ai
încotro, trebuie internare. Dar ce-are asta de-
a face cu durerile de picioare ale fetei? Are?
Mama clatinã din cap ºi soarbe din cafea,
copila se retrage pâº-pâº pe holul mic, intrã
în dormitor ºi o ia pe Fifi în braþe. În aproape
visul ei, se întinde, ai crede cã se relaxeazã

de-acum, dar senzaþia de plutire dureazã doar
câteva clipe, fiindcã un mic zvâcnet anticipeazã
ceea ce fetiþa ºtie prea bine, acum încep
durerile nopþii, nevoia de a-þi întinde picioarele
mult, cât de mult poþi, cel mai bine ar fi sã te
tragã cineva pur ºi simplu de tãlpi când tu te þii
de genunchi, ºi nu e mama sã-þi facã mãcar
frecþia obiºnuitã, sã te þinã de vorbã, ºi nici o
ºoaptã pe coridor, nici o glumã. În camera
albastrã cu ºase paturi, dintre care cinci sunt
goale, copila se zvârcoleºte în al doilea din
stânga, unde nu ajunge conul de luminã de pe
coridor; împinge cu tãlpile, pãtura se adunã în
cocoloaºe la picioare, frãmântatã temeinic, ca
o burtã de animal fãrã lapte sub labele puiului.
Într-un târziu pierdut pe harta nopþii adoarme,
dar nu fiindcã s-ar fi domolit durerile, ci de
istovire, istovirea bolnavului care nu mai are
putere nici mãcar sã se chinuie. Perna strãinã,
fãrã pitic brodat, îºi usucã petele sub lumina
unei luni glaciale, în somn mâna slãbeºte
strânsoarea ºi dã drumul boþului de cearºaf
rãsucit pe care copila îl visa ca fiind Fifi, o
maimuþã roz cu pantaloni ecosez ºi gura pânã
la urechi. Veºnic rostogolindu-se, zâmbetul
larg nu va atinge niciodatã podeaua.”

Bãieþelul nu are mai mult de ºase ani, dupã
dinþii de lapte, cu strungãreaþã. Fiind vorba de
mine, ºi þinând seama de decorul de varã, poza
trebuie sã fi fost fãcutã în primãvara/vara anului
1940 (sau toamna timpurie a lui 1939?) la Grãdina
Monte Carlo, din Ciºmigiu, în mijlocul insuliþei, pe
lacul cu lebede negre unde, prin combinaþie cu alte
amintiri, realizez cã am luat odatã ceaiul. Imaginea
pare sã fi fost luatã cu aparatul Kodak, un simplu
box, fãrã reglare a duratei de expunere, graþie
cãruia mama a fãcut excelente poze de familie.
Îmi va fi stat în faþã, aºa se explicã expresia mea
de adoraþie uºor amuzatã, în timp ce bunicã-mea
«Lenchen», o femeie frumoasã ºi romanticã de
vreo 55 de ani, purtând mãnuºi pânã la cot de
batist ºi pãlãrie cu boruri largi ºi voaletã trebuie
sã-mi fi stat la dreapta (braþul apare în imagine,
rochia trebuie sã fi fost mov, iubea culoarea asta,
mov). În faþa mea se gãseºte o ceaºcã goalã în
care fusese ciocolatã cu lapte. Îmi sprijin capul
cu mâna stângã, un gest «gânditor» care  nu m-a
pãrãsit toatã viaþa, aº zice, mã caracterizeazã tot
atât de bine ca ºi liniile din podul palmei; acum când
scriu (dupã 75 de ani ce s-au scurs), le confrunt
cu cele din fotografie. S-ar putea spune cã destinul
îmi fusese hotãrât… iar concepþia mea despre
Paradis: sã împãrtãºeºti lucruri bune cu oameni
iubiþi, în iluzia eternitãþii, neîncetând sã gândeºti,
fusese fixatã.

Ion Vianu

La «Monte Carlo»
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Am vãzut de micã maºinuþe, cuburi ºi pãpuºi
adevãrate la grãdiniþã. ªi la Dudu, bãiatul doamnei
educatoare, care avea casa în fundul grãdinii noastre.
Dar nu mã duceam des la el, bunica ºi taicã-sãu se
uitau cam chiorîº la picioarele mele desculþe, pline de
colb ºi înverzite de buruieni; în plus, frate-meu îl trãgea
mereu pe Dudu de pacheºtile de la „gogoºari” ºi de
pãrul creþ, ca sã nu mai spun cã, odatã, i-a cerut sã
închidã ochii ºi i-a trecut un pai muiat într-un rahat pe
la nas! ªi apoi, cînd eram în grupa mare, mama lui i-a
luat, ºi pe el, ºi pe coana preoteasã, ºi pe profesorul
„dom’ Vitezã”, ºi toþi au plecat din sat... ªi la fata naºilor
mei am vãzut jucãrii adevãrate, ea venea din Iaºi la
bunicã-sa. Numai cã, într-o varã cînd a venit, a ºi
murit. Îmi amintesc cum am fugit tot drumul pînã acasã
ºi i-am spus mamei, cu lacrimi cît pumnul în gît:
„Doiniþa a murit ºi are inel pe mînã!”. ªi-mi mai amintesc
cum taicã-sãu, la înmormîntare, cînd a vrut sã se
arunce ºi el în groapã, ºi-a rupt nasturii vestonului iar
cascheta i-a zburat cît colo...

Eu ºi frate-meu Florin aveam vîntul, ninsoarea,
ploaia, bãlþile, soarele, curcubeul. Fluiere ºi cuþitaºe
de lemn, crãcane de praºtie ºi puºti de soc cioplite de
bunelu’, tunuri, cãlimãri din lut ºi porumbiþe din aluat
cu ochi de piper moºmolite de noi ca ºi avioanele,
bãrcile ºi coifurile din hîrtie, pietricele, boabe de
porumb ºi scrînghiþe din aþã pe care le mînuiam cu
iuþealã, bostani portocalii cu ochi ºi dinþi în care
puneam lumînãri aprinse noaptea, mingi ºi bãºici de
porc. Aveam mîþe, viþei, miei, purcei, ºopîrle, broaºte,
melci, fluturi, bondari, cãrãbuºi, rãdaºte, pãianjeni. ªi
cîini, pe lîngã altele buni de înhãmat la sãniuþã iarna.
Eh, drept e cã, dupã ce tata a fugit din sat ca sã nu se
dea „plecat lu’ alde cîrpã-n cur” care-i luase cu japca
pãmîntul, cîinii ne cam erau otrãviþi: pãi cum altfel sã
cotrobãiascã nestingheriþi hoþomanii prin ºurã, poiatã
ºi poduri? Fiindcã bunelu’ era prea bãtrîn ca sã se
mai teamã cineva de el. Pînã ºi noi îl bãgam în sperieþi:
cînd se sorea pe vreo bãncuþã în ogradã, ne duceam
în drum, ne îngroºam vocile ºi strigam printre ostreþele
porþii: „Mooooºule, am venit sã-þi facem injecþie!”. Iar
el, dupã o lungã serie de ch-ch-uri, se ridica ºi, tîrîº-
grãpiº, se muta în altã parte – de frica injecþiei, vezi
bine...

Fãceam cu frate-meu case din strujeni, cãlãream
aprig crengile copacilor, înhãmam cãrãbuºi la cutii de
chibrituri, scoteam cu apã pãianjeni uriaºi din gãuri,
trînteam o friptã, o vînãtoare, prindeam vrãbii cu
ligheanul, inventam ghicitori, jucam ºeptic. Mai tîrziu,
cînd ne-a adus tata o cutie cu piese de domino, l-am
tocit de-atîta învîrtealã. ªi mai tîrziu, jucam ºah pe
ascuns în vie, unde eram trimiºi sã sãpãm cu hîrleþul.
Dar jocurile cele mai iubite într-o vreme erau miuþa ºi
duelul. De multe ori, în timpul unei miuþe îndrãcite, ne
izbeam de-atîta zel piept în piept cu atîta putere, încît

Mariana Codruþ

Portret de copilãrie
cãdeam zbierînd sufocaþi la pãmînt, de trebuia sã vinã
mama sã ne sufle în gurã, ca sã ne recãpãtãm
respiraþia. La duel (Cei trei muºchetari, Laleaua neagrã
sau Fanfan la tulipe rulau ºi la cãminul cultural din
satul nostru), mînuiam deciºi niºte beþe drept sãbii ºi,
ca scuturi, capacele de la gãleþile cu apã. Cînd mã
„dãdeam predatã”, la îmbierea lui Aramis rãdeam pe
furiº cîte o þigarã din mãtase de porumb, cu care
„Dardanian” se cam fãcea de rîs...

Foarte de timpuriu, Florin n-a mai acceptat sã-ºi
piardã vremea cu o mucoasã, ba o ºi alunga: „ci ti þîi
di mini ca mînzu’?”; nu sufeream prea mult, eram
obiºnuitã, ºi sora mai mare mã alunga tot aºa: ci ti þîi
di mini ca mînzu’? Totuºi, el mai venea sã-mi
povesteascã una-alta, ca sã mã dea gata cu ce-a
învãþat în escapadele cu bãieþii: „Gioacã musca pi
pãreti/ twist/ eu ti bag în pizda mã-ti/ twist”, cînta ºi se
hlizea dansînd twist. Sau mormãia pe nas ca popii:
„iarî ºî iaaaarî /sî mai aprindim cîti o þîgaaaaaaaarî”
ºi, uneori, chiar aprindea cîte o mãrãºeascã
adevãratã... Vrînd-nevrînd, am început sã mã adun
cu fetele la un ºotron, la o ascunsã, la o nuntã de
momîi din cîrpã, mai tîrzior la scãldatul în Pruteþ (Prutul,
rîu de graniþã cu URSS, era închis), iar ºi mai tîrzior,
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la scrisul în... „jurnalul personal” pe care ni-l arãtam
unele altora: „Cînd va bate vîntul / peste pãrul tãu / sã-þi
aduci aminte / de numele meu!”. ªi urma numele.
Ceva-ceva nu mergea însã cu fetele: nepoata maºinii
mici mã gãsea probabil prea puþin emancipatã, fata
harbuzãriei, prea sãracã, iar alta, cu care se întîmpla
sã duc vaca la pãscut, fãcea mereu o gurã cît o ºurã
pentru nimica-toatã, în plus, avea buzele vinete ºi limba
crãpatã. Aºa cã mai adesea mã jucam singurã. Vara
împleteam ore în ºir pãrul rãcoros ºi moale al pãpuºilor
de porumb, care mã tem cã îmi pãreau mai frumoase
ºi decît pãpuºa adevãratã pe care mi-a cumpãrat-o
tata cînd eram prin clasa I, deºi asta avea ochi care
se miºcau. Cercetam în livadã, de-a fir-a-pãr, fiecare
copac, fiecare buruianã. „Adicã eu eram învã-
þãtoarea”, spuneam cãtre vreun gîndac. „Adicã asta
era ºcoala”, ºi mã urcam în coroana mãrului vãratic.
Doar cã, odatã, din „ºcoala” aceea am vãzut cum Ion
omora cîinele coanei preotese, unul mic ºi flocos, care
mînca, amãrîtul, pui: vecinul îl þinea de lanþ ºi-l pocnea
cu un fier în cap, în timp ce potaia galbenã se învîrtea
înnebunitã în jurul lui prin hreanul înalt. Iar nevasta
popii cea grasã, pe care eu ºi frate-meu credeam cã
ne rãzbunãm cîntînd adesea prin grãdinã „Bãrãgan,
pãmînt cu flori, mãi!”, striga cu nãduf „Dã-i, dã-i!”...

În livada mea erau ºi un mic diavol ºi un înger,
vã jur! Fireºte, erau îmbrãcaþi tot cu pantaloni scurþi
ºi cãmãºuþe albite de-atîta spãlat, iar diavolul avea ºi
pãlãrie verde, taman ca a lui frate-meu, primitã de la
mama la un Paºti. A, mama! De mama chiar cã mã
þineam ca mînzu’ ºi o storceam – dar ea abia aºtepta
asta! – de poveºti, ºi cîntece, ºi ghicitori. ªi pe mãtuºa
Maria, cumnata tatei, cînd o prindeam: nãscocea pe
loc poveºti cu feþi-frumoºi, cosînzene ºi cãpcãuni care
vorbeau exact ca ea: „’tu-i papucii mã-tii, s-o rãþoit
voinicu’ la cãpcãun!”. ªi pe nana Iustina, sora mamei
din alt sat, la care mergeam uneori vara, o storceam,
cînd avea timp. Cînd nu avea – deh, vãduvã de rãzboi,
cu doi copii pe care i-a crescut singurã –, mã uitam
ceasuri în ºir la iarbã, la gîºtele ºi caii pãscînd pe
imaºul enorm din faþa bojdeucii sale cu gard din corni.
Seara însã, imaºul se umplea ºi de copii: la început,
mã apropiam de ei cam cu ferealã, dar apoi încingeam
o halcã ºi un chiot pe cinste...

Crãciunul era momentul de glorie al jucãriilor
inventate. Cum aminteam, pe cînd aveam 6-7 ani,
tata, asemeni altor bãrbaþi jefuiþi de colectivizarea
forþatã, a migrat spre oraº. Bine a fãcut, în satul meu
din lunca Prutului nu creºteau brãduþi, dar la Iaºi, da!
ªi el ne aducea, nesmintit, cîte unul în fiecare an. Bun,
dar cu ce sã-l umplem? Aici intra în scenã sorã-mea:
ea era maestra de ceremonii, eu, ucenicul, frate-meu
pregãtind aiurea cu bãieþii capra sau ursul pentru Anul
nou. Deci noi douã fãceam din hîrtie creponatã scãri-
ale-mîþei; croiam din carton moºi, coºuleþe ºi balerine
colorate cu acuarele ºi îmbrãcate cu tutu-uri creþe;
din coperþi, Hareta decupa ciulini cu zeci de feþe
triunghiulare cusute între ele ºi acoperite cu petice
multicolore; apoi mai agãþam în brãduþ cu multã grijã
cele cîteva globuleþe pãstrate cu sfinþenie an de an,
cîteva lumînãrele cu clipsuri, vreun balon, iar la final
ningeam cu vatã pe crenguþele bradului. Sub el, nimic,
dar bine cã eu nici nu ºtiam c-ar trebuie sã fie ceva!
Doar sub pernã, în noaptea de Crãciun, apãreau cîteva
creioane colorate, cîteva caiete ºi vreun tubuleþ de
mentosane (la „cei bãtrîni”, o sfeclã, sau o varzã, sau
douã cepe, spre hazul netulburat al tuturor...). Fiindcã
tot joc era, amintesc sceneta jucatã mulþi ani de mama
ºi de sora în faþa mea, cînd întrebam de ce nu m-au
trezit sã-l vãd pe moº Crãciun: „O vinit Moºneagu’ ºî
noi am vrut sî-l prindim, da’, cînd colo, el uºti prin...”
grãdinã, cerdac, hudiþã, peste gard etc. Iar eu
credeam...

Din clasa a VI-a, am început sã joc la ºcoalã
graþie dlui Savin, profesorul de sport, ºah ºi tenis de
masã, astfel cã nu-mi mai rãmînea, pe lîngã lecþii ºi
pãscutul vacii, timp de joacã. Dar nu mã simþeam
frustratã, mã pasionau amîndouã, mai ales ºahul
(vreo doi ani am jucat ºi prin corespondenþã). Pe
deasupra, mi-au adus, prin participarea la Cupa
campionilor la sate organizatã de UTC, cîteva medalii
de... aur, argint ºi bronz ºi, drept recompensã
materialã, tot atîtea cutii de ºah, perechi de adidaºi
enormi ºi cãmãºi bãrbãteºti din plastic, îngãlbenite
de cît stãtuserã prin vitrine. ªahul ºi tenisul erau jocuri,
dar nu jucãrii ºi, poate, nici copilãrie. Teoretic, pe atunci
am cam terminat-o cu copilãria. Practic însã, rãmîne
de vorbit...

Dora Pavel

Trãsura
Urºii. Mi-au plãcut doar urºii în copilãrie, de

aceea n-am primit nici mãcar o datã vreo pãpuºã.
Nici nu le-am râvnit. Când eram micã, invariabil,
sub pomul de Crãciun eu gãseam un ursuleþ, în
timp ce sora mea îºi revendica pãpuºa. Primul
urs de care-mi amintesc era fãcut dintr-un mate-
rial negru, tare, mat, fãrã blanã, cu nas de cauciuc
ºi ochi ca de chihlimbar. Acela mi-a fost cel mai
drag. ªi cu atât mai dureros sfârºitul lui, atunci
când, spãlându-l din imprudenþã dupã o vreme,
talaºul cu care era umplut s-a mucegãit. S-au

succedat însã alþii, pânã ºi în studenþie. Pe cel
mai recent l-am primit zeci de ani mai târziu, în
1993. Provenea din Statele Unite ºi mi-a fost dãruit
de un psihanalist ºi editor american de origine
românã, care mã întrebase ce doresc sã mi se
aducã de dincolo de ocean. Cred cã acel urs, cam
prea mare, de un alb nefiresc ºi emanând o
bunãstare plicticoasã, îmbrãcat luxos, cu veston
ºi joben, având pânã ºi cifra anului respectiv
inscripþionatã pe talpã cu aceeaºi nuanþã roºie a
broderiei, mi-a plãcut cel mai puþin, din seria urºilor
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mei. Urºii cu care mã obiºnuisem fuseserã, cu
toþii, exemplare viguroase, primitive, nefandosite.

Greºesc totuºi spunând cã eu n-am avut

niciodatã pãpuºi. Uitasem de ele cu desãvârºire.
Erau anii de dupã seceta din ’46, ani grei pentru
pãrinþii mei, învãþãtori modeºti, cu patru copii. În
timp ce fraþii noºtri mai mari bãteau, ore la rând,

cu alþi adolescenþi, o „loptã” dezumflatã sau
chinuiau bicicleta veche a tatei, eu ºi sora mea mai
mare, Rona, am deprins sã ne facem pãpuºile din
coceni, în special pe timpul vacanþelor de varã,
petrecute în satul bunicii paterne, dincolo de munþi,
sub Parâng. Abia dupã ce ne încheiam treaba la
care ne punea tata, sã „smicurãm” boabele de
porumb, abia pe urmã, cu palmele pline de bãºici,
aveam libertatea sã ne improvizãm pãpuºile. Eram
fericite. Eram frenetice. Aºezam doi ºtiuleþi dezgoliþi
unul peste altul, în formã de cruce, cel de deasupra
mai scurt ºi plasat undeva mai sus, la nivelul
braþelor. Îi legam la încheieturã, le desenam cu
creion chimic umezit ochii, nasul, gura, pãrul, dupã
care le croiam bluze ºi pantaloni, fuste ºi bãsmãluþe,
din petice recuperate de la rãzboiul de þesut al
bunicii. Din zecile de coceni rãmaºi, pe care-i
aliniam apoi, strâns lipiþi, unul dupã altul, pe întreaga
lungime a curþii, construiam cãrãri pe care cãlcam
victorioase pânã la capãt ºi îndãrãt, dupã multe
cãzãturi din alunecare.

Am avut însã ºi alte obiecte pe care le
învesteam cu rol de jucãrii. Regina lor a fost trãsura
ruginitã din magazia de lemne, pe care tata o
adusese de acasã, din satul lui, înainte ca noi, fetele,
sã ne naºtem. Trãsura pe care am invocat-o ºi în
primul meu roman, înfãþiºând-o aidoma celei reale.
Trãsura cu care am imaginat cele mai fabuloase
cãlãtorii. Mã ghemuiam în pântecele ei ca-n uterul
matern. Încãrcam bagaje, le aºezam grijuliu pe
bãncuþele pliante îmbrãcate în piele ºi proptite doar
pe câte un singur picior metalic. O îngrijeam, o
curãþam periodic. Alergam la pompa din curte,
umezeam o cârpã, urcam pe caprã ºi, fãcând o
extensie, ºtergeam geamul farurilor. Adoram sã
privesc minute în ºir becurile arse, înþepenite în
captivitatea vidã. Palpam curburile ºi adânciturile
caprei, o dezveleam, ridicându-i atent pãtura
groasã, nãclãitã de praf. Lâna asprã din care era
þesutã mã înþepa îngrozitor, iar culorile i se
ºterseserã de mult. Mai distingeam vag motivele
olteneºti care se repetau, eºuând în gãuri imense,
pânã la destrãmare. Coboram de pe caprã ºi urcam
din nou în burta trãsurii, între scaunele aºezate faþã
în faþã. Sãream timid, cu toate cã trãsura avea
încheieturi elastice. Simþeam vehiculul îndoindu-se
sub mine ca un pântec scobit de durere, ca ºi cum
m-ar fi avertizat de despãrþirea care urma sã ni se
întâmple curând. Sãltam precaut, îmi era fricã de
limita acestei elasticitãþi, aveam o spaimã nebunã
sã nu se nãruie echilibrul trãsurii, sã nu i se
topeascã structura fragilã în care îmi exersam eu
însãmi toatã neîngrãdirea. Apoi, ceea ce n-am dorit
s-a produs. La unsprezece ani am asistat, am trãit
grozãvia. Un vãr de dincolo de munþi a venit cu
calul, nu cu trenul, sã o ducã înapoi, în satul tatei.
Nu ºtiu dacã am mai plâns aºa vreodatã. Am plâns
mult, de una singurã, sprijinitã de un stâlp în
magazie, cu tãlpile îngropate în urmele proaspete,
paralele, imprimate în nisipul rãvãºit. Am plâns
ºtiind cã de-atunci încolo pentru mine nu va mai fi
loc de copilãrire.
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N-apucasem încã sã intru la ºcoalã cînd l-am
frînt pe Nicuþã cheferé. „Era o pãpuºã de cauciuc,
un bãieþel, cam mocofan-dolofan, cu ºapcã, vopsit
în culori stridente”, îi dicteazã mama Oanei, care-l
deseneazã fãrã tragere de inimã. Nici vãzîndu-l nu
mi l-am putut aminti, chit cã sînt politicos cu
simulacrele. N-am rãmas decît cu numele lui. Atît
m-oi fi jucat cu el, atît l-oi fi dat de pereþi împreunã
cu prietenul meu Sandu – care îºi mitralia numele
hiperbat Sandu Alexandru Corboianu Dan, ºi pe
care maicã-sa îl trimitea sã ia intermedialã de la
tranvesare la ªtefan cel Mare – cã într-o zi s-a spart
Nicuþã cheferé, doar era fãcut din tablã ºi s-a
desfãcut în douã jumãtãþi simetrice. Poate cã l-am
plîns. Memorinabilia.

Gras, voios ºi-nsîngerat, Nea Puiu, bucãtarul
de la Dinamo, tãia cu satîrul pe o buturugã pui dupã
pui, cîteva sute bune. Mã uitam la el de dupã perdele
ºi dãdeam din cap la fiecare loviturã de satîr.

Adesea mã urcam pe cazemata de gunoi a
marelui club, apoi pe zidul lat, pe care o luam la
fugã, cã vara mai tare duhneºte gunoiul. Cîteva curþi
mai încolo, pe Barbu Vãcãrescu, înspre strada
Doamna Oltea, stãtea Adriana Kenereº. Mã opream
în dreptul curþii ei ºi, rînjind ameninþãtor din înalt,
mã puneam sã-i sãgetez jucãriile cu frumuseþea
de arbaletã pe care mi-o fãcusem: i-am orbit
pãpuºile cu fundã, i-am gãurit gãletuºele ºi rupt
lopeþelele ºi zdrenþuit rochiþele, numai romoºanul,
care-i era mai mic decît un mãr helvet, nu i l-am
nimerit. Mai tîrziu ea a devenit Adina, dar pe atunci
mama ºi bunica ei mã urau cu sîrg, m-au bãtut mãr
într-o searã, nu mã puteam apãra bine, alunecam
pe patinele cu rotile, mi-au dat drumul, speriate de
cît sînge îmi dãduserã la vedere.

Jucãriile mi-erau prieteni, ºi nici o vice-
versiune n-am reuºit sã dau de atunci. Însã nici
gãlbioara girafã Tatiana, nici maºinuþa Schuco roºie,
nici prima bicicletã, bleu (pe ºeaua cãreia m-am
urcat cu picioarele, precum tocmai îi vãzusem pe
acrobaþii de la circul din Pekin, ºi mintenaº am dat
cu faþa de caldarîm de-am vãzut negru pur), nici
Binoclio, pe care l-am închipuit mai tîrziu, nu se
pot pune cu Nicuþã cheferé. Jucãriile a cãror imag-
ine mi-a rãmas în minte sînt case, curse care îmi
fac cu ochiul; sau mã roagã sã nu mã îndepãrtez
prea mult. Nicuþã, însã... Ãsta facea duet cu
„Aparatul Smîlc” – o maºinãrie, un cub sau vreo
piesã de radio cu lãmpi uitatã de unchiu-miu la noi.
Împreunã cu Sandu Alexandru Corboianu Dan îl
supuneam pe Nicuþã la operaþiunile Aparatului

Cãlin-Andrei Mihãilescu

Testamentul lui
Nicuþã cheferé

Smîlc, pînã cînd l-am fãcut praf. Nicuþã, care m-a
lãsat sã-l distrug ºi sã îl uit ºi atunci ºi de atunci;
care mi-a suferit sadismul nãrãvaº ºi insistent de
plod ca un maestru înþelept, aºa cã, mai tîrziu, nici
broscuþe n-am umflat cu paiul, nici pisici n-am
spînzurat.

Alegoricul Nicuþã cheferé îmi spune cã sub
arta bunei presupuneri stã copilãria ca sã punã
suspiciunea prin care ne rupem de ea sub luminã
crudã. Apofaticul Nicuþã cheferé mi-a repetat în
avans rupturile prin care urma sã trec (the double
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talk & le double entendre, cu ajutorul cãrora am
slalomat în comunism; dedublarea soldatului român;
schizoidia intelectualului; emigrarea; multiplicitãþile).
O sã spuneþi cã Nicuþã e pata ce mi s-a pus, ori

liliacul invizibil al lui Rorschach; (n-)aveþi dreptate:
Nicuþã nu-i arhetip, dar aºeazã testis & mente în
prelungire mutualã, lucru cu neputinþã la bãrbaþi,
probabil la bãieþei ºi cert la cei plecaþi.

Radu Pavel Gheo

Pe la cinci-ºase ani
am descoperit cã
existã cãrþile...

N-am amintiri prea multe sau prea clare din
prima copilãrie ºi nici o jucãrie cu care sã mã vãd
în braþe la vîrsta aceea. Dacã ar fi fost una care
sã-mi fi rãmas dragã, cred cã aº fi þinut-o minte.
Bãnuiesc cã am avut ºi eu mãcar o zdrãngãnea
de plastic, vreo gãletuºã pentru nisip, în mod sigur
o minge sau mai multe cu care sã mã fi jucat, dar
asta e doar o inducþie rece, raþionalã: fãrã nici o
emoþie, fãrã nici o imagine clarã. Îmi mai aduc
aminte vag cã mã jucam uneori cu un bibelou
stricat, pe care aveam voie sã pun mîna, o vulpe
din porþelan, alb-roºiaticã, cu coada ruptã, pe care
o plimbam pe lada de lemn lãcuit a unei canapele
din camera „bunã”. Aveam pe-atunci ºapte-opt ani.
Rememorarea nu mã înfioarã. E doar amintirea
unor momente vagi, de plictis în casã.

Asta poate fiindcã am crescut la sat, într-o
familie obiºnuitã, nu foarte înstãritã ºi fãrã pretenþii,
din perioada C.A.P.-urilor. Jucãriile erau o
necesitate, dar una minimalã: niºte obiecte cu care
copilul sã îºi piardã timpul copilãreºte, pînã le stricã,
la fel cum au ºi copiii din vecini. Pentru fete – pãpuºi
ºi rochiþe, pentru bãieþi – mingi ºi camioane de tablã
grosolanã. Nu prea multe, nici prea scumpe ºi nici
cumpãrate prea des, cum îºi permiteau numai copii
de „domni” din sat (inginerul, tehnicianul) sau domnii
absoluþi, cei de la oraº. Dar nici nu aveam nevoie.
Sau cel puþin aºa îmi amintesc acum. Curtea,
spaþiul larg din faþa casei, pînã la stradã, grãdinile
sau ºurile erau pline de lucruri cu care te puteai
juca. Grãmezi de paie, hamuri ºi cãpestre rãmase
de la caii confiscaþi de comuniºti, araci pentru vie,
toate se transformau în jucãrii ºi nãºteau jocuri.

Uneori stãteam ore întregi în faþa casei, lîngã
ºanþul de scurgere, ºi puneam frumos ºiruri paralele
de pietricele ce închipuiau drumuri de la apã (ºanþul
de scurgere) pânã la cetatea pe care o construiam
din alte pietricele. Alteori plimbam dupã noi, o gaºcã
întreagã, beþe lungi de lemn cu care ne duelam, le
tîram în urma noastrã, lãsînd urme de arãturã
neserioasã, sau le transformam în cai ºi le cãlãream
cu orele, tropãind ºi nechezînd. Lumea era plinã
de jucãrii gratuite.

Pe la cinci-ºase ani am descoperit cã existã
cãrþile, niºte obiecte din care mi se spuneau poveºti
scoase din niºte semne negre. Asta a fost prima
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jucãrie care m-a fascinat – ºi mã fascineazã ºi
acum, în toate formele ei. Am învãþat sã citesc în
joacã, urmãrind rîndurile cu semne tipãrite, ºi, pînã
sã învãþ de-a binelea, m-am jucat în toate felurile
cu puþinele cãrþi pe care le aveam în casã. În
vremurile acelea luminoase ele nu erau cãrþi,
obiecte „de învãþãturã”, ca acum, ci obiecte cu foi
din care puteai auzi poveºti, în care erau poze
colorate ºi, sigur, pe care le puteai aranja în turnuri,
le puteai scrie sau desena chiar tu, cu creioane de
toate culorile, le puteai mototoli ºi chiar rupe – cîte
un pic sau bucãþi-bucãþele. Sunetele pe care le
scoate o foaie de hîrtie mai groasã sau mai subþire,
ruptã mai încet sau mai repede, îmi plac ºi acum.

Una din primele sau chiar prima carte pe care
mi-au cumpãrat-o pãrinþii a fost una de poveºti:
Basme populare româneºti ºi sãseºti. O þin minte
bine. Avea niºte desene minunate ºi mi s-a citit ori
am citit-o de zeci de ori. Am fãcut-o cort. Am purtat-o
dupã mine. I-am desenat paginile. I-am visat
desenele. Am sfîºiat-o ºi am mînjit-o cu gem. Am
redescoperit-o dupã vreo douãzeci-treizeci de ani
într-un anticariat ºi atunci am recitit-o cu o duioºie
rece, departe de ea ºi de cel care eram.

Din exemplarul meu de atunci au mai
supravieþuit vreo zece-cincisprezece foi amãrîte.
Cred cã e cea mai veche posesiune a mea. Sau
sã fie resturile îngãlbenite din Gruia lui Novac?

Nu reuºea sã-ºi dea seama dacã trupul de
pe ciment era o fatã: o fetiþã ca o tanagrã de Tlatilco
însîngeratã, o figurinã Kulli, poate, semãnau între
ele ºi mai semãnau cu pãpuºile trei sferturi care
apãruserã la Arãdeanca exact în acel an, cînd ai
ei începuserã s-o ducã la cãmin, o grãdiniþã cu
program prelungit în vechea casã cu verandã ºi
etaj care aparþinuse pe vremuri familiei doctorului
Negru. Era îngrozitã de felul în care, odatã ajunse
acolo, dispãrea toatã lumea ºtiutã – Mica, Ticu,
Mama, Rozina –, iar scena întunecoasã care
mirosea a ciorbã de legume ºi lapte prins era
ocupatã de te miri cine. Se schimbau la grãmadã,
fete ºi bãieþi, îºi lãsau paltoanele, ghetele ºi
cãciulile ude în dulãpioare cu numele lor pe ele,
iar Maia trebuia sã citeascã eticheta cu margini
albastre de cîteva ori ca sã fie sigurã cã nu
greºeºte dulapul. Numele de pe dulap nu-i spunea
nimic, nu era ea aia, nu se putea suprapune, oricît
ar fi încercat, peste numele încolãcit ºi rotunjit pe
care avea sã-l poarte toatã viaþa, un nume strãin,
fãrã noimã ºi care o lãsa complet rece. În schimb,
numele pãpuºii trei sferturi pe care o primise odatã
cu înscrierea la cãmin era singurul nume posibil.
Dupã mai multe zile în care pãpuºa aia –  nici
micã, nici mare, cu pãr castaniu ºi ochi cãprui, cu
o faþã comunã, încruntatã, dar numai pe o parte,
ca ºi cum matriþa în care-i turnaserã chipul s-ar fi
miºcat din greºealã – nu avusese nici un nume,
tot întorcînd-o pe toate pãrþile, dezbrãcînd-o ºi
îmbrãcînd-o la loc, punînd-o în geantã ºi sub braþ,
spãlînd-o pe faþã ºi redesenîndu-i sprîncenele,
Maia descoperi, legat de mînã cu un fir alb, un
cerc de plastic pe care scria Ada, iar numele i se
pãru de la sine înþeles. O recunoscu pe Ada: nici
micã, nici mare, nici frumoasã, nici urîtã, nici bunã,
nici rea, deºi uneori, mai ales în timpul programului
obligatoriu de somn, Ada devenea rea. Mai întîi
cã ieºea de sub pãturã – toate pãturile miroseau
a clor ºi Ada nu suporta mirosurile tari. Stãtea aºa,
pe marginea patului metalic vopsit în alb,

Simona Sora

Ada
bãlãbãnindu-ºi picioarele ºi uitîndu-se plictisitã în
jur. Uite-le pe proastele alea din Gojdu, îi zicea
Ada, cum se þin de mînã, se mai ºi pupã cînd cred
ele cã nu le vede nimeni, ºi uite ce face Ovidiu,

nu doarme, zice sã te uiþi la el cã vrea sã-þi spunã
ceva, uitã-te, Maia, la el, cã altfel o sã se þinã de
mînã cu Sanda Haþeganu. Iar Ovidiu, marea iubire
secretã a Maiei, se uita cu coada ochiului la fata
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cea roºcatã ºi plinã de pistrui, în timp ce Maia îºi
trãgea pãtura bine peste cap ºi strîngea din
pleoape. Ada nu avea însã limite: dupã ce stãtea
ce stãtea pe marginea patului, bãgîndu-le frica în
oase tuturor copiilor care se prefãceau cã dorm
în fosta salã de muzicã a conacului Negru, sãrea
pe parchetul lãcuit, pãtat din loc în loc ºi începea
sã se tîrascã pe sub paturi, spionînd ritualurile de
aþipire ale copiilor, care numai nevinovate nu erau.
Unul îºi sugea degetul mare de la picior, altul
mînca sub pãturã caramele cu cacao, douã fetiþe
identice se tot cãþãrau una pe cealaltã, zvîrcolindu-se
ºi schimbînd locurile. Nu le spunea niciodatã
educatoarei, la urma urmei, nici ea n-avea voie s-o
trimitã pe Ada în recunoaºtere.

ªi pãpuºile ei mari care nu avuseserã
niciodatã nume ºi care fuseserã reparate de zeci
de ori pentru cã, periodic, Maia le rupea mîinile,
picioarele, pleoapele, gîtlejurile, dar niciodatã
rochiile, erau fãcute tot la Arãdeanca. Vechea
fabricã de jucãrii umplea Ardealul de pãpuºi: la
fiecare doi ani apãreau cîteva figuri noi în braþele
tuturor copilelor ardelence, aºa încît idealul lor de

frumuseþe fizionomicã se schimba periodic. În anii
’70, cînd ieºise pãpuºa blondã cu pãrul lung, toate
canoanele de frumuseþe explodaserã: pe o razã
de cîteva sute de kilometri toate fetiþele pînã în 12
ani îºi doreau sã fie blonde cu pãrul lung, iar pentru
asta îºi turnau în cap apã oxigenatã sau
împrumutau perucile mamelor lor, ºi ele în mare
vogã. Maia urma ºi ea tendinþele, iar dupã ce nu-i
reuºi nici baia cu peroxid, nici albirea perucii
materne, hotãrî sã-ºi tundã zero pãpuºa ºi apoi
sã-i deseneze pe plasticul gãurit al þestei un puf
castaniu posibil. Aºa îi spusese maicã-sii care
începuse sã urle: e o pãpuºã posibilã, omeneascã,
asemãnãtoare cu ea, cu ele ºi cu toate generaþiile
ei de pãpuºi dezmembrate ºi eviscerate cu un
singur scop:  ca Maia sã scoatã d in e le
mecanismul misterios, precum o cutie micã de
pateu, ºi sã-l cîntãreascã dintr-o mînã într-alta
ca sã audã scîncetul acela care-i confirma nu
prezenþa vieþii, nu, nu, nu era atît de proastã încît
sã mai creadã asta, ci complezenþa, felul în care
este mimatã, în unde concentrice ºi în diferite
forme, viaþa.

singura mea jucãrie a fost un pistol de lemn cioplit
de cuplul bãtrîn care m-a þinut la ei în timp ce
mama era la slujbã. Bãtrînul era un fost jandarm,
arãta cam sever, dar era om cu inimã bunã, îi
plãceau copiii ºi cîinii. M-am jucat cu pistolul ãsta
pînã s-a rupt, vreun an intreg,  pînã m-au pus în
clasa I la Ursuline. Între timp am descoperit într-o
ladã sub patul bãtrînilor o pungã plinã de ceasuri
vechi, frumoase, cu lanþuri de purtat în buzunarul
pantalonilor. (Mai existã acest gen de buzunar?)
Fascinat de ceasuri, le-am deºurubat ºi am
desprins din ele toate piesele care au ieºit uºor.
Din pãcate, n-a fost aºa de uºor sã le repun înapoi:
am creat un monstru din zecile (sau sutele!) de
mãruntaie, un singur ceas-monstru, un fel de
ciclop mecanic. L-am pus înapoi în ladã ºi am
împins lada sub pat. Am fost groaznic de speriat
o sãptãmînã enormã, sigur cã o sã fiu descoperit.
(ªi desfãcut ca ceasurile în mii de bucãþi). Toatã
sãptamîna aia m-am antrenat serios cu pistolul
de lemn, ca sã fiu pregãtit în caz cã m-ar fi atacat
jandarmul inimos. M-am liniºtit în timp, dar în
momentul acela, ciclopul meu mecanic a ieºit la
luminã ºi am fost prins. Desigur cã mã aºtepta
vreo pedeapsã groaznicã, dar mama a aranjat sã
fiu dus de la ei. Dupã puþin timp s-a rupt ºi pistolul,
cu acurateþea ºi simetria cu care toate poveºtile
mele pot fi interpretate, sau în cheie freudianã, sau
în stil simbolico-politic. O singurã jucãrie într-o
imensã copilãrie cu nenumãrate cadouri de
exegezã. Bien Sur.

Andrei

Andrei Codrescu

Dragã Ru,
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Ioana Nicolaie

Ce jucãrii?!
Prima ºi singura mea jucãrie a fost cam ca

zâmbetul pisicii din Cheshire: nici nu s-a arãtat
bine, cã a ºi dispãrut. Iar urma ei, ca ºi aceea a
miorlãitorului vorbitor al lui Lewis Carroll, a rãmas
pânã azi desenatã pe aer. Trebuie sã fi avut cam
patru ani ºi tocmai fusesem suitã în Salvare, cu
dureri de burtã, greaþã ºi vãrsãturi. Mâncasem o
dupã-amiazã întreagã flori de salcâm ºi ele îºi
fãceau pesemne efectul. Cel puþin asta crezuserã
mama, dar ºi doctorul care mã trimisese mai
departe, la Bistriþa, la singurul spital mai de doamne
ajutã din judeþ. La destinaþie aveam sã descopãr
cã existã o boalã, hepatitã, care te scoate cu totul
din lume ºi te închide pentru sãptãmâni incredibil
de lungi, într-un salon de spital. Dar pânã la
destinaþie…

Ei bine, cum drumurile mele cu maºina
fuseserã, pânã atunci, destul de rare (la bunicii
de la Mãgura ajungeam cu trenul; ce nemaipomenit
era sã tragi geamul în jos ºi sã simþi curentul
biciuindu-þi obrajii!), acesta avea sã-mi rãmânã
incredibil de clar în memorie. Stãteam pe unul dintre
cele douã paturi pentru bolnavi, lipitã strâns de
mama, cu stomacul încã zvâcnindu-mi, ba de la
mirosul clorurat, ba de la vreo hurducãturã. Ca sã
mã apãr de rãu, am închis ochii ºi, încetul cu
încetul, m-am scufundat în somn. ªi-aº fi putut sã
mã tot duc aºa, pânã la capãtul lumii, clãtinatã de
cel mai mare leagãn, dacã…, dacã nu m-ar fi trezit
vocea ºoptitã a unei femei strãine. Cum am dat sã
sar în picioare, m-am lovit, fireºte, de partea de
sus a maºinii. Dar nu de aceea am amuþit. Ci
fiindcã, de la exact aceeaºi înãlþime cu mine,
înghesuitã în acelaºi pat, mã privea o fetiþã, cu
pãr cârlionþat, care se numea, mi s-a spus imediat,
Cornelia. ªi din braþele ei mã mãsura o pãpuºã, în
rochiþã înfloratã ºi cu pãrul blond strãlucitor ºi mai
cârlionþat. Ne-am împrietenit chiar în clipa aceea,
fãrã sã ne vorbim, fiindcã oricum ne gãseam, de
când lumea, acolo, în Salvare. ªi Salvarea plutea
cu noi, prin locuri necunoscute, printre oameni
strãini, mai toþi zâmbitori, cu mamele noastre tinere
alãturi, care aveau sã rãmânã mereu aºa ºi de
care n-aveam sã fim despãrþite niciodatã.

Dar drumul acela, pânã la urmã a luat totuºi
sfârºit, la fel cum se apropie de încheiere ºi
introducerea mea. Apoi a urmat salonul unde, în
afarã de Cornelia, de pãpuºã ºi de pijamalele cu
Mickey Mouse, de care eram incredibil de
mândrã, n-a mai fost nimic bun. Acolo am vãzut
prima femeie moartã, scoasã pe targã din salonul
de alãturi. Acolo era sã mor înecatã, alãturi de
alþi opt copii, din cauza unui robinet uitat deschis
în timpul somnului de prânz. Noroc cu o fetiþã de
clasa a VII-a care s-a trezit când apa a ajuns la
nivelul patului ºi care s-a luptat cu uºa  pânã a

reuºit s-o deschidã. ªi tot acolo – dar asta e o
întreagã poveste – am cunoscut-o pe fetiþa
angelicã de cinci ani, care mã ruga s-o însoþesc
la baie. ªi-n spatele uºii, începea pur ºi simplu,
din toate puterile, cu nesfârºitã urã, sã mã
loveascã.

Pãpuºa Corneliei a fost prima ºi ultima mea
jucãrie adevãratã. E drept cã nu atâta timp cât am
împãrþit salonul, ci mai ales dupã ce Cornelia, ceva
mai rezistentã decât mine, a fost trimisã acasã.
Mi-a lãsat moºtenire îngerul de plastic care – ce
miracol! – putea sã-ºi închidã ochii cu gene

perfecte, doar sã-l laºi puþin pe spate. Nu m-am
dezlipit de el în cele câteva zile pânã la externare.
Împãrþeam nu doar patul, ci totul, casa, fraþii mei,
amintirile.

Când a venit ziua plecãrii, prima care s-a
depãrtat n-am fost eu, ci pãpuºa. ”Nu se poate
scoate nimic afarã de la contagioºi!” mi-a spus
asistenta, desprinzându-mi braþele de pe ea. ªi-
aºa am plecat de acolo, o ”contagioasã”, cãreia i
s-au luat atâtea înainte sã fie trimisã acasã.

Apoi, din tot felul de motive, n-am mai avut
nicio jucãrie, niciodatã. La treisprezece ani, când
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am fãcut prima excursie cu ºcoala într-un oraº
mare, am fost duºi ºi lãsaþi pentru un ceas într-un
magazin cu mai multe etaje. Mie nu mi-am
cumpãrat nimic (banii îi aveam oricum drãmuiþi),
dar celui de-al nouãlea frate al meu, care împlinise

câþiva ani, i-am luat un elefant de plastic. Cum
trompa îi era ca o stropitoare a fost pentru el cea
mai mare bucurie, cel puþin în acea varã. ªi,
cumva, deºi aveam cu totul alte griji atunci, a fost
ºi bucuria mea.

„Eu? Mai este inima-mi
Din copilãrie?”
(Mihai Eminescu)

Cîte ceva despre jucãrii...

Cele de mîngîiat, de cîntat, de alergat cu ele/
dupã ele, de construit, ca sã-i imiþi pe cei mari, ca
sã fii împreunã cu alþii, cele care te fac, singur fiind,
sã nu te simþi deloc singur în lumea ta. De-atîtea
feluri, jucãriile... Cumpãrate, primite, fãcute de tine
(masca, zmeul, coroniþele, tutu-ul din foi de porumb,
evantaiul din pene gãsite prin curtea bunicii etc.),
cele declarate de tine jucãrii, deºi unii ar spune cã
nu sînt – de pildã obiectele abandonate, stricate,
bune de aruncat, inutile (o cutie, o mãnuºã fãrã
pereche, o bucãþicã de blanã, de lurex, o farfurioarã
ciobitã, mãrgele deºirate, cercei desperecheaþi, un
ciucure roºu de la o cãciulã, obiectele din podul
bunicii, o suveicã, un descãlþãtor cu „mutrã“ de
pisicã) sau cele gãsite prin iarbã, în pãdure (rãdãcini
frumoase, beþe ca pirogravate de carii, pietricele
minunate). Sã amintim ºi jucãriile pomului de
Crãciun. Le vedeai o singurã datã pe an, erau ale
bradului, te uitai la ele, erau frumoase toate. Cînd
am vrut anul ãsta sã vãd jucãriile pentru pom din
copilãrie, mama a adus o cutie mare ºi înãuntru...
nimic! Mai nimic. O ciupercuþã ºi o ghindã spartã,
amîndouã dintr-o pojghiþã subþire, atît de uºor
casabilã. Le-am pus în brãduþul nostru de la
Bucureºti.

Ursuleþ

Cele de mîngîiat sînt pluºurile. Nu prea se
gãseau pe vremea copilãriei mele, dar erau...
sculurile de mohair. Îmi plãcea sã-mi trec mîna
peste ele. Erau de toate culorile în dulap. Nu-mi
amintesc sã fi vãzut, de pildã, ursuleþi catifelaþi pe
la prietenii mei, pe la copiii din bloc, din cartier. Erau
unii de plastic, am avut ºi eu, galbeni. Totuºi, þin
minte o petrecere pe care au dat-o fetele de la 3
pentru ursul lor, unul mare, auriu, de „blanã”. Am
„fumat” grisine, am mîncat eugenii ºi salam de
biscuiþi ºi am bãut Bem-bem. E singurul urs „de
mîngîiat” de care-mi amintesc. Nu-mi plãcea foarte
tare, nu era pufos ºi era galben (tot galben!). N-am
avut ursuleþ, dar am avut urson. Ursonul era
paltonul meu maroniu, de blãniþã adevãratã, îmi
plãcea aºa de mult de el cã nici nu-l mai consideram
un simplu obiect, era aproape o fiinþã. L-am

Simona Popescu

Combine
cumpãrat împreunã cu mama, deºi era prea mare
pentru mine (era singurul), dar l-am vrut oricum (ºi
mama a zis sã-l luãm chiar ºi aºa, cu vreo douã
numere mai mare, cã tot o sã mai cresc). Cîteva
zile, la început, stãteam îmbrãcatã cu el ºi în casã,
trãgeam peste cap gluga, care se fixa sub bãrbie
cu un ºnur cu doi bumbi blãnoºi la capete. Eu
eram... ursuleþul! – întins pe pat, nemiºcat, cu ochii
fixaþi pe cerul de dincolo de fereastrã. Îmi treceam
mîna peste capul meu de catifea. Eram un ursuleþ
moale, cãlduþ, într-o camerã micã, dintr-un oraº mic,
nu mã gîndeam la nimic. Eram un ursuleþ maro cu
ochii triºti, ca toþi ursuleþii din lume. Eram un ursuleþ
mut ºi cuminte. La ºcoalã, în fiecare pauzã, mã
duceam sã mîngîi ursonul agãþat în cuier, aºa cum
alþii îºi mîngîie animalul de casã. Chiar în primele
zile aveam sã vãd cu groazã cã bãieþii smulseserã
mici bucãþele ca sa-ºi facã mustaþã de Hitler. Cînd
mi-a rãmas mic ºi s-a mai tocit, am tãiat partea din
spate ºi am pus-o ca blanã pe jos, lîngã pat. Nasturii
blãnoºi i-am pãstrat pînã tîrziu, luam cîte unul la
ºcoalã, îl mîngîiam în orele plictisitoare. Încã am
un ultim nasture pe care-l port mereu în geanta
mea. Tîrziu am început sã cumpãr, din cînd în cînd,
sau sã primesc, cîte un ursuleþ. Pe primul, înainte
cu douã luni sã vinã copilul meu pe lume (dar era
pentru mine!). Am adunat, în timp (mai mult am
primit) vreo 20. Pe ultimul l-am luat acum cîteva
luni pentru tata, l-am vãzut într-o vitrinã, tata era
foarte bolnav, nu mai vorbea, mi se pãrea cã avea
ochii lui blînzi. Tata era ursuleþul!

Negresa & comp.

Pãpuºile nu sînt de mîngîiat. Triste parcã,
speriate, cu ochii lor nefireºti.

Dintre pãpuºi, îmi amintesc doar de patru, deºi
sigur au fost mai multe. Primele, mochiþele (tata le
spunea aºa), pãpuºi mici cît o palmã de copil ºi
grãsuþe, cu burticã rotunjoarã unindu-se jos cu
labele picioarelor, cu gura pînã la urechi ºi pistrui,
cu pãrul scurt. Una ºatenã ºi alta roºcatã. Unde or
fi mochiþele? Eram foarte micã de vreme ce,
scoþînd, din greºealã, capul uneia dintre ele, am
crezut cã am omorît-o, ºi-am început sã urlu prin
casã, singurã, pînã la epuizare. Într-un tîrziu, cu
sîngele rece al criminalului, am încercat sã-mi
ascund cumplita faptã, aruncînd pãpuºica în
adîncul coºului de gunoi. A gãsit-o mama cînd a
venit acasã. M-a întrebat ce s-a întîmplat, iar eu,
arãtînd spre un gemuleþ aflat undeva foarte sus,
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am minþit cã a venit un vecin care a... omorît-o, un
fel de Rîmaru (cã tot se vorbea despre criminalul ãsta
de copii pe vremea aia). Ce fericire copleºitoare
cînd pãpuºica a înviat cu doar un gest mai ferm
al mamei care a apãsat capul împingîndu-l în
gît.

Apoi a apãrut pãpuºa blondã, o chema Anca,
aºa scria pe bãnuþul de plastic pe care-l avea la
mînã. Anca nu e un nume potrivit pentru o pãpuºã,
pãrerea mea. Nu prea ºtiam cum sã mã joc cu
„domniºoara”, mã uitam aºa la ea, era frumoasã.

Tot de privit era Ciobãnaºul – pãpuºã mare,
ca ºi aia blondã, cu haine foarte frumos croite ºi
chiar pantofiori detaºabili. Cred cã era singurul bãiat

din colecþia de pãpuºi de la Arãdeanca (apoi au
apãrut Coºarul ºi ªtrengarul). Nici cu ãsta nu te
puteai juca. Stãtea pe un dulap, þanþoº, cu un picior
înainte. A cãzut la cutremurul din ’77 de pe dulap ºi
i s-au încruciºat ochii. Dar foloseam din plin cojocul
lui cu cîrlionþi argintii, îl foloseam ca perucã atunci
cînd cîntam ca la operã prin casã. Prindeam cojocul
buclat cu agrafe de pãrul meu de dedesubt, priveam
în oglindã o primadonã cãruntã, cu o aluniþã fãcutã
cu creion chimic pe obraz.

Am mai avut douã pãpuºele ca de ivoriu, cu
picioarele lipite, nu puteau fi îmbrãcate, dar stãteau
perfect în pãtuþul de jucãrie, sub plapumã. Nu erau
nici fete, nici bãieþi. Erau copii, pur ºi simplu.
„Locuiau” în „apartamentul” pe care l-am amenajat
pe primul raft din cele trei din debara, aveam în el
tot ce trebuie, mobilã de lemn frumoasã, pictatã,
telefon roºu, mai mare decît dulapul, dar nu era o

problemã, mobilã de bucãtãrie din plastic – cu tot
cu vase din tablã, crãtiþi ºi diverse legume ºi fructe
în miniaturã, din plastic sau carton. Era acolo chiar
ºi un mic vas de closet, albastru, cu capac. Îmi
culcam pãpuºile în fiecare searã cu grijã. Nu-mi
amintesc sã mã fi vizitat cineva în apartamentul
meu (pe care nici eu nu-l vizitam decît seara tîrziu,
cînd veneam de la joacã). În raftul de deasupra se
gãseau niºte perne uriaºe din care-mi fãcusem
culcuº. Stãteam aºa acolo, în întuneric, „la etaj”, ºi
mã gîndeam. Developam fotografii imaginare.
Întunecimea ajuta. Nu degeaba, mai tîrziu, cînd am
primit un aparat foto, debaraua avea sã devinã cam-
era de developat. Deasupra, la „etajul trei”, se
gãseau valizele pentru cãlãtorii. Era una mare,
portocalie, mã mai bãgam în ea.

Cîteva zile am avut norocul sã mã joc cu
singura pãpuºã care m-a interesat cu adevãrat pe
vremea aia ºi care era o negresã, fãcutã tot de
Arãdeanca, avea un nume românesc, poate
Nicoleta. Dãdusem pentru ea, la schimb, un
serviciu de porþelan în miniaturã, primit de la naºa
mea. Mama a considerat cã am fost pãcãlitã ºi a
trebuit sã dau pãpuºa înapoi. Mi-a pãrut aºa rãu!
Negresa avea sã se numeascã prima povestire (cu
cap ºi coadã) pe care am scris-o în viaþa mea.

Muzica ta...

Printre jucãriile de fãcut muzicã: muzicuþa
chinezeascã, fluierul pirogravat, ocarina sub formã
de pasãre, xilofonul de lemn, mandolina cu „penele”
ei triunghiulare, de plastic, în culori sidefii, ºi mai
apoi vioara. Nu ºtiam sã cînt la nimic, dar am dibuit
cîte ceva singurã dupã ce-am învãþat la ºcoalã sã
pun notele pe portativ. Fãceam muzica mea pe
bîjbîite. Îmi plãcea, era ciudatã ºi tristã, cu pauze
de tãcere, mai ales cea care venea de la pasãrea
de lut. La un moment dat, am luat lecþii de vioarã
cu domnul Ionescu Traian, proful meu de francezã,
care locuia în acelaºi bloc. Vioara nu mi-a plãcut,
nu era... jucãrie, nu-mi puteam face muzica mea.

Pegasul ºi mingea care respirã

Jucãriile de alergat, de alunecat... Nu se poate
trãi fãrã ele. Mai întîi au fost patinele pentru gheaþã,
albe, cu care mergeam zilnic la patinoarul din orãºel.
Incredibil, ne fãceau patinoar dintr-o bucatã de
stadion. Incredibil, exista pe-atunci stadion, veneau
echipe de prin þarã, auzeam de la cîþiva kilometri
cînd se dãdea gol. Acum nu mai e nici stadion, nu
mai e nici patinoar. Nu costa nimic sã te dai pe
gheaþã, trebuia doar sã ai patine, dar veneau copii
ºi fãrã, le dãdeam pe-ale noastre, ne mai dãdeam
pe gheaþã ºi cu cizmele sau doar cu cîte o patinã,
era foarte distractiv ºi aºa.

Erau faine ºi patinele cu rotile, dar cãdeam prea
des în bot.

Bicicleta a fost prietena mea, aºa cum unele
fetiþe spun cã nu ºtiu ce pãpuºã a fost prietena lor.
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Eu ºi bicicleta mea formam un singur corp. Ne
cutremuram metalic atunci cînd ne prãbuºeam,
porneam mai departe, ne hurducam, sãream peste
gropi, luam vitezã uriaºããããã. Era interesant cînd
ieºeam din oraº, o luam pe un drumeag pãrãsit, se
fãcea tot mai liniºte, se auzeau doar cosaºii ºi
mirosea a moarte (de la niºte flori roz sau de la
animalele în putrefacþie). Atunci ne întorceam
repede înapoi, eu ºi Pegas-ul meu (aºa se numea
bicicleta), ca feciorul de împãrat pe calul lui. Lãsam
în urmã ceva monstruos, care doar pãrea sã fie
cîmpul, care doar pãrea sã fie pãdurea.

Oare leagãnele sînt jucãrii? Nu. Dar aripile pe
care le-am fãcut din multã hîrtie, din lemn, pentru
zbor, se pun? Dar mingile intrã aici, la jucãrii de
alergat? De alergat dupã ele, da. Prima a fost una
roºie cu buline albe. ªi a doua la fel. Toate mingile
mele au fost roºii cu buline albe. Îmi amintesc per-
fect mirosul lor cînd erau noi, una dintre buline era
întotdeauna puþin ovalã. Îmi amintesc detaliul! O
vãd acum înãlþîndu-se-n aer la jocul Þãrile. O simt
bubuind în piept ºi tãindu-mi respiraþia la Regina
pe furate. Asta cînd eram mulþi, sîmbãta sau
duminica. În vacanþe rãmîneam singurã, mã jucam
mingea-la-perete, o loveam în fel ºi chip, cu podul
unei palme, cu cele douã mîini strînse ca-ntr-un
pumn, cu palmele lipite ºi tot aºa. Mã jucam cu
peretele ºi mingea pînã ameþeam. În fond, ºi
peretele poate fi un prieten. De ce nu? Cu ajutorul
lui ajunsesem la niºte performanþe în pase la perete
demne de Circul Globus (unde, în secret, speram
sã ajung, cã puteam sã mînuiesc ca nimeni
altcineva ºi cercul – îl aruncam ºi venea înapoi la
mine, apoi fãceam spirale din panglici ºi puteam sã
mã rostogolesc fãcînd podul pe bîrnã, exact ca
Nadia Comãneci). Îmi plãcea sã-mi pun capul pe
minge cînd oboseam, mã întindeam în iarbã. Nu
îmi intrau în urechi furnicile sau periculoasele
urechelniþe (cicã astea îþi spãrgeau timpanul ºi
rãmîneai surd pe viaþã). Uneori, cu urechea lipitã
de cauciucul moale, auzeam mingea... respirînd.

Combinãm, combinãm...

Jucãriile de construit ºi meºterit se gãseau în
dulapuri la grãdiniþã. Cuburi ºi mai ales minunatele
combine (un fel de piese plate de... protolego, din
plastic de diferite culori, gîndite pentru îmbinare),
din care puteai face orice. De la case ºi blocuri la
canapele, dulapuri, fotolii, maºini, macarale, trenuri.
Chiar oameni (chiar dacã pãtrãþoºi). Îmi pare aºa
rãu cã nu mai am de-atunci nici mãcar o combinã.
N-am mai întîlnit niciodatã biscuiþii ãia ziguraþi de
plastic, nici mãcar în poze, n-am mai întîlnit nici
mãcar cuvîntul „combinã” - cu conþinutul pe care-l
dãdeam pe-atunci (fãrã legãturã cu combina din
agriculturã sau cea legatã de muzicã). Îmi place
atît de mult cuvîntul, încît cred cã o sã-l folosesc
ca titlu. Acum, combinele sînt în cap, mii de imagini,
de fragmente de viaþã, de lucruri, de fraze, de

propoziþii, de cuvinte. Poþi combina la nesfîrºit.
Sigur, aici ar intra ºi plastilina. Plastilina Pescarul,
aia cu 6 culori. Plastilina nu era jucãrie, dar puteai
sã faci jucãrii, combinai culorile, din 6 fãceai 12.
Mã interesau ºi cartonaºele pentru cusut dupã
model. Sau ºuviþele de hîrtie pentru împletit
covoraºe. Îmi plãceau îndeletnicirile astea de ore
în ºir, oarecum maniacale. Anul trecut, înainte de
Crãciun, am fost acasã, la mama. Mi-a stat inima-n
loc cã agãþase, ca singur ornament de iarnã, pe un
perete, un cartonaº cusut de mine acum un sfert
de secol. Pe carton era cusut un om de zãpadã.

Ziceam cã...

Ei, cînd se încingeau jocurile pe la bloc, se
puneau la bãtaie toate jucãriile de prin case, venea
fiecare cu ce avea, maºinuþe, avioane, pãpuºi, mo-
bile, hãinuþe pentru jocurile de-a mama, tata ºi copiii.
Uneori nu ne mai duceam prin case dupã jucãrii,
ca sã nu pierdem vremea, ne instalam repede în
spatele blocului, la ferestruici. Pervazele lor
deveneau casã sau alimentarã sau ºcoalã, depinde.
Începeau jocurile „ziceam cã”. Ziceam cã eu sînt
mama ºi tu copilul, eu sînt învãþãtoarea ºi tu elevul,
eu sînt vînzãtoarea ºi tu cumperi, eu sînt doctorul
ºi tu bolnavul etc. Se improvizau canapele, fotolii,
mese ºi dulapuri din bucãþi de cãrãmizi. Case de
marcat din bolovani. Cumpãram carne (bucãþele de
cãrãmizi), brînzã (bucãþi de carbid) sau verdeaþã
din piaþã (tot felul de ierburi), fãinã ºi mãlai (nisip ºi
praf) în cornet de frunze de brusture sau pãpãdie.
Se vindeau fructe (nebunéle, care senmãnau cu
fructele de soc sau corcoduºe verzi). Pîinea, pietre
mari, bomboanele, pietricele. Cu ce cumpãram? Cu
bani verzi, cu frunze de diferite marimi – de la cele
mari, de platan, la cele mici de salcîm. Puneam la
bãtaie ºi piþule, ca niºte bãnuþi metalici, erau peste
tot, pe jos, n-aº putea spune de unde (de la
construcþii?). Eram pe rînd, dupã necesitate, mamã,
tatã sau copil. Ciudat, nu existau bunici. Mai eram,
pe rînd, vînzãtoare (astea tot timpul aveau treabã,
bãteau la casele de marcat ºi numãrau de zor
frunzele primite de la cumpãrãtori) ºi educatoare
sau învãþãtoare, din aia care se plîngea pãrinþilor
cã nu sînt copiii cuminþi. Eram foarte ocupaþi ºi ne
apuca noaptea cu jocurile astea din care eram
smulºi, unul cîte unul, de pãrinþii din lumea
adevãratã (de fapt, naiba ºtie care era lumea
adevãratã, fie vorba-ntre noi!). Cînd nu erau copiii,
în vacanþe mai ales, sau dacã ploua foarte tare
afarã, rãmîneam cu frati-meu în casã. De plictisealã,
ne luam la bãtaie, cînd nu ne jucam cu mulþimea lui
de cowboy ºi indieni sau cu dacii ºi romanii, rîvnite
figurine de plastic. Întindeam pãtura galbenã care
devenea nisipul ºi înºiram de o parte indienii ºi de
cealaltã cowboii (sau fãceam acelaºi lucru cu dacii
ºi romanii) ºi ne luptam pînã la ultimul. Pãtura era
foarte importantã. Ziceam cã sîntem la plajã, la
Marea Neagrã (unde eu nu aveam voie sã merg,
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din cauza unei boli numite misterios „purpurã”). Îmi
amintesc cum înotam la marginea pãturii, tot
dãdeam din mîini cum am vãzut cã fac sportivii la
televizor, auzeam valurile. Fratele meu fãcea plajã
la bec, cu ochelarii de soare pe nas, era grãsuþ ºi
foarte drãguþ. Aduceam ºi cele douã ghioace din
casã, le þineam la ureche ºi ascultam cum foºneºte
marea. Cei care ne spuseserã secretul ãsta aveau
perfectã dreptate. În ghioc se aflã închis vuietul
mãrii.

Toate jucãriile ºi pantofii tatãlui meu

Am avut toate jucãriile – aproape toate genurile
de jucãrii din comunism, de la toboºarul cu cheiþã,
broasca cu cheiþã, pisica cu cheiþã, atletul care se
învîrte în jurul unei bare (cu cheiþã), pînã la figurinele
de cauciuc de la Arãdeanca, la maºinuþe
teleghidate, ºah chinezesc cu glaje, Titirobil,
bãrcuþe de plastic ºi rãþuºte (pentru cînd stãteai în
cadã – ºi eu stãteam cîte-o orã ºi mai mult, dacã
mã lãsau, uneori citeam în apã, dacã mã lãsau, era
cald în apã, îmi fãceam spumã multã cu un gel pe
care-l turnam dintr-un uriaº cãluþ de mare). De la
trusa de doctor imitînd foarte bine ustensilele de
resort, pînã la trusa de tîmplãrie pentru bãieþi. Îmi
plãcea sã fac traforaj – case, pomi, dar ºi chestii
mai complicate, ca un fel de broderii. Îmi plãcea
foarte tare ºi sã pirogravez (aveam un fel de pix de
pirogravat, fãcuse tata rost), mi se pãrea chiar mai
tare ca pictatul cu guaºele prietenei mele la atelierul
de desen (erau din Strãinãtate ºi cred cã erau vreo
30 de culori, inclusiv auriu ºi argintiu). Odatã am
primit chiar o Tablã de scris, mare, pe un trepied,
deºi nu cred cã poate fi consideratã jucãrie.
„Predam” înaintea învãþãtoarei, profesorilor, lecþiile
din manual. Îmi amintesc cu cîtã migalã desenam
euglena sau parameciul sau amoeba pe tablã,
pentru elevii mei – care eram chiar eu. Peste noapte
scriam cîte un îndemn. „Sã nu-þi fie fricã!”, de pildã.
„Sã fie bine!” sau cuvîntul meu magic, n-o sã-l spun
acum... E secret.

Tata ºi mama ne-au luat de toate, deºi n-aveau
bani, erau simpli funcþionari. Ei îºi doreau mult ca
noi sã fim fericiþi. Nu jucãriile mã fãceau fericitã, ci
aceastã grijã a pãrinþilor mei, ea mã fãcea fericitã.
Era o fericire ciudatã, mi se strîngea inima, ºtiam
cã fac sacrificii. Odatã, dupã Crãciun, dupã ce a
venit Moºu’ cu daruri la noi, fratele meu a vãzut cã
tata avea talpa pantofilor gãuritã. Pusese un car-
ton ca sã nu ia apã. Tata a purtat iarna aia pantofii
gãuriþi, n-avea bani de cizme.

Jucãrii vechi, noi

Jucãriile preferate, despre care am mai scris
deja: tubul de fãcut baloane, xilofonul, binoclul,
caleidoscopul, hîrtia (din care puteai face evantaie,
avioane, vapoare, broscuþe, solniþe de ghicit ºi chiar

omuleþi), guaºele, sfoara pentru leagãnul pisicii.
Astea erau jucãriile care schimbau cumva lumea.
Ele schimbã lumea scrisului tãu. Lumea scrisului
tãu... Plinã de jucãrii. Jucãrii vechi, noi.

Dacã mã gîndesc bine, nu mã dãdeam în vînt,
de fapt, dupã jucãrii. Nici cînd mergeam la alþii
acasã, nu tînjeam dupã jucãriile lor. Ele erau doar
pretext pentru stat de vorbã „din imaginaþie”. Dacã
ziceam cã sîntem la magazine, importantã era
conversaþia, la asta eram atentã, la ce zice copilul
celãlalt. Dacã eram pe mare cu vapoarele, tot aºa.
Sau în maºini, sau la coafor, sau la ºcoalã, sau
dacã eram doamne ºi ne beam cafeaua, trebuia sã
facem o conversaþie, nu mai contau cãniþele. Toate
astea erau doar de chestie. Pe mine mã uimea cum
merg toate jocurile, cum merg ele înainte. Jocul era
jucãria. Nu cu toþi copiii te poþi juca, chiar dacã au
jucãrii. Degeaba au jucãrii. Jucãriile pot fi moarte!
Sau ei pot fi proºti, zgîrciþi, rãi, cu tot cu jucãriile
lor. Cînd eram cu Dana, cu Marius, cu Albinosul,
nici n-aveam nevoie de jucãrii. Vorbeam ºi vorbeam
ºi vorbeam. Era ciudat. Combinam cuvinte. Era ca
ºi cum combinam combine. Din cuvinte fãceam tot
felul de chestii uimitoare. ªi cuvintele sînt jucãrii.
Pe mine m-au mirat întotdeauna cuvintele care se
trag unele pe altele. Nu veneau de la mine (doar de
la mine). ªi cînd veneau „de la sine”, de unde
veneau? ªi ce se întîmpla cu ele dupã ce erau
rostite, dãruite aerului? Cuvintele sînt jucãrii care
adunã oamenii, care îi despart, care te fac sã nu te
simþi singur, cu care construieºti, care te fac sã
alergi, într-un fel. Sînt jucãrii ale tuturor. Unii se
supãrã ºi-ºi iau cuvintele înapoi. Unii nu ºtiu ce sã
facã cu ele.

Jucãria

Un artist e un copil experimentat, aºa am citit
cã ar fi spus Peter Brook. Nu ºtiu dacã are vreo
legãturã cu jucãriile. E interesant ca omul – orice
om – sã fie un copil experimentat. Iar el, artistul, sã
inventeze mãcar o Jucãrie (de data asta folosesc
majuscula), aia despre care vorbeºte Nabokov
undeva.

P.S. Am întrebat-o pe mama unde sînt toate
jucãriile mele? Le-a dat! Le-a dat – pe toate! – de-a
lungul vremii. Nici nu m-a întrebat. N-are nimic!
Jucãriile sînt de dat mai departe. Cînd era micã,
fetiþa mea i-a adus de la ai mei pe Fred ºi Barney ºi
un ursuleþ mic, negru, despre care-mi amintesc
vag. Sã fi avut eu oare, în copilãrie, un mic ursuleþ
de pluº, negru? Se pare cã da! Nu vã trimit fotografii.
Dacã aº putea, aº trimite o fotografie cu pãpuºa
negresã (o gãsiþi pe Google) sau o fotografie cu o
combinã, pe-asta n-o s-o mai gãsiþi nicãieri! De
aceea încerc s-o desenez! Imaginaþi-vã c-aþi avea
în faþã mii de combine de toate culorile! Ce faceþi
mai întîi ºi mai întîi cu ele?
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Luiza inspectã din nou salonul ºi, în spatele
uºii, pe restul de perete rãmas gol, observã o
instalaþie împotriva incendiilor. În mijloc se afla un
geam mare pe care scria Hidrant, în spatele cãruia
se zãrea un furtun de apã înfãºurat pe o roatã de
metal. În stânga geamului, prins de perete, atârna
un extinctor roºu cu pâlnie, iar în dreapta un topor
cu coada vopsitã tot în roºu. Iar sub toate trei,
paralel cu podeaua ºi la o palmã deasupra ei, era
agãþatã în cuie o scarã de aluminiu cu douã
elemente culisante.

Fãrã sã mai aºtepte vreun îndemn, Luiza
desprinse scara, care cântãrea foarte puþin ºi era
uºor manevrabilã, o lungi pânã atinse înãlþimea
tavanului ºi o fixã cu cele douã cârlige laterale ce
împiedicau elemenþii sã culiseze între ei. O aduse
pânã în dreptul patului mamei sale ºi, opintindu-se
uºor, o înãlþã în aer, pânã atinse cu capãtul ei
pãtratul din tavan. Capacul cedã de la prima
apãsare, eliberând o pufniturã de praf. La a doua
încercare, Luiza reuºi sã-l împingã pânã cãzu pe
spate bufnind ºi sã potriveascã scara în chepeng.

– Bine, sã vedem cum aratã podul cu nebune
al familiei, comentã Luiza, fixând scara ºi
începând sã urce.

Când scoase capul prin trapã, descoperi un
pod spaþios, triunghiular, înalt de cel puþin trei
metri, pe mãsura fostului conac boieresc în care
fusese amenajat sanatoriul. Era plin de pânze de
paianjen ºi de praf, semn cã nu se umbla des pe
acolo, dar aerul era uscat ºi fire de praf jucau în
raze rãzleþe de soare ce treceau vesel prin
luminatoarele de sticlã plasate ici ºi colo. Dupã
ce urcã înãuntru, Luiza începu sã exploreze
obiectele depozitate claie peste grãmadã: paturi
de fier ruginit, saltele stivuite, pãturi roase ºi
gãurite, perne îngãlbenite, suporturi de flacoane
de sânge, dulapuri de tablã ºi noptiere scorojite,
globuri albe, ciobite, de bec, tãvi de mâncare,
teancuri de dosare ºi fiºe medicale.

– ªi acum, ce ar trebui sã caut? strigã Luiza
cãtre mama ei. Vreo uºã ascunsã, de la o camerã
secretã, vreun dulap în care o þineþi închisã pe
Adela, sora mea? Sau sã rãsfoiesc registrele
astea sã vãd dacã nu a fost ºi Adela internatã
aici?

Mai mult în joacã, ºterse de praf coperta de
carton a registrului aflat în vârful unui teanc verti-
cal de dosare. Un paianjen fugi repede din cotor,
aºa cã Luiza îl aruncã speriatã din mânã. Apoi
atenþia îi fu atrasã de un obiect aºezat în latura
cea mai îndepãrtatã a podului, pe care cãdea pieziº
o razã de soare. Era o cutie de carton, cu margini
înalte, mare, din care rãsãreau capetele unor lucruri

colorate în verde, roºu, albastru. Înainte sã-ºi dea
seama conºtient despre ce este vorba, Luiza simþi
un fior neaºteptat de emoþie ºi nostalgie. Se
îndreptã cu paºi grãbiþi în direcþia cutiei, ieºind din
zona de depozitare a accesoriilor sanatoriului ºi
intrând într-un spaþiu gol, cu tavanul coborând pânã
la un metru înãlþime, zugrãvit proaspãt, cu bãlþi

uscate de var ºi pete de ciment pe jos.
Nevenindu-i sã-ºi creadã ochilor, Luiza se

apropie, aplecându-se ca sã nu se loveascã de
plafon, de lada de carton. Era lada în care bunica
ei Emma îi strânsese jucãriile pe care le avea în
casa bunicilor, dupã ce crescuse ºi încetase sã
se mai joace cu ele. Erau acolo o casã de pãpuºi,
de tablã, cu acoperiº rabatabil, descoperind o
camerã de zi; caroseria coloratã, cu geamuri, uºi,
chiar ºi ºofer, a unei maºinuþe cãreia îi lipsea ºasiul
negru cu motoraº cu arc ºi roþi; o pãpuºã blondã,
cu pãrul prins în coadã de cal, foarte subþire ºi
înaltã, cu un ochi întors pe dos ºi fãrã un picior; o

Corin Braga

Luiza îºi descoperã jucãriile din
copilãrie în podul bunicilor
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altã maºinuþã, foarte îngrijit ºi amãnunþit lucratã,
reproducând un model de automobil de la începutul
secolului XX; ba chiar ºi un set de forme de plas-
tic, în culori vii, cu ajutorul cãrora fãcea cuburi ºi
cilindri de nisip în movila din curtea bunicilor. În
perioada cât locuise singurã acolo, înainte de a
vinde casa ºi a se muta, bunica ei adunase la un

loc jucãriile Luizei ºi, nelãsând-o inima sã le
arunce, le depozitase în podul casei din spate,
proaspãt renovate. Însemna cã se afla în podul
casei bunicilor!

(fragment din romanul Luiza Textoris, Iaºi,
Polirom, 2012)

Doru Pop

Jocuri de societate
socialistã

Am urât toate jocurile din Epoca de aur. „Dacii
ºi romanii”, pentru cã piesele se stricau ºi nu gãseai
altele de înlocuit, trebuia sa cumperi jocul întreg.
Mai ales dacii erau extrem de fragili, trebuia mereu
sã îi lipeºti cu gumã de mestecat roz, numitã
„Turbo”, care se întãrea de îndatã ce o scoteai

din gurã, la primul contact cu aerul. Dupã ce cã
trebuia sã le lipeºti picioarele cu gumã de
mestecat. Jocul avea niºte reguli atât de
complicate, încât nimeni nu le înþelegea. Aºa cã
ignoram regulile stabilite de creatorii jocului ºi ne
inventam noi propriile reguli. Dacii, pentru cã erau
albi, erau buni, iar romanii, pentru ca erau roºii,
erau rãi. Trebuia sã treci un pod, ceea ce devenea
o regulã imaginarã, la trecerea podului trebuia sã
rãspunzi la trei întrebãri din istorie. Abia apoi
puteai ocupa cetatea adversarului. Uram în
special „Nu te supara frate”, pentru cã fraþii se

supãra mereu, mai ales când dau cu zarurile.
Uram „Sus-Jos”, pentru cã imita viaþa, ºi uram
carþile de joc „Pãcãlici”, pentru cã trebuia sã
imperechezi mereu pe cineva, chiar dacã, dupã
mutre, personajele puteau fi imperecheate mai bine
pe baza de afinitãþi emoþionale, decat pe criterii
etnice.

„Dar ce joc jucaþi cel mai mult când eraþi
copii?”, mã intrebi. Dacã mai vrei sã ºtii ce uram
cel mai mult dintre toate, atunci cel mai mult am
urat jocul „Piticot”? „Tot din cauza regulilor?”, mã
întrebi. Nu, ci pentru cã regulile jocului erau
absurde! Dacã te prindea moºul, ieºeai din joc,
mereu dãdeai de câte o vulpe vicleanã, mereu
stãteai ture, erai tot timpul în aºteptare. Cea mai
enervantã era „Chichi fantoma”, ºtiu, ce nume e ºi
ãla, pentru ca din cauza ei nu ajungei niciodatã la
comoarã.

Moºul te ia în braþe, ºi te duce în peºtera lui.
Acolo e foarte frig. Vrei sã ieºi, dar nu poþi, þi-au
îngheþat zarurile în mânã.

De aceea mi-am fãcut propriul joc, copiat din
„Testamentul unui excentric”, din colecþia romanelor
lui Jules Verne. Jocul se numea „Ruleta gâºtei”, ºi l-
am pictat pe un carton imens, decupat rotund, cu
toate cele 63 de cãsuþe individualizate perfect, cu
simbolurile reproduse din seria „Albume de artã” ºi
cu un set complet de carþi de joc, special realizate,
cu ilustraþii veridice pentru „Moarte”, „Fântânã” sau
„Inchisoare”. Mã facuse atât de popular printre colegi,
încât jocul rãmânea început ºi dupã ore în spatele
clasei ºi nimeni nu se atingea de el. Eram mereu 6
jucãtori, iar jocul se desfãºura atât pe tabla rotundã,
cât ºi în viaþa realâ. „Gâsca” iþi dadea voie sã „sari”
peste pedepse, lucru absolut necesar, în special
pentru cã pedepsele grele, mai ales „Labirintul”,
trebuiau executate în viaþa realã, conform indicaþiilor
de pe cãrþile de joc.

Stai o turã, ai nimerit în mlaºtina trecutului.
Înghiþi o vreme materia greþoasã, apoi te liniºteºti.
Trecutul nu trece.

De cele mai multe ori dãdeam bani la cãsuþele
de pedeapsã, alteori trebuia sã punem câte un gaj,
un obiect de vestimentaþie sau ceva de valoare,
iar uneori chiar primeai porunci dintre cele mai dure
de la partenerii de joc, unele implicând sãrutarea
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celor mai urâte fete din ºcoalã. Pânã când jocul
s-a transformat într-o tragedie. Ultima pedeapsã
s-a terminat abrupt.

Aºa scria pe etichetã, Miºka, ºi n-am avut nici
o obiecþie faþã de numele lui, oricum nu mi-aº fi
permis sã-l schimb. Nu l-am considerat niciodatã
doar «jucãria» preferatã, mi-a fost, timp de mai bine
de zece ani, prietenul cel mai bun. Cu pãpuºile nu-
mi amintesc sã fi avut vreodatã comunicare ºi, cum
eram lipsitã de talent muzical ºi de îndemânare, nu
m-am aventurat niciodatã sã le cânt, sã le fac
rochiþe sau alte hãinuþe, în fine, sã mã port cumva
duios sau matern. Poate cã aº fi trecut peste
neîndemânarea mea dacã nu m-ar fi blocat ochii
lor goi ºi albaºtri, buclele blonde, atitudinea rece ºi
indiferentã, egoist-superioarã, care nu se potrivea
deloc în apartamentul meu dintr-un bloc comunist.

Când a apãrut Miºka, am simþit, în sfârºit, cã
am cu cine sta de vorbã. Ursuleþul ãsta cu ochii
mici, galbeni, cu papion verde, cu staturã masivã
ºi aer câteodatã grav, degajând o siguranþã à la
Jean Gabin, nu fãcea fasoane ºi se potrivea oriunde
în casã, aºa cã-l luam dupã mine peste tot.
Ronþãiam împreunã biscuiþi Chindia (cam cei mai
buni care se gãseau la alimentara), beam ceai
negru (tot de la alimentara, se gãsea la vrac),
câteodatã ne rãsfãþam cu ºodou ºi discutam mai
mult despre problemele mele ºi mai rar despre
problemele lui. Datoritã lui mi-am înfrânt teama de
întuneric, am trecut peste divorþul pãrinþilor mei,
peste dezamãgirile(crunte la vârsta aceea)
provocate de prietene, am învãþat sã nu fac o dramã
dacã luam o notã micã ºi m-am specializat în teatrul
de pãpuºi (Miºka era regizorul, eu, un fel de asistent
de regie). Repertoriul nostru favorit, la care
contribuia cu sugestii ºi prietena mea Karina, era
format din comediile lui Caragiale, Phil ºi Crocodilul,
Micul Prinþ ºi Vrãjitorul din Oz, dar ºi din scene pe
care le trãiam sau observam la ºcoalã.

Când m-am mutat la Bucureºti, Miºka mi-a dat
de înþeles cã nu doreºte sã mã însoþeascã. M-a
asigurat cã-i va fi bine privind în fiecare dimineaþã

Corina Sabãu

Miºka

ºi searã rãsãritul ºi apusul de la fereastra camerei
mele de copil, plimbându-se dintr-o camerã în alta
ºi ascultând discurile pe care le ascultasem de
atâtea ori împreunã, cele mai multe poveºti în
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împãrãþia ei. Singura ieºire este drumul înapoi,
niciodatã înainte.

Când jocul se transforma în viaþã, viaþa se
transforma în moarte.

Stai o turã în þara lui Piticot, þi s-au stricat toate
jucãriile. Îþi cumperi altele ºi le strici singur ºi pe
alea, ca sã nu þi le strice altcineva.

Sari patru cãsuþe, pânã ajungi în Epoca de
aur. Acolo nu se întâmplã nimic.

Ai dat cu zarul ºase-ºase. Ghinion, pisica
neagrã þi-a ieºit în faþã ºi ºtii cã urmãtorii ºapte ani
din viaþã vor fi nefaºti.

(fragmente din romanul O telenovelã
socialistã, Cartea Româneascã, 2013)
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interpretarea Alexandrinei Halic. A fost maniera
lui delicatã de a mã ajuta sã mã desprind de el ºi
de trecut. Nu l-am înlocuit niciodatã ºi nu pot
vorbi despre sfârºitul lui. Atunci când l-am
cunoscut, speram cã el nu va avea sfârºit. Dar,
cu toate cã eu nu mi-am dat seama, Miºka
îmbãtrânea, îmbãtrânea tocmai pentru cã nu era
o simplã jucãrie.

Pânã zilele trecute n-am simþit nevoia sã-mi
fac un prieten cum a fost Miºka. Înainte de

Crãciun, când cumpãram cadouri, am zãrit însã
în vitrina unui magazin un îngeraº care mi-a adus
aminte de cel din finalul filmului lui Lynch, Fire walk
with me, înger pe care Laura Palmer îl priveºte
râzând din acea încãpere din altã lume. Am privit
de atâtea ori scena, m-a scos de atâtea ori din
cele mai crunte tristeþi, încât n-am avut nici o
ezitare când l-am zãrit. Am ºtiut cã este el. Pentru
cã nu mã încumet sã-l desenez pe Miºka, îl voi
fotografia pe el.

ªtefan Manasia

Horus (ºi
hidroavionul)

27 decembrie 1982. Trecusem borna primilor
cinci ani. Seara, de Sfîntul ªtefan, îmbrãcat cu
pantalonii de postav greu, încãlþat cu ghetele prea
groase, mã aºez pe fotoliul din sufragerie, unde nu
am aproape niciodatã voie. Acolo e altarul Tatãlui,
în orice moment de neatenþie a pãrinþilor uºa
sufrageriei ar rãmîne nedescuiatã ºi noi – eu ºi sorã-
mea – ne vom strecura înãuntru ca doi ºoricei. Stau
între braþele fotoliului transformate în chelicere

primejdioase. Cineva îndreaptã obiectivul aparatului
de fotografiat înspre mine. Nu ºtiu cum sã mã port.
Sã rîd (imposibil) ori sã fiu grav (mai uºor de mimat).
Împãiat, artificial. Îmbãtrînit brusc sub blitz orbitor.
În stînga mea, perdeaua grea, trandafirul japonez.
Pe genunchi þin hidroavionul care mi se înmîneazã
de sãrbãtori sau cînd Tata e în toane bune. La fel,
locomotiva turcoaz cu baterii, „tancheta” metalicã
gri, cu beculeþe roºii, preferata mea: ºtie – într-un
mod care scapã înþelegerii – sã atingã ºi sã

ocoleascã obstacolele. Hidroavionul e albastru cu
roºu, atîta þin minte. Elicea îl propulseazã pe apa
vernil a cãzii pline – miracol care, în mohoreala
apartamentului din Ostroveni, se-ntîmplã destul de
rar. Pînã cînd hidroavionul dispare, la fel cum
dispãruse, la un moment dat, superbul Cadillac
viºiniu – fabricat – cum va zice treizeci de ani mai
tîrziu Sociu – de copiii chinezi pentru copiii
americani. Mã rog, o zînã bunã mi-l lãsase în grijã,
tabla era uºor avariatã, uneori mã tãiam, rugina mi-
ar fi fãcut rãu ºi Cadillacul a dispãrut dintr-o datã.
O forþã secretã l-a teleportat din casã, la fel ca pe
alte minuscule hipnotice obiecte. Indieni ºi cowboi
din plastic sau plumb, maºinuþe Made in USSR,
planoare bulgãreºti. „Injectorul” care detona
asurzitor, folosind catranul unei cutii de chibrite, ºi
pe care Maica m-a convins – încã o datã – sã fiu
bãiat cuminte ºi sã-l arunc pe geam. Injectorul, þevile
prin care suflam cornete, mitralierele traforate în
þeavã de plastic – handmade-urile care descãtuºau
imaginaþia: plimbam ambarcaþiuni Kon-Tiki pe
canale lãsate de ploaie, construiam tancuri
(sovietice sau naziste) din lãzi, anvelope uzate,
drugi de fier, desenam cu un beþigaº automobile
(din ce în ce mai) futuriste pe pãmîntul gol, bãtãtorit,
la bordul lor evadam pe arterele multicolore, spre
noaptea americanã.

Orangutanii modeleazã, din frunze de palmier,
pãpuºi pentru puii lor curioºi. Puii le cerceteazã cu
înþelepciune. Comportamente considerate – în
logica comunã – pur umane ºi contrazise de studiul
fabulos al lui Dominique Lestel, Bazele animale ale
culturii. Pisicile sãlbatice abandoneazã drumul spre
cuib, dacã în calea lor apare o singurã pietricicã
diferit coloratã, provocîndu-le instantaneu la joaca
de-a vînãtoarea.

Micilor egipteni, decedaþi de malformaþii,
fracturi sau epidemii, li se puneau alãturi în mormînt
ºi jucãriile care-i fascinaserã – zeitãþi protectoare
coborîte din lumea cealaltã. Hipopotami ºi crocodili
miniaturali sau macheta perfectã, aerodinamicã –
înaintea cãreia am salivat ºi aproape mi-au dat
lacrimile – macheta vulturului din lemn negru sau
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poate a unuia din planoarele care foloseau curenþii
de deasupra Nilului acum cinci mii, acum patru mii
de ani, cînd paleoastronauþii nu se evaporaserã în
cãrþile lui Erik von Daniken. În aripa de egiptologie
a unui celebru muzeu european, aveam sã revin,
de fiecare datã, oprindu-mã ca din întîmplare în
acelaºi loc: în faþa vitrinei unde-au închis artefactul

din lemn lustruit care, fãrã baterii ºi elice, ar fi putut
atît de bine zbura. N-am visat, nici mãcar o
secundã, cã hidroavionul meu electric, bietul meu
hidroavion electric, va reuºi sã se înalþe prin
fereastra deschisã peste blocurile gãlbui ale
Ostroveniului, în aerul mirosind a pepene verde ºi
transpiraþie.

M-am întrebat de multe ori, adult fiind, de ce
am o preferinþã pentru pisicile negre cu ochi verzi.
De ce nu sunt superstiþioasã atunci când vãd câte
o creaturã de acest fel, de ce, mai mult, mã ataºez
de tot ce e negru. Iar uneori iau acest negru acasã.

Cu cât e mai negru, cu atât vãd mai bine prin el.
Cu cât e mai îndepãrtat, cu atât mai aproape îl simt.

Acel negru de acum se numeºte Pluto. Planetã
sau lume subteranã, apucãturile lui Pluto (care de
fapt e fatã) sunt în contradicþie cu tot ceea ce ºtiam
pânã acum despre feline. Trecerea de la un simplu
negru la un negru preferat a durat câteva secunde,
cam cât a procesat creierul meu cã nu e plãcere
mai mare decât sã îmi urmez instinctele ºi
dependenþa de acest negru.

S-a trecut imediat de la simplul rang de Pluto la
Plutishor, apoi Plutishor Rotaru. Plutescu când
adoarme ºi zboarã, Plutici când nu aude stereo sau
când e mângâiatã pe partea dreaptã a corpului,
rãspunzând cu partea stângã.

Am crezut cã este puþin nebunã când am adus-
o acasã într-o cutie de struguri pe care o împãrþea cu
încã douã surori. Când am hrãnit-o la Mogoºoaia –
ea stând în copac, eu la poalele copacului. Cu cât
mã apropiam, cu atât se urca ºi mai sus. Atunci i-am
surâs pentru prima datã ºi am simþit cã ne asemãnãm.
De ce sã fii lângã ceea ce este esenþial pentru
supravieþuire când poþi la fel de bine doar sã priveºti?
De ce sã ai încredere în cineva care vine fãrã nici o
intenþie, când poþi la fel de bine sã fugi din calea sa,
fãrã sã mai cunoºti finalul? Dupã aproape douã
sãptãmâni în care am dus mâncare zi de zi la copacul-
cuib al lui Pluto, a trebuit sã mã hotãrãsc ce fac cu
ea. I-am povestit tot felul de prostii, m-a ignorat. A
trebuit sã se urce cineva în copac, sã fie zgâriat ºi
muºcat ca sã o conving cã e mai bine sã vinã, totuºi,
cu mine. Nu cred sã fi fost mai mare de 10 cm.

Când ne-am privit de aproape ºi-a þinut urechile
pe spate, ochii pãreau ai unui exoftalmic, postura
pãrea a unei maimuþe capucin. Ne-am speriat una
de alta ºi am continuat sã ne observãm ºi tatonãm
mult timp. Am descoperit cã îi place sã-i vorbesc în
ºoaptã, sã o ating doar cu faþa mea la mare depãrtare
de a ei, sã îi suflu aer cald pe burticã... ºi tot felul de
tabieturi, ritualuri ºi mofturi. Cu cât descopeream ce
îi place, cu atât mai mult mi se pãrea cã pisica asta
are ceva din comportamentul meu. Nu suportã pe

nimeni altcineva în afarã de mine, ceea ce înþeleg,
doar ne asemãnãm:).

Mi-am dat seama cã pânã ºi dorul de casã se
reduce la dorul de a-mi trece palma prin blana ei. Un
dor tactilo-plutesc.

Dupã aproape 6 ani încã suntem într-o continuã
încercare de cunoaºtere ºi îmi dau seama cã dacã
eu încep sã am tabieturi noi, începe ºi ea sã aibã,
devenim simetrice cumva, imitatoare, deºi Pluto nu a
învãþat sã se uite în oglindã.

Am acceptat cã am o slãbiciune pentru ea
pentru cã, desigur, când eram eu de vreo 3 ani am
avut o pisicã de pluº cu ochii verzi, pe care o bãgam
sub plapumã ºi adormeam cu ea. Întrebam mereu
de ce are ochii verzi, nu ºtiu care era logica întrebãrii
mele, însã mã fascina acel plastic colorat (sau
sticlã?). Am regãsit-o în casa pãrinþilor recent, e un
pic smotocitã de timp, un pic învechitã, cu blana mai
rarã, însã probabil ea a fost primul meu Pluto, prima
putere a negrului asupra mea.

Andra Rotaru

Pluto
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Trei jucãrii preferate cu care mã joc eu – ºi nu
numai eu – de vreo douãzeci de ani, deci cam de
la prima tinereþe/a doua copilãrie, sunt: internetul,
cartea ºi studioul.

De fapt e o copilãrie comunã – internetul era
încã la pubertate în 90 ºi –, cartea (lucratã pe cal-
culator pentru tipografie) abia se nãºtea (cu
nãbãdãi!), iar studioul – de înregistrãri sau de picturã
– încã se minuna cã ar putea exista în varianta
independentã ºi occidentalã, începând, de fapt, mai
întâi ca „parazit” al vechilor case de culturã
(studenþeºti) sau instituþii (radio, tv etc.) dar (ºi) cu
„scule” occidentale. Treptat, dar sigur, printre
acestea din urmã ºi-au fãcut loc calculatoarele
specializate ºi programele de prelucrare a sunetului
ºi montaj al înregistrãrilor.

Se vede „din avion” ce leagã toate aceste
jucãrii, cel puþin ca mediu(m): calculatorul ºi
programele sale informatice, jucãria actualã
universalã. Dar nu despre asta vreau sã vorbesc
aici în principal.

Sã le iau pe rând. Cum se ºtie, azi nimeni nu
existã dacã nu e pe google ºi, cine ºtie, poate
curând se va putea spune la fel ºi despre facebook
(în tot cazul, nimeni nu mai zice asta despre
televizor). ªi ca scriitor sau artist, lumea te cautã,
te (re)descoperã, te citeºte sau ascultã în primul
rând pe internet, ºi chiar dacã te ºtie, tot acolo cautã
confirmarea, sau cel puþin amãnuntele; sau
noutãþile. ªi reciproc, pentru mulþi (toþi?), principalul
public spectator ºi þintã, ca ºi principalul mediu de
transmitere (conºtient sau nu), principala „tribunã”,
aºadar, este internetul.

Mi-amintesc cã acum cîþiva ani, la o lecturã
de poezie pe care am fãcut-o împreunã cu Jerome
Rothenberg ºi Ilya Kaminsky (cum, nu ºtiþi cine
sunt?! Pãi daþi repede o cãutare pe... google) la o
librãrie importantã (Barnes & Noble) din San Diego
au venit vreo... 15-20 de oameni (deºi s-ar putea
sã nu mã pot abþine sã exagerez – în plus,
bineînþeles) care au cumpãrat douã cãrþi (dintre
care una a mea, luatã, cred, din curiozitate, sau
mai degrabã din greºealã). Vã sunã cumva
cunoscut cifrele astea? Dar... pe internet... ºi Jerry
ºi Ilya sunt niºte star-uri, blogul lui Jerry are sute,
uneori mii de vizite pe zi, iar cãrþile lui sunt best-
seller-uri. Pe piaþa de poezie, sã fim bine înþeleºi;
pe care se comandã în proporþie zdrobitoare on-
line.

A doua jucãrie – cartea. Cine nu s-a jucat cu
font-uri, formate, diverse forme de paragrafe, spaþii
etc., în varianta electronicã a manuscrisului unei
cãrþi? Cu atât mai mult dacã era vorba de o carte
cu (inclusiv) poezie concretã, sau care sã conþinã

MARGENTO

Trei jucãrii pentru
toatã lumea

ºi imagini. ªtiu din proprie experienþã cã la un mo-
ment dat joaca respectivã ajunge sã eclipseze
scopul final. De fapt nu este cumva cartea ca
produs finit un compromis faþã de valenþele proteice
ale manuscrisului electronic? Teologul nostru literat
zicea, tocmai, cã a tipãri cartea e ca o întoarcere
din exil sau de pe o mare furtunoasã, când „aºa ºi
tipografulu de-a cãrþii sfârºire/ laudã neîncetatã dã
ºi mulþãmire”. Dar el deºi avea bun cumpãt, n-avea
computer, în timp ce nouã ne place sã ne pierdem

cumpãtul la computer. Ca sã nu mai zic cã trãim în
era exilului generalizat, cea transnaþionalã. Alt
tipograf, însã, se bucura dinainte s-aparã random
access memory (celebrii biþi de RAM) sã celebreze
aleatoriul ºi impuritãþile ce interveneau pe placa de
tipar, luându-le drept emblemã a propriei opere.
Cine? – Walt Whitman, desigur, cãci titlul Leaves
of Grass poate fi citit, a spus-o bine Harold Bloom,
ºi aºa.

De altfel, cum zice C.T. Funkhouser, dintre
noile direcþii în poezia digitalã, una esenþialã este
cea în care se creeazã/asambleazã/programeazã
„poems of the Web, by the Web, for the Web” –
poeme de pe net, generate prin net, pentru net. Chiar
ºi cartea pe hârtie a ajuns sã implice cel puþin una
dintre aceste trãsãturi. Atâta timp cât nu exploatãm
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complet oportunitãþile astea ne comportãm ca un
Gutenberg care ºi-ar fi folosit invenþia doar tipãrind
planuri ºi schiþe de urmat în cãrþile pe care ar fi
urmat apoi sã le scrie tot niºte copiºti, tot ca înainte:
de mânã, pe piele de viþel.

A treia jucãrie – studioul. Aici voi înºirui doar
ce a însemnat ºi înseamnã studioul (de înregistrãri,
cãci despre atelierul de picturã am mai vorbit)
pentru (mine ca membru al trupei) MARGENTO.
Libertatea ºi frenezia de a forma, deforma ºi
reforma împreunã (prin [non-]con-formare
reciprocã) sunete; ºi odatã cu ele, mii de alte lucruri.

O experienþã ce nu poate fi înlocuitã de nimic
altceva – cum zicea Kenneth Koch, dacã te-au
prins cincizeci de ani fãrã sã te fi bucurat de ceea
ce înseamnã sexul oral, e târziu pentru tine. Sau
Fellini: de foarte tânãr am vrut sã mã fac regizor
sã pot pune toate femeile alea frumoase sã facã
toate chestiile alea [în film]. ªi noi la fel, pe
înregistrare: oral – prin ºi cu tot felul de instrumente

ºi maºinãrii.
Societate iniþiaticã ºi agenþie de propagandã.

Carnaval; suntem cine vrem noi ºi oricine vrem noi
e (cu) noi. Mãscãri. Zaiafet. Templu; in-templ-are;
întâmplare. Bibliotecã; potecã. Piaþã – de bârfe ºi
zvonuri; talcioc ºi iarmaroc. Belºug; ioc! Cioc-cioc,
bate ºi te vei deschide. Examen. Restaurant,
cramã. Ail – cocktail. A-mes(s)-tec(h) – best track.
Dormi-t(h)or. Exhibiþionism, voyeurism, seducþie ºi
masturbare ºi (prin) rendez-vous. Orga(sm[s]).
Budã. Ghe(e)nã. (E-)scatologie. Topos al farsei.
Ascezã cu supradozã. Navigãri, asamblãri.
Telepatie, telechinezie, chinezãrie. Munci ºi nopþi.
Concentrare, percuþie, prostituþie, inducþie. Vacanþã
la separeu absurd. Academie beatã. Clinicã. Moarte
clinicã. Balamuc. Promenadã, cafenea. Confe-
sional. Confusional. Confisional. Hãu.

Sunt 3 jucãrii? Dar la ce bun sau rãu o carte
sau un net (de poeme) care sã nu aibã ºi ele tot
ce-am zis cã e la studio?

Moni Stãnilã

Jucãrii inventate

Cã am fost copil, ºtiu bine. Jucãrii am avut, nu
cum au copiii de azi; sunt totuºi un fost pionier, lipsit
de dulciuri, de jucãrii mari ºi impresionante, de
televizor ºi curent electric.

Am gãsit pe Bega la 3 ani un elefant gonflabil:

lilifonta! Iubeam lilifonta ºi ulsu male. Ulsul male nu
mai avea mâini, urechile erau cusute, cã trecuse
prin mâinile surorilor mele mai întâi. Apoi au fost trei
pãpuºi la fel, pentru fiecare dintre noi. A Loredanei
se chema Luci, a Mihaelei - Rita, a mea - Angelica.
Angelica a rezistat puþin ºi a fost înlocuitã cu Gina.
Tare ne plãcea sã le facem haine din ºosete. Dar cu
adevãrat frumoase erau oalele cu capac pe un
ºpoier micuþ din tablã. Bebeluºii micuþi de plastic,
bãiatul pe burtã, urºii - cei doi - de pluº, pãleau pe
lângã acel ºpoier cu tãviþe ºi oale.

Apoi grandios creºteau din nimic jucãriile
improvizate: bateria pãtratã pe care o legam cu aþã
de calorifer ca sã interpretãm melodiile Cenaclului
Flacãra, partea interioarã a placajelor de la canapea
pe care desenam poveºti cu prinþi ºi prinþese, viþeluºii
fãcuþi din dovleci mici de mãrimea pumnului, omuleþi
ºi viþei din ghindã, pãpuºã din cucuruz, geanta de
cãlãtorie agãþatã de clanþa uºii pe post de leagãn.
La holdele din munte ale pãrinþilor, unde ajungeam
într-o orã de urcat prin pãdure, era aprozarul: limba
oii pe post de bani, restul plantelor pe post de le-
gume.

Iar la uºã, dupã dulãpiorul de papuci, odihnea
recuzita mea de voinic: arc din alun cu sãgeþi din
corn, undiþa din alun, sabia din brad, praºtia cu
gloanþe de sârmã, þeava cu cornete. Acestea din
urmã scoteau la luminã adevãratele mele jocuri, mult
mai importante decât jucãriile: colibele ºi cavalerii.
Prima colibã a precedat perioada înrolãrii mele în
armata mai întâi a Poloniei, apoi a Franþei. Ea
corespundea momentului foarte fraged al primului
instinct de proprietate. O fãcusem cu vãrul meu drag,
Vali, Dumnezeu sã îl odihneascã! Pentru mobilarea
unei colibe imaginare, fiindcã alesesem locul, dar
nu aveam pereþi sau acoperiº, fugeam de acasã ºi
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cãutam pe la gunoaie ºi pe Bega dupã gãleþi,
linoleumuri, oale, borcane ºi tot ce putea fi aºezat
jur-împrejur ca sã ne ajute sã ne imaginãm pereþii.

A venit curând, o datã cu clasele primare,

momentul care avea sã mã determine sã citesc toate
cãrþile de capã ºi spadã. Serialul polonez Norii Ne-
gri avea sã dea o utilitate mult mai concretã sabiei
mele din brad. Bineînþeles cã eu eram Dowgird,
personajul principal, aºa cum patru ani mai târziu
tot eu eram d’Artagnan. La Þestoasele Ninja m-am
hotãrât mai greu. Îmi plãcea Donatello, care era ºeful,
dar mã simþeam mai încântatã de Leonardo, fiindcã
el lupta cu sabie, în timp ce Donatello avea suliþã.

Jocul de-a Nadia Comãneci, deºi sãream peste
cap ca femeia-elastic, mi-a fost mai degrabã impus
de vremuri ºi de visul tuturor fetelor de atunci de a
deveni gimnaste. Pe locul întâi a rãmas în amintirea
mea Norii Negri, unde Adina, prietena mea din
copilãrie, era Gaspar, secundul meu, iar Raluca,
fiindcã nu era tot timpul cu noi, era când Andrei, când
frumoasa Magdalena.

Sã fi avut deja 12 ani când am început sã facem
colibe din brad. Deja intrase ºi Oana în decor. Asta
era perioada gentilomilor, am ºi acum brevetul meu
de cãpitan de muºchetar, dar ºi un carneþel inventat
de mine cu legile gentilomilor din întreaga lume. Aºa

cã ºi la 15 ani, când deja începeam sã arãt a
domniºoarã, încã puteam cãlca orice jurãmânt în
afarã de cuvântul meu de gentilom. Avusesem grijã
sã dau un decret prin care orice muºchetar era liber
de orice alte jurãminte cât timp era spre interesul
tuturor. Unele din decrete, pãstrate - sper! - ºi azi pe
undeva, au seria ºi numãrul de buletin ale tuturor
semnatarilor, ceea ce înseamnã cã pe când fetele
de vârsta mea se sãrutau pentru prima datã, eu încã
mã credeam descendenta cerului ºi încercam sã
ascund orice semn al existenþei unei posibile fete în
dosul bluzelor mele comode ºi elastice, care îmi
permiteau încã sã vin de la ºcoalã în roata þiganului
ºi flic-flacuri sau sã urc în vârful celor mai drepþi fagi
din pãdure. Sã nu mai pomenesc cã la 14 ani
reuºisem sã conving tomeºtenii de existenþa
extratereºtrilor, în preajma Crãciunului, ajutatã de
Marieta Ardelean ºi de câteva lumânãri.

Toate au culminat cu venirea taberelor de militari
la Valea Izvorului pe timpul verii. De acum inamicul
nu mai era probabil ºi imaginar. Era acolo, cu muniþie
ºi armament, cu uniformã ºi colonei, sergenþi,
caporali. Sigur, a fost o prostie sã le tãiem firele
telefonice, cum tot o prostie ºi mai gogonatã a fost
sã le furãm roºiile de pe masã, dar erau inamicii.
Pânã când Colonelul bãtrân, nu îi reþin numele, cel
tânãr parcã se numea Petreanu, ne-a gãsit cu capul
în tufe, urmãrind antrenamentele. Ca un advãrat
înþelept, în loc sã ne dea un ºut în fund, ne-a chemat
sã vizitãm tabãra, ca sã ne domoleascã curiozitatea,
apoi ne saluta pe stradã - oh, Doamne, ce mândri
eram, dar la final l-a cãutat pe tata sã îl avertizeze.
Eram totuºi fete, chiar dacã mici, iar el considera cã
niºte nebune în jurul taberei pot crea ºi altfel de
probleme. A urmat sfânta bãtaie acasã ºi
schimbarea traseului. Cum ticu era cu ochii pe noi
sã nu o luãm spre Valea Izvorului, trebuia sã cãutãm
trasee de ocolire foarte serioase, prin spatele
munþilor.

Astãzi le dau crezare colonelului ºi tatãlui. Nici
mie nu mi se pare ok, dar ce sã faci cu o armatã de
muºchetari?

Carmen-Francesca Banciu

Cãrucior pentru pãpuºi
Acasã înseamnã locuinþa tatãlui meu.
Mama nu mai trãieºte de mult.
Întotdeauna m-am simþit ca ºi cum aº fi fost

orfanã.
Afecþiunea, sensibilitatea ºi cãldura sufle-

teascã  îþi slãbesc caracterul. Sunt  urmarea unei
educaþii proaste. Mic-burgheze.

Cu ocazia celei de-a opta aniversãri mi s-a
fãcut un cadou. Un ceas de mînã. Aceasta este
singura zi aniversarã din copilãrie de care îmi
amintesc. În rest, ziua de naºtere era o zi ca
oricare alta. Doar cã în sfîrºit mi se dãdea în dar
ceva, de care oricum aveam nevoie. ªi pe care

l-aº fi primit în orice caz.
Niciodatã nu mi se îndeplineau dorinþele.

Niciodatã nu mi se dãruia ceva ce mi-am dorit.
Un copil singur la pãrinþi nu trebuie rãsfãþat.
Nu trebuie prejudiciat. Pus în pericolul de a
aluneca într-un comportament egoist, mic
burghez.

Fetele din blocul nostru (blocul PCR) aveau
toate cîte un cãrucior pentru pãpuºi. Aºa un
cãrucior mi-aº fi dorit ºi eu.

Relaþiile României cu China erau foarte bune
la vremea aceea. Acest fapt era reflectat de
jucãriile mele. Am avut o mulþime de jucãrii
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mecanice din China, cu care mama mea se
mîndrea. Dar eu la ºase-ºapte ani încã nu aveam
conºtiinþã politicã. ªi nu mã preocupa nici cît negru
sub unghie propaganda ºi bunele relaþii cu China.
Pe mine mã preocupa mai mult sã primesc ºi eu
un cãrucior pentru pãpuºi. La fel ca cel al lui
Iuliana. Un cãrucior din acelea  trimise din
Germania.

Pãrinþii mei au declarat în unanimitate cã
se aºteaptã din partea mea sã reacþionez cu
mai multã înþelegere decît ceilalþi copii.Cã
trebuie sã învãþ sã renunþ. Sã învãþ sã-mi reprim
dorinþele. Sã învãþ sã mã controlez. Sã-mi
stãpînesc impulsurile. ªi sã nu îmi satisfac orice
toanã. Pentru cã  eu, ºi cei ca mine,  au menirea
de a deveni oameni model. De a deveni Omul
Nou. Al unei noi epoci. Care va stãpîni natura.
Noi, copiii Partidului trebuie sã fim un exemplu
pentru ceilalþi.

Nu ºtiu dacã toþi copiii din blocul nostru au
fost obligaþi sã asculte astfel de predici din partea
pãrinþilor lor. Dar în cele din urmã toate fetele din
blocul nostru PCR au primit  aceste afurisite
cãrucioare de jucãrie. Aceste cãrucioare

elegante, lãcuite, albe ca laptele. Aceste
stricãciuni capitaliste. Aceste lucruri fãcute sã
te seducã la comoditate, la lene, la slãbiciune
moralã.

În cele din urmã am primit si eu un buggy.
Un buggy. Unul verde. Aºa de verde. Verde

praz. Verde. Ca uºile de closet. Aºa de verde,  cã
îmi venea sã intru în pãmînt de ruºine.

Oricum se cuvenea  sã-mi fie ruºine, spuse
tata. Cãci nu eram capabilã sã-mi þin în frîu
dorinþele.  ªi sã renunþ din proprie iniþiativã.
Oare nu era îndeajuns de ruºinos faptul  cã
pãrinþii  Iulianei aveau neamuri în strãinãtate!

Nu ºtiu dacã prãbuºirea socialismului nu s-a
decis cumva atunci când fetele din blocul PCR au
primit în dar aceste cãrucioare decadente.

Ai sã vezi ce-o sã se aleagã de fii-ta, dacã te
laºi dupã ea, ºi îi împlineºti toate dorinþele, spuse
tata, cînd mama avu un moment de slãbiciune ºi
îmi cumpãrã un cãrucior pentru pãpuºi. Un buggy.
Unul verde.

Am învãþat la o vîrstã fragedã sã îmi elimin
orice urmã de dorinþã. Niciuna din acele jucãrii
chinezeºti nu mi le-am dorit. Mi-am dorit un
cãrucior simplu ºi vase de jucãrie. Dar aºa ceva
nu am primit niciodatã. Nici unul dintre aceste
obiecte în culori stridente care se aflau expuse în
vitrinã, nu mi le-am dorit. Niciodatã nu mi se cerea
pãrerea, ºi apoi primeam pe neaºteptate douã
deodatã.

Nu te bucuri deloc, mã întreba mama.
M-am dezvãþat sã mã bucur la o vîrstã

fragedã.  Pe ursul toboºar nu mi l-am dorit. Nici
pe cel cu aparatul de fotograf iat. Nici pe

vînzãtoru l  ambulant  cu cãruc ioul  lu i de
îngheþatã. Nici pe micul chinez de pe bicicletã.
Pe cel cu tobã ºi cinel. Niciunul din aceste
obiecte, pe care trebuie sã le întorci cu o cheiþã,
pentru ca sã se poatã învîrti mereu ºi mereu în
lumea lor strîmtã. ªi sã înþepeneascã în aceeaºi
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Péter Demény

Amintirile unui
visãtor

Fotbalul a fost pentru mine jocul suprem, o
joacã în care m-am simþit liber ºi fericit, singura
activitate în care m-am simþit aºa, altãdatã fiind
ocupat sã fiu trist, cred cã nici un copil nu e mai
prematur decît cel care trãieºte într-o pozã pe care

ºi-a impus-o, nu conteazã dacã am avut dreptate
sau nu, dacã tata într-adevãr mai bãuse ºi se mai
certase cu mama, cred cã totul depinde de privire,
în fine, asta e altã poveste, mingea a fost jucãria
mea supremã, dublele alea înainte de nemþeascã!,
ºi nu mai puteam de speranþa cã o sã fac cele mai
multe, ºuturile pentru care am devenit celebru, dar
de care mã temeam dacã mã bãgau în poartã, ºi
mã bãgau de multe ori, mai ales pe Piaþa Mihai
Viteazu, acolo eram un puºti, Petrache pe numele
meu de bloc, toþi erau mai mari, lua-le-ar memoria,
pe Gruia era altfel, acolo lîngã turnul paraºutiºtilor
eram cu adevãrat liber, neîngrãdit de urletele unui
sau altui vecin îmbãtrînit sau nãscut bãtrîn,
centrãrile pe iarbã, fentele pe care le-am fãcut, case
contra blocuri pe CMC ceea ce însemna de fapt
maghiari contra români, labtenisurile interminabile
de pe Miron Costin, campionatul studenþesc, toate
cu mingea, toate cu fotbal, ca ºi campionatul din
Brassai în care chiar cã ieºea sînge dacã nu jucam
bine, perioada cînd din cauza astmei nu trebuia sã
joc, dar mai bine liber decît sãnãtos, tare-aº mai
vrea sã joc odatã un labtenis cu Zidane, deºi cred
cã e ca ºi cum aº visa la o cafea cu Anne
Hathaway, nu ºtiu, poate cã copilãria nu e altceva
decît visurile noastre devenite amintiri.

poziþie. Cu mîna ridicatã in aer. Cu aparatul de
fotografiat în dreptul ochilor. Cu bãþul încremenit
în mînã.

Niciodatã nu mi-am dorit vreuna din aceste
jucãrii, chiar dacã mama era atît de mîndrã de
colecþia noastrã. Mi se îngãduia sã scot jucãriile

din vitrinã ºi sã le prezint. Sã fac o demonstraþie
cînd aveam musafiri. Dar lucrul acesta se întîmpla
foarte rar. În rest nu mã lãsau sã mã joc cu ele, de
teamã cã s-ar putea strica.

(fragment din romanul Vaterflucht – Editura „Volk und
Welt” 1998, reeditare „Rotbuch Verlag” 2009)

Radu Vancu

ªobolãnuþul alb de
pluº

Nu îmi amintesc nici o jucãrie a copilãriei mele.
Cu atât mai puþin una preferatã. Am foarte vag în
minte o maºinã cãreia-i rãsuceam cheiþa, însã nu-i
pot vedea nici forma, nici culoarea, ºi nu ºtiu câtã
vreme am avut-o; însã, în vreme ce-i rãsucesc
cheiþa, ºtiu foarte precis cã mã aflu în spatele unei
mese pe care am avut-o pe vremea în care locuiam
în Piaþa Republicii, actuala Piaþã Mare a Sibiului;
ºi, de vreme ce am stat acolo pânã în 1981, când
aveam 3 ani, rezultã cã maºinuþa am avut-o înainte
de vârsta asta. Nici mãcar nu ºtiu sigur dacã era a
mea; ºtiu doar cã o þineam în mânã, îi rãsuceam

cheiþa – iar mama, de undeva de dupã masã, îmi
spunea ceva râzând. Habar n-am ce; momentul
era probabil prea paradisiac ca sã mai pot face
efortul s-o înþeleg.

Mã uit, aºadar, cu perplexitate & neîncredere
la muntele, ce spun eu, munþii, Alpii de jucãrii ale
lui Sebastian; le iubeºte atât de don juanesc, le
pãrãseºte atât de uºor, încât nu pot sã nu mã întreb
dacã va mai rãmâne ceva din ele în viitoarea lui
ierarhie sufleteascã. La cinci ani ºi jumãtate, se
uitã la jucãriile de la doi ani ca la niºte OZN-uri
uluitor de primitive, aterizate de niciunde pe planeta
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aflatã sub stãpânirea lui. Unele mi-s încã dragi, ºi
mi-e ciudã pe el cã le-a uitat aºa de repede; cum e,
de pildã, leul de pluº cu cap în formã de narcisã
mov (chiar existã, nu e un OZN teratomorf) cu care-l
potoleam negreºit din plâns pe la un an ºi ceva.

Sau camionul cântãtor & cu luminiþe stroboscopice,
obiectul cel mai magic din viaþa lui pe când avea
doi ani. Sau maºinuþele din Cars (Fulger McQueen,
Bucºã, Francesco Bernoulli) pe care ºi le ascundea
prin ghiozdan când începusem sã-l ducem la
grãdiniþã, dupã ce împlinise trei ani. Pe astea le mai
ºtie încã, se uitã la ele cu o nostalgie proustianã, ba
aº risca sã spun chiar cãrtãrescianã, când îi vãd
fascinul reactivându-i-se în pupile. Mã tem însã cã
le va uita curând cu totul – iar din Alpii de jucãrii de
acum, memoria lui va face un deºert, o Atacama în
care trebuie sã baþi sute de mile pânã la oaza umbrei
vreunei idei de jucãrie.

Dar teama asta de Atacama memoriei lui e,
îmi dau bine seama, doar corelativul obiectiv al
Saharei memoriei mele. Mã tem cã fiul meu va
pierde memoria jucãriilor copilãriei fiindcã eu mi-
am pierdut-o pe a mea. Fãrã sã ºtiu mãcar de ce:
oare sã fie pentru cã nu am avut jucãrii? ªtiind bine
cât m-a rãsfãþat mama, mã cam îndoiesc. ªi, chiar
admiþând cã eu n-am avut nici una, atunci cel puþin
cei patru fraþi mai mici ai mei ar fi trebuit sã aibã –
dar nu-mi amintesc nici jucãriile lor. Încât sunt nevoit
sã cred, aºadar, cã n-am avut jucãrii fiindcã n-am
fost în stare sã am. N-am ºtiut sã vãd jucãriile, deºi
ele cu siguranþã au existat. Sunt, probabil, toy blind
– dac-o fi existând aºa ceva.

Sau, mai degrabã, am fost toy blind. Fiindcã,
dupã cum reiese din fraza aflatã cu douã paragrafe
mai sus, Sebastian m-a învãþat sã vãd jucãriile. Ale
lui sunt, într-un fel, primele jucãrii pe care le vãd. ªi
pe care le þin minte. ªi de care mã ataºez. Dacã n-ar
fi prea din cale afarã de ridicol chiar ºi pentru mine,
ar trebui sã umblu pe stradã cu ºobolãnuþul alb de
pluº cu care doarme, & pe care deseori mã prefac
cã i-l fur, nu numai în joacã, ci fiindcã aº vrea pe
bune sã i-l fur. ªobolãnuþul alb de pluº al lui Sebastian
e prima mea jucãrie preferatã.

(Dar adevãrul adevãrat, prea patetic ca sã-l
mãrturisesc vreodatã, e cã Sebastian e prima mea
jucãrie preferatã. O propoziþie atât de jalnic de
siropoasã, încât o sã mã cãrãbãnesc în mormânt
fãrã s-o rostesc sau s-o scriu vreodatã. Aºa cã va
trebui sã vã mulþumiþi, pânã una-alta, cu ºobolãnuþul
alb de pluº.)

Marius Chivu

Cãluþii de plastic
Aveam o micã herghelie pe care o þineam

într-un þarc construit din papiotele mamei care lucra
tot timpul cîte ceva la maºina de cusut. În jurul ei,
jos, pe covor, mã jucam eu cu figurinele de plastic:
indieni ºi cowboy. Pentru primii construiam o tabãrã
pe blãniþa de iepure aºezatã în faþa oglinzii pe
parchet: fãceam mici corturi din peticele de
materiale cãzute în jurul maºinii de cusut printre
care împrãºtiam, în chip de iarbã sãlbaticã ºi
tufiºuri, fire de aþã coloratã. Pentru cowboy
construiam, pe covorul de iutã, un fel de fort din

papiote ºi nasturi. Mustangii indienilor pãºteau liberi
pe blãniþa de iepure, pe cînd caii cowboy-lor erau
þinuþi în þarcul de papiote de pe covor. Caii erau de
patru culori ºi nu ºtiu de ce mã gîndisem eu cã ai
indienilor trebuie sã fie cei albi ºi cei negri, pe cînd
ai cowboy-lor, cei gri ºi cei albaºtri. Din cînd în cînd,
cele douã cete de figurine se rãzboiau în mijlocul
covorului ºi, prin zgomotul regulat al maºinii de
cusut mecanice acþionate de mama cu ajutorul unei
pedale, se auzeau ºi imitaþiile mele de împuºcãturi
ºi explozii, urlete ºi strigãte de luptã, mai ales cel
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al indienilor cu palma lovitã în mod repetat de gurã,
sau nechezaturile cailor. De obicei, în urma luptelor,
pe covor rãmîneau multe cadavre: în figurinele de
cowboy obiºnuiam chiar sã înfig ace cu gãmãlie în
chip de sãgeþi, iar pe indienii luaþi prizonieri îi
spînzuram cu aþã coloratã. Cînd nu aveau loc astfel

de confruntãri sîngeroase, fãceam pe ventrilocul
ºi imaginam dialoguri între figurinele de plastic,
inclusiv între indieni ºi cai, inventînd pe loc o limbã
a pieilor-roºii. Dintre toate jucãriile copilãriei, am
pãstrat doar aceste figurine pe care le am ºi astãzi
într-o cutie, în casa bunicilor.

Romulus Bucur

Jucãrii (mai ales)
mecanice

O panoplie destul de impresionantã de arme
(de foc): puºti & pistoale cu ventuze, pistoale cu
bile de ping-pong, pistoale mitralierã cu încãrcãtor
tambur (imitaþie a celor sovietice din al doilea rãzboi

mondial), însã nu sãbii (pe astea mi le-am luat
acum, de cînd practic taiji): ne duelam cu liniarele,
pe drumul dinspre ºcoalã acasã, cu vestonul de
uniformã în chip de manta, pe ghiozdan.

Un tramvai (care intra în categoria jucãriilor

pentru care aveam nevoie de asistenþã): mai întîi
trebuiau montate niºte ºine circulare, ceea ce la cîþiva
ani, cîþi aveam, era o performanþã dincolo de puterile
mele, apoi trebuia tras cu cheiþa ºi pus pe ºine. Unde
se învîrtea ºi se învîrtea pînã ce i se derula arcul.
Iar eu mã uitam ºi mã uitam. Probabil cã asta
înseamnã pentru mine inima din poezia lui Pessoa.

O locomotivã meºteritã de tata: o bucãþicã
pãtratã de scîndurã, sub care a fixat douã perechi
de roþi de la altã jucãrie, ºi deasupra cãreia a pus
un cilindru de lemn de la un dispozitiv de stors roºii
pentru bulion. În faþã i-a pus un con de tablã, în
spate, o cabinã (tot din tablã) de la altã jucãrie,
deasupra, cu un cui, un izolator electric de porþelan,
pe post de horn, totul (sau aproape) vopsit apoi în
negru. Nici nu ºtiu cîþi kilometri a parcurs, trasã cu
sfoara prin casã.

O bãrcuþã cu vîsle (chestie chinezeascã), tot
cu cheiþã, ºi cu un pionier, cu braþele prinse cu elas-
tic, drept vîslaº. Nu mai ºtiu ce s-a întîmplat cu ea,
dar vîslaºul, dupã ce i s-au pierdut braþele, a devenit,
sub numele de Scãfãndrel, eroul a nenumãrate
aventuri inventate de mine ºi de fratele meu, în
fruntea comandourilor noastre de soldaþi de plumb
din diverse epoci istorice, cowboy ºi indieni.
Inclusiv salturi de la etaj în curte, cu o paraºutã
improvizatã dintr-o bucatã de pînzã ºi cîteva
sforicele.

Favoritul însã a fost un avion, cu elice ºi,
fireºte, cheiþã. O instalaþie complicatã, cu un trepied,
un braþ cu contragreutate la un capãt ºi un cîrlig la
celãlalt. Întotdeauna m-am întrebat dacã ar zbura
fãrã toate protezele respective, de pildã de pe masã
sau dulap. Niciodatã n-am avut curajul sã încerc.
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Cosana Nicolae Eram

Unde-mi sînt
cutiile de altãdatã?

Deºi poza alãturatã mã aratã cu pãpuºa Lili
(numitã aºa dupã manichiurista bunicii mele care
venea acasa), cu Donald ºi cu alte creaturi, ele
nu au reprezentat jucãriile mele preferate, ci un
fel de prezenþe misterioase în garsoniera noastrã,
pe care le respectam cu sfinþenie prin ignorare,
doar pentru cã adulþii considerau cã trebuie sã
ornamenteze încãperea, iar eu eram o fetiþã
ascultãtoare. Þin minte cã le luam, le priveam foarte
de aproape în ochii lor opaci ºi eram frustratã,
pentru cã nu citeam nici o licãrire de viaþã în ei.
Recunosc în aceºti termeni cã, mult mai tîrziu,
am avut o satisfacþie din cele care nu se spun,
cînd am rãsfoit pentru prima datã un album de

Hans Bellmer ºi am studiat acolo pãpuºile chinuite
ºi schimonosite, o pedeapsã în efigie pentru cele
care refuzaserã sã îmi vorbeascã sau sã fie
umane cu mine cînd eram micã. M-am jucat mult
mai bine cu soldãþeii de plastic ai vãrului meu, pe
care îi recuperam sistematic de la el din gurã, de
cele mai multe ori muºcaþi iremediabil.

Mergînd acum cîteva sãptãmîni pe o stradã
centralã din San Francisco, am intrat într-un
magazin cu podoabe strãlucitoare de Crãciun,

care mi-a adus brusc în faþã imaginea demult
pierdutã a fanteziilor pe care le aveam în copilãrie.
Odatã cu aceastã imagine, m-a iluminat ºi o stare
de nostalgie vibrantã, fiindcã jucãriile mele
preferate au fost mereu cele împachetate,
nedeschise, imaginare ºi imaginate, parte dintr-o
lume mereu construibilã ºi mereu luatã de la capãt.
Aceastã lume se activa invariabil la ceas de searã,
în prag de somn, cînd mintea mea dedica momente
intense vizualizãrii unor cadouri misterioase,
ascunse în cutii ºi în hîrtii de ambalaj care mai de
care mai fistichii, creponate, lucioase, cu buline,
cu baloane, cu bomboane, cu explozii de artificii ºi
cu acadele. Probabil cã acest lucru se leagã
într-un fel de faptul cã, în clasele primare,
colecþionam hîrtii de gumã de mestecat, de
bomboane ºi de ciocolatã. În aceste fantezii, un
brad plin de tot felul de obiecte rotunde ºi lucioase
fãcea parte din peisaj, indiferent dacã îmi
închipuiam cadourile mele în decembrie sau dacã
mã gîndeam anticipativ, de-a lungul anului, la ce
voi primi în august, de ziua mea. De cele mai multe
ori, petreceam atît de mult timp perfecþionînd vizual
contururile ambalajelor, încît nu mai ajungeam
niciodatã la conþinutul propriu-zis ºi adormeam
printre sinapse, în încãperi somptuoase, cu munþi
de daruri prãbuºindu-se unele peste altele.

Fãrã a mã pierde într-o simbolisticã adultã,
am zãbovit prelung în spaþiul comercial de care
vorbeam, ca în actualizarea imaginarului din
jocurile mele. Am mai trãit acest sentiment dulce-
dureros într-un rai al jucãriilor de pluº numit FAO
Schwartz de la New York. Ieºite acum din cutiile
copilãriei mele, obiectele ºi decoraþiunile din sticlã,
plast ic, pene, metal,  cauciuc ºi din toate
materialele posibile mi-au fluturat în faþã un dans
al formelor, o lume ebulitivã, despachetatã care,
iatã, exista. Nu am cumpãrat nimic, iluzia s-a topit
rapid ºi am plecat, dar nu înainte de a atinge cu
degetele, înainte de a ieºi, o mare cutie roºie
pregãtitã pe tejghea pentru un cumpãrãtor.

Tudor Creþu

Luneta

Sticla-i gãlbui, uºor înrouatã. Cruci, cruciuliþe
din lumea-roatã. Vede prin vãi, prin munþi ºi dulãi,
vede, ca-n Vede, prin tot ce se crede. Când stai
pe burtã – ºi asta au: o pernã-turtã, pudratã ºi
caldã, faci, parcã, pluta într-un fel de haltã. [Salca
bãtrânã, Domnu s-o ierte, -i r-ul din rânã]. Dacã

te uiþi pe verticalã, se ºi aude, ca într-o salã. ªi
ca-ntr-un tunel, ca-n vizuinã, se vede El. Cea
mai avansatã  lunetã stã pe o puºcã cu dop,
moale ºi el: puf, puf de plop. Un floºtomoc ori
mototol, un boþ de lânã, rotund ca un bol. ªi
Eruditu s-apropie, lunecã, Podeaua-i albastrã,

(Eu sunt ubii!)
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mãtase de mânecã, Gheaþã, ai zice, gheaþã
apretatã, ca lacurile, odatã ca niciodatã. Sau
poate ceva-ntre oþel ºi plastic. Îºi vârã cãpºoru:
- Glonþ antifrastic.

- ªi s-o dus...
- În treaba lui.
- Cum o ºi apãrut.
- ªi-o bãgat, numa, nãsucu ºi o cuvântat.
- Ca-ntr-o inspecþie o venit.
- Nu, pãi da nu-ºi...Ei, ºi când pârãsc, numa

lucruri frumoase-ºi spun. Pãi ãsta, Eruditu, ca gheaþa
aia de senin era. Talonaºii, numa,-i erau mai bufanþi.

- Da puºca, io ºtii cum o...
- Ia...
- Îi astupatã, aºa, c-un dop, da...
- De-ãla bãtrânesc.
- Cu celofan, da. ªtiulete, vârf de.
- ªi þeava, ºi ea-i...Are scorþi [fâºii aspre,

ruginii] de vie.
- Ei stau, stau ºi se uitã.

Rãzvan Þupa

Armata cu care am
cucerit lumea înainte sã

o dau înapoi celor de care
începeam sã mã

îndrãgostesc
Din pãcare nu am nicio fotografie cu soldãþeii

în jurul cãrora se învârteau jocurile mele. Dar
imaginea de când aveam pe undeva pe la doi ani
a prins primele jucãrii pe care mi le amintesc:
Minnie, Micul Oºean ºi Mieluºelul. De fapt, în
fotografie, jucãriile sunt puse pe o ladã lucioasã
care s-a aflat, mulþi ani dupã, la capãtul patului
ºi care, în timpul rãzboaielor cu soldãþeii (care
se numeau pentru mine „cowboy” chiar dacã
erau indieni sau luptãtori din rãzboiul Civil
American ori soldaþi din al doilea rãzboi mondial)
se transforma, pe rând, fie în tanc, ori în diligenþa
din celebrul film al lui John Ford. Aºadar,
personajul principal al fotografiei pe care o alãtur
nu sunt nici eu, nici jucãriile, ci lada aceea care
gãzduieºte pe capac micul meu regiment de
jucãrii.

De acolo, lucrurile au evoluat... exerciþiul meu
preferat a fost multã vreme transpunerea în
variantã de plastic a oricãrui film care îmi plãcea.
Deja începusem sã joc fotbal, prin clasa a treia,
când am descoperit în Buºteni un chioºc în care
se vindeau soldãþei cum nu vãzusem niciodatã
pânã atunci. Aveau uniforme ºi feþe pictate, gãseai

indieni cu corturi din pâslã ºi soldaþi germani cu
bãrci ori britanici adunaþi în spatele câte unui tun.
Chioºcul era deschis numai în weekend (sau ce
însemna pe vremea aceea weekend... cred cã era
totuºi deschis ºi sâmbãta) ºi toatã sãptãmâna
puteam sã îmi adun bani ca sã-mi cumpãr ce îmi
doream.

Era prima datã când eram lãsat sã plec de
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capul meu de acasã. Când începuse sã se strângã
un sac de asemenea jucãrii... am început sã nu
mã mai joc cu toþi soldaþii în acelaºi timp ºi sã-i
separ pe perioade istorice... Nu eram eu aºa
inteligent sã îmi dau seama singur de lucrul ãsta.
Un coleg de ºcoalã din Buºteni mi-a spus cã nu e
normal sã amestecãm „nemþii” cu „cowboy”-ii... ºi
de-acolo a început toatã împãrþirea lumii pentru
mine.

În poezie, mi-a rãmas doar momentul în care
nici soldãþeii nu mi-au mai folosit la nimic. Pânã
atunci toatã lumea mã cunoºtea drept „Cosmin”...
dupã, am început sã mã prezint „Rãzvan”:

7/1 pentru o claritate fãcutã þãndãri sã-l
urmãrim acum în acea dupã amiazã împingând prin
casã ca pe niºte soldaþi de plastic de pe vremea
când era mic ºi alerga din camerã în camerã în
fiecare vis viteze tonuri paºi foºnind aproape
imperceptibil pe mocheta vernil din sufragerie

când ea trece pe acasã pentru prânz cioburi
zic trecute prin fum sã trimit în ocoluri lumina ca sã
fie un lucru inofensiv bine crescut însã vãzutã aºa
deja nu ea o expresie a ei se îndepãrteazã?

 pânã la fereastrã de unde o priveºte insistent
fãrã sã atingã perdeaua

(din „mai puþin decât unul singur)

Pînã la 7 ani

Fãrã jucãrii. Nici o jucãrie nu ar fi fost în stare
sã se impunã ºi sã se ridice deasupra lumii în care
trãiam. În viaþa mea de la þarã aveam la dispoziþie
grãdina, cleiul de pe pruni, ºanþul care trecea prin

faþa casei în care ne jucam de îndatã ce se opreau
ploile scurte de varã, în care ne afundam fãrã grijã
cu picioarele,lovind lutul moale. Grãdina o ºtiam în
toate stadiile ei, invadatã vara de pepenii care-ºi
extindeau veºnic teritoriile, toamna de fasolea

uscatã sau de cioturile de porumb în care mã
împiedicam, primãvara de primii morcovi pe care îi
scoteam din pãmînt, îi loveam de douã ori ca sã îi
curãþ ºi-i mîncam. Aº fi putut recunoaºte grãdina
asta, cu ochii închiºi, numai dupã mirosuri ºi forme:
pepeni netezi, imperfecþi, pãstãi casante, frunze de
porumb tãioase, mirosul merelor care se coc de
Sfîntu Ilie, al noroiului vãratec, al dudelor fierbinþi
de la atîta soare. Nu exista bucurie mai mare decît
sã caut în pãmînt cu mîinile ºi sã descopãr lucruri
la care nu mã aºteptam. Era un teritoriu al meu,
dar care ascundea de fiecare datã alte secrete.
Din pãmînt puteam scoate bucãþi mici de ceramicã,
pe unele dintre ele se vedea un capãt de desen de
la care puteam porni ca sã-mi imaginez orice.
Puteam scoate bucãþi de sticlã coloratã sau chiar
cãni de tablã cu smalþul sãrit. Iar comorile erau toate
depozitate în casele din crenguþe, frunze ºi lut, pe
care le construiam cu mare grijã, dar fãrã sã mã
ataºez prea mult de ele. Nici o jucãrie fãcutã de mîna
omului sau chiar de mine însãmi nu putea învinge
tot ceea ce aveam deja, acea lume în permanentã
schimbare. ªi nu mã puteam ataºa de nici o jucãrie
fãcutã de mîna omului sau chiar de mine însãmi mai
mult decît de bunica mea cãreia îi spuneam Mama.
Ea îmi fãcea ce-i drept, uneori, un fel de pãpuºi, din
cîrpe, care îmi plãceau, dar nu pentru mult timp. Erau
ºi ele schimbãtoare, acum erau, iar peste cîteva ore
le desfãceam, nu mai erau deloc.

Dupã 7 ani

M-am mutat la oraº. Existenþa mea s-a
urbanizat odatã cu prima ceaºcã de cacao cu lapte
bãutã, nu eram obiºnuitã decît cu lucruri simple,
cu cana de lapte de caprã abia muls. Au apãrut ºi
jucãriile, dar cam tîrziu deja. Prima arãdeancã,
înaltã, blondã, bucãlatã, bine fãcutã, cu o rochiþã
siclam incredibil de scurtã, cu sîni pe dedesubtul
rochiei ºi cu niºte chiloþi albi de care o dezbrãcam
uneori. I-am zis Ozana, nume pe care l-am folosit
ºi cînd am fugit de-acasã înapoi la bunica mea,
dupã cîteva luni de ºcoalã la oraº. Ozana adicã
eram eu, cînd mã întreba cineva pe drum. Cred

Svetlana Cârstean

Pânã la 7 ani, dupã 7 ani
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cãmã simþeam acoperitã în fuga mea dacã purtam
un nume de apã ºi nu unul de om. Cu Ozana pãpuºa
am o amintire. Nu aveam voie sã o scot afarã din
casã. Într-un fel, ea era pe lista bunurilor de valoare
ale familiei. Se presupunea cã cineva mi-ar fi putut-
o fura, aºa era de drãgãlaºã ºi preþioasã.  Într-o bunã
zi am încãlcat regula, trebuia sã mã dau mare cu ea
pe-afarã, nu se putea altfel. Era o zi de vacanþã de
varã. Cred cã am ezitat mult înainte, pentru cã mi-
am fãcut curaj sã ies abia pe la ora 1-2 dupã-amiazã,
cînd ardea soarele mai tare. Ozana era aproape cît
mine, cînd o duceam în braþe, aproape mã acoperea.
Nici bine nu am traversat primul bulevard, în drum
spre locul de joacã unde puteam gãsi un public
potrivit pentru pãpuºa mea, acelaºi public care-ºi
expunea zi de zi jucãriile pe covoraºe date pe geam
de mame ºi bunici, cã am dat nas în nas cu mama
mea, care, în mod excepþional, venea mai devreme
de la serviciu. Nu ºtiu ce a durut-o mai tare: cã eu

mã plimbam pe drumuri, în plin soare, cã aveam în
braþe pãpuºa cea mai valoroasã a familiei sau cã
purtam un outfit mai special, pe care îl
premeditasem îndelung, doar nu puteam pleca din
casã oricum la o asemenea ocazie, prima ieºire în
lume a Ozanei: aveam o rochie finã de batist, cu
floricele, care mi s-a pãrut prea banalã, aºa cã am
pus peste ea fusta plisatã de la costumul de pionier
pe care am încins-o cu centura de la acelaºi
costum. Nu îmi mai amintesc dacã aveam ºi bascul
de pionier, dacã cronologic asta se întîmpla dupã
prima vizitã a preºedintelui þãrii la Botoºani, atunci
cînd, aºteptînd aterizarea elicopterului cu care
venea el, vîntul mi-a luat pe sus bascul ºi dus a
fost. Aºa m-a întîlnit mama mea pe stradã în ziua
aia de varã. Cred cã i-a fost ruºine cu mine ºi mi-a
cerut sã fac urgent cale întoarsã cu tot cu Ozana
cea veºnic casnicã, deºi atît de sexy în fusta ei
incredibil de scurtã.
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Dedicaþie
ªerban Foarþã

Pentru Ruxandra
Domiþianovna, ~ tandra
pereche de bestii
paleozoice,
cam paranoice,
cãci niºte trestii
(sau alte chestii)
ne-gânditoare,
ci pânditoare
ºi rãspânditoare,
în junglã sau oazã,
de crâncenã groazã
ºi tiranie;
dar, cum-necum,
marcate, acum,
în desenu-adiacent,
de, cred eu, un accent
de calinerie...
printr-o inginerie

Ceea ce-i cu putinþã
de curbilinii
strict reptilinii
(iar nu rectilinii),~
la care ingi-
nerie se-ajunge
dupã cazne-ndelunge
ºi-o stãruinþã
alla da Vinci.

(ªerban, 2 ani ºi jumãtate)



36 (ªerban, 9, ºi sora lui, 3, -1951)

*

Iubeam lichenul verde pe zidul vechi ºi coºcov
sau muºchiul care creºte pe pietre, dupã ploi,
dulceagul clei ce iese din tecile de roºcov
ca dintr-un tub de pastã de dinþi, pe care,-apoi,

uscându-se, le zãngãni ca pe jucãrioara
zisã hochet,-n francezã, – din care n-a rãmas
nici una pentru,-n vremuri de crizã, surioara
din cãrucior, ce n-are, în chip de maracas,

decât pãstãi pe care, în zilele cu dever
la dulciuri, nu le cumperi, cãci, de pe jos, le iei,
la câþiva paºi de Turnu,-n ruinã, al lui Sever,
din iarba-ntârziatã, spre iarnã,-ntre alei.

Crãciunul roºu

Îndeobºte, cãdea
tot în zile de lucru:
niciun fulg nu cãdea,
niciun înger volucru
nu foºnea, în azur, a
pânzeturi strãalbe;
mai cu seamã, glazura
ºi florile dalbe
lipseau; când ºi când
ploua friguros
zile-ntregi, nopþi la rând,
într-un neriguros
peisagiu lichid…
Se ºtia cã-i Crãciunul,
sub becul livid,
când intra cu crãci, unul
sau altul, din curte
furate, la ora
stingerii, — scurte
ca-n toate azilele;
în niciun caz, dupã
raþia de supã
sau micul dejun:
erau altele zilele-n
cinstea cãròra
pe coaja de pâine
se dãdea cu magiun…
Fericiþi cei ce mâine
îºi au primul Crãciun!

(Cu Mama ºi Tata, la primul Crãciun [1942])

*

Magia vicarialã,-n care un bãþ e calul
întreg, dacã-l încaleci, – nu mã va fi sedus
mai mult decât precizia modelului redus:
soldaþii ºi-ofiþerii de plumb, cu generalul

în frunte, ºi cazarma de lemn, cu opt lucarne
pe care-o lumânare ce-arde-ntr-adevãr,
le face, dinlãuntru, sã lumineze, fãr’
s-o vezi, – iar omuleþii ce, îndeobºte,-s carne

de tun, nu fac, exsangui, decât sã bivuacheze,
jucând, pe câte-o tobã întoarsã, preferans,
în curtea jucãriei cam vechi ºi made in France,
la ceasul perihelic al epocii burgheze,

(F)RONDEL

În cãsuþele din cuburi
locuite de pãpuºi,
îs de toate, chiar ºi tuburi
de neon, dar nu sunt uºi,

pentru cã nu-s holþºuruburi
ºi nici meºteri lãcãtuºi
în cãsuþele din cuburi,
locuite de pãpuºi.

Noi, cu ele,-am bea prin cluburi,
dacã ºi-ar ieºi (dar nu-ºi!)
din rigidele calupuri
sau din, cel puþin, mãnuºi, –
în cãsuþele din cuburi.
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Ruxandra Cesereanu

Return your mind
& soul & heart

Nu îmi aduc aminte sã fi avut multe pãpuºi în
copilãrie: cred cã aveam niºte pãpuºi mici ºi medii,
ca toatã puzderia de fetiþe la vârsta mea, pânã când
a intervenit ceva: de un Sfânt Nicolae, pãrinþii mei
ºi-au dat toþi banii ca sã îmi cumpere (era prin 1968-

1969-1970?!) o pãpuºã mare, ºatenã, cu pãr lung,
care se numea, cum altfel decât Nicoleta. O vreme
mi-a fost teamã sã mã joc cu Nicoleta, ca sã nu o
stric cumva, pãpuºa aceea (cea mai mare pe care
am avut-o vreodatã) costase prea mulþi bani ºi ar fi
fost pãcat. Apoi, dupã ce mi-am luat inima în dinþi ºi
am început sã mã joc cu ea, mi-am dat seama cã
Nicoleta era o pãpuºã maturã, nu ºtiu cum altfel sã
spun, aºa cã nu se prea potrivea sã ne jucãm. ªi nu
ne-am mai jucat.  Dar de iubit am iubit-o.

A doua pãpuºã de care îmi amintesc (ºi pe
care o am ºi astãzi) era din cârpã: tatãl meu mi-o
adusese de la Milano, iar numele ei era/este
Giuseppina. Avea pãrul tuns scurt (din aþe), ochi
din nasturi, gura brodatã, ºi era umplutã cu câlþi.
Mâinile ºi picioarele îi erau bufante, aºa cã se putea,
la o adicã, dormi pe Giuseppina. Cineva foarte
apropiat mie mi-a spus, acum câþiva ani, cã,
odinioarã, aº fi fãcut vrãji de dragoste cu Giuseppina,
dar eu nu îmi aduc aminte de aºa ceva. Pãpuºa
adusã de la Milano era urâþicã, dar foarte simpaticã
ºi veseloasã, drept care am iubit-o întotdeauna. Cum
de ea este astãzi singura pãpuºã din copilãrie pe
care o mai am, nu ºtiu nici eu! Despre Giuseppina
am scris într-o carte de poezie, Kore-Persefona (din
2004), unde pãpuºa e pomenitã într-un poem
delirionist numit Luna cu amfetaminã („o pãpuºã din
Milano, cu ochi verzi de-amfetaminã,/ o strîngeam
de mîini, picioare, ºi dormind cu ea alãturi,/ cãlãuza
mea în somn avea limfã opalinã”).

O altã pãpuºã (foarte micã), dar exoticã

(Strãbunica dinspre mamã, 1881)

când marile manevre ale lui René Clair
vor fi lãsat în lacrimi ºi doliu,-n prag de toamnã,

în orice garnizoanã a Franþei, câte-o doamnã
ce confunda vieaþa cu un dulceag ecler…
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IE pentru vremurile cu pricina (1969?!),  era
Jacqueline (aºa o botezasem – sau, poate, mama,
care era profesoarã de francezã, îi dãduse acest
nume, nu mai ºtiu!): era franþuzoaicã, prin urmare
chic, ºi atipicã. Avea ºi rochie (roºie, mini, de
catifea raiatã), dar mai ales avea blugi, botine roºii,
o bluzã galbenã (fãrã nasturi, doar înnodatã în
faþã, astfel încât i se zãrea buricul) ºi mai ales o
ºmechereascã ºapcã cu cozoroc. Semãna cu o
studentã protestatarã în Parisul din 1968, pe
baricade (evident, în 1969, pe când aveam ºase
ani, nu ºtiam nimic despre revoltele franþuzeºti,
studenþeºti, din stradã, aºa încât, pentru mine,
Jacqueline era, pur ºi simplu, o pãpuºã
neobiºnuitã, bãieþoasã cumva – aºa cum eram ºi
eu pe vremea aceea, bãieþoasã foc, în ciuda
pãpuºilor cu care mã jucam din când în când).

În sfârºit, cea mai neobiºnuitã ºi parodicã
pãpuºã pe care o am este o mogâldeaþã verde,
parþial informã: este o parodie de pãpuºã voodoo,

adusã mie de la New York, (prin 2003?). Pe de o
parte, falsa voodoo este surâzãtoare (cu aceastã
laturã poate fi folositã pentru presupusele vrãji
bune), iar pe cealaltã parte este încruntatã (fiind
utilã, lesne de-nþeles, pentru presupusele vrãji
rele). Falsa voodoo este dotatã ºi cu ace albe ºi
negre, de înfipt în timpul vrãjilor (ceea ce este
peste poate de amuzant). Cel mai simpatic
accesoriu este The Voodoo Handbook, adicã
manualul de folosire al pãpuºii cu pricina (care nu
are nume), semnat de Voodoo Loo, nãscut în
Haiti, specialist în studiul aerului condiþionat ºi al
reparaþiilor de frigidere, actualmente locuitor în
Louisiana.

Uneori, amintirile sunt înºelãtoare, pentru cã,
dupã o primã rafalã de imagini de carusel, mi-am
dat seama cã jucãria mea preferatã a fost un urs-
motan, care mi se pãrea urieºesc pe vremea când
eram fetiþã. Când îl þineam în braþe – aveam
senzaþia cã pe mine însãmi mã þin ºi cu mine mã
mãsor. Ursul-motan avea pielea din catifea neagrã,
lucioasã, ºi era încãlþat în cizme roz. Nu era pur
ºi simplu un motan încãlþat, nici pomenealã, ci un
urs-motan, cãruia îi plãceau fructele de pãdure,
de pildã, ºi bomboanele acriºoare (deºi mai

degrabã aº spune cã acriºoarele acestea erau
favoritele mele, decât ale ursului-motan). Ochii lui
era fãcuþi din ceasuri mici care, însã, erau
poticnite, nu mergeau, nu ticãiau. În acest punct
memoria mea este alunecoasã, de fapt, ºi ambiguã
în mod intenþionat ºi mucalit, întrucât se prea
poate ca ochii ursului-motan de odinioarã sã fi fost
din nasturi. Sau, pur ºi simplu, sã fi fost verzi, tot
din catifea, cu pupile negre din cauciuc. Mustãþile
jucãriei probau faptul cã era vorba despre un
motan, dar botul aceleiaºi jucãrii ºi labele sale (ba
chiar ºi coada scurtã) indicau o dimensiune
ursulinã pe care nu aveam pe atunci ºi nici acum
nu am cum sã o camuflez ori sã o neg. Dar nu,
mã înºel iar cu tâlc sau mã joc, întrucât coada
jivinei de jucãrie era lungã, adicã de motan, iar
labele, aºijderea. La mijloc era altceva: îmi plãcea
grozav sã fabric un hibrid al fãpturii care era jucãria
mea preferatã, fiindcã mã simþeam astfel aºezatã
între lumi. Nu într-una anume ºi bine fixatã
imaginar, ci în mai multe. Mã gândesc acum cã
lucrul acesta ar putea spune destule despre mine
ºi despre felul în care se petrece integrarea mea
în ficþiune.

În sfârºit, îmi mai aduc aminte de încã o
pãpuºã, dar numai fiindcã am o fotografie cu ea,
întrucât pãpuºa cu pricina nu îmi aparþinea: este
(era) pãpuºa pe care fotograful însuºi (sau
fotografa, nu mai ºtiu!) mi-a pus-o în braþe, când
mama a dorit, la un moment dat, sã îmi facã poze
oficiale. Fireºte, pãpuºa mi-era plasatã cu scopul
bine gândit sã mã facã sã tac ºi sã nu plâng, dar
mai ales sã stau cuminte în faþa aparatului care
îmi gãurea ochii cu lumina lui fulgerãtoare. Numai
cã pãpuºa aceea în loc sã mã însenineze, m-a
neliniºtit întotdeauna: era în ea ceva rece ºi
nevralgic, ceva de pe altã lume, ceva mort. Parcã
ar fi fost un strigoi. Foarte târziu am priceput de
ce mã neliniºtise pãpuºa aceea: fiindcã nu era a
cuiva anume dintre copii, ci a fotografului (sau
pozarului) care încerca sã momeascã ºi sã alinte
prichindeii sã fie cuminþi în faþa aparatului orbitor
de pozat, pãpuºa aceea nu avea înãuntrul ei un
suflet de copil, ci era, sãrmana de ea, goalã,
vidatã, mortificatã. Iar mortificarea ºi golirea aceea
i se citea în ochi. Era o pãpuºã moartã.

I-am rugat pe pãrinþii mei sã scotoceascã prin
cãmarã, acum la ceasul când scriu (când închei,
de fapt) aceastã succintã istorie a pãpuºilor din
copilãria mea (ºi nu numai), iar ei mi-au adus, într-o
duminicã, niºte pungi cu o puzderie de pãpuºi mici,
prãfuite. Le-am întins pe covor, de parcã m-aº fi
aflat într-o micã morgã. Mi se pãrea cã ele
seamãnã cu copiii morþi (împuºcaþi) în decembrie
1989. De fapt, morga aceea micã ºi fragilã eram
eu, matura, care privea pãpuºile de odinioarã cu
nostalgie, dar nu îndeajuns încât sã le poate
reînsufleþi, ca ele sã fie ceea ce au fost odinioarã,
pe vremea când erau ultravii, strãlucitoare,
vorbãreþe. Pe vremea când nimic nu mã putea face
sã cred cã voi creºte ºi voi ajunge maaaaaaaare,
uitând de ele.
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Profesorul Ion
Vlad face parte din
ºirul acelor rari
savanþi români ca-
re ºi-au i lustrat
disciplina cu aus-
teritate ºi chiar
severitate, fiind fã-
rã cruþare faþã de
indeciºi, proºti sau

naivi incorigibili. Nu-i plac laudele, nici dacã se
numesc elogii sau omagii ori, poate, cu atât mai
mult. Nu l-am avut ca dascãl, fiindcã studiam istoria
ºi trecuse de mult, din pãcate, vremea audierii libere
a cursurilor de cãtre studenþii variilor specializãri.
Aveam câte 40-42 de ore de cursuri ºi seminarii
pe sãptãmânã, dimineaþa ºi dupã-amiaza, de luni
pânã sâmbãtã. Dar vorbeau cu nedisimulatã
admiraþie despre cursurile ºi lucrãrile profesorului
Vlad dascãlii mei, de la Hadrian Daicoviciu pânã la
Dumitru Protase ºi de la Pompiliu Teodor la Liviu
Maior, dar ºi studenþii de la Filologie, contemporanii
mei, cât ºi profesorii de istoria literaturii pe care i-
am cunoscut atunci, precum Octavian ªchiau ºi
Viorica Pamfil. Se spunea, direct sau voalat, cã era
un dascãl aspru, cu multã personalitate, dar de la
care aveai ce sã înveþi, dacã erai dispus ºi pregãtit
sã receptezi mesajul.

L-am cunoscut apoi pe Ion Vlad din scris,
fiindcã citeam, aidoma colegilor mei de-atunci, „Tri-
buna”, „Steaua”, „România literarã”, „Contem-
poranul” ºi alte reviste literare. Altã „zãbavã” mai
râvnitã decât aceasta nu prea mai era în acei ani.
Am citit cu pasiune ºi curiozitate cãrþile sale despre
opera lui Sadoveanu, despre lectura romanului ori
despre „zborul frânt” al lui Pavel Dan ºi am meditat
mereu la forma echilibratã de comunicare a
profesorului Vlad, la calitãþile stilului sãu literar,
axate pe conciziune ºi claritate, pe proprietatea
strictã a termenilor. Teoria lecturii are structura
precisã a unui edificiu de arhitecturã, încât urmarea
exerciþiului critic recomandat de autor îl poate con-
duce pe cititorul avizat spre o înþelegere de înalt
nivel a mesajului textului. De la Ion Vlad am înþeles
cã Pavel Dan se putea revendica dintr-o stirpe
nobilã a scrisului românesc transilvãnean, pornitã,
cred, prin Ioan Budai-Deleanu, trecutã neapãrat prin
Ioan Slavici, continuatã de Liviu Rebreanu, de
Agârbiceanu ºi dusã mai departe de Titus Popovici,
Alexandru Ivasiuc ºi de alþii. Era o undã de moral-
ism la toþi aceºtia, fiindcã ardelenii, dacã nu au

excelat prin lirism, dramaturgie sau prin vânã epicã
debordantã, au fost excelenþi dascãli, punând
temelii solide pentru ºcolile româneºti de peste
munþi, de la Bucureºti ºi Iaºi. Or, viaþa în societate
– dupã cum au învãþat de timpuriu transilvãnenii de
la funcþionarii austrieci – înseamnã respectarea
legii, iar viaþa în comunitate se bazeazã pe coduri
etice stricte, pe precepte morale, transmise
oamenilor prin familie ºi ºcoalã. Lecþia de la clasã
(stereotipã uneori) s-a transformat, pentru unii dintre
creatorii ardeleni, în lecþia literaturii (transmisã prin
imagini artistice, ademenitoare, dar slujind tot
scopul final, acela al educãrii). Cheia acestei
explicaþii am înþeles-o din paginile de criticã, teorie
ºi istorie literarã ale lui Ion Vlad, dupã ce dascãlii
mei mi-au atras atenþia în legãturã cu aceasta.

L-am cunoscut pe profesorul Ion Vlad în
calitatea sa de rector, eu fiind iniþial în posturã de
student, iar apoi de asistent universitar. Era
perceput ca un rector dominant, cu aerul sigur al
lui Iupiter Tonans, temut, respectat ºi, de cãtre cei
profunzi, admirat. Era temut, fiindcã nu ierta
eroarea, mai ales greºeala repetatã, ghidându-se
parcã dupã dictonul Errare humanum est,
perseverare diabolicum. Era respectat, fiindcã prin
întreaga þinutã, de la vorbã pânã la faptã, inspira,
cum se spunea odatã, „consideraþiune”. Nu puteai
sã nu-i remarci personalitatea ºi sã nu fii
impresionat de cum îl vedeai ºi, mai ales, de cum îl
auzeai vorbind. Era admirat datoritã felului dezinvolt

ºi ferm de a conduce destinele universitãþii,
siguranþei de sine ºi, mai ales, prestigiului
profesional de care se bucura. Se poate ca

30 sept 2014, cu Ioan Chirilã, Ioan Aurel Pop, Carmen
Vlad, Ioan Lumperdean

În loc de elogiu,
o amintire...

Ion Vlad - 85

Ioan - Aurel  Pop
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siguranþa aceasta de sine sã nu fi fost întotdeauna
de nezdruncinat, dar nouã aºa ni se înfãþiºa. Voi
da douã exemple, care-i ilustreazã bine, cred,
personalitatea. Primul este din 1977, la începutul
primului mandat de rector al profesorului. Aveam,

î n  a m f i t e a t r u l
„Nicolae Iorga”,
cursul de Istoria
filosofiei antice ºi
me d i e va le ,  i a r
profesorul (relativ
tânãr) ne vorbea,
cu un patos cum-
pãtat ºi autentic,
dupã regulile unei
bune retorici, des-
pre Platon. Ascul-
tam cu sufletul la
gurã, dar, la un
moment dat, s-a
auzit de undeva din
spate un vag chi-
cotit al unei colege,
fugitã cu gândul la
vreun „sburãtor cu
plete negre”. Uºor
iritat, profesorul –
era spre searã ºi
eram la începutul
celei de-a doua ore

de curs – a fãcut urmãtoarea remarcã: „S-a cam
dus vraja, suntem obosiþi cu toþii ºi v-aº propune
sã peripatetizãm tiptil împreunã, dar acum realizez
cã nu se poate, fiindcã l-am vãzut pe noul rector pe-
aici. Iar noul rector nu e blând, în chestiuni de acest
gen, ca cel vechi”. „Noul rector” era, prin urmare,
garantul ordinii, al rigorii, fãrã de care nu se putea
face ºcoalã bunã. Al doilea exemplu este din 1984,
când, proaspãt asistent fiind, am intrat însoþit de un
coleg cu vreo trei ani mai în vârstã, pentru prima
oarã, în biroul rectorului. Acesta ne-a primit în
picioare ºi l-a întrebat pe colegul meu despre scopul
prezenþei noastre acolo. Nu-mi mai amintesc ex-
act motivul, dar ºtiu cã era vorba despre semnarea
unei hârtii, a unui document. Dupã expunerea
sumarã a conþinutului actului, rectorul a rostit o
sentinþã durã, exprimatã cu voce tunãtoare, a luat
bucata de hârtie, a rupt-o în mai multe bucãþi în
faþa noastrã ºi ne-a poftit sã revenim atunci când
vom avea o cerere cum se cade.

L-am cunoscut pe profesorul Ion Vlad ºi prin
prisma prietenului meu, Tudor Vlad sau Vlad ju-
nior, fiul Rectorului, când rectorul nu mai era rec-
tor, dar era de mult aureolat de glorie ºi chiar de
legendã. Am lucrat cu Tudor la aceeaºi instituþie,
de cercetare ºi de editare a rezultatelor cercetãrii,
la scurt timp dupã 1989, fãrã sã ne împãrtãºim prea
multe lucruri iniþial. Apoi, treptat ºi statornic, s-a
legat între noi o prietenie, continuatã parcã mai
intens în anii din urmã, dupã plecarea lui, ca emi-
nent profesor, peste Ocean, la University of Geor-
gia. Nu am vorbit des despre Profesor, dar am

înþeles, adesea din cuvinte disparate, din aluzii, din
amintiri legate de copilãrie, ce rol copleºitor a jucat
tatãl în viaþa fiului, devenit el însuºi romancier,
scriitor, profesor de jurnalism.

Profesorul Ion Vlad a fost rector într-o perioadã
de cumpãnã din viaþa universitãþii noastre, perioadã
în care imixtiunea politicului era durã în întreg sistemul
de învãþãmânt românesc. Atunci se resimþea apãsat
procesul de restrângere a învãþãmântului universitar
propriu-zis, mai ales al celui din domeniile ºtiinþelor
sociale ºi disciplinelor umaniste ºi de creºtere
disproporþionatã a domeniilor inginereºti din cadrul
aºa-numitelor, pe atunci, „institute politehnice”. Natu-
ral, locurile aprobate de minister pentru toate
specializãrile erau categoric insuficiente, dar la
învãþãmântul universitar propriu-zis se întâlneau
situaþii aberante, de câte 20-30 de concurenþi pentru
un loc. Învãþãmântul superior era strict controlat, secþii
întregi erau sau urmau sã fie suprimate (psihologia,
sociologia etc.), paleta limbilor strãine se tot micºora
etc. Cu atât este mai de admirat atitudinea rectorului
Ion Vlad, care, cu un chip dãltuit parcã în marmurã,

sfida uneori impasibil partidul. Îmi amintesc de o scenã
din primãvara anului 1984, când, în timpul unei ºedinþe
curente a Biroului Senatului (cum se chema atunci
Consiliul de Administraþie), s-a deschis uºa, prin care
încerca sã pãtrundã timid o persoanã. Rectorul
vorbea cu voce tunãtoare, dupã obicei, biciuind o
anumitã situaþie de netolerat. Erau acolo prorectorii ºi
decanii, secretarul de partid, reprezentanþii studenþilor,
ai sindicatului, care ºi-au întors privirile spre uºã.
Rectorul ºi-a întrerupt brusc discursul ºi a spus doar
douã cuvinte: „Ieºi afarã!”. Persoana, împleticitã, fãrã
sã spunã nimic, s-a dus repede ºi a închis uºa. Iar
apoi, cãtre salã, în chip de lãmurire a reacþiei sale,
rectorul a continuat: „Tovarãºul crede cã dacã vine
de la partid poate întrerupe pânã ºi ºedinþa Biroului
Senatului. Va fi obligat sã înveþe de-acum cã nu poate!
În plus, este ºi semidoct”. S-ar putea crede cã nu era
mare lucru, dar, în fond, era, fiindcã sub vocea
puternicã se ascundea ºi o voinþã inflexibilã.
Profesorul Ion Vlad a fost un rector din stirpea lui
Constantin Daicoviciu, astfel încât Universitatea – cu
rãmas o insulã a „literelor ºi virtuþii”, iar studenþii, dupã

1974 Ion Vlad, Radu Mareº,
N. Prelipceanu

Cu Ion Vartic ºi Mircea Muthu
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studiile de la Cluj puteau spune, cu mândrie, Et in
Arcadia ego! Natural, erau întrerupte canalele de
comunicare cu Occidentul, nu mai veneau noutãþile
indispensabile în biblioteci (mai ales periodicele),
participãrile la congrese, sesiuni ºtiinþifice ºi conferinþe
internaþionale erau tot mai rare, contactele cu strãinii
erau practic interzise, dar, în multe privinþe,
Universitatea rãmãsese o citadelã autenticã a
cunoaºterii, învãþãturii ºi educaþiei. Mai trãiau încã unii
dintre dascãlii cei mari, cu studii strãlucite interbelice
ºi cu doctorate la Sorbona, la Viena, la Roma ori la
Berlin, se mai vedeau, pe la colþuri de stradã umbrite
de tei, bãtrâni senini ca niºte patriarhi, care-ºi scoteau
pãlãriile cu boruri largi, fãcând abia schiþate reverenþe
cunoscuþilor. Mulþi profesori se adresau tinerilor cu
formula „Domnule student” sau „Domniºoarã
studentã”; la finalul studiilor, se învãþau cântecele
indispensabile „serenadelor”, dintre care nu lipsea
faimosul „Gaudeamus” (numit, în fapt, De brevitate
vitae), dar nici „Imnul Clujului studenþesc”, care
cuprindea la refren versurile „Se duc studenþi stol
dupã stol, / Dar Clujul nu rãmâne gol”. În mai-iunie,
oraºul înflorea de „serenade”, cântate pe la casele
profesorilor ºi prin complexele studenþeºti. Astfel,
„stolurile” de studenþi nu plecau din Universitate ca
de la o casã pustie, ci porneau spre lume cu mesaje
clare ºi cu nostalgia unui fel de Heidelberg românesc…

Rectorul ºi profesorul Ion Vlad a urmãrit viaþa
noastrã universitarã de dupã 1989 ºi, de multe ori,
s-a revoltat. Am avut ocazia sã-l ascult ºi sã-i citesc
de câteva ori epistolele satirice, ºfichiuitoare,
ironice, pline de tristeþe criticã. A veºtejit prostul
gust, setea nemãrginitã de putere, falsa erudiþie
afiºatã ostentativ, masacrarea limbilor strãine

vorbite dezinvolt, laºitatea ºi supunerea unor
semeni, distrugerea unor valori consacrate,
înlocuirea competenþei cu puterea absolutã,
îmbinarea servilismului cu aroganþa. A vrut sã vadã
în Universitate o comunitate a spiritelor libere ºi
instruite, reunite întru apãrarea idealului cunoaºterii.
Nu a mai regãsit, din pãcate, acea universitate ºi
s-a închis în sine, s-a întristat, dar a rãmas revoltat
mai mult decât întristat. Lumea de-odinioarã, cu
atmosfera ei de gust interbelic ºi de mare elevaþie
intelectualã, cu boema clujeanã cunoscãtoare, în
mijlocul cãreia se vorbea despre romanul modern
ºi se scanda din Horaþiu, Vergiliu ºi Ovidiu, se
dusese pentru vecie.

Profesorul Ion Vlad a fost un protagonist al acelui
cadru, al acelei atmosfere care nu mai este… A
vegheat, cu severitate ºi cerbicie, ca Universitatea
sã-ºi îndeplineascã menirea. A lãsat în urmã un model
de savant ºi de profesor, la înãlþimea exigenþelor ºcolii
fondate de Sextil Puºcariu, continuate de Bogdan-
Duicã ºi de Dumitru Popovici, de Nicolae Drãganu ºi
de Emil Petrovici, de Ioana Em. Petrescu ºi de atâþia
alþii. De aceea, „la aniversarã”, este bine ºi frumos sã
ne amintim de toate acestea, fãrã ostentaþie, fãrã false
elogii, fãrã cuvinte mari – fiindcã Profesorul s-ar
supãra ºi ne-ar spune totul de-a dreptul, dupã obicei
–, dar cu deferenþa cuvenitã, cu bunã cuviinþã ºi
cumpãtare. În vremuri de grea cumpãnã, Profesorul
ºi Rectorul Ion Vlad a þinut Filologia clujeanã ºi
Universitatea noastrã la înãlþimea cerutã de fondatori,
ghidându-se dupã legatul marilor dascãli ºi dupã
testamentul lãsat de Vasile Pârvan ºi intitulat „Datoria
vieþii noastre”. Îi urãm, de aceea, simplu, dupã datinã,
„La mulþi ani!”
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Elogiu închinat
profesorului Ion Vlad
Douã momente speciale organizate sub

semnul Anului Internaþional al Luminii au deschis la
începutul lunii ianuarie seria evenimentelor
organizate de Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor. Astfel
ziua de 8 ianuarie a fost marcatã de lansarea unui
volum dedicat celor 85 de ani ai profesorului Ion Vlad,
dar ºi de o searã de muzicã ºi poezie în care poetul
Ion Mureºan a fost sãrbãtorit de prietenii ºi apropiaþi.

Volumul “Ion Vlad sub imperiul lecturii”,
coordonat de Laura Lazãr Zãvãleanu ºi apãrut sub
egida editurilor Eikon ºi ªcoala Ardeleanã, cuprinde
consemnãri ale unor întâlniri esenþiale pe care le-
au avut autorii textelor cu domnul profesor Ion Vlad.
Cu aceeaºi voce autoritarã ºi convingãtoare pe
care o afiºa odinioarã în faþa studenþilor, profesorul
Ion Vlad a mulþumit vechilor sãi prieteni pentru
organizarea întâlnirii, declarând cã doar intrarea la
cursuri ºi întâlnirile cu studenþii sãi îi mai provocau
asemenea emoþii. “Tracul acesta este necesar,
altminteri nu vibrezi ºi dacã îþi socoteºti cursul ca
un fel de act funcþionãresc pe care trebuie sã îl
îndeplineºti în virtutea unei norme didactice, atunci
cursul nu mai are nicio raþiune. Referitor la acest
volum, care mi-a fost dedicat, trebuie sã mãrturisesc
cã sunt «nevinovat» în ceea ce priveºte apariþia lui”,
a precizat profesorul. În discursul rostit în faþa
vechilor sãi prieteni ºi a foºtilor studenþi, Ion Vlad a
adus un elogiu academicianului Constantin
Daicoviciu, rector al Universitãþii Babeº-Bolyai între
1957-1968, a rememorat momentul venirii sale la
Cluj, în 1948,  a fãcut referire ºi la momentele
pitoreºti din timpul facultãþii, la debutul sãu literar
în Lupta Ardealului ºi în Almanahul Literar, sau la

perioada în care a fost secretar literar al Teatrului
de Pãpuºi. Distinsul profesor nu s-a ferit sã
vorbeascã despre câteva dintre eºecurile sale
fãcând referire la cei opt ani de rectorat (1976-1984)
ºi la perioada 1972-1973, când a fost numit direc-
tor al Teatrului Naþional din Cluj.

Întâlnirea cu Ion Vlad a continuat cu mai multe
elogii aduse profesorului de invitaþi. “Ion Vlad face
parte din ºirul marilor profesori ai universitãþii
noastre. Chiar dacã meseria de rector nu i-a plãcut,
vedem ºi astãzi realizãrile sale. Mie mi-a fost rec-
tor când eram student ºi îmi amintesc atmosfera
de sobrietate pe care a instaurat-o. Când am
devenit asistent, atmosfera era de demnitate.
Astãzi are aceeaºi voce autoritarã, convingãtoare,
nãscutã parcã dintr-un curs de retoricã predat
altãdatã ºi lipsit complet în acest moment din rândul
studenþilor care, din pãcate, nu mai ºtiu sã vor-
beascã”, a  remarcat actualul rector al Universitãþii
Babeº-Bolyai, acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop.

Aniversare la scenã
deschisã
Seara specialã de poezie ºi muzicã dedicatã

lui Ion Mureºan a fost organizatã în ajunul zilei sale
de naºtere în Sala Auditorium Maximum a
Colegiului Academic (UBB). Cele douã ore pline
de bunã dispoziþie au avut ca laitmotiv Paharul,
respectiv poemul semnat de Ion Mureºan apãrut
într-o ediþie de lux multilingvã realizatã de Editura
ªcoala Ardeleanã din Cluj-Napoca. Pe scenã,
alãturi de sãrbãtoritul serii, au urcat rectorul UBB,
Ioan-Aurel Pop, primarul Emil Boc, criticii literari
Irina Petraº ºi Al. Cistelecan, poetul ªtefan

Manasia, sociologul Vasile Sebastian Dâncu,
sculptorul Ioan Marchiº, eseistul Mircea Muthu,
criticul literar Ion Pop, traducãtorii Virgil Stanciu ºi

Cristina Beligãr

Aniversãri clujene
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criticul literar Ion Pop, traducãtorii Virgil Stanciu ºi
Szántai János, editorul Gavril Þãrmure, scriitorul
Alexandru Vlad ºi Eugen Mureºan, primarul din
Vultureni, comuna în care s-a nãscut poetul Ion
Mureºan. Amfitrion în cadrul evenimentului a fost edi-
torul Vasile George Dâncu, directorul Editurii Eikon.

Dacã din partea primarului Emil Boc, Ion
Mureºan a primit promisiunea cã în prima ºedinþã
a Consiliului Local va fi propus pentru acordarea
titlului de Cetãþean de onoare al municipiului Cluj-
Napoca, profesorul Virgil Stanciu a propus
instituirea unei noi distincþii la nivel de municipiu,
respectiv cea de Poet Laureat al Clujului, care sã
îl aibã ca prim premiat pe poetul Ion Mureºan.
Traducãtorul Szántai János a venit la rândul sãu
cu o altã propunere, aceea ca sãrbãtoritul serii sã
devinã Cetãþean de onoare în toate crâºmele din
Cluj în care nu deþine deja acest titlu. ªtefan
Manasia, reprezentantul tinerei generaþii de poeþi
clujeni, i-a dedicat sãrbãtoritului un sonet visat într-
o noapte friguroasã de ianuarie, iar sociologul
Vasile Sebastian Dâncu i-a dãruit poetului o
sculpturã reprezentând o muzã.

La sfârºitul discursurilor prietenilor sãi, Ion
Mureºan a evocat în faþa acestora ºi în faþa unei
sãli pline momentele revelatoare pe care le-a avut
în cei 60 de ani de viaþã. „La început mi s-a fãcut
ruºine ºi nu ºtiu dacã merit toate cuvintele frumoase

care s-au spus despre mine. E o surprizã pentru
mine cã fac 60 de ani. Este o victorie a timpului ºi a
prieteniei. Vã mulþumesc cã aþi venit sã mã ajutaþi
sã trec peste hopul acesta. M-am gândit sã vã þin o
conferinþã despre poezie, dar o sã vã povestesc
experienþele revelatoare pe care le-am avut în 60
de ani. Prima a fost când am constatat cã poezia se
poate scrie de mânã, nu doar de tipar. A fost
extraordinar când mai târziu am scris poezie de
mânã. O altã experienþã a fost când am atins haina
unui poet adevãrat care mi-a confirmat cã poetul
existã ca persoanã. Am mai avut experienþa cu
numele meu când l-am vãzut prima datã tipãrit.
Aveam senzaþia cã cineva locuieºte în mine ºi
folosea numele meu. A fost apoi experienþa când
am realizat cã poezia este o dovadã a existenþei lui
Dumnezeu. O ultimã experienþã revelatoare a fost
când m-am întrebat ce se întâmplã cu sufletele
oamenilor când mor. Sufletele morþilor sunt depozitate
în poezii. Dumnezeu a creat poeþii ca sã aibã
depozite pentru sufletele celor care au plecat. Poezia
are o putere vindecãtoare, aºa cum organismul are
nevoie de anticorpi, ºi o societate bolnavã are nevoie
de poeþi”, a precizat Ion Mureºan în discursul sãu la
finalul primei pãrþi a serii.

Evenimentul a continuat cu un concert susþinut
de Ada Milea ºi Bobo Burlãcianu pe versuri de Ion
Mureºan.
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Ileana Mãlãncioiu –
drumuri spre “zona

interzisã„
Ion Pop

În prefaþa la cartea de debut a Ilenei Mãlãncioiu,
Pasãrea tãiatã (1967), ªtefan Augustin Doinaº
remarca deja câteva dintre trãsãturile definitorii ale
acestei poezii intim comunicante cu lumea
elementarã a satului de obârºie, în sensul cã era
strãbãtutã de „liniile de forþã ale existenþei primitive”
înscrise în secvenþe dinamice, de un marcat
dramatism, mai degrabã de o paradoxalã virilitate ºi
de o feminitate  „ce nu pare sã aibã curajul de a ieºi
prea mult la ivealã”. Atrãgea atenþia aici ºi „o
atmosferã densã de eresuri, înscrierea lor în
gesticulaþia ancestralã a unor datini”, gesticulaþie
desfãºuratã ritualic ºi cu o „finalitate magicã”, într-
un univers în care are loc „întrepãtrunderea
regnurilor, a organicului ºi anorganicului”, o
„interferenþã a realului cu miticul”, „colcãind de taine
ºi instincte” din care se iese, rar, prin câte-o „imag-
ine de mare puritate”1. Percepþia proaspãtã a
miºcãrilor vitale din spaþiul rural familiar era, efectiv,
de remarcat în primul rând: bãtaia berbecilor la
rãscruce de drumuri, urcuºul sturionilor spre izvoare
dar ºi prin fiinþa poetei, cãutarea straniu senzualã a
puilor de pãsãri prin scorburi, primele tulburãri erotice,
drumul chinuit al boilor cu copite însângerate
vindecate în mers, – tot atâtea pretexte pentru mici
înscenãri ºi naraþiuni în arhitectura cãrora
transpãreau tiparele unor ceremonialuri arhaice. Eul
liric se contura mai peste tot ca bun conducãtor de
energii primordiale, loc de trecere în miºcarea de
vase comunicante cu teluricul, trãitã cu un soi de
fior voluptuos ºi nelinºitit totodatã, cu o înfrigurare în
care se ghicea ºi tentaþia ºi cenzurarea ei. Pui de
pasãre purtaþi protector în sân, teama de bãieþii ce
pot strivi între degete ouãle de cioarã,  atracþia eroticã
pentru zmeul cu ºapte capete ºi nu cãtre eroul
victorios, reveria somnului într-o scorburã fãrã sfârºit,
imaginea crudã, tulburãtor senzualã ºi ea, a pãsãrii
tãiate, cu impulsul de a o resuscita, mãcar în plan
simbolic, printr-un transfer al morþii ei spre propria
fiinþã, evocarea roþii lui Horia, al cãrui „suflet
însângerat” pãtrunde în fãptura poetei, ori a trupului
mort al lui Negru Vodã, prefãcut în suflet ºi care
„intrã-n noi sã nu se risipeascã” – sunt asemenea
prezenþe, imagini, întâmplãri descrise, relatate ca tot
atâtea corelative obiective ale unor stãri sufleteºti
nelãmurite ºi rãscolitoare. Cãci privirea poetei nu se
distanþa niciodatã pentru a închega liniile unui peisaj
ori tablou mai mult sau mai puþin pitoreºti, interesa
stricta legãturã dintre „evenimentul” înfãþiºat ºi
înscrierea în el a stãrii de spirit, subliniatã tocmai
prin miºcarea mereu sugeratã a transferului dinspre

„întâmplarea” de viaþã ºi subiectul care o evocã ºi
retrãieºte. De aceea, nu erau de gãsit decât foarte
rar metafore propriu-zise în aceste versuri, ci mai
degrabã aproximãri, dezvoltãri lente ale sugestiei
simbolice pe mici suprafeþe narativ-descriptive (s-a
rostit ºi cuvântul „scenarii”) cu un fel de naturaleþe
ciudatã a frazei, de „obiectivitate” ce disimula de fapt
mari tensiuni subterane ºi un soi de anxietate difuzã,
un joc de distanþãri reci, aproape crude faþã de
„obiecte” ºi de învecinãri timorate, de o abia
reprimatã senzualitate. Se simþea mereu, pe de altã
parte, tonalitatea elegiacã a acestui lirism de mari
ambiguitãþi, de frustrãri ce ezitã sã se exprime, de
dureri ºi compasiuni ce pot fi ghicite în fiecare privire
îndreptatã spre realitatea imediatã, „stilizate” cumva
în organizarea ritualicã a faptului existenþial.

Ritualitatea gesticii ºi a stãrilor dominã ºi
cartea urmãtoare – câteva poeme se intituleazã chiar
Ritual –, un fel de balet al suferinþei sublimate, al
ceþoaselor spaime îmblânzite, exorcisme elegiace
(„descânt plângând”) în  spaþii unde pluteºte „aburul
morþilor”, cu drumuri pe care se deplaseazã, ca
odinioarã pe „decindea Dunãrii” lui Voiculescu,
cãruþe pe roþi dureroase, trase de „juncii însemnaþi
cu fierul roºu”, cu dezgropãri ale morþilor dupã cei
ºapte ani tradiþionali,  cu imagini precum cea a „boului
jupuit”, descrise cu un realism crud, dar ºi cu spaima
ºi cutremurarea în faþa misterului cãrnii în pragul
transfigurãrii,  cu stranii reverii ca aceea a scufundãrii
în propriile lacrimi, a înecãrii în  „plângerea prelungã”,
fãrã motivaþie aparentã, ca într-o apã lustralã redând
puritatea originarã a fiinþei reîntregite, însã definitiv
marcatã de sentimentul morþii. Senzualitatea
cenzuratã ori camuflatã transpare ºi aici din loc în
loc, – a se vedea evocarea ursului chemat sã calce
vindecãtor trupul femeii ori recii ºerpi acvatici pe care
calcã ea, rãmaºi apoi încremeniþi la suprafaþa apei...
Aceeaºi atmosferã straniu-ceremonialã învãluie
scenariul erotic, foarte semnificativ în aceste poeme
adresate, cum anunþã ºi titlul cãrþii, unei proiecþii
himerice de sursã eminescianã, din care se
alimenteazã ca reper simbolic cele câteva poezii ce
pot trimite, cum s-a observat, spre universul
Strigoilor. Femeia apare aici când în ipostaza Ondinei
jelindu-ºi iubitul, când în aceea a Lenorei, tânãra ºi
frumoasa reginã moartã de la „curtea regelui Poe”,
ori chiar a Crimhildei din poemele Nibelungilor.

Discursul liric se constituie în esenþã ca mono-
log întors cãtre „lumea de dincolo”, ardentã
mãrturisire a pasiunii erotice în temeiul cãreia se
încheagã chipuri ideale precum cel al iubitului himeric
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Ieronim, un alt „mort frumos cu ochii vii” – „dulcele
meu domn” cãtre care se îndreaptã invocaþia.
Vorbirea ceremonioasã, cu reverenþe verbale ce
accentueazã nota de ritualitate ambiguã, în care se
articuleazã portretul „amantului spectral”, întâmpinat
cu o iubire amestecatã cu spaima: „Iertaþi-mã vã rog
cã vã spun dar mi-e fricã / Trupul dumneavoastrã
nu mai este decât / Un contur de luminã aproape
difuz / ªi prin el vi se vãd toate oasele frânte” (v.
Noapte aproape albã). În poemul care-o evocã pe
Crimhilda, o vedem pe femeia îndrãgostitã pregãtitã
sã-ºi sãrute pe gurã iubitul mort, precum biblica
Salomee stilizatã în maniera „fin-de-siècle”,
„decadentã”, a unor Gustave Moreau, Oscar Wilde
ori Richard Strauss, – ºi la aceastã limitã dintre
seninãtate ºi angoasã, dintre o senzualitate uºor
morbidã ºi pura ascezã spiritualã trebuie cãutat
timbrul specific al vocii poetei, modulatã în mereu
aceeaºi invocaþie peteticã, sfâºietoare sau doar
visãtor-melancolicã. „Cântecul” apare ºi aici ca sub
o presiune a spaimei – „Ci la un semn al sufletului
cânt / ªi la acelaºi semn încep sã plâng”...

Inima Reginei (1971) sistematizeazã oarecum
aceste atitudini într-un fel de „roman de dragoste” ai
cãrui protagoniºti sunt Ieronim (în ipostaza
cunoscutã, de amant din lumea de dincolo,
Nathanael, fiul sãu (un soi de martor extrem-
spiritualizat al ciudatelor, ambiguelor ritualuri ale iubirii
ºi morþii, schiþat în linii simplificate, hieratice, de
frescã), precum ºi Ierodesa, reginã a dansului eteric-
senzual, acompaniatã uneori de o clasicã „nimfã”.
Figura emblematicã a reginei moarte, cu inima
sustrasã din zidul unde fusese înmormântatã,
dominã aceastã viziune a cãrei coerenþã e datã nu
de o vreo tramã epicã propriu-zisã, ci de unitatea de
ton a monologului rostit de subiectul liric, de ritualul
dureros al cântecului („ºi de fricã trebuie sã cânt”).
Obsesia dezmembrãrii trupului mort, ca într-o
resuscitare a figurii unui Orfeu (feminin) sfâºiat, ori
a unui Osiris de cãtre zeiþa sorã Isis, marcheazã
aceastã viziune desfãºuratã încã o datã între
senzual ºi morbidul estetizat, cu diseminãri ale
imaginii morþii în toate versurile. Locul „Reginei” este
luat, în Crini pentru domniºoara mireasã (1973) de
figura fetei moarte în ziua nunþii, pe când în cel al lui
Ieronim apare „Mirele”, învãluit în acelaºi nimb de
mistere thanatice.  Dacã, însã, în cartea precedentã
trimiterile simbolice se fãceau la elemente de poezie
cultã, uºor recognoscibile în arsenalul liricii
romantice de atmosferã poescã ºi de baladã
fantasticã germanã, acum reperele viziunii sunt
împrumutate folcorului magic local, al invocãrii
spectrelor, al ritualurilor „spiritiste” rechemând
chipurile celor morþi la un  fel de convivialitate
sumbrã, de familiaritate cu universul spectral, într-
un schimb de ipostaze ºi stãri cu lumea celor vii.
Obiecte preluate din imaginarul ºi practicile magice
populare (gresia, pãpuºile de lut, moneda vãmilor
ultime, ºarpele, calul înaripat circulând între cele
douã tãrâmuri, scalda lustralã) servesc aici drept
chei pentru porþile unei fantezii rãvãºite de neliniºti,
când atenuate, când intensificate de aceastã notã

de familiaritate cu moartea, ce menþine viziunea în
regimul ambiguitãþii: fiinþa care evocã acest tãrâm
de umbre luminoase ori înnegurate se împarte
aproape în sens propriu cu ele, într-un proces de
identificare tulburãtor, „ca de la moartã la altã moartã”.
S-ar putea vorbi, în acest sens, despre un ciudat
regim încordat-oximoronic al viziunilor poetei –
reverii, vise, coºmaruri – în care exaltãrile pasionale
apar asociate, la nivel de vase comunicante, cu
rãceala cea mai tãioasã a spiritului, cu o privire
operând anatomic, chirurgical, asupra „obiectelor”
contemplate, ºi invers, despre o rãsturnare a spaimei
într-un soi de euforie thanaticã, de exaltare a
identificãrii osmotice cu populaþia halucinantã a
spectrelor. Aproape fiecare gest din lumea aceasta
pare o rãsfrângere venitã dinspre þinutul umbrelor,
iar fiinþa vie de la suprafaþã îºi are mereu o oglindã
neagrã pe sub pãmânturi. Eul pare a fi un mereu un
conducãtor de energie misterioasã emanatã dispre
lumea celalaltã, de „peste zona interzisã” (Eugen
Negrici a rostit chiar cuvântul medium, vorbind
despre „consubstanþialitatea vieþii ºi a morþii”, cu
trimitere ºi la vizionarismul Evului Mediu european2),
poeta apare ca un fel de preoteasã delficã emiþãtoare
de mesaje neliniºtitoare, cu glas încãrcat de toate
tainele acestei ºi acelei lumi, dar ºi cu o foarte atent
controlatã emisie a „mesajelor”. Cãci numai foarte
rar s-ar putea vorbi despre o identificare a rostitorului
de la suprafaþã cu emiþãtorul secret din adâncuri,
discursul e oarecum constatativ, de reþinut proces
verbal al vedeniilor: a avea faþa vie lipitã de chipul
mort al surorii, iubitului ori a oricui altcuiva dintre morþii
familiari, a lua act de frângerea oaselor ori de
dezmembrarea trupurilor  nu provoacã efectiv
spaima ºi  cutremurarea, ci lasã fiinþa într-o ipostazã
cumva stoicã, a celui pentru care nu mai pot exista
cu adevãrat suprize nici mãcar în ordinea terifiantului
funerar, thanatic, fiindcã moartea e... trãitã ca o stare
fireascã, de agonie ambiguã, de cineva cu simþurile
ca ºi anesteziate, familiarizat cu suferinþa, capabil
sã-i dea o înfãþiºare mai degrabã de spectacol ºi
ritual, acesta cu funcþie vindecãtoare. Te poþi gândi,
bunãoarã, citind aceste poeme, la capelele
împodobite cu oseminte cãlugãreºti din Evul Mediu,
cu altare ºi candelabre de oase, la „bolniþele”
mãnãstireºti cu tigve expuse la vedere, edificatoare
ca mesaj spiritual ºi domolind din punctul de plecare
teroarea thanaticã, tocmai findcã morþii erau mereu
prezenþi printre cei vii, într-un raport de stranie
convivialitate, fãrã bucurie, însã nici provocând
angoase teribile. Dezgroparea, în lumea noastrã
sãteascã, a moaºtelor dupã cei ºapte ani consacraþi
de reguli strãvechi,  se încadreazã în aceeaºi ramã
de sensibilitate – ºi acesta e, poate, principalul reper
spiritual la care ar trebui raportatã poezia Ilenei
Mãlãncioiu, care a s-a aflat de la origini în contact
cu asemenea practici funerare. În consecinþa lor,
spectacole care altora le-ar da frisoane, pot apãrea
drept reprezentãri ca ºi fireºti ale unor acte de viaþã
doar transferate în lumea de dincolo, precum
aceastã ceremonie funebrã  evocatã în regim nupþial:
„E ziua sfântã-a nunþii, mireasa trece blândã / În carul
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ei de nuntã cu caii albi în spume, / Vãd crinii de pe
braþul ei ºi tremur / Ca un nuntaº din altã lume. // Un
joc imens începe, o horã cât pãmântul / Se învârteºte
linã, aproape cã a stat, / Eu urmãresc mireasa
cuprinsã-n ea ºi-mi pare / Cã voalul ei ºi crinii deja
au îngheþat, /.../ E liniºte deplinã, stau mirii-
ngenuncheaþi, / ªi parcã lumea piere ºi parcã nu
mai sînt, / O altã nuntã pare sã fie aºteptatã / De
sufletele strânse la templul din pãmânt”... (Scriind
despre poezia Ilenei Mãlãncioiu, M. Niþescu,
evidenþia, de asemenea, „identificarea reciprocã eros-
thanatos, de origine romanticã, dar ºi mioriticã”3).

Ardere de tot (1976), Peste zona interzisã
(1979), Sora mea de dincolo (1980) amplificã, la un
nivel estetic constant ridicat, acest spaþiu liric ce
poartã deja o amprentã imposibil de confundat cu a
altor confraþi de generaþie. Nume al jertfei aduse
divinitãþii pe altarele Vechiului Testament, „arderea
de tot” va domina de acum înainte o mare  suprafaþã
din universul liric al Ilenei Mãlãncioiu: nu de fiinþe vii
va fi vorba aici, ci mai curând de o lume de emanaþii
spirituale, fantasmatice, halucinatorii, cu miºcãri de
levitaþie ce smulg din realitatea datã pentru a trece
în straturi eterice eul poetic  asimilat „sufletul(ui) care
strigã în a sufletelor limbã”, care vede lumea „într-o
singurã vedere ce se face pe tot trupul / tãu acoperit
de ochi”, în timp ce impalpabila fãpturã invocatã urcã
spre cercurile de sus, multiplicate,  ale universului,
înzestrate cu alþi ochi, „ai roatelor de peste roate-n
care ºade / duhul lumii vii ºi-al cele moarte”. Desene
barochizante, de orizonturi suprapuse ºi subterane
„coridoare întunecate”, vegheate simbolic de „glasul
mielului de sus”, din care nu lipseºte capul tãiat al lui
Ioan de pe tava Salomeei, de aspect spectral,
asociind încã o datã sentimentul iubirii cu cel al morþii,
senzualul cu puritatea spiritului, „înfricoºãtorul” cu
„frumosul”, aproximeazã un spaþiu încãrcat de mis-
ter ce a putut fi asociat viziunilor lui Blake, bunãoarã
(N. Manolescu4). Prin el trece cãlare pe cai cu miros
de sânge sub ºea perechea îndrãgostiþilor eterici,
spre un „hotar” mereu invocat, variantã a „celuilalt
tãrâm” din basme, aºteptat într-o stare de nelãmuritã
anxietate, de paradoxalã neliniºte încântatã, pe care
un element de intertextualitate surprinzãtoare cu
Bacovia, citat nominal, îl aminteºte într-un poem: „ºi
cum îmi vine sã strig ca bacovia: / o, vino odatã mãreþ
viitor” – strigãt încãrcat de acelaºi echivoc al stãrii
de spirit ce asociazã dragostea ºi moartea, speranþa
cu  deznãdejdea tragicã, reveria solar-paradisiacã
ºi proiecþia de spaþii funebre. Discursul poetic se
împãrtãºeºte mereu, în ciuda calmului aparent,  de
o neliniºte metafizicã, de spaima ºi cutremurarea
sacrului – într-un loc e înghiþitã „cartea fãcutã sul” a
mâniei apocaliptice, cu urmãri în graiul poetic devenit
geamãt -, alteori dãm de „spaima unei clipe mai
senine / ce-n tainã-mi pregãteºte o spaimã ºi mai
mare” în faþa unei margini de prãpastie „pierind
asemeni unui orizont divin”... Poemele, toate destul
de scurte, sunt fragmentare descrieri de viziuni, cu
ciudate ceremonii ale desprinderii sufletelor de
trupuri, bizare canibalisme spectrale, dezmembrãri

de corpuri, smulgeri de „miez ireal” din lumea datã,
treceri între peisajul real ºi cel imaginar-transcen-
dent, – „pãdurea de-aici ºi cea din spaþiul pur” –
marcat de mari neliniºti, cu spaima de „a nu mai fi
deloc”, dar ºi cu sentimentul unei finale eliberãri, ce
nu se poate sustrage totuºi suferinþei eterne decât
cu preþul uitãrii fiinþei. Despre „metaforele obsedante”
ale acestor cãrþi, Dan C. Mihãilescu scria, rezumativ,
cã „sunt toate forme sau semne ale ruperii, ale
descentrãrii ºi dezmembrãrii, ale sfâºierii ºi
desprinderii , ale dedublãrii fãcute când sub imperiul
voinþei romantice, când în numele unei simple
autocontemplãri, când sub semnul rimbaldianului ‚je
est un autre’, când cu sentimentul  dramatic al
spectacolului de sine, când sub fulgurantul surâs al
witz-ului, când sub masca acelui eu ‚strãin’ gnostic,
damnat a fi într-un acum sinonim cu niciodatã”5. Ele
sunt reiterate ºi în Peste zona interzisã, în asociere
cu aproximãri fantasmatice ale unor stãri de levitaþie
(simbolistica spaþiului montan e frecventã), de
„rãpire”, ca sã vorbim în termenii vizionarismului
mistic. Subiectul pare, de fapt, situat mai degrabã
pe linia incertã de dinaintea acestui spaþiu eteric
(„hotarul nu a fost încã marcat”),  menþinut în stare
de tensiune permanentã, cu sufletul gata sã iasã din
trup, „înstrãinat de mine”, „bãut încet ca o luminã / a
unui vechi mister”, spaþiu de tranziþie în care „pot sã
vorbesc cu cei ce nu mai sunt”, „ne temeam cã nu
eram vii”, „sufletul face exerciþii de ieºire din trup”,
etc. etc. „Obsesia” se traduce când sub imaginea unui
Ahab fascinat de himerica balenã albã, când sub
aceea a calului din poveste care transportã fiinþa „spre
alte lumi”, ori a unor „revelaþii” de figuraþie apocalipticã
(patru heruvimi, vultur cu cap aprins, bãrbat-flacãrã
hrãnindu-se cu flãcãri...), a „zborului lin” apropiat, cum
s-a observat, de cel la „ascensiunilor” lui Ion
Alexandru, însã ºi a „uitãrii” de sine ºi de toate a lui
Bacovia – „sã mã duc undeva sã nu mai ºtiu de nimic”,
„unde nu ºtie nimeni / nimic din tot ce se ºtie”...

O anumitã monotonie nu poate fi evitatã, totuºi,
în aceste poezii-fragmente de viziune care, abia
asamblate la lecturã, ating instensitatea vizionarã a
marii poezii. Iese din aceastã serie cumva repetitivã
un excelent poem precum  Domnul Arthur, – micã
alegorie, foarte atent construitã, a procesulului
condus cu cinism de un soi de torþionar ce supune
spiritul liber unui brutal proces de „reeducare”, de
mutaþie geneticã – anticipând unele versuri acut
polemice din Urcarea muntelui: „Domnul Arthur
ºedea la gura sobei / nu vã este urât singur, l-am
întrebat / nu sunt singur, m-a liniºtit, sunt cu pitulicile
/ ºi-a deschis gura sobei ºi mi le-a arãtat. // Nu te
speria, mi-a spus, nu li se-ntâmplã nimic / pitulicile
sunt foarte rezistente la foc / ºi într-adevãr le-am
vãzut stând pe-o grãmadã de jar / ca pe un ou clocit
ajuns la soroc. // Ba chiar am auzit cum ciocneºte
uºor / în coaja de foc a oului / ºi am vãzut aievea
cum iese din el / întâiul pui al noului // neam de pãsãri
fãrã gheare / ºi fãrã creastã ºi fãrã guºã / care cântau
în soba domnului Arthur / într-un cuib de cenuºã”.

Sub nivelul cãrþilor precedente îmi par cã se
situeazã, în chip oarecum paradoxal, poeziile din
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Sora mea de dincolo, care sunt, totuºi, rãsfrângerea
unei suferinþe trãite sfâºietor, provocatã de  moartea
prematurã a surorii poetei. Scene de spital, scurte
rememorãri din biografia celei dispãrute, gesturi
cvasiritualice fãcute în preajma fãpturii suferinde
ori moarte, compun acest univers de atmosferã
funebrã, dar forþa versurilor de proiecþ ie
fantasmaticã pare a fi cedat notaþiei obosite a
semnelor stingerii, devenite cumva fapt comun.
Poezia ce dã titlul cãrþii face totuºi excepþie, reluând
motivul de basm cu conotaþii funebre al calului care
duce duhul moartei spre celãlalt tãrâm. De
asemenea, câteva poeme ce înregistreazã
indiferenþa celor vii, neangajaþi direct în drama trãitã
de cei apropiaþi fiinþei dispãrute.

O nouã energie, în ciuda ca ºi generalei „oboseli”
de sursã bacovianã, mobilizeazã poezia din Linia
vieþii (1982) ºi Urcarea muntelui (1985), douã dintre
operele cele mai puternice ale Ilenei Mãlãncioiu.
Reþeaua imaginarului se anunþã a fi unitarã, adunând
fire ce þesuserã, în parte, ºi poezia din anii
precedenþi, dar cu o mai evidentã prizã la concret,
de implicare într-o viaþã imediatã ale cãrei „întâmplãri”
atrag ºi însemnate elemente de intertextualitate, cu
trimiteri spre acelaºi Bacovia. Ceea ce apãrea ca
un fel de „tighel de sânge-nchegat” – ca sã vorbim
ca Arghezi – strecurat în þesãtura poemelor de mai
înainte, contureazã acum figuri trasate cu o anume
fermitate: universului de spectrale proiecþii din Cãtre
Ieronim ori Inima Reginei ºi eul mai degrabã generic/
emblematic  aproximat acolo i se substituie o figurã
a subiectului altfel tensionatã. Muntele, apãrut spo-
radic  ºi mai devreme, devine de data aceasta
emblemã spaþialã centralã, variantã a imaginarului
levitaþiei, al ieºirii ºi despãrþirii de trup spre un
„dincolo” transcendent, doar cã o astfel de miºcare
îºi oferã drept reper opoziþional date ale unui univers
dezabuzat, inerþial, de constrângeri ºi de frustrãri cu
bãtaie spre social ºi politic. Ipostaza cãlãului simbolic,
Domnul Arthur, îºi prelungeºte umbra maleficã în
acest spaþiu, fãrã a mai fi numit ca atare, însã duhul
sãu nefast patroneazã lumea: „capul tuns” al poetei
îl evocã pe cel al puºcãriaºului din lumea dictato-
rial-concentraþionarã, ca ºi rezistenþa la agresiunile
brutale la care este supus. Simbolica trepanaþie prin
care un  cãlãu încearcã sã smulgã din craniul poetei
muntele ideal, fãrã niciun succes de altfel, acesta
rãmânând în continuare „ºi mai de nepãtruns”(v. În
creierul meu), stã alãturi ca figuraþie ºi atmosferã de
amintitul Domnul Arthur ºi va cunoaºte variante
semnificative ale aceleiaºi familii vizionare. O mare
parte dintre textele acestei cãrþi continuã însã pur ºi
simplu liniile de bazã ale vizionarismului specific
poetei, ca fragmente dintr-un mozaic de imagini
cvasionirice, de atmosferã expresionist-
suprarealistã, sub semnul „obsesiilor modelatoare”
de pânã acum, þinând de imaginarul dezmembrãrii,
al sfâºierii ºi al coabitãrii cu universul celor duºi. În
Urcarea muntelui, „zona interzisã” se va suprapune
pânã la identificare cu realitatea imediatã, cãzutã ca
ºi definitiv sub alte teribile interdicþii, mai degrabã
îndepãrtate de orizontul metafizic.

NOTE

ªtefan Aug. Doinaº, Prefaþã la volumul citat,
Ed. Tineretului, Bucureºti, 1967, pp. 5-9.

2 E. Negrici, Prefaþã la antologia Urcarea
muntelui, Ed. Corint, Bucureºti,  2007, p. XI.

3 M. Niþescu, Biografie ºi simbol, în Poeþi
contemporani, Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti,
1978, p. 239).

4 N. Manolescu, Istoria criticã a literaturii
române, Ed. Paralela 45, Piteºti, 2008, p. 1065.

5 Dan C. Mihãilescu, Poezia limitei, în Echinox,
nr. 10, 1970, p. 6.

 Numãrul 4 (2014) al revistei Caietele avangardei,
editatã de Muzeul Naþional al Literaturii Române,
este dedicat “literaturii manifestelor”.  Definirea
conceptului de manifest literar, analiza  unor variante
ale sale în  miºcãrile   de avangardã italianã,
francezã, românã, maghiarã, americanã (futurism,
dadaism, constructivism, suprarealism,  lettrism),
sau  neoavangardiste ( « fracturismul » românesc),
fac obiectul studiilor semnate de Rodica Ilie, Vasile
Mihalache, Paul Cernat, Igor Mocanu, Cãlin
Stegerean, ªtefan Baghiu, George Achim,
Mãdãlina Lascu, Ovidiu Morar, Ecaterina Serghiev-
Celynen, Michael Finkenthal, Balázs Imre, Florin
Colonaº, Ion Pop. La rubrica « Arhiva » se publicã
amintirile Veronicãi Miesznik  despre familia
pictorului Victor Brauner.
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Gest-manifest-zimzum

Opera lui Gellu Naum, pusã în luminã din ce
în ce mai mult în ultimii ani, fie prin ediþiile critice
sau Caietele Athanor, fie prin traduceri, lucrãri
academice sau transpuneri scenice notabile, se
asociazã înainte de toate cu o atitudine: faþã de
limbaj, faþã de lume, faþã de propria devenire. Din
acest punct de vedere, textele sale se recompun
sub forma unui manifest integral, mai mult poate în
sensul originar al cuvântului, de „dovadã” sau
„declaraþie publicã” adusã pentru a susþine acte care
s-au petrecut sau care vor urma. Mergând ºi mai
înapoi, manifestul se leagã de ideea de a face, de
a „manufactura” un element care descinde dintr-o
realitate interioarã, acesta fiind ºi sensul cel mai
potrivit pentru scrisul lui Gellu Naum; poetul nu pare
preocupat câtuºi de puþin sã demonstreze, sã arate,
ci mai degrabã sã „performeze” – prin cuvinte –
gesturi esenþiale; o spune ºi în Calea ªearpelui,
text scris în jurul anului 1948 ºi editat în 2002: „Forþa
gesturilor (actelor) mele este uriaºã. VERBUL
faimos de care vorbesc teologii este gest (act)”.
Odatã fãcute, gesturile se izoleazã de autorul lor
ºi nu mai sunt simple apendice cotidiene. Impunând
noi spaþieri ºi cronologizãri revoluþionare, ele se
obiectualizeazã ºi devin cauze, origini, surse, ca
într-un fragment din Copacul-animal: „De aceea va
fi molipsirea marilor ºisturi frivola uscãciune/
fierberea albã a varului rãsucirea în pat/maºina de
scris pe genunchi”. În Dimineþile cu domniºoara
Peºte, poem din Descrierea turnului (1975),
gesturile par de-a dreptul „fiinþe vechi trãind sub
apa mãrii în principiul unei netezimi egale”. Gestul
în sine îºi conþine punctele de plecare, existenþa
efectivã ºi urmãrile, altfel spus nu mai e o simplã
acþiune, ci un univers cu o conºtiinþã proprie a
determinãrilor sale: „orfan de tatã dupã fiecare sãrut
care însemna de fapt o cãsãtorie” (Purtãtorul de
lance, în Poeme alese, 1970). Niciunul dintre textele
lui Gellu Naum nu este, de fapt, lipsit de aceastã
atitudine a individului care, deºi neclintit în stãrile
lui, se miºcã în permanenþã, „face”, se lasã purtat,
se concentreazã ºi emite. Ca în Descrierea turnului
sau Copacul-animal, textele naumiene ar putea
foarte bine sã meargã unul dupã altul în mod
continuu, în acelaºi corp viu, cu o tensiune egalã,
care nu e strãinã de abilitãþile necesare lungilor
curse ale atleþilor sau eremiþilor. Lyggia Naum
vorbea uneori cu cea mai mare seriozitate despre
„universul lui Gellu Naum”, despre felul lui de a

Gellu Naum 2015 –
naumianism, naumitate,

naumnitate
Florin Balotescu
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recunoaºte un poet dupã faptul de a avea, pe lângã
un „organ”-centru al instinctului poetic, un anume
univers. Accepþiunile nu erau cele comune. Era
vorba, mai mult ca oricând, de legãtura profundã
dintre versuri ºi universuri, de niºte origini comune.
Cum arãtam altã datã, la mijlocul secolului al XV-
lea,  versus marca, în domeniul juridic, acþiunea

unei pãrþi contra alteia, caz în care originea stãtea
în lat. versus, „întors spre sau împotriva”, din
participiul verbului vertere, „a se întoarce”; acesta
din urmã îºi gãseºte originea prezumtivã în proto-
indo-europeanul *wer-, „a se întoarce, a se rãsuci,
a se undui”, cu rãdãcina  *wer- „a se întoarce, a se
apleca” (cf. particula -weard, din limba englezã
veche, prezentã în toward care însemna „întors
spre”, weorthan, „a decade”, wyrd,  „soartã, destin”,
sanscritul vartate, „a se învârti, roti”, avesticul
varet-, „a se întoarce”. Latinul vertere (sau versare)
înseamnã „a se întoarce”, „a rãsturna”, „a da peste
cap”, „a da peste cap”, ca ºi cuvântul  vruteti , „a



50

întoarce, a (de)rula”, folosit în slavona bisericeascã,
probabil ºi cu referire la suportul pe care erau scrise
textele; sensuri înrudite se regãsesc în
rus. vreteno, „furcã de tors”, „ax”, lit. verciu, „a se
întoarce”, gr. rhatane, „învârtitor”, germ. werden, „a
deveni”, weorðan (eng. veche), „a deveni”, „a se
(pre)schimba în/to turn into; gal. gwerthyd, „fus”,
„ax” sau frith (irlandeza veche), „împotriva”, la fel
substantivele versura, „întoarcere” ºi versatio, -
onis, „întoarcere, „schimbare” (Douglas Harper,
Etymonline, 2014). Opera poeticã, aºadar, înþeleasã
ca un vers unic? O unicã torsiune care provoacã
nenumãrate unde? Cel care se întoarce o singurã
datã pentru toate? Miºcarea-transã a derviºului de
care poetul aminteºte în câteva rânduri? Se poate
vedea acest fapt ºi prin mutãrile pe care poetul le
realiza între textele sale aproape la fiecare volum,
ca ºi cum ar fi vrut sã menþinã acelaºi sunet
imperceptibil: „pãream un vis de sãlbatic o libelulã
mare foloseam elitrele fãceam zgomot/dacã aº fi
schimbat câteva sunete foºnetul meu ar fi devenit
frumos spre satisfacþia generalã” (Descrierea
turnului). Poate aici ar intra ºi desele referinþe la
instrumentele muzicale, la camerton sau la Orfeu,
strãmoºul poeþilor, ca ºi un poem din 1970, Zimzum,
cuvânt care, dincolo de rezonanþele cabalistice
(cimcûm fiind o „contracþie” a luminii divine, deci ºi
ea tot un fel de vibraþie produsã pentru ca totul sã
poatã apãrea), se leagã mai degrabã de o muzicã
subliminalã a poeziei naumiene, care îºi gãseºte
mereu corespondenþa ºi continuitatea, ca în
Dimineþile...: „ºi mi-a vorbit de la celãlalt capãt al
firului bãtând ritmul cu degetele în masã/iar eu la
rândul meu bãteam ritmul cu degetele în timp ce o
ascultam”. Un sunet imperceptibil care se leagã nu
atât de muzicalitate, cât de o asociere completã
între gestul cu sens poetic ºi o tonalitate aparte,
de miºcarea între anumite frecvenþe, de intuire a
unui relief al stãrilor ºi de miºcare în acord cu el –
„vuietul acela ºi capacitatea fiecãruia de a-l
percepe” (Zenobia, 1985) –, dar ºi de tehnica
frotajului folositã de Max Ernst, transpusã la nivel
auditiv ºi vizual, creând sau declanºând un
„happening invizibil”. Cum toate se leagã – altfel
decât ne-am aºtepta, însã, pentru cã, ºtim din
Calea ªearpelui, „Einstein dibuie” –, „sintaxã” nu e
un cuvânt rar folosit. „Fanatizarea gramaticii”,
„sintaxa rugului” sau „gramatica labirintului”
vorbesc despre aceleaºi raporturi care însoþesc
întreaga „semanticã nebunã” (Pe un divan în fosta
fierãrie, în Malul albastru, 1990) a operei lui Gellu
Naum.

Exactitatea ºi sursa

Paradoxal, deºi un adevãrat magistru al
voitelor ambiguitãþi ºi imprecizii, al sensurilor care
abandoneazã pânã ºi cea mai îndepãrtatã speranþã
a revelaþiei, Gellu Naum nu îºi supune poezia
acþiunii marelui mecanism istoric care funcþioneazã
doar aparent ºi dominã gândirea umanã de câteva
veacuri ºi care nu este nimic altceva decât un simþ

fals al aproximãrii. Dacã existã ºi are loc în poezia
lui o legislaþ ie, dincolo de onirism, delir,
suprarealism, atunci ea este una a exactitãþii ºi a
sursei. Poetul pare preocupat permanent de
pãstrarea unor momente esenþiale, strict personale
(„nimeni n-o sã ºtie niciodatã ce am fãcut în
secunda pe care o socotesc esenþialã”, Copacul-
animal, 1971), de momentul exact care
declanºeazã erupþia, de punctul precis în care
survin viaþa, moartea, dragostea. El se leagã de
un simþ al implacabilului, pãstrând în acelaºi timp
libertatea de acþiune ºi poate de aceea poetul
vorbeºte de „Exactitatea umbrei” (ciclu de poeme
din Athanor, 1968).

Mai departe, poemele devin surse care
radiazã, se reinventeazã ºi se recompune continuu,
cãci „cu timpul pânã ºi cercul generat de robusta
rotire a razelor noastre devine un gunoi mãrunt”
(idem). Poetul va fi atunci un cãutãtor permanent
al sursei, al sursei care nu e nici margine, nici
centru, pentru cã, la urma urmei, el este cel care
vorbeºte de Sora Fântânã, de momentul în care,
dupã una dintre întâlnirile în rãspãr cu... Dumnezeu,
„ieºeam pe stradã elaboram fântâni” (Spiritul serii,
în Partea cealaltã, 1980), de „izvoarele care n-au
dezertat” (Ascunderea, în Faþa ºi suprafaþa urmat
de Malul albastru, 1994). E ceva aici din fluiditãþile
Calãuzei lui Andrei Tarkovsky, din suprapunerile
incantatorii ale lui Serghei Paradjanov sau
metanaraþiunea filmului The Fountain de Darren
Aronofsky, fãcut în 2006 (întâmplãtor, Gellu Naum
vorbea într-un text de poeþii anului 2006). De aici
poate impresia unei nesfârºite înregistrãri de fapte
care la rândul lor nasc alte fapte, ca ºi a jocului
între marcarea cu precizie a unor puncte vitale ºi
transformarea lor în poeme-sursã, redimensionând
opera poeticã a lui Gellu Naum într-un corp viu ºi
autonom. ªi ca orice organism viu, opera sa poeticã
se gãseºte adesea în incompatibilitate cu discursul
teoretic valorizator ºi, de ce sã n-o spunem,
înþelegerea se produce în mãsura în care traseele
interioare ale cititorului coincid cu anumite trasee
din opera naumianã. De aici vine probabil ºi
substanþa care leagã componentele unui cadavre
exquis, de aici firul invizibil dintre coincidenþele
poetice. „S-a întâmplat ceva interesant cu o pasãre
la fereastrã într-o lume umedã”, scrie Gellu Naum
în Leagãnele (Poeme alese, 1974), dar sistemele
de referinþã ºi explicaþiile devin nule în absenþa unor
suprapuneri de ordinul celor pomenite mai înainte,
eºuând în tentative prin care „unii cãutau sã-ºi
amelioreze talentul ºi tehnica” (Tatãl meu obosit).
Nimic nu este însã gratuit sau artificial, nici mãcar
pentru cei „puþini”. Înþelegerea, cu toate cã eruptivã
ºi impecabilã, este treptatã, iar „iluminarea ta este
tot atât de normalã ca ºi înþelegerea cu încetul”
(Calea ªearpelui, 2001). Aceasta pentru cã cititorul,
odatã cu poetul, schimbã direcþia oriunde intervine
obscuritatea, greutatea conceptelor, mecanis-
melecontaminate cultural, social, politic, ba chiar
mistic. „Vocea” e „neagrã sau portocalie” (Cu
sentimentele mele de pasãre, Poeme alese, 1974),
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„simþul alegoric” se menþine „mai mult din
obiºnuinþã” ca în Tatãl meu obosit, pohem din 1972.
Toate acestea sunt completate de un teribil simþ a
ceea ce este prezent, de un simþ al coincidenþei, al
serendipitãþii, regãsit în imaginea perfect suprapusã,
coincidentã, survenitã. „Imaginea prezentã
spiritului” a celor „douã mâini în aceiaºi mãnuºe
complectamente strãvezie” din poemul Culoarul
somnului (1944) dar ºi Ľimage présente à l’esprit
din cartea-obiect a „vampirului obiectiv”, datând
probabil de la finalul anilor 1930. Ele fac din textele
naumiene un „straniu «obiect» poetic,[...], fractalic”
(Simona Popescu, „Prefaþã”, Opere I, 2011) ºi în
acelaºi timp o prezenþã determinatã de fiecare datã
cu umbroasã exactitate.

Intervizualitate ºi a fi „nãscut pentru asta”

Tot de aceastã „precizie” a existenþei þin douã
lucruri, de fapt un fel de facultãþi poetice unice.
Prima e reprezentatã de atenþia pentru lucrurile
aparent neînsemnate, un fel de retrãire în filigran a
cotidianului sau experienþei imaginare (ca în
procedeul artistic al triptografiei), observarea pânã
în cele mai mici detalii a propriei existenþe, pânã
într-acolo încât individul ajunge sã contemple
nimicul, aproape în modul în care procedeazã
asceþii, þinându-ºi simþurile (bunul simþ, de fapt)
treze, chiar ºi în cea mai asprã stare de veghere.
„Cu o vehemenþã calmã cu o tristeþe activã
Catherine evoca erorile din ajun”, citim în Tatãl meu
obosit. În anii 1940, în notele sale autoiniþiatice din
Calea ªearpelui, dar ºi mai târziu, în Zenobia, Gellu
Naum scria aproape acelaºi lucru: „Ai fãcut bine
cã ai pierdut o zi întreagã ca sã ceri scuze pentru
nepoliteþea ta de ieri sau cã ai restituit infima sumã
pe care o datorai unui necunoscut./Puteai trece
peste ele, dar tu nu poþi trece peste nimic altfel
decât trebuie./Mai ales cã nimic e foarte important.”
A doua este un simþ transfigurat al vizualitãþii. Gellu
Naum reinventeazã intertextualitatea sub forma
intervizualitãþii, lucru tradus prin senzaþia cititorului
cã, scriind, Gellu Naum are sub ochi întregul
imaginar al umanitãþii, de la cel mai din urmã
derizoriu, pânã la sublim. El „vede nu doar imagini,
ci imagini care construiesc viziuni” (Simona
Popescu, id.) sau, ca unul dintre personajele sale
„putea pãtrunde în orice cuvânt ºi se putea
transforma în acel cuvânt”. În acest fel, poetul face
un fel de miºcãri ample, asemãnatoare cu ale
marilor dansatori sau maeºtri de arte marþiale,
miºcãri care angajeazã întregul sistem (univers?)
din jurul fiecãrui lucru ºi care, de fapt, marcheazã,
ca un mecanism perpetuu al regenerãrii, un destin.
„Eºti nãscut pentru asta”, scria Gellu Naum în
aceeaºi Calea ªearpelui.

Nu de puþine ori, cititorul naumian, faþã de care
poetul manifestã o inegalabilã ºi tãioasã reverenþã,
are inevitabil un sentiment al nostalgiei („vidul în
circularitatea lui nostalgicã”, ar fi scris Gellu Naum),
nostalgia unor teritorii alternative, a unui domeniu
în care stranietãþile, alchimiile, transmutaþiile devin

evidenþe. ªi, dacã am fi capabili sã pãrãsim, fie ºi
pentru câteva clipe, sensurile comune ºi tendinþa
de atrofiere pe care conceptele o impun artelor,
am vedea cu destulã uºurinþã cã se poate vorbi
fãrã rezerve despre un naumianism, despre
naumitate, naumnitate sau naumizare, toate ca
ecouri ale aceleiaºi atitudini de recunoaºtere a
realitãþii profunde „între nãucitoarea stare de
eveniment ºi o luminozitate fragilã” (Tonul ºi
mãsura), de recitire a realitãþii într-un fel labirintic,
ca un text în bustrofedon. Aceasta pentru cã Gellu
Naum e un caz fericit de poet care ajunge la un
acord rar între exigenþele nebãnuite ale destinului
ºi afinitatea profundã pentru configurarea unor
spaþii particulare. Poate cã, de fapt, idealul cãrþii
care poate fi cititã din orice parte, în orice fel, a
fost de mult depãºit. Poate cã nu e nevoie decât
de un alt fel de privire, radiantã. Într-un poem din
Copacul-animal, Gellu Naum vorbea despre
„oameni din clanul apei”, cu „pleoapele albastre.../
sublime pe o parte”. Sau, în limba naumianã,
„etrap o ep emilbus”. Poate de aºa ceva e nevoie
– de o realitate care sã dea la ivealã adevãrul
întrepãtrunderii regnurilor ºi adevãrul de dinaintea
încãlcirii limbilor ºi limbajelor. Poate de aici ºi
„groapa contemplativã” a poetului ieºit din specie.

Ochii care vãd
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Lyn Hejinian (n. 1941) 
este o poetã, traducãtoare
ºi editoare americanã care
a pus bazele miºcãrii pentru
inovarea limbajului poetic a
anilor ’70. În tradiþia poeziei
de avangardã, poemele lui
Hejinian evitã formulele na-

rative sau poetice, mizând pe libertatea formelor, a
structurilor lirice ºi chiar a stilului. În poemele sale, o
zonã aparte este ocupatã de politicã, mediu social ºi
realitatea cotidianã.

Dintre cele mai importante volume de poezie
amintim: My life, Burning Deck / Viaþa mea, o punte
arzând (1987), The Cell / Celula (1992),  The Little Book
of a Thousand Eyes / Cartea celor o mie de ochi (1996),
Happily / Fericit (2000), The Beginner /  (2001);  eseuri:
The language of inquiry / Limbajul interogaþiilor (2000)
Trãieºte în Berkeley, California.

Poete americane de top (VI)

Lyn Hejinian
& Amy Gerstler

Elegie

Scriu din ideile preconcepute
Ale sexului ºi frânghiilor
Multe cruzimi frenetice apar în fibra imaginaþiei
Sunt þesuturi de distrus
Carnea trebuie sã frângã fantezia
Gurii care e un corp plin de imaginaþie
Vã puteþi închipui conþinutul sãu
Picurând într-o gãleatã
ªi actele ei
Elipse ºi dezlãnþuiri
Penajul
Examinarea
Imaginaþia, dezgolitã, nu are nimic care sã o
confirme
E doar cântul pãsãrilor
Þipãtul sãlbatic
Un exemplu ciudat
Imaginaþia aºteaptã îmbrãþiºarea libertãþii
Expusã, întinsã spre a fi doritã
Imaginaþia trebuie sã þinã cont de puterea cãrnii
               rãspunsul – treptele conºtientizãrii – o
         progresie lentã
Trebuie sã fie frumoasã ºi nu poate fi liberã.

  Celula – fragmente

Este menirea scriitorului
         sã livreze verdele flãmând
         ºi viaþa gãlbuie a
         eului omenesc
Plouã cu stropi furnizaþi
         dinainte de a învãþa sã tastez
         de-a lungul laturilor care
         întrebate ce avem în comun
         cu natura spun oportunitatea
         ºi extinderea

Cititorii ajutorului practic
Îi înlocuiesc apoi
Rezistenþa e corectã –
         împinge ºi stãpâneºte impulsul
Cuvintele sunt emise de pietre
         pentru ochi
Moduri, pãrþi, genuri, privirile se ciocnesc
Formându-se concavitãþi
Nu e imperfect sã fi
Murit

(6 octombrie 1980)

Acolo, în cerul întunecat
         sunt constelaþii erotice care
         deschid strãzile
Drumurile se întind dincolo de case
Uneori corpul depãºeºte
         sinele
Zilnic cineva înlocuieºte pe altcineva ºi
         mama cuiva e întristatã
         de pierdere
Patul e o închidere
         familiarã de unde pleci
Afarã stelele sunt splendide
         — atingerea
E doar problematica
         extinderii
erotica pãrþilor depãºindu-ºi aria

(15 noiembrie 1986)

Scrie pentru întreaga lume – cu forþa interioarã a
         incertitudinii — ºi valideazã  lumea
Totul este subiectul vederii
         modelul expus este supus
         trepidaþiei
Fiinþele vii în transpunerea lor
         vocifereazã
datoritã unei transformãri psihoacustice
         râd
ah! întrepuneri întunecate
niciodatã singure în sunetul
         toracelui
unitatea nimicului care
         sporeºte
Din entuziasmul perceput
         ca anti-anti-feminist
facem avansul spre
         sexual
o prietenã ruºinatã pe
         plaja nudiºtilor
din jenã s-a ascuns
         într-o îmbrãþisare – o lãsãm sã intre
O formã minusculã
         un jurãmânt planeazã, o casã, mersul
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Amy Gerstler (n. 1956)
este o poetã americanã care
se remarcã prin complexitatea
poemelor ale cãror teme cen-
trale rãmân versiunile suferin-
þei, expierea ºi supravieþuirea.

Gerstler a publicat 12 vol-
ume de poezie dintre care

amintim: White Marriage/Recovery-Cãsãtorie albã/
Recuperarea (1987); Bitter Angel / Înger acid (1990) –
premiul naþional al criticilor pentru poezie; Nerve Storm /
Înfurierea (1993); Medicine / Remediu (2000), Ghost Girl
/ Fata fantomã (2004); Dearest Creature / Creaturã
adoratã (2009) – volum considerat de prestigioasa revistã
The New York Times ca unul dintre cele mai bune vol-
ume de poezie ale anului. În prezent, trãieºte în Los
Angeles ºi predã la Universitatea din California, Irvine.

Interminabila primãvarã

Grãdinile sunt locuri bune pentru
izolare. Treci pe lângã
rãzoare de crini voodoo þepoºi
te împiedici de rãdãcinile unui eucalipt
în cãutarea plantelor medievale
ale cãror frunze desprinzându-se
se preschimbã în pãsãri
când lovesc pãmântul ºi
în crabi coloraþi atingând apa.

Brusc dorinþa omeneascã arhetipalã
pentru armonie între specii
alunecã în tine. Leul ºi
mielul se ghemuiesc unul lângã altul
ºarpele ºi melcul se sãrutã.
Pânã ºi înþepãtura ciulinului,
regina buruienilor, reînvie
credinþa ta secretã într-o
interminabilã primãvarã,
convingerea cã pentru fiecare ranã
existã o frunzã care vindecã.

Drum bun

De ce sunt copacii sãlbatici atât de ademenitori?
                                                                        O  pãdure
apare în mintea unei fete pieptãnându-ºi
visele din pãr într-o dimineaþã. Copacii foºnesc ºi
freamãtã, vâjâie ºi sclipesc. Pãdurea
se deschide ºi se închide ca o uºã slãbitã în bãtaia
vântului. Totul în bucãtãria obscurã: bazinul,
cana, tigaia, vasul þiuie zeflemitor. Zgomotul o
poartã spre pericolele zãvoaielor, dar pãdurea
este subiectul nostru, nu tânãra.

Ea se întinde bucuroasã sub copacii care se
                                                          înalþã pretutindeni.
O stare euforicã o cuprinde. E minusculã,

hipnotizatã, simte cum cineva o trage uºor de pãr,
închipuindu-ºi sãruturile pe care nu le va primi ani
                                                                              de zile.
Trei copaci prãbuºindu-se, un fel de cor, îi
                                                          nareazã gândurile,
povestesc ce au de spus prin ea sau
o subiectivizeazã ºi o supun
ciudatei agitaþii verbale... nevoia noastrã intimã
                                                       pentru nonexistenþã,
intoneazã cel mai bãtrân ºi degradat copac, în
                                                          mijlocul propoziþiei.
Nu sunt de-al vostru ºuierã aºchia spulberatã,

înnegritã de fulger. Sunete metalice se deschid
schije explodeazã în aer. Voi uita drumul spre casã?
a treia izbucnire. De ce mã simt ca ºi cum m-aº
                                           ascunde în nara unui uriaº?
bãtrânul pin înclinat vrea sã ºtie. Suntem eliberaþi
din stagnare? se întreabã puietul. Insectele sunt
                                                             bine-intenþionate,
ofranda celui de-al treilea copac, un fel de
                                                              consolare. Oare
va deveni  imposibil sã duci un gând pânã la
                                     capãt? se întreabã puietul
cu vocea panicatã adaugã, sunt tot mai poros! Fata
îºi simte mâinile lipite de un corp îndepãrtat. Se ridicã
                                                                          liniºtitã,
pleacã, copacii pãdurii nu vorbesc despre ea.

Stoicii

Lasã câinii sã alerge pe coasta umedã a pãdurii.
Nu îngâna tristeþi imposibil de cartografiat
sub norii gri ca niºte bureþi de sârmã destrãmând cerul
întunecat al nopþii.
Nu mai deplânge sfârºitul ce va sã vinã
când tot ceea ce este încã se desface. Vaietul
transformã creierul într-o melasã.  Poþi regreta
arterele blocate. Suntem nãscuþi goi, ne clãtinãm
urmãrind ulii care ne înconjoarã, ne îmbuibãm cu
sex ºi pâine. Poate cã urlãm sau
cântãm. Filosofii spun cã suntem
din foc ºi ardem domol toatã viaþa.
Cenuºa ne oferã cea mai elegantã
ieºire imaginabilã. Nu avem nevoie de
plãci de granit ºi sicrie cãptuºite cu satin
Duºi de vânt bântuiþi de fantome
sub noi cadre esenþiale se succed. Ceva
în tine vrea sã-ºi aminteascã, ai putea chiar povesti
frânturi incinerate din vieþi trecute.
Câinii aleargã aprinzând coasta reavãnã
aþi fost ca ei odatã ºi ei ca voi
nãvalnici, gonind dupã iepuri, în timp ce vuietul lumii
se roteºte lent mai departe, tot mai departe.

Traduceri ºi prezentãri de Lavinia Rogojinã

          oamenilor prin traficul fluid, verde
în parcare, aºtepþi
         sã vezi fiecare picturã
         sã nu ratezi gorilele

Aceasta este povestea de dragoste
         din care lipseºte ameliorarea
Este o împotrivire, fãrã
          relaxare 19 ianuarie 1987
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Ruinele oraºului

Priveam fãrã sã înþeleg ruina asta din adâncul
adâncului minþii mele.

Bucureºtiul meu

Oraºul este un dispozitiv de mãsurat timpul.
(Don DeLillo, Mao II)

 Într-un studiu despre memoria oraºului, Ber-
nard Dieterle spune cã ruina este, prin definiþie,
„pitoreascã, nobilã, memorabilã, monumentalã,
fãcutã pentru a rãmâne, pentru a afirma perenitatea
Trecutului“, în vreme ce opusul ei este ºantierul,
cu caracterul sãu temporar, tranzitoriu (Yves
Clavaron, Bernard Dieterle, La Mémoire des villes.
The Memory of Cities, Université de Saint-Etienne,
Saint-Etienne, 2003, p. 7). Cu alte cuvinte, carac-
terul de respectabilitate ºi chiar statutul de operã
de artã al ruinei devine, într-o variantã rãsturnatã,
în cazul ºantierului, o trecãtoare disturbare a ordinii
care conþine promisiunea noutãþii – în vreme ce
ruina poartã amprenta unui trecut idealizat, ºantierul
vorbeºte despre viitor: dar viitorul este, la
Cãrtãrescu, „înstrãinare, depãrtare ºi rãcire“, în
vreme ce trecutul e domeniul memoriei ºi conþine
promisiunea întoarcerii: „stãm între trecut ºi viitor
ca un corp vermiform de fluture între cele douã aripi
ale sale“, se spune în Orbitor. Blocul-diafragmã care
se ridica, în Orbitor. Aripa stângã, pe ªtefan cel

Mare, obturând priveliºtea bucureºteanã care se
deschide dincolo de tripticul ferestrei, delimita de
fapt douã mari zone, cele despre care vorbeºte
Bernard Dieterle: una corespunde trecutului, ºi
desfãºoarã înaintea privitorului vechea arhitecturã
bucureºteanã, învestitã simbolic ºi îmbogãþitã de
imaginaþia adolescentului, alta, ºantierului care
pune întreaga lume cognoscibilã sub semnul
derizoriului, temporarului, dar care conþine totodatã
promisiunea unei reînnoiri. Blocul-diafragmã era o
metaforã vizualã a aceleiaºi obsesii postmoderne
despre care am vorbit anterior, în capitolul dedicat
spaþiilor nostalgice, legatã de sentimentul unei
pierderi iremediabile ºi de nostalgia care însoþeºte
acest regret (acea nostalgie, tristeþe postmodernã
care este, cum remarcã tot Clément Lévy, legatã
deopotrivã de confuzia genurilor ºi de pierderea
sensului; Territoires postmodernes, ed. cit., p. 115).
În Corpul se continuã, de fapt, parcursul regresiv,
de întoarcere cãtre ceea ce este casa din mijlocul
minþii, cu uºa stacojie care se deschide spre
încãperea arhetipalã unde aºteaptã mama lui
Mircea, ipostaziere miticã a maternitãþii; astfel,
întreaga naraþiune din Corpul presupune o axã
descendentã, ce coboarã tot mai adânc în biografia
personajului-narator. De altfel, întors iremediabil
cãtre trecut este ochiul naratorului din Orbitor, ºi
mai cu seamã din a doua parte a trilogiei Orbitor,
un mare poem trist, plin de misterul ºi poezia difuzã
a ruinelor, de fapt, poemul demolãrii unui cartier,
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Bucureºtiul lui
Mircea Cãrtãrescu,
Orbitor. Corpul (II)
Andreea Rãsuceanu
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Uranus, poate fãrã precedent în literatura românã.
Ruinele sunt însã, în Corpul, parte a unei arhitecturi
organice, organizate în jurul marelui „obelisc
stacojiu”, „penisul (...) erect al oraºului”, „penis
priapic, grozav de dureros, al celui mai trist oraº
din lume”, care-ºi trãieºte apocalipsa. Centru vital
al Bucureºtiului din Corpul, punct nevralgic al
anatomiei oraºului, blocul din Uranus e parte
integrantã a acelei geografii în mod inexplicabil
înscrise în memoria lui Mircea, a configuraþiei
exacte a oraºului, aºa încât dãrâmarea marelui bloc
stacojiu e echivalentã cu o inexplicabilã devirilizare
a întregului oraº: „dupã decapitarea ºi ruinarea
singuraticului mãdular de ciment nici un bãrbat nu
a mai fost, câteva zile, viril ºi erect”. Singura clãdire
care mai vegheazã peisajul devastat, unic obiect
vertical, blocul stacojiu e o axis mundi care
coordoneazã spaþiul din jur, martor al apocalipsei
lente ºi dureroase a „frumoaselor, tandrelor,
ciudatelor, voluptuoaselor (...) triburi de ipsos ale
gorgonelor“. Pulverizarea acestora, transformarea
în neant a cariatidelor, prãbuºirea zidurilor care lasã
vederii câte o casã distrusã, cu intimitatea
exhibatã, e dublatã de imaginea spectaculoasã a
amurgului „ce pãtrundea prin câte-o fereastrã cu
violenþa unei deflorãri“,  semnele devastatoare ale
intruziunii forþate creând breºe adânci în materia –
în corpul – oraºului, unde totul e organic: modelul
vegetal de pe tapetul uneia dintre case prinde viaþã
sub razele soarelui aflat la crepuscul, totul pare
strãbãtut de „capilare pline de sânge“.

Peisajul strãbãtut de Mircea în timpul plimbãrilor
sale e unul escherian, inepuizabil, cu infinite volute
arhitectonice, spaþiu nostalgic prin excelenþã
(Walter Benjamin vede plimbarea flâneurului ca pe
o plimbare în trecut, strada conducându-l pe cel
care se plimbã într-un timp dispãrut ºi, implicit, într-
o lume a ruinelor), acoperit de pelicula unei lumini
galbene, de fotografie veche, cu case galbene care
„se descuameazã“ – verb neîntâmplãtor, cãci
sugereazã suprafaþa, acoperãmântul organic al
oraºului, al clãdirilor printre care vagabondeazã
câini galbeni, „cu pielea pergamentoasã“. Printre
clãdirile ruinate, „cu pereþii patetici, cu oberlichturi
rotunde ºi decoraþii Jugendstil” acum distruse,
proiectate de „arhitecþi paranoici la-nceputul
secolului” se aude ºuierul timpului, al necruþãtoarei
„alternanþe zi-noapte-zi-noapte”, iar „deºertul
atomic” care a devenit acum cartierul Uranus îºi
dezvãluie prin aceastã brutalã radiografie propriul
trecut, ºi implicit pe cel al locuitorilor sãi. Imaginea
puternic vizualizatoare sintetizeazã sensurile
metaforei oraºului ca depozitar al memoriei
generale, instrument de conservare a cãrui
structurã stratificatã dezvãluie etapele propriei
deveniri, evoluþii cultural-arhitecturale ºi aminteºte
de teoria lui  Don DeLillo despre oraºul ca „instru-
ment de mãsurat timpul“, ale cãrui structuri spaþiale
nu sunt de fapt decât unitãþi de timp consumat (v.
P. Middleton, T. Woods, Literatures of Memory.
Time, Space and History in Postwar Writing,
Manchester University Press, Manchester, 2000,

p. 275). Apocalipsa urbanã se transformã însã la
Cãrtãrescu într-una personalã, iar limitele care îl
despart pe contemplator de obiectul contemplãrii
sale sunt transgresate, cãci oraºul nu a fost
niciodatã altceva decât alter-ego-ul naratorului,
geamãnul sãu: „ªi-atunci pot vedea iarãºi
Bucureºtiul întins pânã la marginile privirii (...)
Rãmânem aºa. Gemeni reflectaþi unu-n altul,
transmigrând unu-n altul, mixând amintiri ºi dorinþe,
organe ºi cupole, ziduri ºi viziuni, cabluri electrice
ºi nervi spinali, pânã ce redevenim ce de fapt
fuseserãm întotdeauna, ce nu încetaserãm nici o
clipã sã fim: unul singur“. Fragmentul încheie partea
a doua a Corpului, dar e anticipat, în episoade
succesive, de imagini ale unei identificãri organice
cu fiinþa oraºului: într-unul dintre acestea, Mircea
contemplã o casã ruinatã (ca un „craniu enorm în
care odatã a fost memorie ºi voinþã“) pânã în pragul
unei stranii, erotizante identificãri („mã rãspândeam
în pereþii de hârtie ai casei, o posedam în întregime,
o închideam în mintea mea în formã de casã-n
ruine“); de asemenea, aceeaºi identificare organicã
e semnalatã chiar în debutul romanului: „E ca ºi
când (...) totul ar exista deja-n mine (...) (î)n glandele
ºi-n organele ºi-n crepusculul meu, ºi-n casele
mele-n ruinã“. Depozitare ale mãrturiei unor vremuri
trecute, dar ºi ale unei istorii personale, casele din
Uranus semnaleazã o heterocronie, ºi sunt reflexul
nostalgiei dupã un altfel de spaþiu, al evaziunii, pur,
eliberat de coordonatele concrete ale geografiei ºi
de orice reper temporal.

Imaginea care deschide al doilea roman al
Orbitorului, a marii apocalipse a cartierului Uranus,
a vechii lumii bucureºtene aflate la crepuscul
rãmâne una dintre cele mai spectaculoase
metafore ale nostalgiei postmoderne dupã un
espace autre, efect al dezumanizãrii spaþiului în
postmodernitate, spaþiu care ºi-a pierdut
semnificaþia antropologicã ºi încãrcãtura afectivã,
al incoerenþelor, al discontinuitãþii ºi fragmentãrii,
al suprapunerii ºi dispersãrii (v. Brian Hale,
Postmodernist Fiction, Methuen, New York, 1987,
p. 44), al heterotopiilor ºi heterocroniilor, al non-
locurilor: la Mircea Cãrtãrescu, un Bucureºti fan-
tastic se naºte astfel dintr-un exerciþiu al
rememorãrii ºi din nostalgie, ºi se dezvoltã pe harta
unui Bucureºti recognoscibil geografic, real, pentru
a transgresa limitele geografiei concrete, la fel cum
la Thomas Pynchon, personajele viseazã la ceea
ce Clément Lévy numeºte, tot pe urmele lui Brian
Hale, America subjonctivã, o Zonã, spaþiu idealizat,
anistoric, la Italo Calvino un oraº invizibil, utopic,
în romanele lui Don DeLillo, spaþii-palimpsest, care,
dincolo de impresia nevrozei urbane, ascund o
structurã hieroglificã, de profunzime, aºa cum vom
arãta într-un capitol viitor.

O geografie senzorialã

Introducând conceptul de geografie
senzorialã, Paul Rodaway (v. Sensuous Geogra-
phies, body, sense and place, Routledge, 1995, p.
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5) vorbeºte despre rolul pe care-l au simþurile în
experienþa cotidianã a spaþiului ºi timpului, ºi im-
plicit despre o geografie a simþurilor. În cazul
Bucureºtiului din Orbitorul lui Mircea Cãrtãrescu,
dar ºi din volumul de nuvele Nostalgia, oraºul se
contureazã, aºa cum am arãtat-o deja în prima
parte a acestui eseu, exclusiv pe liniile unei hãrþi
emoþionale, tributarã unei memorii senzoriale:
vizuale, olfactive, auditive, haptice.

 Dacã ar fi sã judecãm dupã un prototext al
Orbitorului, Bucureºtiul meu (publicat în Pururi
tânãr, înfãºurat în pixeli, apoi într-un volum recent
de povestiri alese, Fata de la marginea vieþii),
existã trei etape ale cunoaºterii ºi aproprierii
oraºului, aºa cum le consemneazã naratorul
acestui text: straturile acestui Bucureºti pornesc
de la un nucleu primitiv (oraºul care are în centru
figura maternã, în jurul cãreia se organizeazã, de
fapt, geografia personalã a copilului Mircea), peste
care creºte oraºul „emoþional” (sau sexual, al
adolescenþei febril-erotizante), al treilea strat
corespunzând oraºului poeziei, în sfârºit aparþinând
scriitorului care genereazã oraºul din jurul sãu. În
bunã parte a Corpului, geografia bucureºteanã se
articuleazã în jurul figurii materne, atât generatoarea
inepuizabilã a noilor sensuri cu care investeºte
locurile încã necunoscute lui Mircea, cât ºi entitatea
protectoare prin excelenþã, care transformã
angoasa depãrtãrii de teritoriile familiarului în
experienþã palpitantã. O hartã emoþionalã se
constituie astfel pornind de la rarele escapade ale
celor doi fie în Dudeºti-Cioplea, unde locuieºte
mãtuºa Vasilica, fie cãtre casa naºei din Maica
Domnului, fabrica de covoare din Colentina etc, iar
coordonatele ei sunt strict subiective ºi þin de mica
lume familiarã pe care cei doi ºi-o creeazã: „Ca-
ntotdeauna, strãzile ºi clãdirile ºi tramvaiele ºi
trecãtorii cãpãtau concreteþe ºi culoare numai când
ne apropiam de ele“, în timp ce „casele(...) erau
zugrãvite parcã nu în culori, ci în emoþii
rãvãºitoare”. Organizarea spaþiului (iniþial cel al
intimitãþii, pe urmã ºi cel exterior) se realizeazã
mereu în funcþie de prezenþa mamei, absenþa
acesteia declanºând un moment de crizã: „Spaþiul
îºi schimba brusc proprietãþile când eram fãrã
mama, devenea vast ºi huitor, iar frica-l umplea cu
vibraþia ei leºinãtoare“; ulterior, lumea întreagã se
redimensioneazã proporþional cu angoasa copilului,
declanºatã de dispariþia mamei, fie ºi temporarã,
din configuraþia obiºnuitã a spaþiului recognoscibil.

Copilul exploreazã lumea din jurul sãu iniþial
folosind simþul tactil, începând cu propriul sãu corp
ºi continuând cu cel al mamei, pentru ca apoi sã
se extindã la lumea exterioarã – astfel realizeazã
o hartã hapticã a locurilor familiare, spune Paul
Rodaway (Sensuous Geographies, ed. cit., p. 51).
Ulterior, asociind treptat ºi celelalte simþuri în
explorarea sa, îºi configureazã un spaþiu ordonat
de câteva repere mereu recongnoscibile, pe care
le asociazã cu sentimentul reconfortant pe care-l
conferã familiarul, orice disturbare a acestei ordini
rearuncând lumea în haosul iniþial, prezenþa figurii

tutelare a mamei fiind deseori punctul nevralgic al
acestei configuraþii. Nu întâmplãtor, în Corpul
acesta guverneazã întreaga existenþã a copilului,
apãrând ipostaziatã exemplar în þesãtura fantasticã
a covorului, ca „marea ºi solemna mamã cu copilul
în braþe”: „Bucureºtiul era atunci, pentru mine, o
stea de mare luminoasã, cu centrul în casa noastrã
ºi braþe întinse cãtre casa mãtuºii Vasilica din
Dudeºti-Cioplea, a naºei din Maica Domnului, cãtre
fabrica de covoare din Colentina, cãtre alimentarã,
braþe mai lungi sau mai scurte, mai intense sau
mai pale, între care nu era decât fricã, absurd, vid
asemeni celui din somn sau dinainte de naºtere“.
Depãrtarea, în timp, de acest moment revelator,
face aproape irecognoscibile punctele de reper ale
acestei geografii , nu numai din cauza
transformãrilor peisajului urban, a demolãrilor ºi
ridicãrii monumentalului bloc de pe ªtefan cel Mare,
ºi a raportãrii diferite la spaþiu, acum din perspectiva
adultului, ci ºi într-un alt sens, al îndepãrtãrii de
vârsta miraculoasã care permitea accesul la o
înþelegere, magicã, diferitã a lumii: „De vreo douã
ori mai trecusem pe Silistra ºi recunoscusem
tulburat fostul centru al stelei de mare, acum un
mic punct pâlpâitor, îndepãrtat ºi aproape ostil“.
Pentru noua hartã a oraºului, a adultului Mircea,
locurile parcurse cândva în înfrigurarea înserãrii
sunt iremediabil pierdute: „Altãdatã, între mama ºi
tata (...) mã-ntorceam din oraº printr-o avalanºã
inexplicabilã de lumini, pe sub ganguri gigantice,
depãºind mari statui care mã speriau pentru cã mi
se pãreau vii, strãbãtând galerii pe care mi le aduc
bine aminte, dar pe care nu le-am mai putut localiza
niciodatã“. Nu întâmplãtor, cea de a treia parte a
Corpului se deschide cu imaginea tramvaiului,
vehiculul nostalgiei, care parcurge de fapt un itinerar
personal, al memoriei, cãtre zonele umbrite,
ambigue, enigmatice  ale conºtiinþei. Acesta
traverseazã, filmic, într-o proiectatã cãlãtorie care
începe în piaþa Sfântul Gheorghe, un Bucureºti al
anilor 50, parcurgând de fapt spirala descendentã
a memoriei, care îl conduce pe cititor spre
începuturile biografiei lui Mircea, pe strada Silistra,
unde, în centrul micii lumi din casa lui Ma’am
Catana, se aflã tot figura mamei.

Ochii care vãd (detaliu)
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Despre puterea influenþei eminesciene
bazatã pe congenialitate consemna însuºi Eliade:
„Se revine mereu la Eminescu pentru cã scrisul
sãu încurajeazã orice punct nou de vedere, orice
interpretare nouã. Ca ºi scrisul oricãrui alt geniu…”1

într-o paralelã Eliade – Eminescu vocaþia cãutãrii
Absolutului poate fundamenta o astfel de cercetare.

În eseul Concepþia libertãþii în gândirea indianã,
Mircea Eliade afirma cã pentru obþinerea libertãþii
spiritului, atât în Yoga, cât ºi în tantrism, „iubirea
joacã un  rol de frunte”, în tantrism „dragostea este
‘transfiguratã’, adicã transformatã într-un ceremo-
nial care capãtã de multe ori o valoare cosmicã”.
Iubirea „transfiguratã”, cosmicã, sacrã, cores-
punzând ºi stãrii de plenitudine din concepþia
arhaicã româneascã, este indispensabilã atingerii
stãrii de nemurire ºi libertate din „Realitatea
Absolutã”.

Atât Eliade, cât ºi Eminescu înfãþiºeazã iubirea
Absolutã, ca sens al Vieþii, în nuvela ªarpele,
respectiv nuvela Sãrmanul Dionis ºi micul roman
Cezara.

ªarpele(1937) ºi Sãrmanul Dionis (1872) sunt
amândouã nuvele fantastice care combinã
apriorismul kantian, metempsihoza, visul, magia,
la care Mircea Eliade le adaugã folcloricul, sursã
de ambiguitate ºi de iniþiere pentru gãsirea sacrului
camuflat în profan.

Dacã în nuvela eminescianã, Dionis este cel
ce se iniþiazã in stãpânirea Timpului ºi în Principiul
Vieþii, în ªarpele este vorba de personajul feminin
Dorina, care va trece probele iniþiatice pentru
gãsirea Iubirii ideale, sens al Vieþii.

Dubla viziune prezentã în proza fantasticã a
lui Eliade permite o comunicare între real ºi
imaginar, profan ºi sacru, comunicare care va fi
receptatã doar de cãtre cei iniþiaþi, care ºtiu sã
decodeze semnele înscrise în cotidian. De aceea,
pe lângã corespondenþele între etapele iniþierii lui
Dionis ºi cele ale Dorinei, în nuvela eliadescã
dubla valenþã simbolicã a motivelor introduse
delimiteazã clar personajele în cele care reuºesc
sã se iniþieze, ºi cele mediocre, incapabile de a-
ºi depãºi condiþia.

Existã douã momente care conduc treptat spre
identificarea sacrului în profan în nuvela ªarpele,
corespunzãtoare celor douã momente care îl
pregãtesc pe erou sã parcurgã etapele spre
paradisul selenar, timpul edenic originar. Primul
moment în ªarpele este jocul din pãdure, cu ajutorul
ceasului, stãpân al timpului, iar simbolismul biva-

lent al pãdurii, îºi exercitã influenþa asupra
participanþilor la joc. Singurã Dorina capteazã
sacralitatea, dovada fiind concepþia ei despre
iubire, împãrtãºitã capitanului Manuilã: „ceva
necunoscut încã, la care m-am gândit, fireºte, ºi
eu, ca la un ideal.” Pentru celelalte personaje,
prietenii Dorinei, jocul din pãdure este ocazia de a
activa inconºtientul tenebros2, instinctele erotice
refulate. Esenþialul este cã aceastã experienþã este
pregãtitoare în vederea iniþierii principale, mediatã
de ºarpe, respectiv carte.

În Sãrmanul Dionis, dorinþa sacrã produsã de
muzica divinã cântatã la pian de Maria, adevãratã
muzicã a sferelor, e generatoare de viziune ºi
pricepere de a utiliza cartea de zodii: „Muzica
încetase de mult ºi el, cu totul în prada impresiunii
sale, þinea încã ochii strâns-închiºi. (…) razele lunei
(…) izbeau faþa sa palidã ºi împleau sufletu-i plin
de lacrimi c-o nespusã melancolie. (…) Privi din
nou la painjiniºul de linii roºii – ºi liniile începurã a
se miºca. El puse degetul în centrul lor – o
voluptate sufleteascã îl cuprinse”.

Punctul culminant al iniþierii din ªarpele va fi
ritualul de invocare a ºarpelui, ritual realizat de cãtre
Sergiu Andronic, cel care propusese ºi jocul din
pãdure. Aflat într-o posturã ineditã de discipol ºi
mag deopotrivã, prin fiinþa sa dualã de om-ºarpe,
care se va revela mai târziu, Andronic corespunde
cuplului Dionis - Dan , dar ºi Dan – maestrul Ruben.
Prin onomastica sa, Andronic sugereazã ºi ideea
adamicã, a perechii primordiale, cuvântul andros,
se ºtie, în limba greacã însemnând bãrbat.

Magicul folcloric exercitat de ºarpe, ca „arhetip
fundamental, legat de izvoarele vieþii ºi ale
imaginaþiei”3, este similar celui metafizic al cãrþii din
Sãrmanul Dionis, ce conþine „cifrul pierdut al
armoniei cosmice ºi imaginea vechiului model
cosmologic platonician”4. Dar ºi acest ritual al
ºarpelui are efecte diferite, în funcþie de sensul
captat din bivalenþa simbolului, ispita biblicã, pãcatul
originar, sau sacrul izvoarelor vieþii. Terifiate de
magia ºarpelui, toate personajele vor retrãi mai
târziu în vis experienþele erotice din pãdure, dar cu
parteneri diferiþi, în timp ce Dorina are ºi în
momentul ritualului viziunea cãlãtoriei în timp, spre
sacrul cuplului originar, apãrându-i deja virtual
motivul insulei: „în acea clipã începuse pentru ea
cãlãtoria. Barca îi aºtepta în acelaºi loc, pe ei
amândoi, sã porneascã în largul apei. Cu Andronic
lângã ea, agãþatã aproape de braþul lui, nu mai
simþea nimic(…) E nuntã doar, ºtie la ce se

Teodora Elena Weinberger

Iubirea la Eliade ºi
Eminescu
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sacru din ªarpele se petrec cu ocazia unei excursii
a personajelor la mãnãstirea Cãldãruºani, drum
spre „centrul” fiinþei. Setea umanã de transcendent,
finalizatã prin întoarcerea în sine, fusese exprimatã
de romanticul german Novalis: „Adâncimile spiritului
nostru nu le cunoaºtem. Drumul tainic duce
înãuntru. În noi sau nicãieri este veºnicia cu lumile
ei, trecutul ºi viitorul”5. În Sãrmanul Dionis, tot
mãnãstirea este toposul spre cãlãtorii selenare, spre
origini, pentru descifrarea enigmei Vieþii, cu ajutorul
dublului sãu spiritual, umbra.

Ieºirea din timp se va efectua cu ajutorul
visului, atât la Eminescu, cât ºi la Eliade. În ªarpele,
visul  va constitui iniþiere ºi va comunica cu
realitatea doar pentru Dorina, celelalte personaje
limitându-se doar la viziuni coºmareºti ºi instinct
erotic.

Cãlãtoria în timpuri revolute, ale lui Alexandru
cel Bun, din Sãrmanul Dionis, îºi are corespon-
dent în cãlãtoria din visul Dorinei, condusã de un
mesager misterios, într-un trecut de basm, pe
vremea când trãise Arghira, o frumoasã fatã de
boier, despre care le povestise Andronic. Principiul
metempsihozei, identificarea lui Dionis, cu Dan,
dublul sãu din trecut, se relevã ºi în nuvela
eliadescã, prin identificarea Dorinei cu Arghira: „ªi
ea se opri deodatã, tremurând. Fata din tron i se
pãru atunci cunoscutã;(…) – Nu vezi cã eºti tu
acolo?!”

Visul Dorinei se continuã cu o replicã a zborului
selenar al lui Dan ºi Maria, zbor ce va fi aici o
cãlãtorie infinitã alãturi de Andronic, intermediatã
de forþa extaticã a  iubirii, la fel ca în Sãrmanul
Dionis: „Nu e nimic departe când iubeºti”. Þinta
cãlatoriei este insula, ºi aici intervine asemãnarea
cu Cezara.

Impulsul demonic al lui Dan de a deþine secretul
cifrului, al Cunoaºterii divine, simbolizatã prin ochiul
în triunghi, ºi identificarea sa cu Demiurgul,
rebeliune gnoseologicã, va fi  în ªarpele încãlcarea
consemnului de basm, prin rostirea numelui
ºarpelui de cãtre Dorina. Reiterarea alungãrii din
rai, a cãderii lui Dionis-Dan ca urmare a orgoliului
sãu, în ªarpele este reprezentatã prin ruperea
vrãjii, prin blestemul rostit de Andronic „Nouã ani
ai sã mã cauþi, ºi numai atunci ai sã mã gãseºti!”.
Cei nouã ani din poveºti au bineînþeles altã
semnificaþie, altã duratã în existenþa umanã.

Ca ºi Dionis-Dan, care este salvat de iubire
din aventura cunoaºterii, pentru cã „Ideea cuplului
(…) este datul care mântuie existenþa. (…) Dan
nu se va prãvãli în abisul nefiinþei, ci va recãdea
în temporalitate, ca Dionis”6. Dorinei de asemenea
i se oferã ºansa recuceririi în prezent a  paradisului
pierdut. Andronic aparþine ºi visului ºi realitãþii, aºa
cum Maria îl urmeazã pe Dionis–Dan în cele douã
întrupãri arhetipale. Faptul cã Dorina se iniþiazã
este dovedit de nerepetarea greºelii din vis în
realitate, atunci când, imediat dupa visul eºuat,
porneºte cu barca spre insula din apropierea
mãnãstirii. Sensul de mesager al dragostei, de
nuntã, conferit ºarpelui încã de la începutul nuvelei

prin descântecul folcloric ºi apoi în momentul
ritualului, este acum cuprins în regãsirea perechii
ºi a unitãþii primordiale.

Insula pe care se reîntâlnesc protagoniºtii din
ªarpele este caracterizatã de o armonie eternã a
naturii, ce trezeºte sentimente de plenitudine: „Nu
simþea decât o stranie, ameþitoare ºi nelãmuritã
bucurie, pe care nu încerca sã o pãtrundã; parcã
trecerea linã din vis într-o insulã aievea copleºitã
de ierburi ºi de copaci necunoscuþi, îi deschidea
dintr-o datã o cale nouã, dumnezeiascã, pe care o
putea de acum bate cu piciorul ei de femeie.”

Nu lipseºte din aceasta insulã descoperita de
Dorina nici miracolul comunicãrii cu natura, ºi ea
însufleþitã: „De unde veneau sunetele acestea
fermecate, nemaiauzite, þipetele acestea înalte din
vãzduh, ºoaptele acestea dulci ºi neînþelese din
iarbã, dintre tufiºuri?” Animismul ºi plenitudinea le
regãsim ºi în insula pe care îºi împlinesc iubirea
Cezara ºi Ieronim: „Noaptea era caldã, îmbãtatã
de mirosul snopurilor de flori, dealurile strãluceau
sub o pânzã de neguri, apa molcomã a lacului ce-
nconjura dumbrava era poleitã ºi tremurând îºi
arunca din când în când undele sclipitoare spre
þãrmii adormiþi…(…) o dorinþã de fericire îi cuprinse
sânul…” Paralelismul din final este evident, încât
„Prin recrearea insulei lui Euthanasius, Mircea
Eliade oferã, (…) o replicã la Cezara lui Eminescu.”7

Împlinirea fiinþei umane prin dragoste, revelaþia
sacrului acestui sentiment ce constituie însuºi
Principiul Vieþii, este reprezentat în ªarpele prin
simbolul soarelui – „manifestare a divinitãii”, „simbol
al învierii ºi al nemuririi”8, care învãluie în final  într-
un rãsãrit divin insula ºi povestea de iubire a celor
doi: „Ochiul de sânge al soarelui se deschidea
foarte aproape de ei, pe deasupra câmpiei. Dorina
îl privea buimãcitã, ca ºi când acum ar fi vãzut
pentru întâia oarã rãsãritul soarelui. I se luminã
deodatã un înþeles adânc, simplu, pe care îl purtase
atâta vreme fãrã sã-l cerceteze.” Somnul celor doi
îndrãgostiþi , în ultimul paragraf al nuvelei lui Eliade,
adaugã la sacralitate încã o semnificaþie, desprinsã
chiar de Eliade din simbolismul insulei ºi al nuditãþii
– nemurirea staticã, specificã morþii. Sinonimia
simbolicã a erosului, somnului ºi morþii, la
Eminescu, reliefeazã aceeaºi aspiraþie spre starea
de primordialitate a fiinþei.9

Sacrului descoperit de Dorina ºi Andronic îi
putem asocia sentimentul reîntregirii prin iubire,
concepþie platonicianã10 , demonul completându-
se cu îngerul în Sãrmanul Dionis, dar ºi în Cezara,
dând un sens romantic visului de iubire: „Era un
contrast plãcut ;(…)chipul unui tânãr demon lângã
chipul unui înger, ce n-a cunoscut niciodatã
îndoiala.”

Legãtura dintre erosul, formã a libertãþii, gãsit
de eroi în Cezara, ºi Absolut, este formulatã similar
de cãtre Marian Papahagi: „Erosul mijloceºte
refacerea unei unitãþi, regãsirea stãrii de absolut cãtre
care ambele personaje tind de fapt”11, pentru ca apoi,
referindu-se la ªarpele lui Eliade, sã puncteze
asemãnãrile, precum ºi atingerea timpului absolut,
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cosmic: „La fel ca ºi insula lui Euthanasius în
povestirea eminescianã, insula devine un loc al
celebrãrii erosului, utopie individualã a ieºirii din timp
ºi a înscrierii într-un spaþiu privilegiat.”12, utopia fiind
în acest caz o „trecere din real în meta-real”, „o lume
separatã” 13 a cuplului.

Astfel,  prin sacru ºi regãsirea unitãþii
primordiale, cele douã nuvele, ªarpele ºi Sãrmanul
Dionis, precum ºi Cezara, transmit acelaºi mesaj
al  Iubirii – garanþie a nemuririi ciclice, o eternã
reiteratã renaºtere.
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13 Ibidem, p.21.
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Undeva la graniþã cu Olanda

Doi bãrbaþi strãini pedalau în liniºte pe drumul de þarã.
Pânã la graniþa cu Olanda mai sunt câþiva kilometri;
E toamnã ºi câmpul din jur e învãluit în ceaþã ºi vegetaþie.
Unul e înalt ºi slab, îmbrãcat în negru, ochelari de soare,
pantofi de mort, se opreºte din când în când sã-ºi umfle roata.

Celãlalt, mult mai scund, pãrea de aceeaºi vîrstã, solid ºi cu
început de chelie, ochi mici, mutrã zâmbitoare – lui ãsta
înalt îi pãrea  mult prea copilãros ca sã-i acorde vreo atenþie.
Pedalau fãrã sã-ºi spunã nimic, se ºtergeau la ochi din mers.
Aproape de graniþã au gãsit pe marginea drumului alune.

Acum pe cer fug nori albi. Soarele palid strãluceºte în frunze.
S-au pus în genunchi ºi culeg alune. Aproape de locul unde
se aflã ei e un aeroport utilitar, sunetul avioanelor le dã un
aer ºi mai indiferent, se simt cumva la adãpost. Au stat ascunºi
în porumb spãrgând alune. Ãsta gras continua sã zâmbeascã

ca ºi cum ar fi ºtiut el din timp cum avea sã se termine povestea,
îi fãcea mare plãcere sã-i spunã înãltocului,pe un ton serios,
Iraþionalul Matotelo. El ºi-a amintit cã a  fost îndrãgostit cândva
de o fatã bãtrânã cu nume de iepure. Grasu nu a scos un cuvânt
din tot ce ºtia. A spus, mai mult pentru el, noi putem merge

oriunde pentru cã nimeni nu-ºi mai aminteºte de noi. Tipul înalt
s-a oprit din mestecat, a privit în jur, într-o direcþie greºitã,
de parcã ar fi vãzut pe cineva venind prin porumb. S-a ridicat,
a urcat pe bicicletã ºi-a dispãrut în noapte mormãind ALELUIA…

Drone

Noaptea când nu-þi vezi mâna dar ºtii cã afarã are
loc întâlnirea copiilor cu probleme. Îmi creºte adrenalina
când îi ºtiu acolo. Mimi, bãiatul programatorului care crede
în roboþi ºi extratereºtri e acum afarã, stã întins pe iarbã

ºi emite semnale luminoase. Lângã el se aºeazã Edy,
prietenul lui care stã douã case mai încolo ºi are ascuns
sub dulap 1 print cu celebrul dictator. El îºi urãºte familia
ºi întregul oraº, urãºte bãtrânul continent pentru cã, zice el,

pute a rochii demodate. Ce pun ei acolo la cale e secret.
Eu am plantat microfoane peste tot în gazon, îi urmãresc
de mult timp ºi le ºtiu secretul. Edy e haterul de serviciu
despre care am citit mulþi ani mai târziu cã a descoperit

o metodã ingenioasã de exterminare.  Scria acolo cum a
ucis prin contaminare aproape 100 de oameni undeva în
Grecia, pe o insulã. Despre Mimi nu se ºtie nimic, se vorbeºte
în ºoaptã cã ar fi fost rãpit într-o noapte friguroasã de iarnã.

Aici în zonã

Se mai vãd încã petele de zãpadã printre plopii mohorâþi.
Sunt pe dig cu cei 2 copii ai squatterilor din capãtul strãzii.

Am scos o sfoarã din buzunar (sfoara de la coletul postal).
Dintr-o creanguþã am improvizat un arc; sãgeata din tulpina

unei plante uscate. Soarele muºcã din petele de zãpadã,
noi tragem cu arcul în sus. Cunosc bine digul ºi pe cei
care-ºi plimbã câinii pe aici, cunosc proprietarii terenurilor
de tenis. Mulþi spun cã nimic nu-i mai plictisitor decât

digul în partea asta a oraºului. Copii au adus un braþ de
plante uscate sã umplem strada cu sãgeþi ºi þipete. Mai târziu
puºtii vor ajunge bãieþi de mingi la terenurile de tenis, vor
sparge geamurile hotelului militar, se vor ascunde în clãdirea

cãminului, vechiul cãmin unde bântuie fantomele textilistelor
ºi vor petrece acolo nopþi întregi. Nu e nimic rãu în asta. Acum
soarele a cãzut într-o baltã de vopsea. Poate cã au dreptate ºi
ãia de spun cã aici în zonã nu e nimic interesant. Poate.

Atunci câinele cu ochi galbeni - care mã lãtra când mergeam
la job cu bicicleta - câinele ãsta frumos n-o sã mai fie.
Probabil cã ºi eu voi fi plecat în altã zonã. Petele de zãpadã
ºi sãgeþile uscate ale plantelor înfipte în pãmânt vor fi tot aici.

vom munci pânã la capãt

Au venit cu dubele din Olanda îmbrãcaþi
în salopete de cauciuc. Pe unul îl cheamã
Dani ºi e d-al nostru. ªi-a lãsat pe masã
numãrul de telefon în cazul în care cineva

ar vrea sã plece sã munceascã legal cu el.
Gemenii din trupa noastrã i-au dat banane
ºi kafea. El a zis cã putem merge cu familia
dacã vrem, dar nimeni nu pãrea foarte hotãrât.

Când au venit a doua oarã  au fost aºteptaþi
de 1 bãiat albinos cu o tavã încãrcatã cu
prãjituri. Aici în zonã nu existã femei, doar
workers/machines. Noi nu spunem nimic,

îi evitãm ºi muncim din greu. Noaptea vedem
la fereastrã o luminã, bãnuim cã e tatãl
bãiatului albinos care suferã de insomnie.
Au întins furtunele pe acoperiº, au adus

scãri speciale ºi-au început sã spele sera în exterior.
Noi eram jos, înãuntru, tãiam salatã, nu
le vedeam mutrele din cauza jeturilor de apã.
Cineva a înjurat cã aºa nu se mai poate, cã e cu

nervii la pãmânt ºi în secunda urmãtoare
a cãzut din nou în genunchi ºi a început sã plângã.
Am rãmas doar 5 bãrbaþi ºi Christin, nemþoaica
dementã, despre care tatãl bãiatului albinos

spune cã s-a nãscut într-o serã ºi d-aia are mâinile
astea uriaºe, tãieturile de pe antebraþ sunt din
ziua când a pãrãsit-o soþul ei, un aventurier introvertit.
Unii fac curãþenie atunci când suferã din dragoste,

alþii, cei mai mulþii, îºi beau minþile, se drogheazã
ºi nu-ºi mai revin niciodatã. Suntem supravegheaþi
de drone ºi de un nazist invalid care stã mereu
în fereastrã cu 1 binoclu militar pe genunchi.

Toþi ºtim cã într-o zi vom pleca de aici, suntem
atât de convinºi cã am început sã facem cumpãrãturi,
cadouri pentru prieteni ºi familie. Ne încãrcãm
bateriile în felul ãsta, ne îndulcim sufletul pãcãtos.

V. Leac
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Luatã în particular, decupatã dintre atâtea
poveºti de viaþã din timpurile postceauºiste, timp
în care s-a produs marele exod al românilor cãtre
Italia ºi Spania mai ales, povestea lui Dan Lungu,
„Fetiþa care se juca de-a Dumnezue” (Iaºi, Polirom,
2014) nu este, la nivel de subiect, o poveste ineditã.
O mamã îºi „abandoneazã” familia, douã copile de
vârste diferite (Mãlina ºi Rãdiþa), soþul ºi pãrinþii,
pentru a se face „mânã de lucru” peste graniþã, fa-
milia sã poatã trãi în condiþii decente în propria þarã
ºi nu doar sã supravieþuiascã salariilor mici ºi
guvernelor care, dacã nu se schimbã precum
indispensabilii, executã strânsori la buget.

Multe sunt familiile, asta luând-o ad literam,
care au trecut ºi încã trec printr-o astfel de dramã.
Mamele sau taþii, întâi mamele ºi apoi taþii, sau
invers, devin forþa de muncã a strãinilor. România
este „o lume de oameni primitivi, cu maþele
ghiorhãind de foame, care au scãpat de tartor ºi
acum scurmã dupã hranã în Europa. Bãrbaþii
sapã, carã, construiesc, dau cu vopsea, iar
femeile se pricep de minune sã frece orice le pui
în faþã” (104). Dacã nu îngrijesc puii de strãin ºi
nu spalã la fund bãtrânii, româncele sunt curve.
Plecat din þara lui, românul se înjoseºte de
bunãvoie pânã la animalitate. Pentru el, aºa cum
vede Rãdiþa, fiica mai micã a mamei plecate în
Italia, „banul”, primit la sfârºitul lunii, „este mare
cât o pâine” (346).

Dincolo de subiectul cãrþii, romanul lui Dan
Lungu este unul cu totul deosebit. Prozatorul ºtie
sã-ºi potriveascã vorbele, în aºa fel încât sã
croiascã hãrþi sufleteºti puternice. Pe scriitor îl
intereseazã care este percepþia unui copil vizavi
de plecarea mamei ºi, apoi, starea sufleteascã
pe care mama o trãieºte, acolo unde a ales sã
plece. De aceea, pilonii principali ai cãrþii sunt
Rãdiþa ºi Letiþia, mama acesteia.

În fapt, existã un singur pion important al
romanului, pion care este chiar „fetiþa care se juca
de-a Dumnezeu”, întrucât mama acesteia poate fi
vãzutã doar precum o fantã prin care cititorul îºi
poate face o idee despre ceea ce înseamnã
strãinãtatea, despre munca asiduã, despre
scalavagismul benevol la care românul – „cel lipsit
de intelect, dar cu o afectivitate primarã, apropiatã
de cea a animalelor blânde” (104) – se supune,
despre ceea ce înseamnã sã renunþi la statutul de
doamnã în þara ta (chiar dacã pe bani de nimic!)
pentru a deveni slugã la strãini ºi, chiar mai mult
decât atât, despre cum sufletul unei mame se face

coajã groasã, „nu ca o pâine, ca o bãtãturã” (46).
Sunt nenumãrate momentele în care Dan

Lungu strecoarã în drama cãrþii emoþia acestei
mame, femeie care îºi regretã soarta ºi statutul nou
cãpãtat, dar care, când primeºte banii, rodul umilirii
pe timp de-o lunã, primeºte de fapt un soi de
mângâiere: „A apucat-o un soi de euforie. Pentru
banii ãºtia ar fi trebuit sã munceascã jumãtate de
an în România. Apoi a cuprins-o o stare stranie de
tristeþe, îi venea pur ºi simplu sã plângã. Nu-ºi putea
stãpâni ceva ca o durere adâncã, o melancolie fãrã
obiect precis. (...) Îi plãcea ca seara, în liniºte, sã-
ºi facã planuri cu banii, pentru cã astea dãdeau
sens oboselii amare, durerii de spate ºi singurãtãþii”
(44-45).

Rãdiþa, pe de altã parte, este un personaj com-
plex, cu trãiri de toate tipurile, un personaj în carne
ºi oase care imagineazã ºi care strânge bãnuþi într-o
cutie de bomboane pentru rãscumpãrarea mamei.
Suferinþa ei este înmiitã. Nu numai cã este obligatã
sã vadã cum mama sa se estompeazã pe zi ce
trece, cum din aceasta se pierde conturul ºi rãmâne
numai vocea, o voce ce trimite cadouri, ce
cumpãrã telefoane mobile, ce tencuieºte faþada
casei bunicilor, ce-i cumpãrã plasmã tatei ºi
dichisuri Mãlinei (surorii mai mari), dar devine în
timp ºi o renegatã a tatãlui.

ªomer, dar cu vise înalte ºi cu dorinþe pe
mãsura acestora, tatãl pãrãseºte împreunã cu sora
mai mare casa bunicilor, mutându-se în
apartamentul în care a trãit cu copiii ºi cu Letiþia.
Rãmasã în grija bunicilor, „fetiþei care se juca de-a
Dumnezeu” nu-i alina inima decât nea Miron,
bãtrânul simpatic ce locuia în apropiere, ºi Buna
care, când era în toane bune, îi povestea amintiri
din propria copilãrie sau despre Dumnezeu. În rest,
Rãdiþei „îi plãcea sã stea ascunsã, sã se uite la
oameni ºi lumea sã se miºte dupã ºoaptele sale,
putea sã se joace ore întregi. Tare i-ar fi poruncit
mamei sã se întoarcã mai repede din Italia, dar la
aºa distanþã nu avea nici o putere” (41). Aceastã
putere, care face din Rãdiþa un mic Dumnezeu, nu
are efect nici în clipa în care, intrând pe furiº în
casa tatãlui ºi ascuzându-se în dulap, îi vede pe
acesta ºi pe Mãlina prinºi în sãrutãri ºi miºcãri
lascive.

Plecarea mamei a generat trei mutaþii
dureroase, redate cu rafinament de scriitor: Letiþia
ºi-a pierdut copiii! Letiþia ºi-a pierdut familia! Letiþia
ºi-a pierdut identitatea!

Rãdiþa n-ar mai vrea ca mama sã se întoarcã

“Fetiþa care se juca de-a
Dumnezeu”

Cãlina Bora
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din Italia, de aceastã datã nu din cauzã cã din ea
rãmãsese doar vocea sau din cauzã cã-i dispãruse
foºnetul rochiei ºi „fâºâitul pãrului pieptãnat în faþa
oglinzii” (106), sau pentru cã din cauza ei tatãl nu
mai umplea încãperile cu mirosul de spumã de ras,
nici mãcar fiindcã Mãlina a început sã semene cu
ea ºi sã miroasã a gogoºi, ci fiindcã Letiþia a uitat
sã vorbeascã româneºte, iar mâinile sale au
început sã fie „maro pânã la cot” ºi sã „miroase
urât” (286).
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Amintiri din grãdinã

Acest roman, cu toate cã vorbeºte tot despre
reminiscenþele comunismului – rana þãrii ce refuza
sã se lase cauterizatã – este, cu siguraþã una dintre
cele mai sensibile cãrþi ale autorului. Dacã „Sunt o
babã comunistã!” (Iaºi, Polirom, 2007) epateazã
prin haz (dincolo de dramã) ºi genereazã râsul,
fiindcã autorul ºtie cum sã punã realitatea la colþ ºi
cum s-o ironizeze, „Fetiþa care se juca de-a
Dumnezeu” este un roman profund pentru care,
mãcar preþ de-o clipã, îþi doreºti sã fii Dan Lungu.



63

Diana Manole

Woman. În cheie minorã

Aºtept poezia urmãtoare ca un puºcãriaº
care aºteaptã ziua eliberãrii într-o celulã de
doi pe doi.
Imagini distorsionate îmi inundã creierul,
un potop care mã pedepseºte pentru toate
pãcatele mele imaginare.

A man and a woman holding hands
at traffic lights – ÎN PLAN GENERAL.

Tramvaiele continuã sã uruie prin mijlocul
strãzii Spadina,
oameni cu sacoºe de toate culorile
se îmbulzesc în jurul nostru
aºteptând sã se schimbe lumina semaforului,
copii de grãdiniþã aleargã râzând printre picioarele
adulþilor
reducând lumea la o scarã
suportabilã.
“I have time,” bãlmãjeºti
îmbujorându-te.
       An old woman with the dignity of terminal cancer
carved into her face – PLAN MEDIU.

Poezia vine ºi nu duce nicãieri
ca un act sexual care nu ajunge niciodatã
la orgasm,
dar te lasã cu o durere de cap insuportabilã.
Incã mai caut o strategie care sã mã ajute
sã supravieþuiesc tensiunii
dintre agonia ºi extazul lui Michelangelo,
dintre pielea mea albã ºi pielea ta neagrã,
dintre nevoia mea de cuvinte ºi nevoia ta de tãcere.

Your need for silence – ÎN PLAN-DETALIU.
My need for time – STOP CADRU.

Dupã o vreme,
imaginea va începe sã se destrame
în amintire
ca o þesãturã dupã prea multã purtare,
iar poeziile
scrise în ultimele 24 de ore
se vor topi una-ntr-alta
inutile.

Guardian Angel. În negru

Îngerul tãu pãzitor se uitã la mine cu chipul
împietrit
în trãsãturile prelungi ale unei icoane din Evul Mediu.
(“I’m hallucinating,” îmi spun,
“I’ve got this thing for delusions.”)

O siluetã întunecatã în colþul dintre
umidificatorul cu aer rece ºi copacul chinezesc
cu frunzele uºor îngãlbenite,
pe jumãtate ascuns într-o rasã de cãlugãr vineþie

din pânzã groasã de casã,
cu faþa mai neagrã decât a oricãrui om de culoare
care-a trãit vreodatã,
iar pielea ezitând între
mineral, vegetal, animal.
(“A being that doesn’t exist,” îmi spun,
“But who am I trying to kid?”)

Amintiri din alte timpuri mã împresoarã,
revãrsându-se din colþurile sufrageriei mele
de secol douãzeci:
scoarþa unui copac bãtrân la o rãscruce
pe drumul spre Teba,
piatra unei coloane mâncate de timp
la marginea amfiteatrului din insula Rodos,
carnea tremurândã a sclavilor biciuþi

pânã putrezeau, avortau sau
aduceau un profit ºi mai mare.

Îngerul tãu pãzitor continuã sã mã fixeze,
intransigent ca prevestirea Judecãþii de Apoi,
tãindu-mi orice ºansã la o mãsurã omeneascã
a pãcatului,
þintuindu-mã de podele ca-ntr-o parodie a rãstignirii
pânã când încep sã trag de tricoul cu desene
                                                               din
Disney,
încercând în zadar sã mã acopãr.
(Ca o fetiþã pe jumãtate goalã pe care pãrinþii
o prind descoperindu-ºi trufandaua
pentru prima oarã.)
Privirea lui mã despicã
strat dupa strat –
o senzaþie din altã lume ºi o spaimã insuportabilã,
frigul,
ruºinea cãrnii.

“This is me,” strig,
abandonându-mã
unui ritual de purificare pe care nu-l înþeleg,
suspendatã deasupra gãurii negre
în care universul încearcã de milenii
sã se-ntoarcã.

Poarta (detaliu)
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Scriitorul francez de origine rusã Andrei Makine
era un autor de mare succes (Premiul Goncourt etc.)
cînd a recunoscut cã Gabriel Osmonde e tot el. Asta
s-a întîmplat abia în 2011, cînd editase deja patru cãrþi
cu masca G.O. („Cãlãtoria unei femei care nu se mai
temea de îmbãtrînire” – 2001, „Cele 20 000 de femei
din viaþa unui bãrbat” – 2004, „Lucrarea iubirii” – 2006
ºi „Alterna’tere” – 2011).

Primul roman publicat cu pseudonim, „Cãlãtoria
unei femei care nu se mai temea de îmbãtrînire”, este
cea mai nouã carte a sa publicatã în limba românã, la
editura bucureºteanã „Univers”, în traducerea lui Irinel
Antoniu, datoritã cãruia se poate citi în românã ºi
„Lucrarea iubirii”.

Simþindu-se ca un peºtiºor într-un acvariu dintr-
un restaurant chinezesc abandonat ºi ca un scorpion
într-o bilã de sticlã în care nu prea ai cum sã respiri,
personajul principal al cãrþii, Laura Baroncelli, ajunge
la concluzia cã aceastã viaþã e de netrãit. Construcþia
cãrþii face ca naraþiunea sã poatã fi împãrþitã în douã
pãrþi: viaþa de familie a personajului principal, Laura B.,
ºi viaþa de dupã ce aceasta devine vãduvã. Un roman
care începe cu un posibil sfîrºit („Doamna Baroncelli
avea de gînd sã se sinucidã în seara aceea, tãindu-ºi
venele încheieturilor”), de fapt de la mijlocul naraþiunii,
fiind o sinucidere ratatã… sau o viaþã salvatã. Sau viaþa
trãitã în necunoaºtere ºi viaþa de dupã ce descoperã cã
a trãit o altã viaþã decît credea, a jucat un rol despre
care nu avea habar, într-o piesã de a cãrei existenþã nici
mãcar nu ºtia, „scrisã” de cineva despre care credea
cã ºtie absolut totul. Descoperã cã viaþa ei e precum
tablourile „fãcute” de soþul ei – culori peste niºte
reproduceri, care, „agãþate, par cît se poate de autentice”.
Laura nu devine istericã atunci cînd descoperã cã e
înºelatã, ci descoperã, observã, analizeazã, iar cînd se
hotãrãºte sã-i cearã socotealã, sã se despartã ºi sã
plece, soþul ei moare într-un accident rutier împreunã
cu iubita sa mult mai tînãrã ºi decît ea, ºi mai ales decît
el, cu 12 ani mai în vîrstã decît soþia sa. Atunci Laura
ar fi vrut sã se sinucidã, dar Serge îi lãsase datorii
incredibile, de care nu ºtia nimic, aºa cã a amînat pasul
acesta ca sã plãteascã datoriile soþului, iar în momentul
în care începe cartea amînã sinuciderea pentru cã
observã o urmã a unei tãlpi goale pe podea ºi hotãrãºte
mai întîi sã dezlege misterul. Talpã care e ca arma din
actul întîi din piesele lui Cehov – va fi foarte importantã
în partea a doua a cãrþii, de care n-o sã vã povestesc/
citez, ca sã puteþi citi cartea cu plãcere ºi interes ºi
dacã veþi citi cronica asta.

De la momentul încercãrii sinuciderii, cînd Laura
are aproape 50 de ani, cartea se construieºte pe un fel

Mihail Vakulovski

“Cãlãtoria unei femei
care nu se mai temea de

îmbãtrînire„

de refacere a vieþii personajului central. O reconstrucþie
bazatã pe amintirea (stil de jurnal) ºi analiza celor mai
importante momente din viaþa ei (doar Laura studia
filosofia cînd a fost agãþatã de viitorul soþ ºi are mania
de a analiza ºi – mai ales – formula totul). În afarã de
planul filosofic-existenþialist despre viaþã, sunt foarte
interesant exploatate ºi fricile Laurei, pe baza cãrora
Gabriel Osmonde creeazã adevãrate teorii. Laura se
temea foarte tare de trecerea timpului („se înfricoºa de
vîrsta ei”), de faptul cã altcineva decide întotdeauna
pentru noi („a decis sã facã din mine o „bunicã”, iatã,
costumul e gata, rolul e scris”) ºi – mai ales – de propria
corporalitate. Paginile despre corporalitatea femininã
sunt foarte vii ºi realiste, ca ºi cele despre trecerea
vieþii, de altfel. Delicioase sunt ºi paragrafele despre
paradoxuri: al copilului (Laura, participantã înfocatã la
evenimentele din ’68, o lasã prea liberã pe fiica sa, ceea
ce-o s-o cam coste); al soþului ºi al speranþei (vorba lui
Shalom Auslander: „Speranþa: o tragedie”). Pentru
Laura viaþa e ca o bibliotecã personalã, o constatare
care ne face sã aruncãm o privire contemplativã spre
bibliotecile noastre („Lîngã salon, se opri lîngã rafturile
pline de cãrþi. O idee, atît de evidentã, încît pãrea
prosteascã, o izbi: alegerea acelor volume retrasa, într-
un mod stupid ºi exhaustiv, întreaga ei viaþã. Pe rafturile
de sus erau înghesuite cãrþile din vremea studiilor ei
de filosofie la universitatea din Nisa. Dupã aceastã
etapã, întreruptã de naºterea copilului, veneau alte
titluri. Foarte sincer, ea sperase, pe atunci, sã devinã o
mamã idealã, sã-i ofere fiicei sale tot ceea ce volumele
scrise de psihologi onorabili propuneau drept benefic
ºi modern… Rafturile urmãtoare adãposteau cãrþi
tehnice: contabilitate, drept comercial, cataloage de bãi,
manuale pentru instalatori. Unele cãrþi care se
strecuraserã printre aceste lucrãri profesionale arãtau,
de altfel, cu cît de puþinã seriozitate îºi privea ea, la
început, munca în magazin: o broºurã despre puterea
mineralelor (vestigiu al perioadei sale ezoterice), cãrþi
de bucate, cîteva albume despre „frumuseþea plasticã
a corpului” cu fotografii ºi descrieri de exerciþii fizice.
Doamna Baroncelli parcurgea titlurile, dar bilanþul era
deja anunþat: viaþa ei condensatã. Bibliografia vieþii ei.
Bibliografia unei existenþe…).”

În partea a doua a cãrþii Gabriel Osmonde îi
rezervã o cu totul altã soartã Laurei, care într-una din
nopþi observã cã un necunoscut are treabã la ea în
casã, de fapt – în anexa numitã „galeria oglinzilor”.
Un tînãr plin de mister, aºa cum este ºi cartea de aici
încolo, dar ºi soarta ºi viaþa Laurei, pe care vã las s-
o descoperiþi citind cartea. Fiindcã e un roman frumos
ºi autentic, care meritã citit. Lecturã plãcutã ºi utilã!
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La peste o jumãtate de secol de la sinuciderea
lui Ernest Hemingway, entuziasmul cu care îl citeau
iubitorii de literaturã în anii 1960- 1970 s-a temperat
considerabil. Revizuirea ºi reevaluarea operei, în
numele unei posteritãþi mai indiferente, dispusã sã
preia doar ceea ce este cu adevãrat semnificativ
pentru îmbogãþirea unei tradiþii deja debordante, a
subþiat sensibil volumul lucrãrilor considerate
meritorii pentru canonul literaturii americane ºi, în
cadrul acesteia, al „Generaþiei Pierdute”. Alãturi de
obiecþiile cu iz victorian, lesene de înlãturat – „mici
catastrofe sordide”, „personaje mai degrabã
vulgare” – existã critica de esenþã, cãreia trecerea
anilor n-a fãcut decât sã-i confirme acurateþea. Mulþi
exegeþi ai lui Hemingway au observat severele
limitãri tematice autoimpuse ale operei acestuia,
care ar fi strangulat, cu siguranþã, un talent mai
puþin robust, deºi nimic nu ne împiedicã sã vedem
în aceastã restrângere voitã un semn al realismului
creator, în ultimã instanþã benefic, întrucât între
limitele asumate prozatorul a reuºit sã creeze
câteva bucãþi superbe, nuvele ºi romane, prin care
s-a impus aºa-zisul „ethos hemingwayan”. Un alt
reproº frecvent priveºte îngustimea concepþiei sale
despre lume, reducerea complexei vieþi omeneºti
la simplitatea unui joc periculos sau a unei partide
de vânãtoare, aceasta fiind o intuire mult mai
exactã a carenþelor de profunzime ale scrisului lui
Hemingway, întrucât poate explica, cel puþin parþial,
manierismul evident al unor romane ºi nuvele,
tratarea ºablonardã a personajelor, ca ºi senzaþia
de pastiºã, care nu este, cum se crede, produsul
insuficientei flexibilitãþi a vestitului stil hemingwayan,
ci mai degrabã al acestei viziuni înguste, redusã la
câteva esenþe mereu reluate. De aceea mi se pare
valabilã observaþia lui Claude Edmonde Magny, cã
Hemingway ar fi trãit drama de a fi exprimat, prin
mijlocirea unei tehnici deosebit de rafinate, o viziune
a lumii mult prea simplistã. În aceastã remarcã sunt
reunite obiecþiile de fond ºi de formã, furnizându-
se ºi o  explicaþie convingãtoare a faptului cã
tehnica narativã a prozatorului dã cam prea des
impresia unei maºinãrii care funcþioneazã în gol (în
sensul în care Yeats se plângea cândva de reþeta
comicului scenic al lui G. B. Shaw).

Se observã imediat cã eroul hemingwayan se
miºcã într-o lume crudã, dar în acelaºi timp limpede
conturatã din punct de vedere etic ºi moral ºi tocmai
de aceea neasemãnãtoare cu cea a secolului
douãzeci, când au fost scrise cãrþile. Existã,
neîndoielnic, o semnificaþie a faptului cã romancierul

care l-ar fi trecut pe T. S. Eliot prin maºina de tocat,
dacã prin asta ar fi putut sã-l învie pe Joseph
Conrad, a perpetuat, în plin secol atomic, viziunea
conradianã a unui univers bãrbãtesc, bazat pe
reguli simple, în special pe fidelitate ºi competenþã
sau profesionalism.

Printre eforturile de a-l readuce pe Hemingway
în actualite se numãrã ºi iniþiativa Editurii Polirom
de a publica o serie de autor, în traduceri noi, mai
aliniate la sensibilitatea post-modernã (nu cã cele
de acum o jumãtate de veac, multe dintre ele
realizate de Radu Lupan, cel mai vizibil
„Hemingway scholar” de la noi, nu ar fi fost
competente). E greu de spus în ce mãsurã aceastã
relansare a stârnit intersul parcimonioºilor cititori
de azi – mai degrabã n-a fãcut-o, judecând dupã
teancurile încã disponibile în librãrii. Oricum, unul
dintre meritele acestei serii este de a fi pus la
dispoziþia cititorului român un numãr de texte pânã
acum necunoscute lui sau doar parþial traduse.
Printre acestea se numãrã ultimul roman al
scriitorului american, editat ºi publicat postum în
1986 (deci la 25 de ani dupã decesul autorului),
Grãdina raiului (The Garden of Eden).1

Cum ediþia româneascã nu oferã absolut nicio
informaþie despre acest text, care pentru mulþi
cititori, inclusiv aficionados ai bãtrânului Hem, poate
constitui o surprizã, e bine sã rezumãm câteva fapte
privind gestaþia ºi publicarea operei. Hemingway
ar fi scris, cu intermitenþe, la Grãdina raiului între
1945 – 1961. În final,s-au adunat peste 1500 de
pagini, manuscrisul nefiind decât o imensã ciornã
care necesita numeroase eliminãri ºi  reorganizãri
de text. Cum romancierul a decedat înainte de a-i
da o formã publicabilã, cu aceasta s-au însãrcinat
redactorii de la Scribner’s, Grãdina raiului fiind, deci,
unul dintre acele romane în care este dificil de
departajat aportul scriitorului de cel al editorilor sãi,
precum la romanele postume ale lui Thomas Wolfe.
Vorbim, aºadar, despre cel de al doilea roman
postum, publicat la mare distanþã dupã primul,
Insule în curent. Acþiunea romanului (câtã este) se
petrece în Europa, cu precãdere în Franþa (Coasta
de Azur, Provenþa, Þara bascilor), dar ºi în Spania
(Madrid), în text regãsindu-se ecouri din Parisul
este o sãrbãtoare ºi din romanul ªi soarele rãsare.
Proza este transparent autobiograf icã,
protagonistul, un scriitor pe nume David Bourne,
fiind în bunã mãsurã o proiecþie a autorului. Aflat,
în urma cãsãtoriei cu Catherine, într-o mereu
prelungitã lunã de miere, David s-a culcat pe laurii
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succesului primei sale cãrþi ºi-ºi iroseºte timpul pe
plajã, prin cafenele ºi  restaurante, cãlãtorind cu
maºina sau cu bicicleta. Soþia sa este în ascuns
geloasã pe meseria lui ºi doreºte sã beneficieze
de atenþia lui completã, drept care propune
nesfârºite forme de distracþie, culminând cu
cooptarea frumoasei ºi senzualei Marita. Catherine
este bisexualã ºi se strãduieºte sã elimine diferenþa
de sex, recurgând la diferite artificii care o fac mai
bãieþoasã. Cei doi soþi se angreneazã într-un joc
periculos, îndrãgostindu-se de aceeaºi femeie,
prilej pentru Hemingway sã punã sub microscop
relaþiile din cadrul cuplului ºi sã testeze rezistenþa
acestuia la tensiunile centrifuge. Vã veþi fi dat
seama deja cã aceastã arie tematicã nu este
specificã autorului cãruia i s-a reproºat cã nu ºtie
crea personaje feminine convingãtoare ºi este
preocupat de aspectele „macho” ale vieþii.
Noutatea acestui roman constã tocmai în
extinderea domeniului de interes, în aplicarea
vestitului stil hemingwayan – „graþie sub presiune”
– la viaþa amoroasã. Grupul – format din douã femei
bisexuale ºi un bãrbat normal – se trezeºte
dimineaþa, înoatã în mare, ia micul dejun la hotel
sau la cafenea, face sex prin rotaþie, cãlãtoreºte
dintr-un loc în altul, bate barurile ºi restaurantele,
leneveºte la soare. De fapt, tensiunea existentã în
roman este aceea dintre „geniul inventiv” al
bãrbatului ºi „geniul distructiv”, autodeclarat de la
început, sub formã de avertisment, al soþiei. David
Bourne încearcã sã reia scrisul, pentru care are
nevoie de liniºte, de stabilitate, de timp. El izbuteºte
sã scrie câteva povestiri foarte bune, inspirate din
trecutul în care tatãl sãu, amator de vânat mare, l-
a dus cu el în Africa. Episodul care nareazã
vânãtoarea bãtrânului elefant, o poveste în poveste,
este scris cu mãiestrie ºi are forþa celebrelor
povestiri africane ale lui Hemingway.  Catherine este
o „crazy bitch” care are nevoie de adoraþia lui David
ºi de ceva cu care sã-ºi umple timpul (banii nu sunt
o problemã pentru ea). Exegeþii vãd aici atât
oglindirea relaþiilor scriitorului cu prima sa soþie, un
fel de explicaþie indirectã a eºecului cãsniciei cu
aceasta, cât ºi referinþe obscure la povestea
matrimonialã Scott – Zelda Fitzgerald). În
surprinzãtorul final, Catherine jertfeºte, într-un fel,
creaþia lui Bourne pe altarul amorului ei propriu,
descãtuºind, însã, în soþul ei, o forþã a talentului
imprevizibilã.

Stilul romanului este direct, curat ºi suplu, dar
pândit de redundanþã ºi banalitate. Dialogurile sunt
pe mãsura aºteptãrilor, doar cã, reluate la nesfârºit,
cu acelaºi subiect, au darul de a irita pânã la urmã.
Subtextul hemingwayan funcþionneazã perfect.
Romancierul creeazã portrete remarcabile (în spe-
cial ale personajelor secundare) ºi rãmâne
neîntrecut în sugerarea atmosferei, în descrierile
de naturã. Punându-l pe Bourne sã gândeascã, el
oferã ºi consideraþii profunde, uneori paradoxale,
despre arta scrisului. Mostre: „N-ai ce face altceva
decât sã încerci sã scrii totul aºa cum a fost. Aºa
cã trebuie sã scrii în fiecare zi mai bine decât ai

putea ºi sã te foloseºti de durerea pe care o simþi
acum pentru a înþelege cum a apãrut durerea de
atunci. ªi trebuie sã nu uiþi o clipã de lucrurile în
care credeai atunci, pentru cã dacã þi le aduci
aminte ele o sã transparã în scris ºi atunci n-o sã
le trãdezi.” (p. 160). Sau: „Singurul lucru pe care
trebuia sã-l facã era sã-ºi aducã aminte exact
lucrurile, dupã care forma venea de la sine, din ceea
ce alegea sã lase pe dinafarã. Dupã care, desigur,
putea sã strângã cadrul, cum faci cu diafragma unui
aparat foto, ºi sã-l intensifice pânã la acel punct în
care cãldura strãluceºte puternic ºi începe sã iasã
fum.” (p. 202)

Traducerea lui Ionuþ Chiva este exactã ºi
vioaie, reuºind sã punã în cuvintele româneºti toatã
încãrcãtura de semnificaþii a frazelor originalului.
Construind un stil cvasi-oral, precum al autorului,
traducãtorul împinge uneori colocvialul spre vulgar,
folosind cuvinte ºi expresii de tipul „miºto”, „nu m-
a dat pe spate”, „dai bine în decor”.

Grãdina raiului este o lecturã obligatorie pentru
cei ce l-au iubit ºi-l mai iubesc pe Hemingway, chiar
dacã te înduioºeazã lupta romancierului cu limitele,
reflectatã în el.

Poarta
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TRUP DE FEMEIE

Mîine prin ochii mei vor trece alte femei
mult mai frumoase mult mai multe mult mai de neatis,

acum ele abia se nasc
ºi-ºi lasã mamele în incubatoare pînã cînd
memoria mea le va scoate la plimbare
prin oraºul pãrãsit de ele cu mulþi ani în urmã,

au ochii ca ai puilor de pisici,
mirosul fin
ºi trupul învelit în scutece,
habar n-au cine le va privi pe furiº trecînd pe strãzile
                                                                            pustii
de dimineaþa pînã seara tîrziu,
cînd se trag obloanele,
cînd pe centurele oraºelor mari se aprind farurile,
iar în paturi se pierd milioane de vieþi,
cînd într-un pat de spital
stau în jurul meu zeci de asistente
ca în jurul unei mese chelneriþele care viseazã
la nopþi nedormite în Ibiza,
ºampanie ºi caviar,
Versace, Armani, parfumuri pe care nicio narã nu
                                                  le-a mirosit vreodatã,

dar azi prin ochii mei
trece doar femeia al cãrei trup îl vãd
ºi nu e...

OMUL PLIN DE NEÎNÞELESURI

A stat mereu la o margine,
casa lui a fost la marginea celorlalte case,
masa lui a fost la marginea cîrciumii,
cîrciuma a fost la marginea oraºului,
oraºul a fost la marginea lumii,
lumea lui a fost atît de micã încît nici margine n-a avut,

ieºea doar din cînd în cînd în afara pielii
pe care de la naºtere pînã acum n-a îmbrãcat-o în
                                                         fiecare dimineaþã
ºi niciodatã n-a dezbrãcat-o
pentru cã i-a fost frig mereu
ºi mereu i-a fost fricã sã nu îngheþe la streaºinã
lacrima fãcutã þurþur
pentru cã lui Dumnezeu nu i-ar fi plãcut sã nu se
                                                                         bucure
primãvarã de primãvarã de florile
pe care numai ochii lui le înfloreau
în grãdina prin care numai nebunii ºtiau sã le rupã
fãrã sã-l supere,

omul acela mic pe care l-a ascuns în el
nu mai vrea sã creascã,
nu înþelege cã de la o vreme chiar ºi furnicile
de pe pleoapele lui sunt lacrimi
pe care nu le mai poþi ºterge,

Gellu  Dorian

nu poþi atinge cu braþele lui cerul
aºa cum fac femeile cînd ºterg ferestrele
prin care aruncã îngerii expiraþi
ca pe niºte firimituri direct în guºa pãsãrilor
unde devin triluri pe care niciodatã nimeni nu le-a
înþeles,

celãlalt om, matur, stîlp al lumii prin care trece
nepãsãtor,
nu are timp nici el sã înþeleagã durerea
care-i va apãrea în coasta din care
a plecat femeia în lume,
lãsîndu-l pustiu prin care nu mai trec nici cãmilele,
nici beduinii,
ci doar nisipul i se aºeazã în ochi
izgonindu-i literele din cuvintele care nu mai pot fi
înþelese
atunci cînd strigã
ºi nici el nu se mai aude
în interiorul surd ºi rece ca un beci din care
au fost scoase butoaiele la spãlat,

nici mãcar omul acesta care stã în el acum
ºi priveºte calm la toþi ceilalþi
nu le înþelege disperarea din care el iese bolnav
ºi se aºeazã într-un pat în streaºina cãruia
cresc þurþuri de gheaþã direct din ochii lui Dumnezeu,

doar atunci cînd din gazonul verde
vor fi înãlþate mingi spre cer,
Dumnezeu va fi omul care va înþelege
cã joaca s-a terminat,
iar el poate sta liniºtit în casa lui de oriunde.

NIMIC PE LUME NU E DE PRISOS

Fata aceasta frumoasã îmi prisoseºte,
ºi femeia aceea frumoasã mã ademeneºte ºi eu trag
cu privirea
în alte femei care nici nu ºtiu cã exist,

îi spun sã se aºeze unde doreºte,
eu sunt peste tot,
numai lîngã ea nu,
deºi sunt chiriaºul ei de ceva timp,
n-am intrat în ea aºa cum intri de mai multe ori pe zi
într-o casã pentru care plãteºti chirie, impozite,
o vãruieºti an de an,
locuieºti în ea
pînã cînd simþi cum te ejecteazã
pentru cã ai rãmas dator de la ultima platã
cînd ai dormit o lunã în altã femeie
care þi-a cerut mai mult ºi tu i-ai dat,

casa aceea era mult mai cãlduroasã,
plãcerea de a o locui un timp merita toþi banii,
alþii îi vãruiserã pereþii,
alþii îi reparaserã acoperiºul,
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iar tablorurile se pierdeau în mii ºi mii de oglinzi
pe care nu eu i le cumpãrasem,
ieºeam din ea fericit ºi intram în ea mult mai fericit,
intram în ea fericit ºi ieºeam din ea mult mai fericit,
intram, ieºeam,
ieºeam, intram,

fata aceasta este ca o garsonierã dintr-un oraº
friguros în care ajungi ºi nu gãseºti unde sã
înnoptezi,
în zori cînd pleci îi priveºti ferestrele
ca pe niºte pleoape de dupã care eºti
uitat pentru totdeauna –

ºi e atît de bine,
îþi zici, nu, nimic pe lume nu e de prisos!

ACUM

Vãd în faþa mea milioane de bobiþe de aer,
mãrgele la gîtul unei femei de aer,

respir adînc
deci exist –

aerul ei cald îl adulmec,
aerul ei rece mã furnicã pe ºira spinãrii,

cine stã sã le numere cîte vor mai fi,
multe, puþine,
ºtiu sigur cã femeia va fi una singurã
dar nu aceeaºi;
cînd mã voi culca cu ea,
mã va goli de tot aerul pe care mi l-a oferit
toatã viaþa!

ACEASTA E VIAÞA MEA

Aceasta e viaþa mea, o bucãþicã de hîrtie
fãcutã cenuºã de un simplu chibrit lãsat la îndemãna
                                                                         copiilor,

în spatele ei a cîntat tot timpul cineva
ascuns într-o vioarã
ca într-o cîrciumã omul doldora de tristeþi
de care n-a avut niciodatã nevoie,

în faþa ei e încã un lung viitor trecut
despre care încerc sã-mi aduc aminte
tocmai în clipa cînd petecul de hîrtie ia foc dintr-odatã,
aºa cum fac sãracii iarna în faþa sobelor
în care nu au ce pune pe foc,

în ea a fost tot timpul respiraþia care se despãrþea
de surata ei pentru a-i face loc celeilalte
mult mai grãbite
de parcã pe claviatura unui pian labele unei pisici
cãutau ultima sonatã a lui Chopin,

ascult ºi acum notele suple
ieºite din efortul unor degete gata tot timpul de

moarte
pentru o viaþã continuã,

da, aceasta e viaþa mea,
o grãmãjoarã de cenuºã din care vor învia versuri
                                                                 frumoase
pe care numai cei ce ºtiu sã le vadã
le vor citi,

în rest,
bunã ziua, domnilor,
bunã seara, doamnelor,
dunã dimineaþa, dragi copii,
bun rãmas tuturor!

Bucuria rodirii
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Mai mult decît oricare alt scriitor român, Urmuz
pune critica în faþa unei situaþii profund dilematice.
Ea începe prin a se întreba dacã are într-adevãr de-a
face cu o operã de artã, sau pur ºi simplu cu un
simulacru estetic. La interogaþia artã sau non-artã,
se adaugã aceea privitoare la valoare sau non-
valoare. Pornind de aici, o diversitate de opinii se
manifestã ºi complicã deliberãrile ºi comentariile
criticii, de la totala desconsiderare gen Alexandru
George pînã la cel mai aberant delir hermeneutic. În
aceastã multitudine de opinii, existã ºi numeroase
elemente comune. Urmuz apare ca un important
precursor al celor mai radicale reforme din albia
literaturii moderne internaþionale, iar sub raport stilistic
ca, eminamente, un parodist al tuturor formulelor
clasice, ba chiar ca unul al parodiei înseºi (Eugen
Negrici). Se speculeazã de asemenea o întreagã
gamã de nuanþe, de la comedia la tragedia limbajului
(Marin Mincu) ºi se evidenþiazã absurditatea funciarã
a configuraþiei lumii materiale ºi a relaþiilor dintre
constituenþii ei. De fapt se poate conchide cã, despre
Urmuz, totul s-a spus, iar despre opera lui toate
corelaþiile posibile ºi imposibile s-au fãcut.

Existã oare un adevãr în toate aceste
speculaþii? Dar mai întîi ce poate fi adevãrul în criticã,
teribila controversã homericã aparent nerezolvatã
ºi mai cu seamã irezolvabilã. Ea depinde însã de
obiectul sãu concret ºi mult mai puþin de semnificaþiile
lui, cu alte cuvinte, de analizã ºi numai apoi de
interpretare. Ce sînt scrierile lui Urmuz din punct de
vedere ontologic? Niºte asocieri imaginare de
elemente incongruente ºi de gesturi accentuat
haotice, puse pe seama unor personaje imitative
inventate, într-o perfectã gratuitate, un univers
mecanomorf placat pe o realitate vie, dar
descompusã, deconstruitã, desfiguratã ºi lipsitã la
prima vedere de orice sens. Nu altul este adevãrul
prozelor ºi fabulei lui Urmuz din punct de vedere
analitic: o creaþie fortuitã, care provoacã rîsul prin
inadecvare, pãrînd un joc cu totul infantil, o simplã
glumã între oameni mari, proiecþie oniricã a unei lumi
fantastice, nãscutã parcã dintr-o catastrofã
apocalipticã, o lume dereglatã ºi realcãtuitã la voia
întîmplãrii.

Absolut diferit se prezintã lucrurile din
perspectiva infinitã a interpretãrii. Universul în
devãlmãºie al formelor urmuziene capãtã sens, nu
însã la nivel semantic, ci prin atribuirea unei finalitãþi
simbolice, la care nu sîntem deloc siguri cã autorul
nostru se va fi gîndit, mai ales cînd cunoaºtem
originile mult mai bine circumscrise ale acestor

derutante ºi amuzante fantasmagorii, care dacã nu
reprezintã o “operã” impun, cu toate rezervele
posibile, un autor de inconturnabilã referinþã. Cît
de variatã poate deveni abordarea unui obiect
textual, care nu conþine în principal decît cuvinte
ce se exclud reciproc în raport cu realitatea, dar
care respectã cu stricteþe gramatica, dupã cum
compoziþia se þine la fel de meticulos, chiar
ostentativ, în cadrele tradiþiei (nuvelã, roman,
fabulã), se poate constata la lectura unei recente
lucrãri, semnate de Constantin Cubleºan, “Urmuz
în conºtiinþa criticii” (Cartea Româneascã, 2014),
care ilustreazã pe larg o ameþitoare diversitate de
idei. Autorul, specializat mai demult în expertiza
receptãrii critice (Eminescu, Caragiale etc.), ne
oferã un fel de conspecte ale contribuþiilor aduse
de peste 70 de exegeþi, grupaþi în cîte douã secþiuni
de “Menþiuni ºi opinii; iar apoi de “Comentarii ºi
interpretãri”. Încercînd sã rãmînã cît mai obiectiv
cu putinþã faþã de mulþimea ºi originalitatea poziþiilor
critice, care merg de la nume de rezonanþã pînã la
altele quasi-necunoscute ºi aflate încã în curs de
afirmare, Constantin Cubleºan nu face caz de
propriul sãu spirit critic ºi nu polemizeazã decît în
douã-trei ocazii, realizînd o panoramã deosebit de
semnificativã a tuturor consideraþiilor exegetice
care s-au exprimat, în volume sau reviste, în
marginea scrierilor urmuziene, de cãtre numeroºii
comentatori ºi cercetãtori literari.

Or, în ce plan se situeazã imensa majoritate a
acestor consideraþii? Rãspunsul este inevitabil: în
planul interpretãrilor ºi foarte puþin în acela al analizei.
Dar tocmai în acesta din urmã se pune problema
apartenenþei la domeniul artei ºi al valorii sale.
Asemenea gãselniþelor lui Marcel Duchamp, prozele
ºi fabula lui Urmuz au fost incluse, prin “decret”, în
“cadrul instituþional al lumii artei”, cum ar spune
esteticianul american Arthur C. Danto în
provocatoarea, dar ºi discutabila lui carte,
“Transfigurarea locului comun”, cãci nu obiectul
conteazã (!?), ci relaþia cu el. Concluzia ar trebui sã
fie aceea cã orice poate deveni artã în anumite
condiþii contextuale. Se pune deci problema definirii
artei. Or, dupã cum a demonstrat exhaustiv W.
Tatarkiewicz în “Istoria celor ºase noþiuni”, în toate
momentele culturii ºi civilizaþiei umane, arta s-a
identificat fãrã nici o excepþie în baza unor criterii,
norme ºi exigenþe mai mult sau mai puþin imperative,
dar întotdeauna obligatorii. În epoca modernã, ar fi
pentru prima datã cînd obiectul artistic nu s-ar mai
distinge prin conformitatea cu anumite principii. Alãturi

Urmuz ºi dilemele
criticii
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Broderii (detaliu)

de un Lautréamont sau Jarry, Urmuz al nostru ar fi
ºi el la rîndul lui un cap de serie, care aºazã þara
noastrã printre primele ce s-au deschis celei mai
radicale modernitãþi estetice. “Opera” lui Urmuz ar fi
aºadar artã “prin decret”, în prezenþa unei
contextualitãþi corespunzãtoare. Cãci este evident
cã la începutul secolului XX ne aflãm în plinã
desfãºurare a crizei literaturii tradiþionale.

Odatã stabilit statutul artistic, se impune însã ºi
problema valorii. Dacã îl mai urmãm încã o datã pe
autorul american, vom spune ºi noi cã aprecierea
este o funcþie a interpretãrii. Sîntem însã de pãrere
cã valoarea e pusã mai curînd ºi mai direct în luminã
de examenul analitic, prin gradul de conformitate a
obiectului estetic cu intenþionalitatea ºi originalitatea
lui. De aici ºi ascendenþa, nu numai istoricã, a lui
Urmuz faþã de succesorii sãi ca Moldov sau Cuºler.
Este însã incontestabil cã interpretarea sporeºte
impactul ºi efectul axiologic. Numai cã a mai vorbi
de adevãr în exercitarea ei încurcã planurile în mod
inextricabil ºi derutant. Pentru cã una este ontologia
operei, afirmatã ºi reconstituitã prin analiza structurii
sale ºi cu totul altceva reverberaþia individualã a
diferitelor simboluri ale universului artistic. Dacã în
analizã gradul de corespondenþã cu materia
lingvisticã ºi ficþionalã este sau trebuie sã fie maxim,
în interpretare libertatea de miºcare pare a fi la rîndul
ei maximã, ceea ce înseamnã cã opera devine nu
mai mult decît o simplã referinþã ºi nu realitatea fixã,
constrîngãtoare, cum ar trebui recunoscutã ºi
respectatã de orice abordare criticã. Se ajunge astfel
la o spectaculoasã inflaþie hermeneuticã, de care
avem prilejul sã vorbim de atîtea ori în cazul marilor
opere. E ºi aceasta o formã de menþinere a cultului
ºi a vitalitãþii lor.

Interpretarea contemporanã cu opera ºi în primul
rînd cea datã de autorul însuºi, cînd ea existã, trebuie
sã rãmînã prioritarã ºi dominantã, cea istoricã
ulterioarã îmbogãþind-o cu o luxuriantã vegetaþie,
venitã însã din afarã ºi numai aparent din interiorul
operei concrete din punct de vedere ontologic.
Eminescu a ºtiut mult mai bine ce vrut sã spunã în
“Luceafãrul” decît toþi exegeþii sãi, victime adeseori
ale propriei lor inventivitãþi ºi capacitãþi asociative.
Aceasta poate fi consideratã realmente o creaþie a
criticii, al cãrei adevãr îi priveºte însã în primul rînd
ºi mai presus de toate pe protagoniºtii lor.

Ceea ce a vrut sã facã Urmuz a fost din capul
locului un joc, iar nicidecum sã propunã o formulã
esteticã inovatoare. Ce a devenit în prezent
improvizaþia lui se constatã cu surprindere din cartea
lui Constantin Cubleºan. Micuþa ºi subþirea sa “operã”
a crescut ºi s-a revãrsat asupra unei întregi orientãri
a literaturii moderne, de la “Ubu roi” ºi pînã la “Ulise”
al lui Joyce, cu care autorul român a fost
contemporan ºi foarte probabil independent. Iar dacã
interpretãrile au proliferat într-o asemenea
extraordinarã proporþie, înseamnã cã Opera lui
Urmuz a devenit între timp cu adevãrat (?) mare,
graþie mai cu seamã, dacã nu exclusiv, receptãrii
sale critice. Este meritul indenegabil al volumului pe
care ni l-a oferit Constantin Cubleºan de a ne fi

înfãþiºat – cu o mai mult decît suficientã cuprindere
bibliograficã – un întreg ºi captivant proces de
metamorfozã ºi de tot atîta anamorfozã a unei
“creaþii” iniþial modeste ºi discrete, iar acum un
veritabil arhetip al avangardei noastre literare.

Cît despre criticã, ea ºi-a traversat dilemele,
chiar fãrã a ºi le fi depãºit în practicã, ºi-ºi poate
contempla mai exact locul, rolul, puterea ºi limitele
ei, în confruntarea permanentã cu misterul insondabil
ºi totuºi, în ultimã instanþã, inteligibil al fiecãrei ope-
re mai mult sau mai puþin artistice. Rãmîne doar ca
un aparent paradox faptul cã actul critic creeazã, la
rîndul lui, niºte lumi (de idei) care nu existã, dar care
le potenþeazã pe cele care existã din punctul de
vedere al ontologiei estetice. De meditat cu atenþie
ºi de verificat validitatea lor.
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Cartea Româneascã,
2014

anaBASis

BOGDAN
ALEXANDRU
STÃNESCU

Nu ºtiu dacã de
înþelepciune ori de vicle-
nie dã dovadã Bogdan
Alexandru Stãnescu în
noul lui volum, anaBASis,
Cartea Româneascã,
2014. A nu se uita cã
Atena este fiica zeiþei
Metis, nume propriu care
a ajuns un substantiv co-
mun ce desemneazã un tip
de inteligenþã combinatã
cu viclenie. Aº înclina mai

degrabã cãtre Metis decât cãtre Atena, cãci, deºi
volumul actual îl continuã pe cel anterior, apar
deschideri noi în arta poeticã; deschideri umane,
unii ar zice zu menschen.

De regulã, primul etaj al poemelor este
antichizant, pastiºând tonul din Anabasis.
Retragerea celor zece mii, a lui Xenofon. Scriiturã
solemnã, masivã, de un stil atic ce nu înghite
asianismele. O republicã de cuvinte în marº, ca sã
parafrazez isprava mercenarilor greci în retragere
continentalã. Al doilea etaj schimbã perspectiva,
deºi pãstreazã tonul. Melancoliei i se substituie
nostalgia trãirilor copilãreºti ºi adolescentine, cu
ceva din evocãrile cãrtãresciene. Faza a treia a
multor poeme aduce lucrurile în prezent printr-o
aluzie/glumã/panseu complet demitizatoare, dacã
nu chiar cinicã. S-ar spune cã se coboarã de la
modul mimetic superior, epopeic, pânã la cel mi-
metic inferior, buf. E doar o schemã tripartitã
orientativã, nu un ºablon. Motto-ul din Pierre
Klossowski o sintetizeazã perfect: „Sã fii un mare
senior ce poartã sabie, sã siluieºti fete, doamne,
domniºoare... sã te laºi stâlcit în bãtaie de propriile
slugi”.

Principalul merit al acestei poezii este cã rupe
periniþa jucatã de mulþi poeþi ai momentului. De
exemplu, la mare modã este sã hoinãreºti prin urbe
montând colaje cu duritãþi de tot felul, apoi brusc
sã întorci foaia extaziindu-te în faþa fragilitãþii unei
pãpãdii. Cruzii poeþi înveºmântaþi în culori
feciorelnice se aratã, totuºi, duri ºi contondenþi, la
o adicã. Când nu e la o adicã, ei revin la starea
lilial-metaforicã, ori la dezgustul de cotidian. Cum
spuneam, de vreo 2 ani pãpãdia e la mare cinste,
probabil în trena Pãpãdiei electrice a lui ªerban
Axinte.

BAS aterizeazã meteoric printre confraþi cu o
baritonalã zicere greceascã: „Nu-mi vorbi mie de

Halicarnas, le-am vãzut pe toate/cu spatele drept
la Hellespont, mîinile întinse în laturi, palma spre
cer” (Prolog. Marelui canadian). Dar, cum reiese ºi
din titlu, teatralitatea miticã este contrapunctatã
constant de ancorarea în prezent. Aºa se face cã
elanul tracic al lui Ion Gheorghe este atins doar
tangenþial, în timp ce eroismul frânt la modul
ontologic al soldaþilor lui Nichita Stãnescu este doar
mimat.

Existã o scarã a volumului, o înstrunare de la
gravissimo în cheie fa cãtre acutele din cheia sol.
Mai întâi, se iese din realismul grec: „Se spune cã
niciodatã n-a fost fluviul mai darnic cu vreo armatã”
(Trecerea Eufratului), dupã care se pãtrunde în
lascivitatea fantasmagoricã a Arabiei: „Îmi mîngîie
mîna cu sfialã, siluetele groase din jurul focului/Par
surde ºi oarbe la chemãrile aripilor, te iubesc, se
aude ºoapta/femeii cu gheare de leu/ºi cioc de
pasãre” (În Arabia).

Recapitularea evenimentelor fondatoare în
cheie modernã este ºtiutã de la J. Joyce, doar cã
aici trecerea de la imaginaþia arheologicã la
confesiunea nostalgicã (încheiatã brutal), se face
pianissimo. La a treilea poem, Fetele în floare, dupã-
amiazã ºi dimineaþã în Claudiopolis, cãrþile (mai
bine zis tomurile) sunt date pe faþã: „am fiert
aºteptarea în alambicul memoriei – dupã cum am
fost/sfãtuiþi de vechi maeºtri/într-ale supravieþuirii”.
Modernitatea e o concluzie scepticã a vechimii,
formulatã auto-ironic. Auto-ironia este marca fericitã
a acestei scri ituri, prin „auto” înþelegând
obiectivarea conºtiinþei poetizante: „Un singur fapt
a mai rãmas din antica ºi personala-mi copulare:/
felul duios cum strãluceau bucile, frumoasa lor
acoladã, amfora/cu gît îngust a vinurilor selenare/
ªi mi-am spus, cu oarecare satisfacþie: în ce fiinþã
esteticã m-am transformat, cîtã obiectivare”.

Dar dacã Antichitatea este un eliotian „corelativ
obiectiv” al scepticismelor contemporane privitor
la morala slabã, „debole”, a scriitorilor postmoderni?
„În Babilon am cunoscut poeþi de curte – vorbeau
despre moarte/deºi nu muriserã vreodatã” [Primul
Zigurat (oprirea în Babilon)]. Fãrã acest continuu
atac la loje (istorice) cu ajutorul parterului
(postmodern), discursul ar pãstra un ton clasicizant-
contemplativ, cam ca în ultimul volum al lui Peter
Sragher (Dimineaþa sãrutã genunchiul Atenei), sã
zicem. Intervenþia este nota aparte a acestui volum:
„Preoþii vorbesc despre moarte, deºi n-o cunosc.
Aici intervenim noi”.

Felix Nicolau

Metoda
contraatacului
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anglo-saxonã, o sã fac referire la volumul din 2013
al lui Ange Mlinko, Marvelous Things Overheard.
Poezia americancei este impregnatã de mitologie
înþeleasã ca memorie ºi cauzã eficientã a întregii
istorii (dezastruoase) a umanitãþii. ªi totuºi, Mlinko
îºi salveazã optimismul printr-o abordare estetizantã
a realitãþii. Cu greu s-ar putea spune acelaºi lucru
despre BAS, el concentrându-se pe demitizare, nu
pe devirusarea istoriei prin remitizare: „decenii întregi
a cîntat poetul natura, dragul de el, saltul struþului/
printre dune” (Încã un poet al naturii). În atari condiþii,
relativizarea postmodernã a enormelor satisfacþii
horaþiene este binevenitã. Aere perennius devine:
„Am clãdit un monument/uºor, panã, aripã, fulger”
(Vin cu mirodenii).

Contestarea nu este niciodatã etalatã ºi adusã
în prim-plan. Ea este bandajatã ºi învãluitã în aluzii
culturale topite firesc în textul poetic. Ne-am aºtepta
ca o poezie cu punct de plecare livresc sã se dea
mare cu sursele ei. O aºa stângãcie nu se întâmplã
nici la nivel de numire directã, nici la nivelul selecþiei
vocabularului. Preþiozitatea este o altã ciumã a
literaturii române (sindromul culturii mici) ºi omul
care lucreazã într-o editurã pricepe pericolul. Ieºirile
docte sunt rare ºi taxate auto-ironic. La grande
histoire este contracaratã de frecventarea
kitschului: „am un suflet camp, înduioºãri/
kitschoase, cîteodatã plîng la comediile de crãciun
cu chevy/chase” (Jonas).

A nu se înþelege cã anaBASis este o con-

strucþie impecabilã din punct de vedere tehnic ºi
cu câteva geamuri sparte, ca sã dea impresia
cã elitismul poate fi de gaºcã, oriºicât. Unele
consideraþii meta-poetice exact asta sugereazã:
„ªtiu ce-o sã spuneþi ºi sunt total de acord cã
ploaia e uzatã în/poezie” (Zile ploioase în Stoian
Militaru. Cracii Babei). Sentimentul, cu multele
lui chipuri, lubrifiazã mai toate articulaþiile
maºinãriei poetice.

Vitalitatea ºi elixirul tinereþii acestei poezii sunt
asigurate de formulãrile inteligente, fine ºi
surprinzãtoare, distribuite nu cu generozitate, ci cu
dibãcie. O mostrã: „noaptea îþi umblã prin minte
strigoiul unui bãrbat îngropat/în cimitirul ghencea
militar/care te strigã pe nume, îþi spune – femeia
mea din gibraltar” (Femeia mea din Gibraltar). Iar
dacã stilistica este datã la minimum, poeticitatea
fiind asiguratã de retorica clasicã, simbolismul
acþiunilor este fãrã numãr. Aici nu sunt burþi – orice
imagine are un înþeles subliminal, transliminal, oricât
de infantilã ori teribilistã ar fi ea. Fericirea vine din
modalitatea dezinvoltã cu care este tratatã aceastã
para-semnificare: „neasemuit e drumul dinspre
capelã/spre ultimul apartament, acolo unde, din
tinereþe am aflat/ne vom revedea cu toþii, stãnescu
1, stãnescu 2, stãnescu 3/unul peste celãlalt, pal-
impsest” (Închide gropare, mormîntul!). Dupã
seceta peisajelor poetice aride iatã Thalassa,
Thalassa! – salvarea e în poezia care ºtie sã re-
verse valuri înspumate pe plaje cu alge ºi meduze
în descompunere.

Basmul este una
dintre naraþiunile cele mai
vechi ºi care are aceastã
remarcabilã capacitate de
a se reinventa rãmânând
în acelaºi timp legatã de
cea mai simplã structurã,
cea mai formalizatã. V.I.
Propp este autorul a douã
studii fundamentale des-
pre basm, Morfologia
basmului ºi Rãdãcinile
istorice ale basmului fan-
tastic. Lectura celor douã

cãrþi face remarcatã o contradicþie fondatoare. Pe
de o parte cercetãtorul rus demonstreazã cã
basmul este cea mai schematizatã, con-
venþionalizatã naraþiune, reductibilã la o sumã de
„funcþii”, de secvenþe, pe de altã parte, fondul ritualic

ªi caii spun poveºti, nu-i
aºa?

Angelo Mitchievici

iniþiatic al basmului poate exploda într-o polisemie
derutantã. Nu la o istorie propriu-zisã se referã
V.I.Propp, ci la mitologie, sau cu termenii lui Mircea
Eliade, la „istoria credinþelor ºi ideilor religioase”.
Pe de o parte, cea mai simplã naraþiune formal(ist)
vorbind, pe de altã parte, un conþinut extrem de
bogat echivalent cu moºtenirea pe care mitul o
transmite basmului. Ca ºi alte specii, spre exemplu
tragedia ca specie a genului dramatic, basmul nu
a trecut în modernitate fãrã a se schimba. Ieºirea
din cadrul culturilor etnografice i-a oferit basmului
ocazia de a se reformula în vechea ramã cu
conþinuturi noi, de a deveni ºi un dispozitiv de
lecturã. Ce altceva sunt politbasmele Cãlãtoriile lui
Gulliver al lui Johnathan Swift sau Ferma animalelor
al lui George Orwell, aflate la confiniile cu utopia/
distopia? Angela Carter în Bloody Chamber and
Other Stories conferã basmului o turnurã
psihanalitc-eroticã afinã cruzimilor povestirilor lui

Arthur, 2014

AVENTURILE
CAILOR

NÃZDRRÃVANI

FLORIN BICAN

REMEMORATE DE
EI ÎNªIªI
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ÃIan McEwan; Michael Ende cu Poveste fãrã sfârºit
introduce o dimensiune parabolic-filosoficã în basm
confruntat cu Nimicul (das Nichts), iar Lewis Caroll
în Alice în þara minunilor împrumutã basmului ceva
din abstrusul unui peisaj suprarealist cu o geometrie
à la Chirico, în timp ce Peter Beagle cu Ultima
licornã îl apropie de legendele medievale. În
Povestaºul sãu, Mario Vargas Llosa sesiza
capacitatea extraordinarã a basmului de a traversa
lumile ºi culturile. Antropologul Mascarita, integrat
perfect culturii indienilor machiguengas, devenea
mitograful lor, „povestaºul” traducând în datele
culturii triburilor amazoniene fragmente veterotes-
tamentare precum Cartea lui Iov dar ºi literaturã
cultã precum Metamorfoza lui Franz  Kafka. La noi,
Petre Ispirescu transformã basmul într-o parabolã,
iar Mihai Eminescu, aºa cum demonstreazã cu
maximã acribie Ioana Both în Eminescu explicat
fratelui meu, îl stilizeazã ºi el, într-un mod subtil,
lãsând impresia cã nu schimbã nimic din pattern-
ul folcloric al speciei. Mircea Cãrtãrescu în
Enciclopedia zmeilor îi dã basmului turnura de
dicþionar khazar. În cartea sa, ªi v-am spus
povestea aºa. Aventurile cailor nãzdrãvani
rememorate de ei înºiºi (Editura Arthur, Bucureºti,
2014, ilustraþii de Mircea Pop), Florin Bican nu-ºi
ascunde intenþia de a dialoga postmodern cu lumea
basmului. În primul rând, autorul încredinþeazã cea
mai mare parte a povestitului numeroºilor cai
nãzdrãvani, însã nu toþi sunt vedete ale basmului,
existã ºi personaje cabaline scoase din mantale
gogoliene. Poveºtile cailor au savoare, iar trecerea
de la cãlãreþ la cal nu schimbã în mod fundamental
structura basmului, ci unghiul din care el este privit,
precizându-i încã odatã impresionanta mobilitate a
speciei. Ceea ce constituie însã un element de
alteritate mult mai pregnantã este un nou tip de
ironie, care strecoarã în convivialitatea ºi
colocvialitatea neaoºã a basmului cuvintele altei
lumi, cea a modernitãþii. Aceastã alteritate nu se
adreseazã cititorilor foarte tineri tentaþi de o lecturã
de suprapunere a afectelor, cât adulþilor care pot
savura acest ludic superior. Cu toate acestea,
Florin Bican nu violenteazã, nu provoacã ireductibil
schema poveºtii, nu-i rãpeºte inocenþa, acea forþã
genuinã din care orice basm se alimenteazã. Ironia
este una metabolizatã, înglobatã, suportatã  de
cãtre basm. Extensia acestei ironii vizeazã, de fapt,
în spirit postmodern, o lecturã a basmului, cu alte
cuvinte un metatext. Cartea lui Florin Bican este
propria sa lecturã de adult, propriul sãu joc cu
basmul pe care-l bricoleazã inteligent, felul în care
îl recicleazã, îl repune în discuþie, îl reciteºte. La
un moment dat, unul dintre cai îºi pierde o parte din
coadã la trecerea printre cei doi munþi care se bat
cap în cap. În calitatea sa de povestitor cu coada
tãiatã, calul îºi declarã incapacitatea de a termina
povestea. Povestea sa este una „fãrã coadã”, astfel
cã alt cal va prelua povestitul pentru a adãuga
„coada” lipsã. Un alt „povestaº”, calul Chiparos,
nu îºi mai aminteºte începutul unei poveºti, prin
urmare, sare peste el. Basmul nu admite goluri, dar

povestirea al cãrui cod narativ este împrumutat,
da. De asemenea, într-o excelentã punere în abis
a basmului însuºi, vezi paradoxul pe care studiile
lui V.I.Propp îl introduc –, caii discutã despre
emisferele de Magdeburg. Experimentul de fizicã
elementarã este însã citit în cheie parabolicã,
poveºtile servesc ca liant între partea plinã,
debordând de sensuri iniþiatice ºi partea descãrnatã
a poveºtii, schema ei. Basmul este rezultatul
acestei simbioze remarcabile, iar caii, aparent
inocenþi, se strãduiesc sã înþeleagã sensul lumii
din care fac parte ca personaje. Plãcerea spuitorului
de basme a fost transferatã cu tot cu registrele
vernacular-colocviale scriitorului de basme, în
cazul de faþã Florin Bican. Existã aici un spirit
discuþionist pe care ºi Ion Creangã l-a valorificat
din plin ca oralitate tributarã regionalismului,
limbajului ºugubãþ ºi versatil. Florin Bican utilizeazã
atât resursele acestei colocvialitãþi cu paradigma
ei familiarã basmului, dar face loc neologismului ca
obiect picat dintr-o altã lume, strãinã basmului. Ca
în povestirea lui Borges, Tlön, Uqbar ºi Orbis Ter-
tius, o lume începe sã se scurgã uºor-uºor în alta,
cuvânt cu cuvânt. Procesul este însã îngheþat într-

o fazã incipientã a lui, ceea ce conferã un interesant
caracter hibrid basmelor lui Florin Bican.

Autorul reþine din basm aceastã alternaþã de
continuitãþi ºi discontinuitãþi care leagã un episod
de altul într-un lanþ infinit. Principiul este pus în abis
de poveºtile ªeherezadei din O mie ºi una de nopþi
care ºtie sã opreascã povestea la timp pentru a o
continua într-o altã noapte cu o alta, stârnind astfel
curiozitatea regelui Shrahryar ºi amânând
deznodãmântul, adicã moartea. Existã acest
schimb de pase ºi în cartea lui Florin Bican,
povestea se relanseazã cu un „Pânã într-o zi...”,
care asigurã deopotrivã ruptura ºi fluiditatea ei,
trecerea cãtre un alt episod al poveºtii sau cãtre o
nouã poveste cel mai adesea recognoscibilã.

Remarcabil, toate aceste alteritãþi ludice
menþionate mai sus nu deterioreazã substanþa
intimã a basmului, nu-l deturneazã pe tânãrul cititor,
nu transformã basmul într-o parodie a lui, ci îi
conferã o dimensiune în plus prin care basmul
câºtigã sens, fãrã sã piardã din farmecul care l-a
consacrat ºi i-a asigurat rezistenþa în timp.  Acest
fapt este în mãsurã sã demonstreze proteismul
speciei, ºi faptul cã este capabil sã ia forma
propriului nostru timp unind douã dimensiuni
aparent ireconciliabile, cea a mitului ºi cea a
modernitãþii.

Broderii (detaliu)
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Ioan Groºan este un
prozator a cãrui vocaþie a
fost recunoscutã încã de la
vremea debutului în volum,
în anii 80. Ceea ce s-a
observat mai puþin este cã
profilul lui scriitoricesc
urmeazã traseele consa-
crãrii specifice secolului al
XIX-lea, când Dumas tatãl,
Eugène Sue, Paul Fèval ºi
alþii ca ei obþineau faima
plebiscitar, prin succesul

foiletoanelor semnate în marile cotidiene franceze ale
momentului, ºi pe cel al marilor prozatori umoristici,
de la Mark Twain la Jaroslav Hasek ºi la Ilf ºi Petrov,
practicând sistematic umorul literar în piese mãrunte
ºi în ansambluri mai mari. Raportat la România în plinã
mutaþie de la comunism la postcomunism, ca ºi la
durata de trei-patru decenii de când Groºan
performeazã public arta scriitoriceascã, el poate fi
socotit un autor cu un succes veritabil, nu de stimã.
Ba chiar, pe mãsurã ce succesul lui s-a rãspândit
mai amplu pe suprafaþa geografiilor literare, cu ajutorul
foiletonisticii e presã, cel de stimã a pãrut sã cunoascã
ezitãri simptomatice. Cronicarii literari însetaþi de eroic
ºi grandios ori, dimpotrivã, de modã ºi de tehnicismele
cu iz avangardist, nu gãsesc în proza acestui
maramureºean adoptat de Bucureºti ºi adaptat la
atmosfera lui suficiente motive pentru a-l socoti la fel
de „serios” ca în vremea primelor sale douã volume
de povestiri, Caravana cinematograficã (1985) ºi Trenul
de noapte, prozã scurtã (1989). Chiar ºi acolo, însã,
parte din succes se datora filonului umoristic, capacitãþii
lui Groºan de a surprinde inadvertenþele unei lumi hilare
prin ritualurile, ticurile ºi caracterele pe care le conþinea
ºi exprima. Al treilea volum, de teatru, apãrut îndatã
dupã revoluþie, ªcoala ludicã (1990), reluând o piesã
scrisã în studenþie ºi jucatã tot atunci, în ambianþa
Literelor clujene – reluînd parcã destinul începuturilor
teatrului românesc din partea vesticã a þãrii, unde
Occisio Gregorii... fusese scrisã ºi jucatã tot de
învãþãcei, dar în Blajul finalului de secol al XVIII-lea -,
surprinde parcã programatic, în chiar titlul ei, profesiunea
de credinþã groºanianã. ªcoala lui literarã este una
ludicã, o expresie exuberantã a libertãþii de creaþie, dar
ºi a spiritului jucãuº, iconoclast, goliardic al eternei
tinereþi educate ºi iubitoare de artã.

Marea apreciere a publicului larg se leagã însã
de serialele semnate de Groºan, încã din anii 80, prin
revistele vremii. În ordinea apariþiei lor în volum, acestea

Umorul nonfictiv

Ovidiu Pecican

sunt Planeta mediocrilor (1991), apãrut ca parodie a
literaturii S.F., în ªtiinþã ºi tehnicã, ºi O sutã de ani de
zile la Porþile Orientului (1992), publicat în Viaþa
studenþeascã, tot în anii 80, ca satirã la adresa
romanului istoric sadovenian ºi a excesului de patrio-
tism livresc, ancorat în trecut, al ultranaþionaliºtilor noºtri.

Colaborarea la publicaþiile Caþavencu, dupã
1989, i-a adus mai multe seriale despre România
degringoladei tranziþiei postcomuniste. Jurnal de
bordel (1995), Jurnal de Cotroceni (1998), Judeþul
Vaslui în NATO (2002) sunt rodul acestei noi etape
de creaþie care, vreme de douã decenii, pânã în 2009,
la apariþia primului roman realist ºi amplu al lui Groºan,
Un om din Est, a þinut vie exprimarea publicã, în for-
mat carte, a creativitãþii povestitorului. Ceea ce se
poate observa astfel, fie ºi la un nivel superficial, este
cã, îndatã ce îngrãdirile ideologice ale comunismului
s-au prãbuºit, Ioan Groºan ºi-a cãutat publicul printre
cititorii de gazetãrie satiricã ºi umoristicã, pãrãsind
cercul cunoscãtorilor de literaturã ºi preferând
„pescuitul la undiþã” în apele libere ºi aleatorii ale
jurnalismului cotidian (inutil sã adaug cã ani ºi ani,
practic tot timpul, Groºan a deþinut rubrici de
comentare a realitãþii în mai multe ziare ºi reviste,
adunând o cantitate impresionantã de articole, pastile,
„momente” ºi schiþe). Pe de altã parte, devine evi-
dent cã vreme de douãzeci de ani autorul a preferat
sã se prezinte publicului sãu în straiele prozatorului
satiric, ale umoristului.

Se cuvine, deci, ca Groºan sã fie înþeles în seria
deschisã la noi de Creangã, Caragiale, Topârceanu,
Bassarabescu ºi continuatã de Pãstorel Teodoreanu
ºi de Cornel Udrea, cu proza umoristicã a cãruia
vãdeºte, de altfel, destule atingeri. În aceeaºi cheie
se înfãþiºeazã ºi proza lui „serioasã” din primele douã
volume, ca ºi cea din romanul menþionat – apãrut,
deocamdatã, numai printr-un prim volum –, cãrora de
curând li se alãturã prozele din Lumea ca literaturã.
Amintiri (Iaºi, Ed. Polirom, 2014, 182 p.).

Acest recent opuscul, al cãrui titlu lasã, ºi el, loc
la comentarii vizând programul scriitoricesc al
autorului – leagã cele douã ºiruri de produse literare
ale lui Ioan Groºan printr-o atitudine ºi un crez
surprinse în remarca lui Alex. ªtefãnescu dupã care
„nu orice eveniment poate fi ficþionalizat ºi trecut în
literaturã”. Deºi tocmai asta aratã Groºan în prozele
volumului, anume cã ºi evenimentele mici, trãite în
imediat, pot face obiectul anecdotei literare, precizarea
auctorialã este cea care îi oferã, de fapt, criticului
pretextul afirmaþiei de mai sus. „Nu fac parte dintre
acei scriitori care considerã cã orice întâmplare mai

IOAN GROªAN

Polirom, 2014
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înliteraturã. Nu tot ce existã sfârºeºte într-o carte,
cum credea Mallarmé. Lumea «realã» îºi are poveºtile
ei nescrise, «literatura» ei secretã, care, cu propriile-
i semnificaþii, îºi este suficientã sieºi ºi nu mai are
nevoie sã fie – cum sã zic? – «ficþionalizatã»” (p. 5).
Cum se vede, însã, în declaraþia prefaþatoare,
scriitorul etaleazã o poeticã antimallarmeanã, un crez
antiderridian (nu totul þese Marele Text al lumii), deºi
porneºte de pe aceleaºi poziþii ale legãturii intrinseci
ºi indispensabili între artã ºi loisir („e pãcat sã se piardã
aºa, la o masã”), chef („doar când am chef”), lene
(„lenea mea funciarã”), în fond, libertate deplinã ºi fãrã
constrângeri, nici mãcr din cele estetice („fãrã nu ºtiu
ce pretenþii estetice”). Sã nu ne lãsãm însã înºelaþi.
Groºan se încumetã la mult ºi la cât de bine se poate.
Proze scurte? Tot aºa scriau ºi predecesorii sãi
(modelul paradigmatic dându-l un contemporan al lor
de peste graniþã, Anton Cehov). Fleacuri, mofturi,
anecdote? Nu o datã, astfel de lucruri marginale” ºi
„minore” au dat prozã de mare calibru. Poveºti de

împãtãºit între cheflii? Exact, ca la autorul lui Svejk,
care îºi scria povestirile ºi capodopera în crâºmã,
þinând alãturi o halbã cu bere. Literaturã cu ceea ce
vine din viaþã, dar rãmâne înafara literaturii? Fireºte.
Asta fãcea ºi Truman Capote în Cu sânge rece, dar
de ce ar fi mai important sã te ocupi de o crimã
sãlbaticã ºi de înfãptuitorii ei decât de Buduca, Þâra
sau sau Perþa, optzeciºti din cercul de prieteni al
autorului? Un volum de trecut cu vederea? De acord,
dacã se trece cu vederea ºi proza lui Gerald Durell
(în special trilogia autobiograficã din Corfu, cum i s-a
spus: Familia mea ºi alte animale etc.), romanul Toate
vieþuitoarele, mari ºi mici al lui James Herriot, a lui
Bohumil Hrabal, povestirile de juneþe ale lui Milan
Kundera ºi altele de aceaºi facturã ºi performanþã.

Pe scurt: pãrerea mea este cã volumaºul de
amintiri selective ºi hazoase al lui Groºan împlinºte
cariera unui prozator satiric ºi umoristic – dar nu numai
– important al literaturii noastre actuale ºi anunþã noi
desfãºurãri de forþe artistice pe mãsura ºteptãrilor (dacã
aºteptãrile sunt de bunã credinþã ºi rezonabile).

Victor Cubleºan

Cadre

Încã de pe la mijlocul
volumului lui Marius Chivu,
Sfîrºit de sezon, îmi
devenise foarte clar cã,
oricît aº fi vrut sã evit
termenul, comparaþia sau
trimiterea, nu voi putea scrie
despre aceste povestiri fãrã
a nu vorbi despre
cinematograficul lor. O face
din capul locului descrierea
furnizatã de editurã, dar
relaþia este mult mai
complexã decît o anunþã de

obicei aceastã catalogare pînã la urmã foarte generalã
ºi total imprecisã. Ce e cinematografic în textele lui
Marius Chivu, care e legãtura cu cinema-ul sînt
întrebãrile al cãror rãspuns dezvãluie cel mai bine
caracterul acestui volum.

Marius Chivu, dupã cum bine se ºtie, este unul
dintre cei mai activi ºi mai pertinenþi cronicari literari ai
momentului ºi unul dintre promotorii (?), apãrãtorii (?),
admiratorii (?) prozei scurte româneºti (toate cele trei
afirmaþii de mai sus le pun cu semnul întebãrii întrucît
ar permite o lungã ºi cu siguranþã interesantã discuþie,
care, desigur, nu-ºi are locul aici). Ceea ce conteazã
este cã prozatorul din spatele acestor texte este ºi
un foarte bun critic ºi teoretician literar care cunoaºte
ºi simte pulsul momentului în proza noastrã. Nimic

nou sau deosebit în a avea un critic care scrie prozã
(ºi poezie), dar, acestã dublã posturã se simte
întotdeauna, iar Marius Chivu nu face excepþie. Se
simte în modul în care îºi concepe textele, în modul
în care îºi îngrijeºte ºi corecteazã scriitura, în modul
exact în care decupeazã frazele ºi naraþiunea. Primele
douã povestiri ilustreazã un mod aseptic s-ar zice,
minimalist ºi evidenþiat neutru. Filiaþia cu noul cinema
românesc se simte aici radiind la nivelul subiectului,
atmosferei, compoziþiei. Un stil alb, din care se
încearcã radierea oricãrei urme de angajare
emoþionalã. Naraþiunea se restrînge la nivelul unei
descrieri seci, o înºiruire de constatãri ºi consemnãri.
Textul este împins în zona unui realism descriptiv, iar
autorul în postura unui grefier. Desigur, emoþia,
senzaþia nu lipseºte, dar ea apare din decuparea ºi
selectarea gesturilor consemnate. Autorul ºi cititorul
se joacã de-a v-aþi ascunselea în jurul unei fotografii
cu lux de amãnunte a unui detaliu din cotidianul
României contemporane. ªi aici regãsim aceeaºi
plãcere de a poposi asupra gesturilor mãrunte
detaliate amplu precum în peliculele româneºti deja
clasice (îmi aduc aminte de des menþionata secvenþã
a fumãrii unei þigãri în Poliþist, adjectiv). Marius Chivu
se achitã foarte bine în postura autorului care îºi
cenzureazã orice luare de atitudine directã în text
(calificativele sînt albe, aproape truisme, comparaþiile
lipsesc, nu existã discurs indirect liber, vocea
naratoraialã e depersonalizatã). Dar, aºa cum o

Polirom, 2014
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confirmã ºi textele ulterioare, nu este o posturã care
sã îi convinã, ci una pe care o alege demonstrativ ºi
o rezolvã tehnic, cu mare exactitate. Prozatorul
Marius Chivu simte de fapt nevoia conturãrii unei voci
narative particulare, simte nevoia construirii de
personaje ºi sondãrii psihologice.

Sfîrºit de sezon este un volum de povestiri care
creioneazã un singur personaj. Cel care joacã uneori
rolul de narator, cel care e urmãrit alteori prin discurs
indirect liber sau care e pus pur ºi simplu sub lupa
discursului, în fine, cel de care e lipit întotdeauna firul
narativ. Tînãr, undeva în jur de 30 de ani, educat, parte
din aºa-zisul middle-class românesc, necãsãtorit,
inteligent, singur, cu rãdãcini la sat, pe undeva
monden, pe undeva hipster, pe undeva anti-sistem,
pe undeva nemulþumit de el, nesigur pe identitatea pe
care o afiºeazã sau ºi-o descoperã. Celelalte
personaje care beneficiazã de o creionare mai
accentuatã sînt bruioane fugitive ºi incomplete,
recepþionate strict în legãturã cu interacþiunea cu
personajul principal. Mai mult ºabloane sau parþiale
intuiþii psihologice. În timp ce marea majoritate a
personajelor sînt undeva în fundal, elemente
decorative sau ilustrative, locuri-comune sau pur ºi
simplu actanþi necesari animaþi doar pentru a derula
un episod. Volumul, lecturat din aceastã perspectivã,
este foarte omogen ºi interesant de parcurs, textele
luîndu-ºi locul într-un mozaic care contureazã lumea
româneascã contemporanã din punctul de vedere al
unui personaj pînã la urmã foarte reprezentativ pentru
o întreagã generaþie.

Povestirile lui Marius Chivu sînt cine-matografice
ºi în sensul în care pot funcþiona foarte uºor ca
scenarii. Descriptivismul, liniaritatea ºi reþinerea în
personalizarea decorului transformã textul într-un
suport pentru o potenþialã dezvoltare cinematograficã.
Dar, chiar dacã ele corespund din punct de vedere
tehnic cerinþelor unei eventuale ecranizãri, sînt lipsite
de acel element care sã le recomande prioritar unei
transpuneri în peliculã. Textele funcþioneazã mult mai
bine ca literaturã decît ca scenariu. ªi asta pentru cã,
oricît de aseptice ar pãrea la o primã (ºi chiar la o a
doua) vedere, existã un element extrem de personal
în subteranul. Exact aºa cum trecerea lor în cinema
ar impune culoarea ºi personalitatea camerei de filmat,
al unghiurilor alese ºi al filtrelor de culoare selectate,
tot aºa, Sfîrºit de sezon este prin excelenþã un volum
al atmosferei. Tagline-ul promovat pentru carte este:
„11 povestiri despre singurãtate, boalã ºi moarte”, dar
este doar parþial adevãrat. Sînt povestiri ale unei
generaþii.

Aºa cum noul cinema românesc contureazã
foarte puternic atmosfera României contemporane
pornind cel mai adesea de la mici detalii sau
evenimente mundane, tot astfel Marius Chivu face
un portret al unei generaþii fãrã a încerca neapãrat acest
lucru, sprijinit în principal de atmosfera extrem de bine
surprinsã a unei lumi vãzute prin ochii unui personaj
pînã la urmã exponenþial. Sfîrºit de sezon surprinde
în opinia mea foarte bine spiritul unei generaþii
debusolate, cea care a prins ºi lumea de dinainte ºi

de dupã revoluþie, cea care acum are 30-40 de ani. O
generaþie dezrãdãcinatã, melancolicã fãrã motiv,
imitativã, contemplativã în sensul unei pasivitãþi
aproape totale faºã de propriul destin, o generaþie
pendulînd între micile plãceri ale unui confort mic-
burghez ºi dorinþa unei revolte pe care nu ºtie încotro
sã o îndrepte. O generaþie vulnerabilã emoþional pentru
cã nu descoperã nici o cauzã care sã o poatã mobiliza.
Povestirile lui Marius Chivu vorbesc despre
singurãtate a constatat aproape în unanimitate critica.
Dar nu este o singurãtate a izolãrii individului. Din
contrã, Sfîrºit de sezon  este un volum al interacþiunilor
ºi vînzolelii, agitaþiei. Familie, prieteni, cupluri, mulþimi.
Sinhurãtatea provine din incapacitatea personajului
de a adera ca sentiment, ca senzaþie, ca apartenenþã
unui mediu sau grup. Sînt douã povestiri frumoase
despre întoarcerea personajului în satul natal, în
familie. O atmosferã foarte frumos surprinsã a
individului care nu îºi mai regãseºte locul nici în locurile
natale, nici în familie, nici în sat, nici în mentalitatea
pe care a lãsat-o în urmã, dar care nici nu are un
înlocuitor pentru lumea în care nu se mai potriveºte.
Este o generaþie pentru care în permanenþã “nu este
acum momentul” sau care “va vedea ce va fi atunci
cînd se vor întîmpla lucrurile acelea”. Dragostea este
carnalã (nu, secvenþele nu sînt pornografice, sînt trist-
naturaliste) ºi ezitantã (pentrru cã personajele vor sã
simtã pasiunea, vor sã o identifice dupã un model,
dar, cerebral, îºi contestã fiecare simptom).

Sfîrºit de sezon este un volum foarte bun ºi foarte
solid. Dincolo de receptarea uºor prea entuziasmatã
a momentului sã notãm o scriiturã solidã, poate prea
atentã la rezolvarea tehnicã în defavoarea lãsãrii libere
a fluxului naraþiunii ºi o capacitate remarcabilã de a
surprinde detaliul special. O menþiune aparte pentru
La vulturul de mare cu peºtele în gheare (cel mai solid
text) ºi una negativã pentru În faþa conchistadorilor
(cel mai livresc ºi neconvingãtor text, excesiv lucrat
tehnic în defavoarea naturaleþii). Volumul lui Marius
Chivu este excelent nu neapãrat pentru cã a fost scris
excelent, ci pentru cã pune în faþa cititorilor o oglindã,
permiþîndu-le, la fel ca ºi noul cinema românesc, o
profundã reecaluare.

Scrisori parfumate (detaliu)
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Ochiul public reþine, de obicei, o singurã
etichetã, puþin dispus sã recepþioneze valenþele de
valoare egalã ale unei personalitãþi polifonice.
Fiindcã Mihai Mãniuþiu este marele regizor ºi direc-
tor de teatru, literatura sa va fi lãsatã inevitabil (ºi
nedrept) în umbra pe care reflectoarele performan-
þelor sale scenice o aruncã în jur. Acelaºi lucru i se
întâmplã ºi lui Tompa Gábor. Amândoi excepþionali
regizori, par a se deda scrisului în timpul, ca sã zic
aºa, liber. Nu spun cã percepþia publicã se poate
schimba uºor ºi nici mãcar cã ar trebui neapãrat
schimbatã, dar cu siguranþã scrisul lor meritã toatã
atenþia. În plus, o interpretare intersectatã a celor
douã valenþe ar conduce spre lecturi nuanþate ºi
profitabile ale operei lor întregi.

Spuneam altãdatã cã fragmentul e instrument
predilect al receptãrii caleidoscopice ºi teatrale pe
care M.M. o aplicã lumii: nu colectare de cioburi ºi
frânturi ºi alãturare a lor în întâmplãtoare mozaicuri
în douã dimensiuni, ci forþare a latenþelor
pluridimensionale, cãci fiecare felie tomografiatã a
existenþei e opritã de imaginaþia gestual-simbolicã a
scriitorului-regizor ºi somatã sã-ºi reveleze mai
multele, posibile, continuãri ºi rute. Nu calea unicã e
itinerarul cãlãtorilor ºi fugarilor sãi, ci labirintul, spirala,
vârtejul, ramificaþia barocã, în stare de neaºteptate
zboruri ºi forãri. Scrisul exploateazã liber rãmãºiþe
ale imaginarului debordant, neepuizat în exerciþiul
regizoral, tot aºa cum „împieliþãrile” scenice se
sprijinã fertil pe accesul la cuvântul potrivit, la
miraculoasa ºi extenuanta lui diversitate figuralã.

Am descoperit în cãrþile sale succesive (vezi,
mai ales, Autoportret cu himere, Scene intime. Scene
de masã, Omphalos, Memoriile hingherului. Spune
Scardanelli, Il rauco suon, Povestiri cu umbre, Opiniile
unui cãlãtor nedemn de încredere, Exorcisme, În
Balkanya, eu ºi ceilalþi demoni, Pânã una-alta) un
soi de privire aþintitã înãuntru, de uimire albã ºi de
neputinþã calmã, o curiozitate temându-se, parcã,
de propria satisfacere. Exerciþiul prelung cathoptric
(„tehnica de a te zgâria cu dichis pe tot corpul”) al
eului care îºi sondeazã absenþele pentru a încropi
un miez securizant de încã-prezenþã stãruie în
fundalul fiecãrei pagini („zbârcit chircit în forma lui
preferatã / de animal mic suferind de greþuri ºi de
crampe / sufletul-sufleþelul meu a recunoscut: sunt
infinit ºantajabil / o Doamne” – în forma lui preferatã).
Asumarea muritudinii, atât ca lucid aparþinãtor al
speciei-care-moare, dar ºi ca maestru în arta
efemerã a teatrului (spune într-un interviu din 2010:
„ªtiu cã practic o meserie efemerã, ºtiu cã totul o sã

disparã ºi cred cã e bine cã totul va dispãrea. Numai
cine nu se teme de dispariþie ºi de ºtergerea lui din
Cartea memoriei poate sã practice, în chip carismatic,
aceastã meserie. Trebuie sã nu vrei sã durezi, trebuie
sã nu vrei sã rãmâi pentru ca sã faci meseria asta cu
adevãrat bine”), conferã scrisului sãu o simplitate
bogatã, de rafinatã profunzime, o seninãtate
cutremuratã faþã în faþã cu încercãrile vieþii. Inserþiile
autobiografice din noul volum de versuri (Vertij.
Poeme ºi prozopoeme) nu ascultã de imperativele
biografismului superficial, nu sunt transcrieri
jurnaliere fãrã frunte ºi nici expuneri în vãzul lumii
ale firidelor intimitãþii. Poezia sa traduce atât de
exact-laconic cutremurele fiinþei, încât ele capãtã
dimensiuni de manifest existenþial. Nu sunt
despuieri, ci zgârieturi în acvaforte pe suprafaþa
accidentatã a înaintãrii spre moarte („câinele se uita
la mine prin geam […] eram sigur cã mã vede cum
îl vedeam ºi eu / muream amândoi de-o parte ºi de
alta a geamului luminat / fiecare în legea lui moartea
nu era acolo dar muream amândoi”).

Într-o schiþã a abordãrilor morþii în literatura
românã pe care o propuneam ºi în Oglinda ºi
drumul, una dintre situãri era aceea umãr la umãr,
în proximitate – o moarte a celuilalt dezbrãcatã de
toatã recuzita romanticã, într-o teribilã suprapunere
cu propria fiinþã. Mama fiind consubstanþialã fiului
(„Mamã, tu ai fost odat’ mormântul meu…” – Lucian
Blaga), literatura ivitã din experienþa morþii Mamei
e cea mai concretã reprezentare a finitudinii,
aproape pe viu. Vezi, de pildã, la Marius Chivu
(Vântureasa de plastic) sau la O. Nimigean
(Rãdãcina de bucsau). Din cea mai cutremurãtoare
ºi solitarã împrejurare biograficã este extrasã
esenþa general-umanului, fãrã a eluda vreun detaliu
personal, intim. Cãderea ºi decãderea sunt
transcrise cu o artã de copleºitoare fineþe, melo-
drama e cu totul ocolitã, cea care rãmâne e tragedia
destinalã, interpretatã aproape clasic ºi infuzatã cu
o duioºie de maestru al sentimentului. Infernul
tandreþei se lumineazã sub luciditatea de diamant
a iubirii. Iatã: „lumea-i atât de frumoasã cã sigur
ascunde o comoarã mai mare / spune mama mea
abia gângãvind de pe patul ei de spital alzheimer /
dar / mã recunoaºte oarecum ºi iubeºte ºi ºtie cã e
iubitã / alzheimer monstrul ãla mic ºi nemernic uitã
tot / ea nu uitã / dacã ai putea sta cu ea 24 de ore
din 24 / ea ar fi tot timpul lucidã / ar avea luciditatea
de diamant a iubirii / care nu are trecut nu are viitor
/ are doar ceva imprecis ºi imperial – un fel de
prezent / (care nu e în nici un caz trecerea de la

Irina Petraº

„Luciditatea de
diamant a iubirii“
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trecutul imediat la imediatul viitor) / da / un fel de
prezent în care totul e încã posibil / ah da / în care
e încã posibil sã nu ne naºtem / sã nu ne fi nãscut
// lumea-i atât de frumoasã – zice mama mea – cã
sigur ascunde o comoarã / care va înghiþi patul ãsta
mizer prin care abia dacã zbor / ºi pe monstrul ãla
mic ºi impertinent  / care se laudã cã e din dinastia
alzheimer / ºi o sã zburd din nou” (lumea-i atât de
frumoasã); sau „de când ni s-a spus cã suferã de
alzheimer o testãm / o testãm ca ºi cum viermele
ãsta ar fi dat vreodatã înapoi / o testãm – /  / cine-i
în fotografia asta cine-i în cealaltã / cum îl cheamã
pe ãla cum ne cheamã pe noi / sau / de ce are
nevoie un avion ca sã zboare / (auzi întrebare: parcã
am fi retardaþi  / parcã n-am mai avea ce întreba) /
/ ea repetã / de ce are nevoie un avion ca sã zboare?
/ pãi (în ochi îi joacã lumini ghiduºe) / de aripi ºi –

de puþinã voinþã (o testãm).
Imprecizia imperialã a iubirii revine în ciclul

împãrãteasa mea. Sub costumaþie de împãrat
Constantin ºi de împãrãteasã a lui, se cântã, iarãºi în
tonalitate clasicã, o tulburãtoare poveste de dragoste.
Fantasma istoricã, impecabil regizatã, acceptã ºi o
lecturã printre rânduri, un „discurs îndrãgostit” chemat
sã învingã boala: „unde se simte ea cel mai bine / cu
cârjele ei fosforescente fluorescente? // în singurãtatea
mea – acolo ea înfloreºte / în absenþa mea – acolo ea
întinereºte // împãrãteasa mea – pe ultimele ziduri care
încã nu au cãzut / recitã din cei mai mari poeþi francezi
care au sã urmeze / (vorbea de micã franþuzeºte) /
rimbaud baudelaire michaux etcaetera / cârjele ei sunt
douã turnuri din înaltul cãrora recitã poeme
decadente.”

Vertij nu e o carte de trecut cu vederea.

Scrisoare deschisã
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Un personaj „de vîrstã” dintr-un roman recent
spunea cã a povesti „tinerilor de astãzi” fapte din istoria
recentã a României e ca ºi cum le-ai vorbi despre
istoria anticã; dacã e adevãrat, atunci cu atît mai
importante sînt romane precum Urma al lui Adrian
Alui Gheorghe ºi, de curînd, Punct ºi de la capãt
(Editura Polirom, 2014) al lui Gabriel Chifu. Aceste
cãrþi descriu lagãrele de exterminare din perioada
comunistã de la Sighet, Rîmnicu Sãrat, Piteºti, Jilava,
Canal, cu o problematicã foarte complexã, sensibilã,
necesitînd o documentare vastã ºi deloc uºoarã, cîtã
vreme, jumãtate de secol, subiectul a fost tabu,
informaþiile, ascunse, „top secret”, martorii au dispãrut,
iar cei încã în viaþã s-au temut sã depunã mãrturii
publice. Dupã 1990, mai ales în primii ani, a apãrut, la
noi, ceea ce s-a numit literatura penitenciarã – jurnale,
memorii, reportaje „din infern”, note, interviuri, mãrturii
din arhive, cãrþi-document despre puºcãriile anilor ’50,
scrise de supravieþuitorii acestora: sînt documente
ale memoriei colective, unde n-a fost loc pentru ficþiune
pentru cã, în acest caz, a funcþionat pactul adevãrlui,
cititorul cãutînd aici informaþia care sã corecteze ºi,
mai ales, sã descopere istoria ºi viaþa oamenilor,
atunci ºi acolo, aºa cum au fost.

Punct ºi de la capãt ºi Urma sînt, dupã 1990,
cele dintîi romane cu acest subiect, unde intereseazã
atît acurateþea reconstituirii, exactitatea radiografiei,
cît ºi talentul literar al autorilor, nãscuþi, iatã, în anii
cînd „malaxorul” reeducãrii din penitenciarul de la
Piteºti funcþiona din plin, sfãrîmînd vieþi, nãruind o
întreagã istorie, punînd între paranteze ºi în minciunã
viitorul. Apropiindu-ºi adevãrul epocii ºi al oamenilor
prin confesiunea unui martor creditabil, Gabriel Chifu
semneazã nu un pact ficþional, ci unul al verosimilitãþii,
structurînd tipologii, relatînd fapte, (re)creînd istoria,
cu adevãrul ei, în fluxul unui discurs narativ de o incon-
testabilã valoare esteticã. În Punct ºi de la capãt,
Gabriel Chifu construieºte un edificiu epic cu mai multe
nivele, în diferite instanþe ale scriiturii ºi memoriei;
autorul „se transferã” în ziaristul Valentin Dumnea
care, „la sfîrºitul lunii noiembrie a anului 2012", urmînd
rugãmintea prietenului Mihai Deleanu, „psihiatru foarte
cunoscut”, de a-i descoperi pãrinþii pierduþi în
maelstromul deceniului cinci, face cunoºtinþã cu
personajul-narator Bazil Dumitrescu, profesorul
„centenar” din Craiova, „omul fãrã vîrstã” care ºtie
povestea, livratã zilnic, „cîte o mãrgicã”, din prezent
spre trecut. Povestitor oriental, repetînd, într-o altã
grilã, eternul model al ªeherezadei, Bazil Dumitrescu
„toarnã” povestea în mintea lui Valentin Dumnea ºi,
odatã cu ea, „duhul” acesteia. Timpul-epocã se
cuprinde în a doua jumãtate a secolului trecut; prima
zi a romanului e „ziua de sîmbãtã, 23 decembrie 1989,
ca ºi zilele dinainte, dar ºi urmãtoarele”, iar ultima,

„dimineaþa zilei de luni, 8 iulie 1940": între aceste zile
se scrie istoria pe mãsurã ce este povestitã de
profesorul Bazil Dumitrescu care se stinge cu fiecare
secvenþã-zi transferatã confesorului sãu: e ca în
basmul cunoscut, pe mãsurã ce epuizeazã povestea,
fiinþa se nãruie, „omul fãrã vîrstã” de la începutul ei se
surpã, în timp ce ziaristul, „scriitoraºul”, care îºi face
un (auto)portret deloc mãgulitor, se naºte în sfîrºit sau,
altfel, (re)învie. Transferînd povestea ºi duhul ei, Bazil
Dumitrescu transferã viaþa însãºi: întoarcerea în
trecut, ca ºi o plimbare aparent banalã prin Craiova
autorului ºi personajului-narator reprezintã un parcurs
iniþiatic. Astfel, povestitorul îi oferã „scriitoraºului cel
viteaz” darul cel mai de preþ: o carte vie – „povestea
adevãratã ºi puternicã, povestea vie, dupã care
alergasem toatã viaþa fãrã sã fiu în stare s-o gãsesc”,
o carte „tulburãtoare, în care cititorii sã se regãseascã
ºi pe care sã n-o mai poatã lãsa din mînã ºi despre
care, citind-o, sã-ºi spunã cã ºi-ar dori sã nu se mai
termine niciodatã”: visul „grandios ºi naiv” al ziaristului
Valentin Dumnea se împlineºte în cele zece zile în
care naratorul a „turnat” cartea vie, povestea ade-
vãratã, în mintea ºi, apoi, în pagina confesorului.

Începutul romanului e foarte ingenios ºi subtil
polemic atît cu autorul de pe copertã, cît ºi cu proza
de astãzi; textul pare a se structura, într-o naraþiune
la persoana întîi, pe existenþa ºi profilul interior ale
ziaristului Valentin Dumnea, purtãtor de cuvînt „la un
fond de investiþii”, cu o viaþã tulbure lîngã Mara, soþia
atoateînþelegãtoare – un „dat pe viaþã” –, o istorie de
amor cu Diana, în laºitatea jocului dublu, chinuit de
perspectiva lipsei vocaþiei ºi talentului literar, cu reflexe
de „mutant provenit din comunism”. Punct ºi de la
capãt ar fi putut sã fie un roman autoreferenþial anodin,
incolor, fãrã detentã, cum sînt atîtea în preajmã.
Apariþia subiectului – investigarea „la comandã” a
originilor prietenului sãu Mihai Deleanu – închide
brusc o pistã care nu putea sfîrºi decît în ºablonul
obosit al confesiunii unui „eu” nãruit în tot felul de drame
reale ori imaginate ºi deschide orizontul împlinirii
visului „grandios ºi naiv” al scrierii cãrþii vii, prin
„achiziþia”, în zece zile, a poveºtii adevãrate: în fond,
romanul rãmîne o confesiune, dar a unui om care e
depozitarul unei istorii pasionante: Punct ºi de la capãt
e romanul care înlocuieºte alt roman, e cartea vie
care se salveazã dintre cãrþile „moarte”. Primul semn
e înrobirea, dependenþa de subiect („Eu nu cãutam
sã elucidez circumstanþele venirii pe lume a doctorului
doar fiindcã mi-o ceruse el, ci ºi fiindcã mã interesa
pe mine. M-a prins teribil istoria asta, am devenit
dependent de ea, obsedat, sunt robul unei întrebãri:
Cine a fost tatãl sãu?”), iar prima condiþie e aceea de
a ºti sã asculte confesiunea personajului-narator Bazil
Dumitrescu care reconstituie istoria recentã a

Ioan Holban

Cartea vie
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României prin povestea vieþii celor ce au trãit-o: zilele
confesiunii, ale poveºtii sînt zilele lui Octavian Cadar,
Vera Stãnescu, Damian Bordea, Aglaia ºi Bazil
Dumitrescu, Iþicovici Marina, Gorneliu Terezianu, Ionel
Diaconu, Mãrinicã Slabu.

Pentru cã explorarea istoriei se face din prezent
spre trecut, resortul declanºator se aflã la sfîrºitul
romanului, în Limanu-de-Sus, „într-un capãt de þarã,
pe malul Dunãrii”, în ziua de 8 iulie 1940, cînd
profesorul de istorie Bazil Dumitrescu îºi invitã elevii
acasã, la o masã aºezatã în curte, pe iarbã, la umbra
unui nuc; discutînd evenimentele care se deruleazã
cu repeziciune – începerea rãzboiului, episodul
legionar –, se întocmeºte o listã cu cei prezenþi, cu
precizarea „Frãþia de Cruce din Limanu-de-Sus. 8 iulie
l940. Membri fondatori”, pe care profesorul o aºazã
între filele volumului Don Quijote: lista rãmîne acolo ºi
nu peste multã vreme va fi folositã pentru a demola
vieþile celor (con)semnaþi. O foloseºte Mãrinicã Slabu
care, ajutînd trupele sovietice de ocupaþie din Craiova,
îl aresteazã pe fostul sãu profesor, „duºmanul
poporului” Bazil Dumitrescu, îi confiscã lista (dovada
trãdãrii) ºi, apoi, locuinþa ºi provoacã moartea soþiei,
delicata ºi aristocrata Aglaia. Profesorul iese din
puºcãrie, dupã doi ani, fãrã proces, este angajat
bibliotecar în Craiova, unde îl gãseºte Valentin Dumnea
pentru a-i transfera povestea celor de pe listã ºi, odatã
cu ea, istoria însãºi. Urmãtorii arestaþi de pe hîrtia
folositã de Mãrinicã Slabu, devenit ºeful Securitãþii
sînt Octavian Cadar ºi Damian Bordea. Primul care
intrã în „nebunia comunistã” în 1948 este Octavian
Cadar, deþinut la Sighet ºi Rîmnicu Sãrat, apoi cu
domiciliu forþat în satul Rubla de lîngã Brãila; prin
Octavian Cadar, în figura cãruia prozatorul aduce
trãsãturi ce amintesc de Corneliu Coposu (tîrziu, prin
anii ’80, fostul deþinut politic din roman, convins cã
„ãºtia picã”, va lucra la un program doctrinar ºi de
acþiune al Partidului Naþional Þãrãnesc ºi va participa
la alegerile din 1992). Gabriel Chifu face profilul interior
al omului care rezistã în închisoare prin credinþã ºi
prin exerciþiile desprinderii de propriul trup, eliberãrii
de fricã prin trãirea ei paroxisticã („Aici, el se eliberase
de fricã, trãia chiar în miezul rãului, trãia chiar în
preajma morþii, în iminenþa morþii, cot la cot cu ea.
Uneori parcã el ºi moartea se priveau ochi în ochi, se
cîntãreau unul pe altul, îi simþea morþii rãsuflarea
aproape, nu se mai temea de ea. Se învãþase cu ea.
Mai rãu de atît nu putea fi: atinsese rãul maxim.”), ale
imersiunii în biografia lui Leonardo da Vinci ºi retrãirii
propriei vieþi, prin explorarea, asemeni unui arheolog,
a adolescenþei furate de rãzboi ºi anii de detenþie.
Octavian Cadar e o „fiinþã de plastilinã” care se
acomodeazã în infernul puºcãriei, dar nu dispare
pentru cã ºtie sã iasã din trup în memorie sau în
tovãrãºia ºoricelului Gabriel, imagine derizorie a
îngerului Bunei Vestiri, inventînd un cod de comu-
nicare cu ceilalþi deþinuþi prin tuse, testînd mereu
limitele de rezistenþã ale omului. Eliberat din detenþie
dupã paisprezece ani, Octavian Cadar trebuie sã
reziste, sã ocoleascã sistemul, fãcându-se grãdinar,
însã rãmânând pregãtit de „luptã”.

Dacã Octavian Cadar e simbolul luptei, al
rezistenþei ºi, în fond, al supravieþuirii prin credinþã ºi

tãria fibrei interioare, Damian Bordea, prietenul din
adolescenþa petrecutã la Limanu-de-Sus e
reprezentantul rãului absolut; membru al PMR din
1945, lucrãtor operativ la Ambasada Republicii
Populare Române de la Sofia, remarcat de Emil
Bodnãraº, cu o carierã strãlucitã în faþã, Damian
Bordea se aflã ºi el pe fatidica listã pe care, altãdatã,
chiar a scris-o „caligrafic” ºi pe care o întrebuinþeazã
ºeful Securitãþii, fostul coleg de liceu, Mãrinicã Slabu;
e arestat, trimis la Jilava, apoi, la Piteºti, îºi oferã
serviciile de informator al direcþiunii penitenciarelor,
propune torþionarilor „de rînd” (lui Iþicovici Marina,
ofiþerul politic al închisorii ºi directorului acesteia) ceea
ce nici mãcar ei n-au imaginat (înfiinþarea, în lagãr, a
Organizaþiei Deþinuþilor cu Convingeri Comuniste),
devine „revoluþionar de esenþã tare”, adept al acþiunii
„purtate în forþã, rapid ºi fãrã nicio milã pentru duºmani”.
În sfîrºit, nu „doar” ateu, ci anticreºtin, Damian Bordea,
cu multe din trãsãturile celebrului Þurcanu, este
autorul sinistrului plan de reeducare de la Piteºti.
Gabriel Chifu s-a documentat minuþios, iar informaþiilor
care îi oferã cadrul general le adaugã talentul cu totul
remarcabil al reconstituirii ºi fineþea analizei
psihologice, a investigãrii subconºtientului brutei.
Scenele reeducãrii, de o cruzime fãrã margini, ating
punctul tensional maxim în tortura lui Corneliu
Terezianu, student la Teologie, silit de echipa de
bãtãuºi a lui Damian Bordea sã calce Biblia în picioare.
Torþionarul face un spectacol din torturã, imposibil de
suportat chiar ºi de cei de-o seamã: lui Ionel Diaconu,
mutarea la Canal i se pare o plecare spre paradis, iar
maiorul Smeredeanu se sinucide „cãci se simþea
vinovat de crimele oribile care se comiseserã în
penitenciarul de la Piteºti ºi la care el fusese pãrtaº”.
Prozatorul schimbã, însã, în chip esenþial figura
torþionarului. Damian Bordea, intelectual fin, stãpînit
de o mistuitoare dorinþã de putere încã din studenþie,
dar omul exceselor de tot felul, nu rãspunde „modelului”
Þurcanu, al brutei aflate sub zodia instinctelor primare
ºi lipsei de educaþie; adevãrul documentat e astfel
îmbogãþit în proiecþia literarã a protagonistului din
Punct ºi de la capãt. Iatã cum începe Damian Bordea
în dimineaþa zilei de 8 iulie 1940: „Timpul pe care-l am
în faþã e nesfîrºit. ªi totul nu e decît promisiune ºi sla-
vã”; ºi, în oglindã, sfîrºitul, peste un deceniu, judecat
ºi executat de cei pe care-i slujise.

Prin Octavian Cadar ºi Damian Bordea, proza-
torul identificã douã moduri de a fi în sistemul
penitenciar românesc din anii ’50; omul rezistent pînã
la capãt ºi torþionarul care va sfîrºi sub gloanþele trase
de cei pe care i-a slujit. Lor li se adaugã o sumã de
destine fracturate, între care Vera Stãnescu, logodnica
de altãdatã a lui Damian Bordea, iubita de cîteva zile
a lui Octavian Cadar ºi mama regãsitã, prin povestea
lui Bazil Dumitrescu, a doctorului Mihai Deleanu.
Ziaristul Valentin Dumnea îºi face datoria faþã de
prietenul sãu, descoperindu-i pãrinþii adevãraþi,
neantizaþi de o istorie duºmãnoasã ºi, deopotrivã,
primeºte darul de preþ al confesiunii lui Bazil
Dumitrescu: cartea vie a vieþii adevãrate înghiþite de
„istoria nebunã”. Romanul are ºi o prolepsã pentru
cã, iatã, personajul-narator nu exploreazã istoria doar

(continuare în pag. 92)
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Zborul rîndunicii

Primind cartea de aeromodelism,
bulgãreascã, din care trebuia sã decupãm
planoare splendid colorate, þin minte ºi acum
emoþia încercatã de puºtiul care-am fost, atunci
cînd am eliberat în aerul dintre blocuri rîndunica.
Zborul ferm, delicat, neîmpiedicat de curenþi,
pãrea o secvenþã a plutirii eterne... O astfel de
aerodinamicã þinteºte ºi al doilea roman elveþian
al lui Marius Daniel Popescu, Culorile rîndunicii
(Polirom, 2014). S-ar putea sã mã înºel, dar nu
trioul coloristic al pãsãrii primeazã aici (negru/
discursul funerar; roºul/ iubirea superioarã,
înþeleaptã; albul/ puritatea copilului). Scriitorul
îmbracã simbolic supratema cãrþii – plutirea
aparent dezordonatã, de pasãre migratoare,
vestitoare a anotimpului regenerator, plutirea între
est (România) ºi vest (Elveþia, Franþa), accesul
nelimitat la moravurile ºi istoriile locurilor vizitate.

Într-adevãr, lumea e vãzutã prin ochii puri ai
rîndunicii, într-un permanent survol gîf îi t,
postcélinian al limbajului. Calambururi, bancuri,
dialog, monolog, autoadresare, mici articole de tip
wikipedia (pentru cititorul francofon), scurte
poeme experi-mentaliste, transcrierea maniacalã
a biletelor, bonurilor fiscale, prospectelor etc. –
to(r)tul e feliat în microcapitole amalgamate cu un
minunat simþ al haosului muzical, pentru polifonia
ºi babilonia lumii/ lumilor în care trãim. Zborul
rîndunicii uneºte punctele pe harta Europei
împãrþite între (foºti) comuniºti ºi capitaliºti, sãraci
ºi bogaþi, înapoiaþi ºi civilizaþi. Naratorul e on the
road again ,  sau între douã cãlãtorii ,  sau
filosofeazã în România ca sã-ºi aminteascã/
revendice scene din hedonistul exil elveþian.
Împrumutã, de asemenea, o sumã de date
biografice comune scriitorului Marius Daniel
Popescu (nãscut în 1963 la Craiova, student apoi
la silviculturã ºi membru al Grupului de la Braºov,
alãturi de Alexandru Muºina, Andrei Bodiu, Marius
Oprea, Simona Popescu ºi Caius Dobrescu).
Naratorul scrie pentru reviste, capitole sau
povestiri, scurte de poeme amintind de acelea
marca MDP din Fotograful de muºte (volum care
ne trateazã de gravitate ºi prostie de prin 1993!).

Autobiografismul e cumva un suflu în plus,
un al treilea plãmîn al discursului romanesc, unde
sînt încastrate magistral, ºeherazadic, poveºti cît
pentru o sutã de cãrþi: traverseazã întreg romanul
episodul morþii mamei, cãlãtoria fiului spre casã
ºi a sicriului mamei de la morgã spre cimitir – de

un realism ce nu îngãduie comentarii; e, apoi,
capitolul naºterii grele, al febrilitãþii creatoare,
stimulate – între medici, asistente, moaºã, soþ –
de acel memorabil „împinge, frumoaso!”; poemele
lettriste (unde Y corespunde lui Myanmar) dau,
iarãºi, o notã asumat rebelã acestui roman helvet,
în concordanþã cu vorbele autorului, tipãrite pe
coperta întîi („Eu sînt un independent, un fel de
sãlbatic care nu se supune sistemului, la propriu
ºi la figurat”); mai întîlnim, în fine, capitole subtil
pedagogice, istori i le ocultate, pentru cã
stînjenitoare, ale punctelor bifate pe harta Evropei
de zborul, neobosit, al rîndunicii – exasperarea
emigrantului român devenit cloºard parizian,
sinuciderea horticultorului ce urmeazã sã fie
evacuat din casã de propria fiicã, episoadele tragi-
comice al „salatei greceºti” ºi al nuditãþii care –
cel puþin declarativ – nu ofenseazã pe nimeni într-
o Elveþie emancipatã, opulentã ca un Paradis
suferind de obezitate morbidã.

„O datã ce începi sã transformi în cuvînt
embrionul textului, te supui unor reguli care
afecteazã acel embrion, care îi propun sã creascã,
sã devinã text publicabil urmînd cãi pe care le
numim cuvinte ºi care, în mod bizar, se articuleazã
între ele fãrã a forma intersecþii, pieþe, trotuare” –
scrie Marius Daniel Popescu, la pagina 63, în ceea
ce ar trebui sã fie capitolul/ argumentul teoretic al
romanului nostru, deopotrivã experimentalist ºi
mozartian. Abia acum rîndunica ºi-a luat, cu
adevãrat, zborul...

Darul (detaliu)
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Puþini ºtiu cã Baudelaire a fost ºi un mare
poet satiric, descins în veacul al XIX-lea direct
din Antichitatea greco-latinã. Pe lângã operele sale
capitale, Florile rãului, Mici poeme în prozã ºi
Paradisurile artificiale, Baudelaire a lãsat o seamã
de note disparate, redactate la Bruxelles în ultimii
ani de viaþã, între 1864-1866, ºi destinate sã
constituie o carte incendiarã despre Belgia. Pentru
cartea respectivã, Baudelaire a ezitat între mai
multe titluri, în special Belgia dezbrãcatã ºi
Sãrmanã Belgie! În notele rãmase, sunt criticate
metehne ale belgienilor din perioada respectivã,
care au devenit vicii ale modernitãþii înseºi, dar ºi
probleme ale „construcþ iei europene”:
mercantilismul, formele fãrã fond, lipsa de interes
pentru spirit ºi pentru arta adevãratã, imoralitatea
ascunsã sub discursuri zornãitoare sau
obtuzitatea. Figurã aparte fac între notele în cauzã
epigramele reunite sub titlul ironic Amœnitas
Belgicae, în care Baudelaire se dezlãnþuie – în
versuri musculoase – împotriva belgienilor ºi a
Belgiei, râzând pentru a corecta, în spiritul
adagiului latin castigat ridendo mores. Poetul
experimenteazã atât la nivelul formulei strict
literare, cât ºi la nivelul unei eliberãri a limbajului
începutã cu Florile rãului: poante, grosolãnii,
rafinamente, mici comedii, toate fac din Amœnitas
Belgicae o serie pe care publicul român trebuie
s-o cunoascã neapãrat. Ar înþelege astfel cã
peºtele – ºi azi – de la Bruxelles se-mpute! Iatã
câteva exemple:

Venus Belga
(Montagne de la Cour)

Aceste gambe peste labe-urcate,
Sub îndoielnice jupoane,
Par buturugi înºurubate

În castroane.

Aicea sânii oricãror cochete
Trag la cântar vreo câteva chintale,
Iar braþele li-s ca niºte furnale
Care-þi dau gust pentru schelete.

Nu mi-e de-ajuns ca sânul sã fie moale, greu,
Ci ferm ºi dulce sau mã schimb de tot,
Pre legea mea, fiindcã n-oi fi eu vreun ilot
Ca sã mã-mbãt aiurea cu-osânzã ºi cu seu.

Curãþenia domniºoarelor belgiene
Puþea ca o floare în plinã putrezire,
Iar eu i-am spus (cu-aleasã curtenire):
„Ar trebui sã faci din când în când o baie
Ca sã-mprãºtii parfumul acesta de oaie.”

ªi oare ce-a rãspuns candida rândunea?
„Eu nu sunt dezgustatã deloc de dumneata!”
– Strada ºi duºumeaua, totuºi, aici se spalã
Cu sãpun negru ºi fãrã ºovãialã!

Curãþenia belgianã
„Bãi”. – Intru ºi cer o baie. Atunci patronul
Privind cu ochi de bou care-a vãzut ciclonul
Îmi spune: „Stimate domn, dar asta nu se poate!”
– ªi-adaugã-apoi cu gesturi disperate:
„Cele trei cãzi de baie de mult în pod le-am dus.”

Sã ºtiþi cã am citit, cum e de presupus
Cã-nvremuri vechi romanul vinu-n pod îl suia. Dar
Niciodatã cada, cât ar fi fost altmiteri de barbar.
Atunci am exclamat: „Ce nemilos destin!”
Dar el, nevinovat: „Clienþii veneau foarte puþin!”

Amatorul de arte frumoase în Belgia
Un Mecena flamand, ministru, mi-arãta,
C-un uriaº orgoliu, ce colecþiona.
M-interoga privirea la fiece picturã,
Vorbind un pic de artã ºi mult despre naturã,
Glorificând peisajul ºi explicând subiectul,
Dar mai ales spunându-mi ce mult costã obiectul.
– Când un portret de Ingres mi s-a ivit ’nainte
(Pedant cu execuþie precisã ºi cuminte)
Un chef de bun augur pe loc m-a apucat
Sã-l celebrez pe David, pictorul împãrat!
Îndatã el s-a-ntors spre furnizorul sãu
Care stãtea de strajã drepþi, ca un nãtãrãu
Sau ca un ºambelan care se delecteazã
Cu oriºice prostie ce-un rege-o debiteazã,
Spunându-i, cu-o privire curat negustoreascã:
„Dragul meu, sunt convins cã David o sã creascã!”

O apã salutarã
Joseph Delorme cred c-a gãsit
Un râu verzui ºi liniºtit,
Ce pe nefericiþi îi face
Sã vrea sã se-odihneascã-n pace.
– Eu ºtiu mijloc de vindecare
De patima devastatoare:
Pe-acei ce vreau sã se ucidã
Sã-i duci la Senna cea fetidã.

Priviþi – mi-a zis odatã un belgian sadea
Pe care c-o ondinã nu-l poþi confunda –
Cum e contrafãcutã Sena.
– Da – i-am rãspuns – o Senã-obscenã!

Cãci Senna, v-aduc argument,
Unde din orice fundament
Indescriptibilul se scurge
Nu e decât un excrement

Ce curge.

Belgienii ºi luna
N-am cunoscut vreodatã un neam aºa baroc
Precum belgienii. În faþa a tot ce e frumos
Îºi cascã ochii larg, scot câte-un icnet gros

Amœnitas
Belgicae (II)

Charles Baudelaire
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ªi tot ce ne încântã e pentru ei un ºoc.

De spui ceva de spirit, ochii le sunt ceþoºi
ªi terni ca ochii unui biban scos din cuptor.
Dacã spui ceva tandru, ei râd cu toþi în cor
Ca sã-þi arate þie cât pot fi de mintoºi.

Ca ºi de spirit au oroare de culturã;
Uneori i-am vãzut pierduþi sub cer senin
Ca ºi când ar fi fost roºi de un straniu chin,

Lãfãindu-se-n voie în vomã ºi venin,
Umflaþi pân’ la refuz de-atâta bãuturã,
Cum aruncau spre lunã câte o lãtrãturã.

Epigraf pentru atelierul d-lui Rops, fabricant de
sicrie, la Bruxelles

Visam, privind coºciugele sculptate
De palisandru sau de abanos,

Ce sunt de meºter îndelung lucrate:
– Ce scrinuri elegante! Dar ce folos!

Aicea morþii-s fãrã de ruºine
Cãci într-o zi cadavrele flamande
Vor murdãri sicriele ºarmante.

Sã faci atâta artã, pentru cine?!

Nimfa din Senna
– Aº vrea, îmi spune-adesea un prieten îndrãgit,
A cãruia gândire cu-a mea se înrudeºte

Sã vãd din Senna nimfa cum leneº se iveºte
Ea seamãnã-ntru totul c-un cãrbunar muncit

Al cãrui chip e foarte înnegrit.
– Prieten drag, vorbele-þi sunt prea bune,

Dar eu nu cred cã de cãrbune
Îi e naiadei trupul nãclãit!

Pãrerea d-lui Hetzel despre faro
„Vã place sã beþi faro?” lui Hetzel eu i-am zis;
Oroarea se citea pe faþa lui hirsutã:
„Nu, niciodatã! Faro (ºi o spun cu dichis)

E bere de douã ori bãutã.”

Hetzel vorbea aºa într-un local flamand,
Fiind fãrã-ndoialã prudent ºi elegant.
Am înþeles cã este o manierã finã
De-a-mi spune: „Faro, sinonim cu urinã!”

„Faro se face, ºi-asta nu ne scapã,
Cu apa Sennei cea murdarã.”

– „Înþeleg de-unde-i vine savoarea proletarã.
În fond, totul depinde de ce-nþelegi prin apã!”

Un nume de bun augur
Pe uºã am citit: „Lise Van Swieten”.
(Era-ntr-un cartier care nu-i un Eden).
– Ferice-amantul, soþul ce lângã el o þine
Pe-aceastã nouã Evã ce-ºi poartã leacu-n sine!

Acel bãrbat e de invidiat
Cãci a gãsit ce nimeni n-a visat,

Din polul nord la polul antarctíc
Un mariaj profilactíc!

Conformismul (I)
La Tournai, un imbecil
M-a jignit: „Sunt mai subtil
Decât dumneata. Eu bun
Mã simt doar când mã supun;
Mi-am pus întreaga voluptate
În tot ce-i Conformitate;
Noutatea mã-ngrozeºte
Orice mi s-ar întâmpla.
Fericirea altcuiva
Pe a mea o dovedeºte.”

Ce-mi spunea pe înþeles
(Belgianul care, evident,
I-aici fãcut mai elocvent)
Nu era atât de-ales.

La concert, Bruxelles
Dupã ce s-au cântat bucãþi fermecãtoare
Care cufundã mintea ºi inima-n uitare,
Dar cu o delãsare puþin cam prea belgianã:
„Dar nu aplaudãm?”, am zis. Un domn simandicos,
Îndrãgostit ca mine de muzica germanã,
Mi-a replicat: „În ãst oraº complet nesãnãtos
Nu locuiþi de mult?! Aflaþi cã-n arta muzicalã
La fel ca-n guvernare ori arta picturalã
Belgienii sunt convinºi cã toþi le vând gogoºi
ªi nu doresc sã parã nici creduli, ºi nici proºti.”

Civilizaþia belgianã
Belgianul e civilizat,
E ºmecher, meºter la furat,
E uneori sifilizat,
E deci foarte civilizat.
El victima nu ºi-o sfâºie
Cu ghearele. Vrea sã se ºtie
Cã el cu grijã manevreazã
Tacâmuri când se-alimenteazã.
Sã se ºteargã neglijeazã,
Dar poartã paltoane groase
Chiloþi ºi ghete firoscoase;
Face chefuri monstruoase;
Borãºte ca englezu-n vânt;
Pe-asfalt el pune-ngrãºãmânt;
Progresu-i este crezãmânt
Ca ºi oricãrei cutre din Francia ciufutã
Mai mult decât atât, el poate sã ºi futã
Stând drepþi, ca maimuþa dresatã.

E, deci, o fiinþã civilizatã.

Moartea lui Leopold I (I)
În cele din urmã, a dat ortu’ popii
Marele arbitru de pe continent.
(O sã vã explic ce înseamnã tropii.)
Regele belgian fost-a mai atent
Decât Louis-Philippe, rege mai sus pus.
Se gândea, acest suveran zglobiu
Cum cã niciodatã nu e prea târziu
Sã te laºi pe sfârlã definitiv dus.

Prezentare ºi traducere Ioan Pop-Curºeu
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Literatura borealã

Laura T. Ilea

Nu se poate vorbi despre literatura canadianã
fãrã a vorbi în primul rând despre spaþiul boreal. Abia
apoi urmeazã istoria, modele, feminismul,
reinventarea femeii ºi a bãrbatului, a vieþii de cuplu, a
chestiunii identitare, a multiplelor Canade în interiorul
aceleiaºi þãri, a stratului arhaic, dinaintea europenizãrii,
ºi a nenumãratelor falii care se suprapun în ultimele
decenii – invazii alofone, dezrãdãcinãri ºi imposibilitãþi
de coabitare.

Am ales sã vorbesc în cele ce urmeazã despre
acest sentiment al spaþiului ºi despre modul în care
el impregneazã imaginarul câtorva scriitori cu ale cãror
cãrþi m-am întâlnit în momente-cheie ale periplului meu
montrealez. Îi voi prezenta pe mãsurã ce momente
succesive ale cartografierii unui teritoriu vital se impun
cu puterea evidenþei în modul în care ei îºi construiesc
scriitura, deciziile stilistice ºi locul în lume.

Voi începe cu Enigma întoarcerii, roman pentru
care Dany Laferrière, un scriitor quebechez de
origine haitianã, actualmente membru al Academiei

Franceze, a primit
premiul Médicis în
2009. Textul e ino-
vator din punct de
vedere stilistic,
mixând poezia ºi
proza ºi mizând pe
de o parte pe luxu-
rianþa amintirilor
care se încrusteazã
în mintea scriitorului
atunci când el se
întoarce dupã trei-

zeci ºi trei de ani de absenþã la Port-au-Prince, în
Haiti, imediat dupã cutremurul din ianuarie 2009, iar
pe de altã parte pe precizia de haiku cu care îºi
scruteazã destinul suspendat între douã lumi, Nordul
ºi Sudul.

Traduc dintr-unul din lungile poeme cu care se
deschide volumul, imediat dupã ce ni se anunþã
moartea tatãlui, dispãrut din motive politice cu multã
vreme în urmã, decedat într-un apartament anonim
din New York. Scriitorul porneºte în cãlãtoria lui spre
sud. E înconjurat pentru început, între Montréal ºi New
York, de imensitatea spaþiului în care a ales sã trãiascã,
perceput în violenta lui stranietate, în care îºi pot gãsi
drumul “doar cei ce s-au nãscut aici”.

“Sunt conºtient cã mã aflu într-o lume / la opusul
lumii mele. / Focul Sudului întâlnind / Gheaþa Nordului
/ Dã o mare temperatã de lacrimi.

Desigur, ne aflãm la oamenii Nordului / care beau

pânã-ºi pierd minþile / dansând o gigã nebunã. /
Lanseazã obscenitãþi spre cer / uimiþi sã se descopere
singuri / pe o atât de uriaºã întindere de gheaþã”
(Enigma întoarcerii, Boréal, 2009, p. 17-18, trad.
autoarei).

Dany Laferrière e autorul mai multor romane,
printre care Cum sã faci dragoste cu un negru fãrã
sã oboseºti (1985), cu care debuteazã în prozã
zdrobind cliºee culturale ºi creând un Montreal – spaþiu
de existenþã a unor buddha intempestivi, secondaþi
de reîncarnãri ludice ale unor zeitãþi voodoo lipsite de
reverenþã, urmat de Miros de cafea (1991), în care
îºi rememoreazã cu luxurianþa detaliului copilãria
petrecutã la Petit-Goâve, în aerul poveºtilor bunicii.
Momentul puncteazã primul exil din Port-au-Prince,
ca urmare a activitãþilor politice ale tatãlui sãu, obligat
sã pãrãseascã pentru totdeauna þara, refugiat ulte-
rior la New York. Aceleaºi motive politice (asasinarea
prietenului sãu Gasner Raymond) îl obligã ºi pe
scriitor sã aleagã destinaþia Montréal, unde continuã
sã publice romane, printre care Înspre Sud, ecranizat
în 2006, cu Charlotte Rampling în rolul unei femei
“nordice” care cautã plãcerea în insule, în încercarea
de a depãºi singurãtatea ºi nevrozele unei forme de
civilizaþie axatã pe cultul tinereþii ºi perfecþiunii fizice.
Nu e singura care se îmbarcã într-o asemenea
aventurã disperatã, câteva alte femei se regãsesc în
periplul hazardat înspre o fericire care nu mai
pãstreazã decât tonurile monocrome ale
incandescenþei fizice – o profesoarã universitarã din
New England, o casnicã din Georgia ºi o aristocratã
canadianã îºi desfãºoarã destinele paralele pe aceeaºi
axã a regãsirii corpului ºi a pulsiunilor lui. Roman de
maturitate, Enigma întoarcerii exploreazã un dublu
registru: exilul interior dinãuntrul unui spaþiu care te
respinge în pofida apartenenþei imediate – nu poþi sã
nu te simþi aspirat, intim conectat la centrul ardent al
Montréalului, în schimb iernile lui creeazã o barierã
între sine ºi lume, ca ºi cum linia de separaþie ar trece
prin însuºi acest sentiment de îngheþare a timpului; ºi
exilul ireversibil într-o þarã care îi aparþinuse cândva
(Haiti), dar pe care nu o mai poate regãsi, nemaitrãind
niciuna din istoriile, durerile ºi obsesiile ei. Ce îl sperie
deci pe cel întors acasã dupã treizeci ºi trei de ani?
Nici tontonii macuþi care îi ameninþã populaþia de la
plecarea lui Papa Doc, nici motocicliºtii care fac razii
nocturne prin cartiere, ci faptul de a se simþi strãin în
propriul oraº. Cartea este o amânare continuã a
acestei confruntãri. De asemenea, o punere între
paranteze a confruntãrii cu Nordul, pentru cã
Laferrière însuºi a pãrãsit la un moment dat

C
O

N
F

L
U

E
N

Þ
E



85

Montréalul, instalîndu-se pentru doisprezece ani
la Miami, pentru a se reîntoarce apoi în 2002 ºi a îl
repãrãsi pentru Paris, dupã intrarea lui în Academia
Francezã, în 2013.

O altã fantasmã a spaþiului este cea a traversãrii
marelui continent în maºinã, scurgerea acceleratã a
anotimpurilor de la Nord la Sud ºi de la iarnã spre
varã. Marii aventurieri se înstãpânesc pe teritoriu
într-un alt mod decât ar face-o un cãlãtor în Europa,
parcurgând istorii, unul în Asia, parcurgând exotisme,
sau un obiºnuit al Caraibelor, în cãutare de tinereþe ºi
plãcere. Cel stãpânit de impulsul Americii, de la
Montréal la Key West sau de la New York la Pacific,
trecând prin Santa Fe ºi Marile Canioane (cum se
întâmplã în Palatul Lunii al lui Paul Auster sau în
cazinourile din Divisadero al lui Ondaatje), e un tip de
om imprevizibil, care ºi-a fãcut o datã pentru
totdeauna socotelile cu cele cinci capete de afiº ale
“sistemului” (stabilitatea, viaþa pe credit, universitãþile,
corporatismul ºi jocul infinit de subtil al puterii). Astfel
e tatãl naratoarei, Erina, un alter ego al scriitoarei

C a t h e r i n e
Mavrikakis,
care surprin-
de în ultimii
ani cu niºte
lovituri de
maestru, în-
cepând cu
Cerul deasu-
pra lui Bay
City (2008) ºi

Ultimele zile ale lui Smokey Nelson (2011), publicate
în coediþie între Héliotrope, Montréal, ºi Sabine
Wespieser, Paris. Iubitor de risc, de cazinouri ºi de
femei, personajul principal al romanului Balada lui Ali
Baba, recent apãrut, în august 2014, se aflã
întotdeauna la volanul unei mari maºini – incizia în
adîncime a continentului american. Aventurier plecat
în tinereþe din Alger, îl reîntâlnim mai tîrziu la Montreal
alãturi de familie ºi la New York alãturi de amantã, în
cazinourile din Florida ºi Las Vegas. Poezia violentã
a acestui ultim volum vine din faptul cã naratoarea
parcurge acelaºi drum pe care obiºnuia sã îl facã cu
tatãl în copilãrie, între Montréal ºi Key West (aflat în
sudul Floridei), pentru a sãrbãtori Crãciunul pe plajã,
de astã datã cu o altã motivaþie: acompaniatã de urna
funerarã a lui Vassili, ea încearcã cu obstinaþie sã se
elibereze de trecut, sã se reconfigureze în sfârºit ca
femeie maturã, pentru care prezenþa gigantescã a unui
astfel de tatã fabulatoriu sã nu mai constituie o
imposibilitate de a trãi. Cred cã intensitatea acestei
mãturãri în vitezã a spaþiului (drumul între Montreal ºi
Key West e parcurs în douã zile ºi douã nopþi, cu
opriri scurte pe marginea autostrãzii, aºa cum obiºnuia
sã o facã capul familiei cu patruzeci de ani în urmã),
echivalentã cu o excizie a memoriei, vine din faptul
cã afectele naratoarei se zbat într-o tensiune continuã
– cea între dorinþa de a uita ºi imposibilitatea de a o
face, tocmai pentru cã aceastã marcã a prezenþei
tatãlui dã o consistenþã înzecitã timpului petrecut cu
el. Parcurgerea continentului de la nord la sud e astfel

o rememorare ºi o desprindere de memorie, al cãrei
sens îl constituie în cele din urmã decizia naratoarei
de a putea trãi în continuare, de a se putea reinventa.
Cred cã acesta e pânã la urmã nucleul tare al
romanelor lui Mavrikakis, forþa scriiturii sale, în pofida
subiectelor ºi a tonului “negru” pe care ea le foloseºte.
Fãrã a intra într-o prezentare detaliatã, aº putea spune
cã Ultimele zile ale lui Smokey Nelson ºi Cerul
deasupra lui Bay City scruteazã societatea americanã
(autoarea însãºi e nãscutã la Chicago dintr-un tatã
grec ºi o mamã francezã) fãrã cruþare, prin prisma
zilelor care precedã condamnarea la moarte a unui
criminal macabru ºi a poveºtii unei familii emigrate
din Polonia care încearcã cu disperare sã tranºeze o
datã pentru totdeauna legãtura cu propriul trecut. În
povestea de pe malul lacului Michigan, aceeaºi dorinþã
de a putea reproiecta viitorul o leagã pe aceasta de
cãlãtoria din Balada lui Ali Baba. Cred dealtfel cã
aceastã trãsãturã e ceea ce înscrie aceste naraþiuni
în “marele roman american”, o obsesie a tuturor celor
care cartografiazã ficþional acest continent. Dany
Lafferière o menþioneazã de asemenea la începutul
Enigmei reîntoarcerii:

“ªtiu cã la capãtul acestui drum / un bãrbos plin
de furori ºi de calm / în mijlocul unei haite de câini /
viseazã sã scrie marele roman american”. (Ibid.)

Dacã ar fi sã gãsesc o definiþie pentru “marele
roman american”, ea nu ar putea cu niciun preþ sã
excludã acest sentiment acut al spaþiului, echivalent
cu memoria, uitarea, supravieþuirea, evadarea,
fantasmarea, ingerarea contrastelor, violenþa ºi
expierea violenþei. Toþi scriitorii despre care scriu în
aceste rânduri îl cunosc.

Am ales sã vorbesc în continuare despre Nancy
Huston pentru cã ea prezintã aceastã reproiectare
teritorialã într-un sens diferit. În primul rând, nu e
montrealezã, cum sînt ceilalþi trei autori prezentaþi aici

(Dany Laferrière,
C a t h e r i n e
Mavrikakis, Nelly
Arcan) si, ca ur-
mare, nu face parte
din Canada fran-
cofonã, mai precis
Québec. Din start,
o chestiune de
identitate struc-
turatã pe un palier
diferit. În al doilea
rând, ea foloseºte
franceza ca limbã
de adopþie, tradu-

cându-se pe sine din englezã. Ceea ce mi se pare
însã interesant este cã Montréalul, spaþiul francofon
apare frecvent în romanele sale, personajul principal
din Infraroºu, Rena, crescând în acest oraº ºi
experimentând sexual cu interdictul în cartierul în care
evreii extrem ortodocºi continuã sã coabiteze ºi astãzi,
în þinutele lor de secol al XIII-lea, cu o comunitate
francofonã ultra-avangardistã, ºi anume Outremont.
De asemenea, în Dans negru, destinele personajelor
ating de mai multe ori aceastã axã culturalã.
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Ascultând-o într-un interviu la Montréal, în cadrul
festivalului de literaturã Metropolis Bleu, am înþeles
de ce acest loc reprezintã un passage obligé pentru
scriitoare: provenind din Alberta, din vestul
canadian, în care gustul estetic, cum ea însãºi se
exprima, e inexistent sau obnubilat, traseul ei s-a
îndreptat mai întâi înspre New York, iar apoi spre
Paris. În Nord pierdut, problema identitãþii se repune
în funcþie de acest punct cardinal, evocând
dificultatea cu care se confruntã un scriitor obligat
sã se reinventeze într-o altã limbã, care îºi
construieºte viaþa într-un spaþiu ale cãrui amprente
culturale le învaþã la maturitate. Cãrþile lui Nancy
Huston sunt invadate de marcaje culturale, o
revanºã cred pentru vidul amintit în interviul de mai
sus, dar ºi un mod de a reconstitui spaþii de
rezistenþã ºi de reproiectare pentru personaje
azvârlite mereu pe buza dintre vechea ºi noua lume,
între Irlanda ºi Canada, între o provincie
quebechezã ºi peisajul flamboyant al New York-
ului; între origini umile (prostituata indiancã cu care
începe povestea din Dans negru) ºi destine
fabuloase (realizatori de film care retraseazã
parcursul aventuros al personajului principal, Milo);
între meditaþii culturale sofisticate (fiecare capitol
din Infraroºu e construit în jurul unui reper impor-
tant din Florenþa, în care Rena Greenblatt
deambuleazã împreunã cu tatãl ºi mama sa vitregã)
ºi detalii  intime, close-up asupra relaþ iilor
scandaloase ale acestei femei-fotograf, care îºi
surprinde partenerii în timpul actului amoros în
instantanee expuse în infraroºu.

Ajungând în acest punct, aº vrea sã fac
legãtura cu a patra figurã pe care am ales-o pentru
a ilustra literatura borealã, ºi anume Nelly Arcan, pe

care Nancy
Huston o des-
crie ca pe “o
f i l o z o a f ã ,
una adevã-
ratã, aceastã
tânãrã feme-
ie” (în cartea
sa Reflexii
într-un ochi
de bãrbat).

De ce o integrez în acest pe-riplu spaþial canadian?
Pentru cã ea vine din Can-tonul de Est, cunoscut
pentru rata importantã de sinucideri a locuitorilor
sãi. Pentru a avea o imagine a acestui canton, ar
trebui probabil sã ne gândim la atmosfera sufocantã
din Tom la fermã al lui Xavier Dolan. Ajunsã la
Montréal, tânãra femeie duce o dublã viaþã: pe de
o parte, studii de literaturã, pe de alta condiþia
prostituatei, despre care va scrie în cãrþile sale
apãrute la Seuil, printre care Târfã (2001), Nebunã
(2004), Cer deschis (2007), Paradis, chei în mânã
(2009). O altã carte, ineditã (Burca de carne) a
rãmas neterminatã dupã sinuciderea ei, în
septembrie 2009. Aº vrea sã termin aceastã
prezentare cu Nelly Arcan pentru cã ea e una dintre
cele mai angoasante întâlniri livreºti pe care le-am

avut la Montréal. ªi aceasta, pentru cã în proza
ei sentimentul spaþial e inexistent. Personajele
ei nu cãlãtoresc, nu se deschid, nu exploreazã
în extindere, ci în adâncime, plonjând în câteva
obsesii care revin ca un bisturiu ºi aruncã totul
în aer. În principiu, scriitura ei anuleazã orice
spaþialitate, deci se aflã la antipozii “marelui ro-
man american”. Ea e de o materialitate insidioasã
ºi de o luciditate care disecã pe viu bãrbaþi care
îºi igienizeazã viaþa întâlnind în apartamente de
pe strada Dr. Penfield tinere femei care au vârsta
fiicelor lor, pe care pentru nimic în lume nu ar
vrea sã le vadã practicând o asemenea meserie,
femei care se împart în douã categorii, larve ºi
ºtrumfete, iar privirea impertinentã a naratoarei
nu  se  poate  împied ica  sã  nu observe
transformarea inevitabilã dintr-una într-alta,
întrebându-se în acelaºi timp cum e posibil ca
ºt rumfeta  sã  îº i a ibã originea în larvã,
ameninþarea îmbãtrânirii, a sarcinii, a spaimei în
faþa morþii, totul aruncat cu o obscenitate a
preciziei care îngheaþã sângele în vine. Efectul
produs de textele ei e simultan unul de revoltã ºi
dezgust:

“Nu trebuie sã mai facem copii, niciodatã,
pentru a nu mai oferi bãrbaþilor o tinereþe pe care
s-o digere, nu trebuie sã ne mulþumim doar a ne
teme de marii lupi rãi din Scufiþa Roºie, trebuie
sã le dãm o lecþie de neuitat, sã le arãtãm cã ei
înºiºi au devenit bãtrîni ºi urâþi, cã trebuie sã-ºi
reia locul ºi sã-ºi þinã mâinile acasã, însã nu se
va face nimic pentru cã sunt singura care se
plînge de asta, singura care nu acceptã sã
îmbãtrâneascã ºi sã se lãbãrþeze sub povara unei
sarcini, care nu vrea sã disparã în spatele unui
copil, iatã de ce nu o sã am vreodatã unul, pentru
a nu risca sã am o fiicã prin care mi se va aminti
în fiecare clipã cã nu mai am douãzeci de ani,
pentru a nu-mi vedea fiica expunându-se în
desuuri...” (cit. în Reflexii într-un ochi de bãrbat,
Actes Sud/Leméac, 2012, p. 250-251, trad.
autoarei).

Orice transcendenþã e refuzatã. Spaþiul e
anulat, inclusiv libertatea pe care acesta o
aduce. Personajele lui Nelly Arcan sunt captive
într-un joc care se duce pe muchia de cuþit dintre
viaþã ºi moarte. La fel cum ea însãºi a fãcut-o,
depãºind aceastã subþire linie într-o fracþiune de
secundã, dar regizându-ºi cu toate acestea
ieºirea din scenã. În camera ei a fost gãsitã, în
acelaºi timp cu corpul neînsufleþit al femeii de
treizeci ºi ºase de ani, o pãpuºã Barbie în
suprema ei inutilitate. Romanele lui Nelly Arcan
sunt nimic altceva decît negarea “marelui roman
american”, furia, neputinþa ºi frumuseþea goalã.
Ele nu deschid niciun viitor, se prãbuºesc în
materialitatea deplinã a unei lumi lipsite de
reflexie. Uitându-se în oglindã, ea nu mai poate
percepe decât o burcã de carne.
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Hosé María Micó

(Barcelona 1961) este Prof. Univ. Dr. de literaturã la Universitatea
Pompeu Fabra din Barcelona ºi conductor al Masteratului în Creaþie
Literarã. Opera sa filologicã (1981-2011) cuprinde ediþii din autori
spanioli precum Alemán, Cervantes, Góngora sau Quevedo, antologii
de poezie clasicã ºi numeroase volume de criticã ºi eseu, cel mai
recent fiind Clásicos vividos – Clasici trici (Acantilado, 2013). A
tradus din marii poeþi europeni (Jordi de Sant Jordi, Ausías March y
Ludovico Ariosto).

Ca poet, Mico a publicat  La espera - Aºteptarea (Hiperión,
1992), Camino de ronda – Drum ocolit (Tusquets, 1998), Verdades
y milongas – Adevãruri ºi braºoave (DVD, 2002), La sangre de los
fósiles –Sângele din fosile (Tusquets, 2005) y Caleidoscopio –
Caleidoscop (Visor, 2013). 

De-a lungul traiectoriei sale i-au fost decernate prestigioase
premii de literaturã (Hiperión ori Generacia 27), de traducere (Premiul
Naþional de Traducere atât în Spania cât ºi în Italia) ºi de cercetare
(Premiul ICREA Academia). În momentul de faþã îl traduce pe Dante
ºi compune muzica pentru iminentele sale Letras para cantar- Versuri
pentru a fi cântate.

Fosile
1
Memoria
este pomana pe care cel jefuit
ºi-o dã sieºi.

2
Mirosul în cazul iasomiei se apropie de pipãit

3
Cu fiecare fiu se reînnoieºte ritul
dispariþiei speciei.

4
Cel ce trãieºte
îºi ia propria duratã drept victorie.

5
Dacã existã timpul,
nu mai este necesarã prezenþa morþii.

6
Zvelþi pe fundalul peisajului
copacii oferã
o falsã impresie a permanenþei.

7
Orice ºedere înseamnã trecere.
Orice cãlãtorie se transformã-n fugã.
Orice fugã este un scop intangibil.

(Din La sangre de los fósiles – Sângele din fosile,
Barcelona, Tusquets, 2005.)

S-o vãd înotând pe Marta

Nu fac  nimic altceva de la începutul verii
ªed la soare, despic orizontul,
ºi o privesc cum înoatã,
ºi aºa cum oceanul o învãluie
în mãreþia sa cinstitã,
o înconjoarã ochii mei care parcurg
într-un somn extrem de uºor ºi fierbinte
carnea cea misterioasã scufundatã,
promisiunea altor vieþi în povara sa.

Îi privesc perfecþiunea miºcãrii braþelor
falsa indolenþã cu care pluteºte
peste toate,
moderatul ºi încãpãþânatul
efort al spinãrii orbitoare
ciudata ei finitudine între infinituri
de nisip ºi aer ºi apã
un trup care la luminã luceºte ºi scânteiazã
mereu asemãnãtor sieºi,
spãrgând valuri spre a se uni cu lumea,
în timp ce lasã în urma sa
tributul pielii menit peºtilor.

ªi omeneasca elice a impulsului sãu
agrementeazã pacea privirii mele.

Vãd
toatã aceastã plenitudine golitã ºi nouã
în braþele Martei,
care înaintea ochilor mei
înoatã.

Caleidoscop

Ce se gãseºte în spatele luminii?
ªi mai multã luminã, ºi mai purã.

Pânã ºi sticla este aer. Aerul, nimic
ce ar putea fi atins, nimic ce ar putea avea
greutate
încãrcat numai de-o scãpãrare ce cuprinde
tot ceea ce ai trãit.
Nimic vizibil.
Desenul netrasat al unei umbre
fãcutã din luminã unde au fost
ºi încã sunt
fiinþele pe care le-ai iubit,
pe care le-ai atins fãrã iubire într-o zi
ºi numele lor rãtãcite pe care acum sticla
le înmulþeºte în reflexii. Toate au
aceeaºi formã, cãci egale au fost.
În goliciunea lor de masã despuiatã
de a fi ºi de a trãi, de profilurile
pe care le-ai contemplat odatã,
li se înghesuie saliva, hainele,
cuvintele grabnice de dorinþã
ºi zilele însângerate ale mamei tale
când tu nici nu erai, ea nefiind nimic.

Toate astea sunt acum
izvor de culori
fum adormind pus la pãstrat.
Pe fundul lui e ºi mai multã luminã, parca izvorâtã
din aburul fervorii, azi numai abur,
ciudata nuanþã de-o altã puritate,
o lamelã în plus, la urmã de toate.

Pânã ºi sticla este aer, iar în aer
vei vedea, în mii de cioburi,
ultima culoare, cea care te mistuie.

(Din Caleidoscopio - Caleidoscop, Madrid, Visor,
2013.)

Traduceri de Cãtãlina Gheorghiu Iliescu
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Volumul lui Anneli Ute Gabanyi, Ceauºescu ºi
scriitorii – Analize politico-literare în timp real, apãrut în
2013, la editura Universitãþii, Iaºi, cuprinde o serie de
rapoarte editate ºi comentate, care au fost scrise în
intervalul 69-87, din interiorul evenimentelor ºi dintr-o
perspectivã în care istoria nu era o retrospectivã
asamblatã, ci forþa realitãþii imediate. Aceste studii
constituie arhiva personalã a lui Gabanyi de la Europa
Liberã, post de radio care a fundamentat imaginea socio-
politicã a României acelei vremi, în Occident. Anneli Ute
Gabanyi este politolog, critic literar, jurnalist ºi cercetãtor
asociat al Institutului German pentru Probleme
Internaþionale ºi de Securitate, Berlin. În Cuvânt înainte,
Gabanyi motiveazã întocmirea acestui volum prin
nevoia de a oferi cititorilor o înregistrare detaliatã a vieþii
literare din perioada comunistã, distanþând acea viziune
„nivelatoare” a fenomenului de aprofundarea sa socialã
comprehensivã.

ªi într-adevãr, formularea dialecticii dintre
pulsiunile artistice ºi ideologizare, convingere ºi
exprimare, consemnare ºi trecere sub tãcere, în
termenii acestor analize politico-literare „în timp real”,
impune un alt tip de apropriere a evenimentului. Cititorul
învaþã sã citeascã printre rânduri, pentru cã intuieºte
cenzura, învaþã sã recunoascã diferite formulãri ºi
manifestãri specifice ale limbajului, resimte presiunea
ºi spaþiul dintre faptul istoric ºi internalizarea sa, lectura
sa fiind, de fapt, ducerea mai departe a unei voci ce nu
se aude pânã la capãt. Gabanyi se întreba care este
rostul acestor analize „în timp real”, în condiþiile în care
cunoaºterea lor istoricã înseamnã, tocmai,
dimensiunea lor post factum. Cred cã e vorba de
adãugarea unui strat perceptiv, plurivalent peste cel
integraþionist al cogniþiei, în ceea ce priveºte aproprierea
evenimentul socio-istoric. Volumul are o desfãºurare
cronologicã, fiind împãrþit în focalizãri tematice: Semne
prevestitoare ale redogmatizãrii dupã 1968, Opoziþie
ºi conformism, Cenzura, Miºcarea Goma, Cultura de
masã versus cultura elitelor, Teme naþionale,
controverse; Congresul Culturii. Parcurgerea acestei
largi colecþii de rapoarte reprezintã desfãºurarea unui
tip de discurs care are o structurã geologicã, în interiorul
cãreia diviziunile culturale, politice, receptive, artistice
ºi contextuale sunt în plinã vizibilitate. Aici intervine ºi
funcþia arhivei, care, în primã instanþã, nu povesteºte
o istorie ºi nu narativizeazã un conþinut evenimenþial,
ci îl expune pur ºi simplu, deschizându-l câmpului de
forþe al corespondenþelor. Consider cã asta face ºi ºirul
de rapoarte din volumul Ceauºescu ºi scriitorii, Gabanyi
intuind foarte bine puterea configuratoare a arhivei
revizitate.

Din aceste analize descoperim lupta internã ºi
polemicile din lumea scriitorilor ºi jurnaliºtilor, care au
întreþinut, pânã la cele mai adânci niveluri, angajamentul
politic, luãrile de poziþie ºi formarea viziunilor despre
artisticitate. De pildã, o adevãratã energizare criticã
s-a produs în jurul termenului de „realism social” ca
opus „evazionismului”, mulþi scriitori ºi critici încercând
sã-l defineascã în raport cu propriile poetici, dar cu grijã
faþã de ideologia marxist-leninistã. Un alt termen
controversat a fost cel de „mesaj”, care a oscilat între
semnificaþia sa politicã ºi cea esteticã. În tumultoasa
discuþie despre relaþia dintre literaturã ºi societate au
fost voci care au încercat sã dezinvesteascã „mitul
eficienþei imediate a literaturii”. Nicio carte care conferã
o imagine idealizatã a societãþii ºi nicio carte, piesã de
teatru sau film critice nu vor schimba „raportul de forþe
într-o societate”. Sub imperiul dictonului leninist,
„Libertatea înseamnã înþelegerea necesitãþii”, opoziþia
ºi conformismul au fost formulate în moduri care mai
de care mai entuziaste, în timpul politicii culturale a
timpului. Cultura de masã, înþeleasã ca fiind
emblematicã pentru valorile democraþiei socialiste
constituie ºi ea un fenomen pe care cercurile literare
româneºti doresc sã-l înþeleagã ºi sã-l teoretizeze.
Rapoartele nu acoperã doar literatura ºi manifestele
din perioadele de liberalizare sau dogmatizare ale
sistemului ceauºist, ci sesizeazã ºi confruntãrile din
domeniul teatrului ºi al muzicii.

Lectura acestei cãrþi e una necesarã pentru oricine
din mediul literar ºi artistic, fiindcã deschide o
autoînþelgere a situãrii istorice într-o descendenþã a
formelor, pe care exprimarea le-a luat de-a lungul
vremurilor. De asemenea, cartea repune subtil în atenþie
faptul cã rezistenþa are atât de multe dimensiuni ºi nu
însemnã doar ceea ce de atâtea ori a fost denumit
„rezistenþa prin culturã”.

Revizitarea arhivei

Cãlina Pãrãu
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Lumea virtualã ºi realitatea virtualã pot pãrea
creaþii ale lumii contemporane ºi sunt în general
asimilate de contemporani cãlãtoriei internautice,
însã rãdãcinile acestora sunt foarte îndepãrtate.
Pãtrunderea într-o lume virtualã a existat sub alte
forme încã în perioada de dinainte de Hristos.
Datând aproximativ din anul 20 î. Hr., Villa dei Misteri
din Pompei pune la dispoziþia celui ce pãtrunde acolo
posibilitatea evadãrii într-o altã lume prin tehnica
utilizatã la crearea Marii Fresce. Reprezentãri ale
iniþierii în cultul dionisiac, picturile acoperã pano-
ramic sala la 360°, cu mica excepþie a unei uºi,
înconjurând privitorul din toate pãrþile cu o poveste
desfãºurând o unitate de spaþiu ºi timp. Privitorul
cuprins de extazul ºi entuziasmul ritualului se poate
conecta fizic ºi psihic la imagini, putând sã se
realizeze o imersiune în lumea virtualã dionisiacã.
Oliver Grau (Virtual Art. From Illusion to Immersion,
2003) crede cã este vorba despre un refugiu vir-
tual, dublã poartã de acces pentru zei ºi muritori.

În Evul Mediu apar alte picturi care au calitatea
de a provoca imersiunea privitorului în spaþiul pe
care îl reprezintã. Astfel este Camera Cerbului din
Palatul papal de la Avignon. Apoi, în perioada
renascentistã, un grad mai înalt de imersiune va fi
reuºit de Baldassare Peruzzi prin Sala delle
Prospettive din Vila Farnessina, Roma. Mai
aproape de zilele noastre, secolul 20 aducea
privitorului „Panorama nuferilor” a lui Claude Monet,
dar ºi extinderea ideii de imersiune prin intermediul
altor arte.

Nici în ceea ce priveºte literatura, relaþia cu
virtualul nu este foarte diferitã. Dacã pornim de la
sensul secundar de „posibil” pe care îl are adjectivul
„virtual”, putem considera cã, încã de la începuturile
sale, literatura ºi-a purtat cititorul nu doar spre lumi
imaginare, ci ºi spre lumi virtuale. Din prisma
existenþei fenomenului imersiunii, fiecare act de
lecturã a putut constitui un act de imersiune în
diferite grade, în funcþie de întâlnirea dintre orizontul
scriitorului ºi cel al cititorului. Referitor la utilizarea
termenului „virtual” în relaþie cu literatura, nici
aceasta nu este atribuibilã contemporaneitãþii. În
1938, Antonin Artaud, scriitor ºi regizor francez,
publica la editura Gallimard lucrarea Teatrul ºi dublul
sãu, în care fãcea constant referire la textul dra-
matic pus în scenã ca la o realitate virtualã, unde
asemeni alchimiei, au loc „unificarea ºi emacierea
moleculelor”, pentru a se ajunge la
reconceptualizarea ºi reconstrucþia solidã. Tocmai
despre deconstrucþie ºi reconstrucþie putem vorbi

ºi în cazul mediului virtual/ computerizat – o
alchimie a contemporanului. În zilele noastre, o
remarcã asupra virtualitãþii oricãrui text literar este
fãcutã de cercetãtoarea ºi comparatista Elizabeth
Grosz: „Textul citit se poate afla în spaþiul real, însã
în aceeaºi mãsurã în care ne este astfel
comprehensibil în aceastã stare, poate exista ºi în
starea de virtualitate. Nu trebuie sã aºteptãm
ecranul computerului sau imersiunea în spaþiul vir-
tual; trãim în umbra virtualitãþii sale mai mult sau
mai puþin constant” (Essays on virtual and real
space, 2001).

Literatura ºi mediul virtual

Din punct de vedere al relaþiei dintre literaturã
ºi mediul virtual, aºa cum e perceput în concepþia
contemporanã, în mod special ca mediu internautic,
strict legat de instrumente computerizate, cel mai
vehiculat concept este acela de e-book, noþiune în
relaþie cu suportul editorial ºi spaþiul de circulaþie al
literaturii. Noþiunea de e-book a apãrut iniþial ca o
curiozitate, apoi ca o rãu-prevestitoare a dispariþiei
cãrþii în forma sa cea mai familiarã, editatã pe hârtie,
suportul electronic urmând sã înlocuiascã hârtia,
aºa cum aceasta a înlocuit la rândul ei tãbliþele.
Totuºi, în prezent putem discuta doar despre o
coexistenþã a cãrþii în format electronic, virtual, ºi a
cãrþii pe suport de hârtie.

Mãrturie a necesitãþii contemporane a  acestei
coexistenþe stã unul din simbolurile cele mai
puternice ale dragostei de carte ºi literaturã –
Biblioteca din Alexandria. Reconstruitã în memoria
ºi spiritul enciclopedic al vechii biblioteci antice,
noua bibliotecã este nu doar o bibliotecã a cãrþii pe
suport de hârtie, ci ºi o bibliotecã a virtualului,
posedând o arhivã internet, care cuprinde toate
paginile de internet, încã de la originile sale
contemporane în 1996.

Suportul material al literaturii nu este singurul
care se schimbã în era digitalã, tehnicile de creaþie
se schimbã ºi ele. Scriitorul francez Alexandre
Jardin îºi exprima intenþia de a scrie un roman
destinat în mod exclusiv lecturii în mediul digital,
eventual folosind un set de tehnici de exprimare
specifice. Un alt autor, Matt Stewart, a ales ca
debutul sãu literar în calitate de romancier sã se
desfãºoare pe internet, prin intermediul reþelei de
socializare Twitter, pe care a folosit-o pentru a pub-
lica episodic ºi online romanul sãu The French
Revolution. Motivele pentru care a ales scurtele

Cristina Matilda Vãnoagã

Literaturã ºi virtual



90

mesaje Twitter pentru a aduce publicului cartea sa
sunt, aºa cum mãrturiseºte: dorinþa de a publica
romanul rapid, fãrã a depinde de termenele editurilor
ºi tipografiilor; stilul sãu concis, cuprinzând
propoziþii scurte de circa 140 de caractere, potrivite
ca lungime mesajelor de tip twitter; dorinþa de a
experimenta reacþia cititorilor la fragmentele scurte,
preferate de majoritatea cititorilor internauþi; reticenþa
editurilor de a publica un roman care le-a plãcut,
dar pe care l-au considerat riscant din cauza
limbajului ºi a îmbinãrii de farsã ºi imaginar. Patrick
Modiano, laureatul Nobel pentru literaturã în 2014,
crede ºi el cã tehnologia contemporanã poate duce
la crearea unui nou gen literar, prin dezvoltarea de
noi tehnici de compoziþie.

La polul opus acestei deschideri cãtre virtual
se aflã alte pãreri, care susþin existenþa pericolului
perimãrii tematice a literaturii în corelaþie cu
virtualitatea. Una dintre cele mai cunoscute voci
asupra subiectului, scriitorul Mario Vargas Llosa,
recunoaºte cã el nu poate separa ideea de „carte”
de ideea de „hârtie”, iar tehnologia este o ameninþare
care poate sãrãci conþinutul unei cãrþi.

Salonul literar Facebook

O altã „aventurã” a literaturii în virtual este
aceea a „expoziþiilor” de literaturã digitalã, deschise
atât în spaþii reale, cât ºi în spaþii virtuale. Astfel de
„expoziþi i” faciliteazã accesul publicului ºi
interacþiunea acestuia cu ºi în proiecte multimedia,
la baza cãrora stau opere literare contemporane.
Un promotor al acestui tip de proiecte este Elec-
tronic Literature Organization, care îºi propune
promovarea procesului de creaþie literarã, a actului
de lecturã ºi înþelegerea textului literar în conexiune
cu mediul virtual dinamic.

„Însã cea mai largã expoziþie literarã virtualã
rãmâne cea permanent deschisã prin intermediul
reþelei de socializare Facebook, unde sunt
deschise saloane literare private sau publice ºi unde
cheia pãtrunderii în spaþiul literar depinde de trei
sintagme – condiþie: „log in” (condiþia de a avea un
cont Facebook valabil); „add friend” (condiþia
cunoºtinþei virtuale a celui ce creeazã/ traduce/
publicã literaturã) ºi „join group” (condiþia de a fi
acceptat/ã în grupul care vehiculeazã teme
literare)“.

„Add friend” este modalitatea prin care individul
poate deveni un cunoscut virtual al unui scriitor, a
cãrui paginã privatã o frecventeazã ºi cãruia îi
citeºte postãrile, comentând sau limitându-se de
cele mai multe ori la a apãsa butonul „like”. Un
scriitor are douã opþiuni de existenþã virtualã în
reþeaua de socializare: contul personal, care
permite accesul la postãrile sale din partea a maxim
5.000 de prieteni virtuali ºi pagina de autor, care
permite accesul la postãrile sale a oricãrei persoane
interesate. Am putea spune cã, din punct de vedere
al posibilitãþii de promovare a propriei creaþii literare,
pagina de autor este mai rentabilã. Totuºi, la o
observaþie mai atentã, atunci când un scriitor are

atât un profil privat, cât ºi o paginã de autor, pagina
de autor este mai puþin accesatã, iar postãrile mai
puþin apreciate, singurul motiv fiind probabil
preferinþa vizitatorului de a interacþiona virtual cu
scriitorul ca persoanã privatã ºi nu cu scriitorul ca
persoanã publicã. Cu alte cuvinte, în deschiderea
aproape exhibiþionistã câteodatã a virtualului,
individul cautã o intimitate cu o persoanã care scrie
literaturã, aºa cum nu i-o oferã întâlnirea concretã
de la un eveniment public real. Virtualul creeazã
iluzia unei apropieri ºi a unei aproprieri a unui
fragmenþel din viaþa unui scriitor.

Nu toþi scriitorii folosesc contul Facebook
pentru a îºi aduce textele la îndemâna cititorului.
Tipologia e foarte largã: poetul neconsacrat care
posteazã absolut orice nouã creaþie a sa, poetul
consacrat care îºi alege cu grijã poemele ºi le
însoþeºte de imagini sau muzicã, prozatorul ale
cãrui fragmente postate sunt o plasã de pãianjen
ademenind cãtre textul mare, scriitorul ale cãrui
obsesii tematice rãzbat în imagini vizuale
reprezentative, scriitorul care anunþã pe contul sãu
doar evenimentele la care va fi prezent ºi, ulterior,
le face o prezentare printr-o galerie foto însoþitã de
comentarii ºi scriitorul a cãrui paginã Facebook nu
conþine nimic din creaþia sa.

„Join group” este sintagma care conduce la
integrarea într-o comunitate cu interese similare.
Grupurile literare tind sã se claseze în douã mari
categorii. Prima categorie este aceea a grupurilor
unde se publicã unele creaþii personale de o valoare
incertã ºi care în general sunt apreciate de persoane
aflate în aceeaºi posturã/ imposturã literarã.
Comentariile nu au niciun criteriu legat de tehnica
de compoziþie, ci se limiteazã la o serie de adjec-
tive apreciative a valorii literare ca: „superb”,
„minunat”, „special”, „deosebit” etc. A doua
categorie este aceea a grupurilor unde se
recomandã lecturi considerate interesante ºi se fac
recenzii care nu aparþin criticii literare consacrate.
Uneori editurile sunt membre ale acestor grupuri
pentru a promova noile apariþii.

Editurile sunt cele care beneficiazã din plin de
posibilitatea de marketing pe care reþeaua
Facebook o oferã. Mai toate editurile au conturi ºi
pagini publice, grupuri ºi comunitãþi pentru cititorii
sãi, unde se vehiculeazã toate modalitãþile de
fidelizare a clientului: întâlniri virtuale cu scriitorii,
sondaje de opinie, concursuri cu premii etc.

Mediul reþelei de socializare nu este scutit de
tarele sale (cum ar fi politicile de confidenþialitate,
care impun atenþie mãritã asupra conþinutului postat
sau posibilitatea interpretãrilor unor postãri, care îºi
pierd sensul original scoase din contextul virtual al
publicãrii), însã rãmâne un instrument de market-
ing al literaturii, dacã este dorit a fi utilizat astfel,
pentru cã, prin numãrul de utilizatori Facebook ºi
zonele geografice întinse în care aceºtia locuiesc,
am putea spune cã Facebook e o zonã unde „toatã
lumea te aude când strigi”.
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Mãrturisire

Mã locuieºti cu tot trecutul tãu
de apã clocotitoare de munte.
Sunt posedat de el
ca bârlogul de puii de vulpe.
Nu ºtiu de sunt statornic în nestatornicie
când se zideºte alt turn, altã istorie
ºi când rãmân numai formã, iar tu
devii tot mai mult chenarul ce mã conþine.

Un strop de ploaie stingherã

Dintre tot ceea ce mi-a locuit tinereþea,
maturitatea ºi senectutea,
ceasul de glorie, înfrângerile fragile,
victorie ai rãmas numai tu.
O potecã trecând peste muntele
în care se înfige soarele
înainte de a îngropa
liziera de spini
ºi pãºunea pãscutã de turmele rare
ale unui pãstor rãstignit.
Rãmâi un strop de ploaie stingherã
pe un geam rãvãºit.

În Alpi

Cadavre de rãzboinici uitaþi
ascunde istoria
un continent îngheþat.

Se lumineazã doar vara
sub soarele nefericit
de nou început de mileniu.
Prind viaþã atunci
milioane de umbre stinghere
sub drapelul nou al bãtãliei
prinse în insectarul
translucid al gheþii mereu în derivã.

Sicilia

Un burete nesfârºit
acoperã albastrul marin, îl împinge
la marginile tot mai întinse
ale unui pãmânt osândit.

Norii istoriei
macinã aerul, devin iarãºi negri
peste o mare bãtrânã asaltatã
ºi ciuruitã de navele disperãrii.
În gardul de sârmã ghimpatã
al algelor
înfloreºte carnea moartã
pe care nimeni nu vrea sã o vadã.

ªtefan Damian

Ploaia de iulie

Stai sub ploaia de iulie
ca sub umbrela unei ciuperci
melcii mimetici.
Te-ai ascunde de tine,
te-ai dãrui înþelept
dar te pãtrunde
îndoiala picãturii de ploaie.
Te strãbate mult prea uºor
lumina opacã a unei zile
identicã pânã la disperare
cu cea precedentã.

Rana soldatului

S-a vindecat de mult
rana soldatului din Primul rãzboi mondial.
Ori l-a rãpus
ºi i s-a topit pânã ºi amintirea.
Doar, uneori,
când un vraci spulberã cartea istoriei
cu o baghetã a binelui-rãului
ea se deºteaptã ºi redevine,
o despicãturã în care zace trecutul
ºi se insinueazã crud viitorul.
O ranã
în care e prins
ca într-o hainã pe care nu a ºtiut
cum s-o îmbrace.

Joc final

Îngeri de sticlã zburau peste maidan.
Se prãbuºeau la pãmânt,
se ridicau cu violenþã
dar cerul rãmânea mereu neprimitor.
Copilul voia sã îi prindã
ca pe niºte cocoºi,
sã-i jupoaie de pene,
sã ºi le lipeascã pe trup, sã poatã zbura.
Nu ºtia
ºi nici nu avea sã ºtie vreodatã
cã viaþa lui era numai zbor
fãrã întoarcere.
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Pe linia de gândire teoreticã ºi istoricã a artei
din ultimele decenii, abordarea vizualului prin
intermediul ºi din perspectiva detaliilor scoate la
ivealã ceea ce altfel nu ar fi vizibil. În studiile sale
de istoria artei, Daniel Arasse aratã cum un
anumit detaliu, decupat din ansamblu, extras din
întreg, pune sub semnul întrebãrii categoriile fixe
ºi interpretãrile (considerate) definitive ale istoriei
artei.

În tabloul lu i Francesco del Cosa
(Bunavestire din 1470), într-un palat somptuos,
un melc strãbate spaþiul dintre arhanghelul Gabriel
ºi Maria. Prezenþa melcului se preteazã la multe
interpretãri simbolice, melcul ca simbol al fertilitãþii,
melcul ca sugestie a duratei mari de timp care a
trecut de la alungarea din Paradis pânã la
împlinirea promisiunii de mântuire, dar toate
aceste interpretãri rãmân incomplete. Privitorul
interogheazã, reflectã, revine ºi, dintr-o datã, vede.
Melcul fixeazã locul prin care privirea privitorului
pãtrunde în tablou. Nu ne spune ce trebuie sã
privim, ci cum sã privim ceea ce vedem. Din
punctul de vedere al construcþiei perspectivei,
melcul apare ca o anomalie, ca o deviaþie. Astfel,
ne atrage atenþia cã nu trebuie sã cãdem pradã
iluziei, aparenþei a ceea ce vedem. Anomalia
prezenþei melcului care nu se supune legilor
perspectivei face semn privitorului. Reclamã o
dezbãrare a vederii de ceea ce ºtie ºi îi produce
un ºoc: existã o rupturã între ceea ce privitorul
vede ºi ce i se dezvãluie privirii. În acest moment
de rupturã, invizibilul scurtcircuiteazã vederea.

Pentru Arasse detaliul reprezintã un loc al
experienþei care nu este secundar, decât la o primã
vedere. În acest loc al experienþei vom regãsi
anomalia, ceea ce nu funcþioneazã în coerenþa
întregului, ceea ce produce o rupturã, distanþa,
falia în ceea ce vedem ºi în ceea ce nu vedem.
Ceea ce îl singularizeazã pe Arasse în domeniul
istoriei artei este capacitatea sa de a integra
emoþia în metoda sa de lucru. Fiind, evident,
subiectivã, emoþia este privitã cu suspiciune de
istoricii de artã tradiþionali, iar o abordare care sã
o integreze sau care sã o asume nu ar avea cum
sã constituie în demersul ºtiinþific al cercetãrii
istoriei artei o metodã de încredere. Am subliniat
ideea de ºtiinþã a artei pentru cã acesta este
punctul esenþial în care Arasse se desparte de
tradiþia studiului istoriei artei ºi se integreazã în
linia deschisã de Aby Warburg, continuatã apoi
pânã în prezent de Hubert Damisch ºi Georges

Didi-Huberman. Arasse nu doar se opreºte asupra
acestei emoþii, aºa cum, de altfel, ºi Roland Barthes
o face în ultima sa carte din 1980, Camera
luminoasã. Însemnãri despre fotografie, ci cautã
sã o valorifice, sã o înþeleagã, sã o analizeze ºi sã
o integreze în demersul sãu analitic ºi interpretativ.
Acest demers urmãreºte sã localizeze sau sã
identifice ce anume suscitã emoþia. Rãspunsul pe
care îl descoperã autorul este invizibilul. Ceea ce
nu vedem devine generator al emoþiei. Ce anume
mã determinã, se întreabã autorul, sã mã opresc
în faþa unei opere de artã? “În ceea ce mã priveºte,
pentru cã nu existã, desigur, o regulã generalã, aº
spune cã este sentimentul cã în acea operã existã
ceva care gândeºte, care gândeºte fãrã cuvinte.
Eu vorbesc ºi scriu, gândesc prin cuvinte, ele se
cautã, se exprimã, iar o picturã gândeºte într-un
mod non-verbal. Unele picturi mã atrag, mã
þinuiesc, mã opresc, îmi vorbesc ca ºi cum ar avea
sã-mi spunã ceva, când în fapt ele nu-mi spun
nimic, ºi este aceastã fascinaþie, aceastã aºteptare
care mã opreºte ºi mã þintuieºte.” (Daniel Arasse,
Histoires de peintures, Paris, Denoël, 2004, p. 21-
22). În interpretarea operelor de artã, Arasse
exploreazã relaþia triadicã dintre autor, imagine ºi
privitor, observând cum prin intermediul detaliilor
se produce trecerea dintre spaþiul tabloului cãtre
spaþiul privitorului. În acest pasaj, în aceastã
comunicare ce se stabileºte la nivelul tabloului între
imagine ºi privitor, detaliul produce o rupturã, un
dezechilibru în coerenþa imaginii, ceea ce deschide
posibilitatea interpretãrii invizibilului. Invizibilul este,
în viziunea lui Arasse, cel care comunicã timpul
narativ. Prin el existã la nivelul vizualului o integrare
completã a elementului temporal. Existã o
temporalitate care se desfãºoarã într-o imagine, iar
acest timp narativ este comunicat prin ceea ce nu
se vede, prin ceea ce se aflã în hors-champ, în
afara cadrului, prin ceea ce uneori se ascunde sau
se sustrage privirii. Prin urmare, invizibilul este
purtãtor de sens. Sensul nu se opreºte la nivelul
imaginii, ci continuã în invizibil, în ceea ce e ascuns
sau se aflã în prelungirea a ceea ce vedem.

Daniel Arasse propune o istorie a artei care
se opune generalizãrilor ºi respinge categoriile
uniforme ºi uniformizante ale istoriei stilurilor,
precum ºi reducþiile iconologiei. Toate acestea în
schimbul unei preocupãri pentru neuniform ºi
neconform, al unei atenþii îndreptate asupra cazurilor
singulare, iregularitãþilor, excepþiei, al cãror efect
este o lecturã mai apropiatã de opera de artã.

Aura Poenar

Detaliul ca formã de
interpretare a

invizibilului
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Departe de a cãdea în capcana unor interpretãri
subiective sau impresioniste, aceastã acuitate a
percepþiei ºi sensibilitãþii interpretative este
valorificatã în contextul unei vaste erudiþii. Unul
dintre studiile sale cele mai relevante în acest sens
este un exerciþiu de reconsiderare a istoriei artei
prin prisma detaliului. Daniel Arasse nu propune
însã în cartea sa o istorie propriu-zisã a detaliului
(Le Détail. Pour une histoire rapprochée de la
peinture, (1992), Flammarion, Paris, 1996).
Aceasta ar fi imposibilã din punctul sãu de vedere.
În mare mãsurã, travaliul sãu se produce dintr-o
perspectivã mai degrabã istoricã decât teoreticã,
dar fãrã ca aceastã ultimã dimensiune sã fie
absentã, ea fiind practic inevitabilã ºi absolut
necesarã. Miza acestei cãrþi este o cartografiere
a detaliului, o inventariere a incidenþelor ºi
ocurenþelor acestuia, trecând prin diferite perioade
istorice ale picturii, prin diverse ipostazieri ºi
raportãri la detaliu sau la operã, vizavi de
problema gustului ºi modul în care singularizarea
detaliului devine element mirabil sau damnat al
unei opere de artã. O istorie ar presupune o
trecere în revistã cronologicã a detaliului în
picturã. Ceea ce Arasse îºi propune este sã
gãseascã rãspunsuri la întrebarea care se pune
în jurul rolului pe care l-a jucat detaliul în istoria
picturii. Distincþia dintre detaglio ºi particolare
delimiteazã de la bun început sfera de interes ºi
analizã în abordarea sa. Detaliul (detaglio) este o
urmã, o incidenþã, o amprentã a trecerii, a
prezenþei autorului (pictorului) în pictura sa, spre
deosebire de elementele ce þin de construcþia ºi
asamblajul tabloului într-un tot unitar, finit.
Particolare constituie elementele de îmbinare ºi
omogenizare a produsului final. Detaliul se
evidenþiazã printr-o distanþare pe care o manifestã
în raport cu restul operei ca ansamblu indivizibil,
semnalând o dimensiune (discretã, chiar dacã
aceasta poate fi foarte incisivã) exterioarã,
secundarã (dar nu în sens ierarhic) a unei
prezenþe latente sau ascunse care, sugereazã
Arasse, nu mai poate fi trecutã cu vederea de nici
o analizã. Pentru cã, o datã observat, detaliul
persistã. Nu pot evita sã îl vãd din nou, ceea ce
înseamnã cã eu, ca privitor, am fãcut într-un anumit
punct o alegere diferitã. Am ales sã vãd acel detaliu,
sã mã opresc asupra lui, sã mã las ghidat, orientat,
purtat de el. Am ales sã deschid un cadru. Detaliul
astfel înþeles se apropie de funcþionalitatea
parergonului în interpretarea lui Derrida, dar ºi de
ocurenþa punctum-ului în fotografie, teoretizatã de
Barthes. Dincolo de aspectele tehnice legate de
modul în care artistul îºi gândeºte ºi îºi realizeazã
compoziþia, de modul în care alege sã îºi monteze
cadrul, sã îºi plaseze subiectul în acest cadru ºi
dincolo de prezenþa ºi de gesturile pe care le
transmite acesta, privitorul e interpelat de o
dimensiune a hazardului ce se sustrage oricãrui
control ºi care astfel bruiazã omogenitatea (vizualã,
temporalã, narativã) a imaginii. Acolo unde Barthes
“localiza” rana, fisura prin care se produce punc-

tum-ul ca fenomen volatil, fãrã o prezenþã concretã,
viziunea lui Arasse adaugã o nuanþã importantã.
Aceastã vizualitate care afecteazã privitorul, care
produce asupra acestuia un efect ce nu se mai
desfãºoarã în perimetrul strict (vizibil) al semanticii
imaginii, este locul imperceptibil al unei fracturi, al
unui clivaj în imagine. Acest clivaj nu se produce
(aºa cum credea Barthes despre punctum)
subiectiv ºi capricios, ca ºi  cum ar fi deschis sau
proiectat de ochiul privitorului (ºi în acest fel punc-
tum-ul ar exista doar în funcþie de fiecare observator
în parte). Privitorul mai degrabã se simte vizat,
interpelat de o imagine care, prin detaliile care
tulburã sau bruiazã coerenþa întregului, se
reconfigureazã mereu temporal ºi narativ. Existã
însã un pericol, un risc în modul în care acest
detaliu e asimilat, manevrat sau chiar manipulat.
Pentru un istoric al artei care ºi-ar însuºi aceastã
muncã de identificare, trasare ºi eºalonare, detaliul
va fi automat descifrat, etichetat, integrat în întregul
omogen ºi unitar al operei. Astfel, o datã anulatã
rezistenþa intrinsecã pe care acesta o opunea
lecturii obiºnuite, detaliul ar putea fi etichetat, arhivat
ca atare ºi redus automat la un grad de normalitate,
de banalitate chiar. Apariþ ia, prezenþa sa
simptomalã, singularã se estompeazã, dispare în
momentul în care detaliul ajunge sã se integreze
în mod armonios în sistemul de semnificaþii pe care
istoricul îl construieºte cu scopul de a rezolva
enigma reprezentãrii, de a integra tabloul ca un tot
coerent într-o interpretare privilegiatã. Surpriza
acestor detalii este automat anihilatã, ºtearsã. Aici
intervine necesitatea teoriei care sã deschidã ºi sã
multiplice unghiurile de abordare, nu disjunctiv, ci
în simultaneitate. Rolul ºi apanajul teoriei în studiul
istoriei artei este tocmai acela de a evita un
asemenea scenariu de reducere ºi uniformizare, o
asemenea închidere de dragul echilibrului ºi al
coerenþei, inclusiv din punct de vedere metodologic.
În acest sens, ne aflãm în interpretarea artei într-un
spaþiu în care, dupã Carl Einstein “imaginile îºi
pãstreazã forþa activã doar dacã sunt privite ca
fragmente care se dizolvã în momentul în care se
produc, sau care se descompun rapid, aºa cum o
fac organismele vii, fragile ºi muritoare. Imaginile
pãstreazã un sens doar dacã sunt considerate ca
surse de energie ºi intersecþii ale unor experienþe
decisive […]. Operele de artã îºi gãsesc adevãratul
sens doar datoritã forþei insurecþionare pe care o
conþin.” (Carl Einstein, Georges Braque, Paris, La
Part de l’Oeil, 2003). Detaliul, anomalia se aflã dacã
nu în margine, atunci într-un spaþiu de trecere, care
deschide astfel spaþiul tabloului cãtre cititor, îl
interpeleazã pe acesta, îl provoacã sã vadã altfel
ºi îl face sã înþeleagã cã, deºi vede o imagine, îi
poate scãpa tocmai esenþa a ceea ce e de vãzut,
a ceea ce ar trebui sã caute privitorul în tablou,
ceea ce Arasse numeºte “emergenþa invizibilului
în câmpul vizual”. Arasse gândeºte opera de artã
în termenii unei necesare observaþii. Poziþia unei
pretenþii de ºtiinþificitate în cunoaºterea artei, de
care Arasse se delimiteazã mereu în abordarea
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sa, gestioneazã relaþia dintre privitor ºi opera de
artã în termenii unei analize, ai unui studiu obiectiv
ºi necesar. Istoricul tradiþional priveºte opera de
artã fãrã sã o observe, iar relaþia dintre privitor ºi
operã este, în acest fel,  una pasivã, de
contemplaþie, nu o acþiune (necesar) activã, mereu
mobilã, de dialog, de observaþie. Învãþând sã vedem
ceea ce privim, înþelegem cã relaþia privitorului cu
opera de artã este una de dialog continuu, de
permanentã repoziþionare.

Noile întrebãri ºi problematici pe care le ridicã
arta în gândirea contemporanã ºi formele pe care
aceasta le interogheazã ºi le ia nu îºi mai gãsesc
rãspunsul în reþetele deja formulate ale tradiþiei, ale
dogmei care exercitã o anumitã constrângere a
libertãþii de miºcare, o anumitã violenþã, un fascism
(ar spune Walter Benjamin) faþã de orice intruziune

a noului care vine sã punã sub semnul întrebãrii,
sã rãstoarne ordinea convenitã, prestabilitã prin
tradiþie. O revoluþie prin intermediul artei, în spaþiul
artei trebuie – aºa cum susþine Carl Einstein – sã
reconfigureze realul, aºadar presupune în primul
rând capacitatea de problematizare, de a pune noi
întrebãri pentru a primi noi rãspunsuri, nu de a
frecventa ºi tatona aceleaºi zone de interogaþie ºi
analizã, de a învãþa sã îºi demonteze ºi
deconstruiascã mereu perspectiva pentru a învãþa
sã punã noi întrebãri, sã ridice noi probleme. O
revoluþie care rãstoarnã sistemul echilibrat,
cartografiat al spaþiului de creaþie ºi debusoleazã
reperele, aºa cum în diverse puncte ale evoluþiei
lor o trãiesc ºi pictura, ºi fotografia, ºi
cinematografia, ºi literatura, ºi istoria artei ca
disciplinã.

din prezent spre trecut, ci întinde un arc, al idealitãþii ºi
speranþei, însã, spre viitor; profesorul Bazil Dumitrescu
adaugã destinului personajului sãu, unde adunã,
cum s-a vãzut, fapte ºi trãsãturi ale lui Corneliu
Coposu, proiecþia unei dorinþe care nu se va fi împlinit
dupã 1990. Protagonistul, rãpus de un cancer la
plãmîni, nu poate schimba soarta þãrii: „Trei ani a
mai trãit Octavian Cadar. A reînfiinþat Partidul Naþional
Þãrãnesc. A devenit repede personalitatea cea mai
respectatã a vieþii publice ºi autoritatea lui creºtea
necontenit. [...] Dar s-a lovit ºi de valuri de urã, a
avut de îndurat campanii de denigrare, cînd a fost
fãcut turnãtor, colaborator al Securitãþii, acuzat de
cîte ºi mai cîte. A trecut peste toate. A candidat
pentru preºedinþia þãrii la alegerile din 1992 ºi le-a
cîºtigat în faþa unui fost demnitar comunist. [...] Dupã
moartea sa, s-au refãcut alegerile ºi a cîºtigat rivalul
sãu, activistul de partid convertit la democraþie. Þara

a intrat într-o stare ce ar fi putut fi rezumatã prin
termeni ca: somnolenþã, bãltire, stagnare, eclipsã.”

Punct ºi de la capãt e unul dintre primele romane
din stricta noastrã actualitate literarã.

(urmare din pag. 78)

Aurelius ªorobetea

CUVÂNT FÃRÃ SEAMÃN?

              „În limba noastrã, (...), cuvântul <inimã>
               nu-ºi gãseºte nici o rimã. Sã fie pentru noi,
               românii, inima o realitate fãrã seamãn?“
                                                              Lucian Blaga

De-o viaþã m-ai tot apãsat... apãsare la inimã,
neliniºte neagrã, coroanã de spini ce înspini-mã.

De-o viaþã m-ai tot mângâiat... mângâiere la inimã,
iubire duioasã ce rãnile-mi vindeci ºi-alini-mã.

A voastrã-nfruntare o simt în bãtaia-mi de inimã...
sãltând ºi cãzând în frecvenþã, din maximã-n minimã.

Scrisori parfumate (detaliu)
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In memoriam

 Aurel Curtui
(1934-2014)

Ne-a pãrãsit la început de august 2014, la
vîrsta de 80 de ani, Aurel Curtui, profesor de înaltã
distincþie al Facultãþii de Litere a Universitãþii clujene,
dascãl de vocaþie, strãlucit reprezentant al anglisticii
din România, autor de cãrþi ºi manuale, care a
pregãtit numeroase generaþii de studenþi.

Profesorul Aurel Curtui a creat, prin talentul
ºi strãdaniile sale, o seamã de angliºti de

prestigiu ºi a însufleþit
s tu d i i l e  în  d omen iu l
shakespeareologiei ºi
iluminismului englez din
România. El a fost un
model de urmat nu nu-
mai din Cluj, ci ºi din
întreaga þarã. Printre
publicaþiile sale cea mai
importantã este Hamlet
în România, carte de
referinþã, deschizãtoare
de drumuri ºi creatoare
de stil în domeniul cer-
cetãrilor asupra recep-
tãrii operei lui Shakespeare
în þara noastrã, aflatã în
atenþia teatrologilor, a

istoricilor literari ºi a criticilor.  Acesteia i se adaugã
alte cãrþi ºi manuale, precum ºi numeroase articole
publicate în reviste ºtiinþifice, literare sau de culturã.
Aurel Curtui a participat la conferinþe naþionale ºi
internaþionale, în cadrul cãrora a promovat cu
consecvenþã ideile ºcolii anglistice clujene.

Aurel Curtui a fost un dascãl de excepþie.
Generaþii în ºir de studenþi, cadre didactice, angliºti
ºi colegi de la Facultatea de Litere vor pãstra vie
amintirea cursurilor sale ºi a contribuþiei sale
ºtiinþifice. Fenomenul nu poate fi rupt, desigur, de
intuiþiile lui fecunde ºi de logica gîndirii sale.

Înainte de toate, însã, Profesorul Aurel Curtui a
fost un om de o corectitudine, modestie ºi sobrietate
exemplare, care impunea prin calmul înþelegerii. El a
introdus o þinutã în relaþiile cu ceilalþi, un mod de
abordare bazat pe francheþe, exigenþã ºi distincþie.

Dupã pensionare, Aurel Curtui a continuat sã
se intereseze, ca ºi înainte, de problemele catedrei,
chiar dacã ºi-a redus sensibil prezenþa în facultate.
Deºi în activitatea sa publicisticã ºi de cercetare
nu au existat hiatusuri, am avut, totuºi, un senti-
ment al retragerii sale.

Pentru întreaga sa activitate, pentru contribuþia
sa în domeniul studiilor shakespeariene ºi pentru
dedicaþia sa faþã de comunitatea academicã îi
datorãm profesorului ºi colegului Aurel Curtui
omagiile noastre ºi îi aducem un prinos profund.

                                  ªtefan Oltean R
od
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La trecerea unui sfert de veac de la revoluþia
românã anticomunistã ºi anticeauºistã, unele
întrebãri despre desfãºurarea ei rãmîn încã
necunoscute sau stau închise între coperþile
dosarelor procurorilor. În lipsa unor afirmaþii
acceptate de toatã lumea, literatura a preluat
nedumeririle, dîndu-le rãspunsuri specifice, de
pildã la întrebarea cum s-a nãscut anticomunismul
sau cum s-a revãrsat în stradã anticeauºismul.
Dar rãspunsurile literaturii nu le pot înlocui pe cele
care lipsesc din dosarele cauzei, fiindcã în ele este
infuzat factorul imaginar, care nu accede la tonul
rãspicat care trebuie adoptat. Sã vedem astfel
douã rãspunsuri l i terare la aceste teme
complementare, fiindcã ceauºismul s-a nãscut din
comunism, iar respingerea lor are o unicã
explicaþie de fond: antiumanismul lor.

De la „a exista” la „a fi”

Cînd ne-a pãrãsit Nicolae Florescu, nu numai
istoria noastrã literarã a fost lipsitã de aportul
unuia dintre cei mai importanþi slujitori ai ei, ci ºi
practica ziaristicã a fost vãduvitã de un animator
condus de principii le ferme ale probitãþ i i
profesionale. Prima lui apariþie editorialã postumã
– Vintilã Horia între „ieºirea din a exista ºi intrarea
în a fi” – este o demonstraþie a îmbinãrii celor douã
tendinþe din întrega sa act ivitate, într-o
excepþionalã mãrturisire documentarã. Prin Vintilã
Horia, el se construieºte ºi se demonstreazã pe
sine, argumentîndu-ºi credinþa sa militantã, aceea
a necesitãþii ieºirii din „a exista” pentru a putea
pãtrunde în „a fi”, gãsind în Vintilã Horia un scriitor
intransigent, care spune lucrurilor pe nume, autor,
printre altele, al scrierii pamfletare Mai bine mort
decît comunist.

Între autorul cãrþii ºi eroul ei existã o atitudine
simpateticã, dezvoltatã cu parcimonia ºi sistemul
istoricului l iterar. Una dintre dimensiunile
fundamentale ale acestei atitudini comune este
anticomunismul, care, în destinul autorului
monografiat, „a marcat o jumãtate de veac de
existenþã româneascã trãitã febril, în izolare ºi
suferinþã, într-un cu totul alt orizont spiritual decît
cel specific etniei, situat la celãlalt capãt al
continentului, dupã peregrinãri ºi sacrificii
disperate, consumate pe alte meridiane ale lumii”.
Nu întîmplãtor acest capitol poate fi citit ºi ca
Introducere, el poartã titlul caracteristic de Biruinþã
prin suferinþã, care pentru Vintilã Horia înseamnã

„o semnificativã probã moralã, o inestimabilã
valoare a umanului, aspirînd spre atingerea
prototipului sãu metafizic, un reper superior al
evadãrii din timpul istoric perisabil ºi al înscrierii
într-o duratã sacrã, specificã înseºi tradiþiei
mioritice care ne defineºte”.

Se ajunge astfel la experienþa ºi trãirea
exilului de cãtre autorul cãrþii Dumnezeu s-a
nãscut în exil, explicat afectiv de cãtre autorul
însuºi: „exilul desemneazã un spaþiu al cunoaºterii
prin intermediul durerii, al suferinþei ºi a tot ce
presupune o despãrþire. Aºa, s-ar putea constata,
a început sã se schiþeze în mine cunoaºterea
acestui spaþiu al exilului, ce existã în fond în toate
roamnele mele”, explicat astfel de cãtre autorul
monografiei: ”Vintilã Horia ºi-a conceput destinul
de pribeag silit la pribegie ca pe o formã de
necesar sacrificiu pentru salvarea valorilor
spirituale naþionale, redobîndind convingerea
încrederii într-un misionarism românesc, ca fidelã
cumpãnã între haosul rãsãritean al <barbariei>
comuniste, dominat de modelul opresiv al hoardei
asiatice, rãvãºind ºi strivind aºezãrile civilizaþiei,
ºi perimarea dramaticã, în indiferenþã ºi
inconºtienþã, a idealurilor existenþiale ale unui
Occident deteriorat de anti-creºtinism”.

Proba exilului este o formã fermã de oponenþã
la comunism, la loviturile pe care autorul le-a primit
în þarã „în ceasul întunecat al terorii proletcultiste,
cãutîndu-se a i se stigmatiza numele ºi activitatea
profund româneascã”. „Scandalul Goncourt”,
manevrat de regimul dejist de la Bucureºti, ca ºi
refuzul de a prelua atelierul lui Brâncuºi, lãsat prin
testament statului român, sau nesusþinerea oficialã
a lui Lucian Blaga de a primi premiul Nobel sunt
exact denumite „acte securiste antinaþionale”. În
cazul lui Vintilã Horia, s-a perpetuat acuza de
gazetar fascist,  iar atacul l-a declanºat
L’Humanité, sub influenþã moscovitã. Întrega lui
activitate a fost pusã sub semnul unei „odioase
calomnii”, s-a procedat atunci dupã formule
securistice: „Sistemul frazelor scoase din context,
al cuvintelor condamnate ºi <elaborarea> pe baza
identificãrii lor ca etichete ideologice reprezintã o
modalitate mult uzitatã de aceºti procurori
<internaþionaliºti> ai apãrãrii sclavagiste a
<drepturilor omului> ºi nici dupã mai bine de o
jumãtate de veac societatea contemporanã n-a
scãpat de ruºinoasa procedurã a acuzaþiilor din
senin, cultivate la noi încã din 1944 de grupul
respectiv, antiromânesc, al Anei Pauker ºi al

Douã modalitãþi
literare
anticomuniste
Titu Popescu
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coreligionarilor ei ºi prelungite apoi, cu o
încãpãþînare sistematicã – expresie a imposturii
ºi a agresivitãþii semidocte – pînã în zilele noastre”.
Un exemplu al agresivitãþii de acest fel, de astãzi,
este dat în carte cel al Martei Petreu, care îl
citeazã în Apostrof pe romancier printre intelec-
tualii interbelici revendicaþi de la miºcarea
legionarã.

Se creioneazã, în aceste pagini de început,
portretul moral al lui Vintilã Horia, în jurul
dimensiunii fundamentale a personalitãþii sale,
atitudinea anticomunistã. Pentru a supravieþui ar-
tistic, în limitele exilului românesc, a urmãrit
resincronizarea sa „unui mod specific de a
percepe lumea la capacitatea plasticã, la bogãþia
coloristicã a unui stil ce vãdeºte, dincolo de de o
excepþionalã ºi impecabilã construcþ ie
intelectualã, o continuã, permanentã strãdanie de
recuperare a valenþelor arhaice, a subtilitãþilor
simbolice, a viziunilor mitice ale unei culturi în
spaþialitatea cãreia universul interior al scriitorului
se integreazã organic”. Limba, pentru scriitor,
„implicã ºi o perspectivã modelatoare a conºtiinþei,
o viziune existenþialã imprimatã în sonoritatea
cuvintelor, o expresivitate a rosturilor fiinþei”,
ducînd la credinþa „fiinþãrii prin verb /.../, ce nu-i
altceva decît un blestem al destinului”.

Atitudinea sa transpare clar din paginile
jurnalului, în care predominã „limpezimea, dar ºi
eleganþa frazei ºi a selectãrii evenimentelor”, cu
scopul neuitãrii în lupta sa cu timpul ºi reieºind
din dramatismul condiþiei sale scriitoriceºti. Din
punct de vedere strict literar, recursul la jurnal
conferã naraþiunii valenþele autenticitãþii, în
consens cu predominanþa prozei româneºti din
þarã de dupã 1930 ºi pe care, alegînd un subiect
roman în Dumnezeu s-a nãscut în exil, o opune
barbariei comuniste, asemenea scriitori lor
sovietici disidenþi, care „cautã sã argumenteze
fãrã nicio concesie modul în care, pierzîndu-ne
ºansa credinþei, ne pierdem  metodic chiar
umanitatea”. În jurnal este denunþatã barbaria
instauratã o datã cu „invazia ruseascã”, cea care
a determinat ºi ruperea sa existenþialã de þara
cãreia îi aparþine – „spaþiul meu dintotdeauna”.
Conºtient izarea acestor date obiect ive ºi
puternicul lor reflex subiectiv au determinat ieºirea
din „a exista” pentru a cîºtiga pe „a fi”, adicã
treapta superioarã a existenþei, care asumã
implicarea.

Exilul anticomunist al lui Vintilã Horia este
rãspunsul lui tenace la provocãrile venite de acasã
– înscenarea ce „se amplifica în categorisirea de
tip caghebist sau cominternist ºi prin intrarea în
scenã a altor agenþi disponibili” ºi el s-a format
prin terorizarea vieþii lui de zi cu zi. Întreg jurnalul
reflectã conºtientizarea exilului ca formã politicã
de total refuz al comunismului (scrie el: „Ura între
oameni, frig ºi mizerie, asta se ascunde sub for-
mula <lumina vine de la rãsãrit>, pe care
intelectualii noºtri o agitã prin gazete”). Chiar
plecarea lui în America Latinã era însoþitã de ideea

cã Europa este pe cale generalizatã de
comunizare, pentru a sufla astfel, cum se exprimã
Nicolae Florescu, un „aer respirabil peste o lume
îmbîcsitã”.

În exil fiind, scriitorul sesizeazã procesul gene-
ral care s-a fãcut de „minimalizare a spiritualitãþii
popoarelor supuse comunismului sub ocupaþia
invadatoare a Moscovei”, observînd tendinþele
„expansioniste maniacale” ale Rusiei. El se va
ralia poziþiei formulate de Mircea Eliade a
„rezistenþei prin culturã”, pentru „salvarea limbii
române de la slavizarea ei, combaterea manipulãrii
propagandistice a adevãrului în expunerea istoriei
naþionale ºi o perspectivã internaþionalistã în
determinarea ºi impunerea specifice universului
spiritual al latinitãþii”. În acelaºi timp, pentru
scriitorul român exilat s-au elaborat în þarã o serie
de etichetãri total nejustificate, care dovedesc doar
dobitocia celor care le-au lansat („Mentalitatea
etichetãrilor gratuite sau inventate acþiona astfel
fãrã justificare juridicã la nivelul securistic
denunþat, urmãrind sã anuleze realitatea ºi sã
modifice cursul istoric desemnat propagandistic,
cãci realitatea se dovedea a fi acolo una profund
anticomunistã”).

La fel, Vintilã Horia îºi asumã gîndirismul
românesc ºi reabilitarea Gîndirii, ceea ce ”infirmã
polemic propagandismul deformator stalinian al
falsificãrilor istoriografice paukeriste ale ideologiei
comuniste de provenienþã covîrºitor
antinaþionalã”. Tot astfel, el are dreptate cînd
constatã rezistenþa „în faþa intenþiei ocupaþiei
samavolnice ruseºti, aceea de a rusiza limba ºi
cultura românã”, scriind explicit: chirilicele „nu au
nici un fel de legãturã organicã cu spiritul
românesc ºi au dispãrut din mijlocul nostru în ziua
cînd alfabetul latin le-a înlocuit” ºi cã „existã o
literaturã ºi o presã în limba românã dincolo de
frontiera noastrã rãsãriteanã, dar nu existã nici o
limbã, nici o literaturã, nici o  presã ruseascã între
frontierele noastre” ceea ce aratã cã  aceastã
luminã „ a venit mai degrabã de la apus”.

Cei vizaþi de atitudinea pamfletarã a lui Vintilã
Horia sunt, desigur, ruºii, veniþi cu „toatã seria de
minciuni propagandistice – revoluþie mondialã,
paradis terestru, pace, libertate”, toate fiind
nãscociri ale unui „universalism utopic”. ªi alþi
scriitori români gîndeau acelaºi lucru, de pildã
V.Voiculescu, prezentat cu pseudonim într-o
antologie literarã din exil, numele lui real neputînd
fi divulgat, din cauza regimului terorist din þarã ºi
pentru a putea astfel supravieþui „propagandei
acaparatoare soviet ice”. Referindu-se la
universalitatea operei lui Eminescu, scriitorul
Vintilã Horia vine din nou în contradicþie cu
cenzura comunistã de la Bucureºti, cea care
„anuleazã valori le naþionale ale creaþiei
eminesciene”, rupîndu-l pe poet de „afirmarea
consecventã a idealului naþional”. Despre Ion al
lui Liviu Rebreanu spune cã ar putea alimenta
„logica sterilã a jefuitorilor comuniºti ai patriei,
nãvãliþi din stepa sovieticã sau horthistã la Dunãre
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ºi Carpaþi, cu intenþii evidente de a ne dezmoºteni
ºi a ne prelua în mod sadic bogãþiile, nu numai ale
subsolului”. În þarã, crede scriitorul român exilat,
se pract icã nimicirea persoanei umane,
transformarea lor în blînzi indivizi care iau drumul
lagãrelor de exterminare sovietice, pentru a
construi victorios „socialismul leninisto-stalinist”.

Asumarea condiþiei de exilat a fost trãitã de
Vintilã Horia pînã la ultimele ei consecinþe. A murit
un sfînt este una dintre cele mai semnificative cãrþi
ale exilului anticomunist, cãci în ea autorul „se
pãtrunde de vibraþia suferinþei, de nevoia
stringentã de a se zãmisli prin cîntec,
încorporîndu-ºi drama individualã ritmurilor
permanente ale vieþii”. Lirica lui Vintilã Horia din
exil produce – dupã cum scria Horia Stamatu – „o
reabilitare în Cuvînt a scrisului românesc, cu toatã
vigoarea celei mai justificate întemeieri”.

Prin proiectarea în exil a unei Bibliografii a
culturii româneºti, el intenþiona sã asigure, într-o
operã de sintezã, un „rãspuns la mãsluirile
culturale din þarã ºi, în acelaºi timp, o revizuire
modernã, fãcutã din perspectiva exilului, a
diferitelor probleme culturale româneºti”. De altfel,
drama româneascã este dezvoltatã ºi în tematica
nuvelelor din exil, refuzîndu-ºi, ca ºi Mircea Eliade,
„mesajul conciliant, stãrile relativiste ºi acceptarea
dezastrelor ei ilogice”. Iar, în 1956, cînd tancurile
sovietice au sugrumat drumul libertãþii care se
prefigura în Ungaria, o fãceau tocmai în numele
libertãþii ºi democraþiei.

În chiar prima scrisoare, din 7 iulie 1948,
trimisã lui Mircea Eliade, Vintilã Horia îºi justificã
exilul, „sancþionînd sistemul propagandistic de
dezinformare al ocupantului sovietic, instaurat
militar la Bucureºti”. Comunismul a impus, scria
Vinti lã Horia, un nou t ip de exploatare –
subjugarea omului de cãtre stat, ceea ce a
transformat trecutul într-un prezent materialist
involutiv prin resuscitarea panslavismului þarist.
El distingea tipologia omului latin de umanitatea
slavã propagatoare a unor „paradisuri artificiale”.
Cînd avea sã scrie despre Nopþi de Sînziene cã
„lasã sã se întrevadã înãlþimea la care ar fi ajuns
romanul românesc dacã ar fi putut urma o linie de
dezvoltare normalã, adicã liberã”, el se referã la
înreaga literatrã românã dacã ar fi fost scutitã de
bîlbîielile ºi întortocherile provocate de instaurarea
comunismului în þarã.

Monografia de faþã dezvoltã editorial
preocupãri mai vechi materializate în paginile
Jurnalului literar, de investigare criticã a exilului
literar românesc, reînsufleþirea lui prin oferirea
unui spaþiu publicistic în miºcarea literarã
naþionalã. Pînã azi este cea mai substanþialã
contribuþie la definitiva unificare a celor douã feþe
ale travaliului literar produse de orînduirea
comunistã: cea interioarã ºi cea exterioarã.
Folosind multe izvoare aflate la Biblioteca Românã
de la Freiburg, autorul ne-a dat cea mai
substanþialã monografie despre Vintilã Horia, la
elaborarea cãreia s-a bazat pe textele astfel in-

vestigate, iar sublinindu-i dimensiunea
anticomunistã, i-a împlinit profilul literar al
scriitorului investigat.

Personaje insuficient personalizate

Încep aceastã prezentare de carte într-un
mod atipic, neobiºnuit: cu o mãrturisire personalã.
În anul 1987, am reuºit sã plec din þarã ºi sã mã
stabilesc în R.F.G. Lucram pe atunci la revista
Transilvania din Sibiu. În dosarul incomplet de la
Securitate, printre altele, se menþiona ceea ce
„organelor” le plãcea ºi erau dornice sã audã: se
lua iniþ iat iva de a se duce o muncã de
compromitere a mea în strãinãtate, pe motiv cã
cele opt cãrþi pe care reuºisem, pînã în anul
plecãrii, sã le public, sunt o garanþie cã ele fiind
publicate prin grija statului, am fost deci trimis în
strãinãtate de cãtre stat (Securitate). Despre mai
multe dezamãgiri pe care mi le-a provocat dosarul
de la Securitate, pe care am avut ocazia sã-l
citesc la Bucureºti, am scris în cartea mea
Psihiatrie politicã (Cluj-Napoca, Ed. Casa cãrþii
de ºtiinþã, 2011).

Cînd am rãmas în Germania, am început sã
respir cu nesaþ aerul libertãþii, fiindcã nu eram de
nimic ºi de nimeni constrîns: în cei 25 de ani cînd
am locuit la München, nu am participat la nicio
ºedinþã, am trãit acolo prãbuºirea internaþionalã a
comunismului, cu dãrîmarea zidului dintre cele
douã Germanii ºi, în cele din urmã, cãderea lui
Ceauºescu. În ziua împuºcãrii lui, colegii nemþi
se purtau cu mine de parcã aº fi avut un mare
merit în decapitarea dictatorului, iar eu aveam
lacrimi de bucurie în ochi...

Cu aceasta ajung la cartea pe care voiesc
sã o prezint cititorilor: Miºcarea de ªtefan Dinicã,
apãrutã în anul 2013 la Editura Unirea din Alba-
Iulia, ºi care înfãþiºeazã momentul revoluþiei
anticomuniste ºi anticeauºiste din România. Pe
autorul ei îl cunosc de mai mult timp, el fusese
corespondentul judeþului Alba al ziarului Scânteia
ºi, dupã cît am auzit de la unii albaiulieni, acum
duce nostalgia lucrurilor de atunci, cã îi place sã
se înconjoare de „foºti” cu care cine ºtie ce lucruri
de-odinioarã evocã ºi regretã. Ceea ce pentru
mine, care am fugit din þarã de partidul ºi
Securitatea lui Ceauºescu, este o contradicþie
fundamentalã ºi o atitudine total de neînþeles.

Acest lucru se vede ºi din felul în care este
înfãþiºatã în carte revoluþia românã. Evenimentul
capital pentru mersul înainte al þãrii este ilustrat într-
o micã localitate, în care personajele acþioneazã
larvar, ele nu au un relief prea pronunþat ºi nici
justificãri prea mari. Aceastã comunitate formatã
din oameni insuficient personalizaþi se agitã haotic,
brownian, ei sunt mînaþi de interese mãrunte, fãrã
un scop mai larg. „Miºcarea” lor este urmãritã de
autor în starea larvarã în care ea se produce, unde
se miºcã personaje vag creionate, nefinalizate,
mînate de un interes imediat pierdut pe parcurs.
Ele nu pot da seama de un scop mai înalt, se miºcã
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Suzana Fântânariu-Baia

Trupul învelit într-un nor de cenuºã

La teatrul de varã
de la malul mãrii
în scena din actul I
apare târându-se
bãtrânul actor, palid,
cu vesta maron
din lut sau humã gri,
torace scheletic învelit
în straturi de pãmânt
zgurã ºi vânt.

Pietrificatã în neant
veºnicia oaselor
adormite etern
în armãturi ºi platoºe
culcatã pe vremuri
ondulate,
viseazã visul
cel lung cât o viaþã,
moare.

Trupul scheletic albit
învelit într-un un nor
de cenuºã pulverizatã
de timpul viril,
atinge  uitarea
risipindu-se-n mare.
în larg,
aºteptarea...

Adormirea învãluitã în alge

Am zãrit
din pragul timpului
o insulã albã,
protectoare
ca o hartã
cãzutã din soare,
o palmã mai mare
rãsfrântã, bãtutã
cu stelele cãzãtoare.

Visul m-a purtat într-acolo
pe aripa lui
legãnându-mã
ca-ntr-un balansoar de vânt.
Am îmbrãþiºat  þãrmul
ondulat,
cu marea valsând larg
în pas de flux-reflux
a sarbãtoare navigând
spre o lume incertã,
nisipoasã, miºcãtoare
adormirea uitatã,
învãluitã în alge
suspinând.Cornul captiv

pe un spaþiu redus, dincolo de care nu fac nicio
referire. Colectivitatea mãruntã pusã sã acþioneze
poate fi ilustrativã pentru un oraº de provincie
înainte de evenimentul revoluþiei, dar nu o mai poate
ilustra dupã. Scopurile nobile ale revoluþiei române
sunt astfel persiflate ºi coborîte în zbaterea zilnicã
a oamenilor, fãrã orizont ºi conºtiinþã.

La acest nivel, trebuie arãtat cã se vãdeºte
îndemînarea autorului în creionarea personajelor
aglomerate din carte, pentru a da impresia întregii
colectivitãþi din care fac parte. Aici se vãdeºte
prezenþa autorului-romancier, arta lui de a da viaþã
prin câte o trãsãturã ºi de a da impuls acþiunii prin
dorinþele lor imediate. În aceasta stã deopotrivã
îndemînarea lui prozaisticã ºi limitele cãrþii
recente.

Pentru a da un exemplu de acþiunea indecisã
ºi abulicã a personajelor cãrþii, dãm doar un
exemplu din scriere: „Trecuse amiaza. Într-un fel,
trecuse degeaba. Ziua a început fãrã nici un plan
ºi programul i l-au fãcut alþii, <burtoºii> cum a zis
Munteanu. ªi iatã, acum, s-a dus ºi amiaza ºi el
stã singur în biroul ãsta în care poþi face o nuntã,
sau o cumetrie, ceva, stãpînul revoluþiei ar putea
crede cineva ºi n-ar greºi cu mult, de ce nu are
oameni în jurul lui, cei apropiaþi, cu care este gata
oricînd sã mai facã o revoluþie, dacã asta a fost
terminatã. Unde este femeia, profesoara Carmen
Barbu, cu care sã discute, sã punã cap la cap
niºte idei care sã schimbe lumea. Dar, de ce numai
femeia asta?”.
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Albumul omagial „Janovics – creatorul Hol-
lywood-ului transilvan”, publicat de Editura Tracus
Arte în 2014, este rodul unui efort colaborativ demn
de laudã. Proiectul care a avut drept rezultat acest
volum dateazã din 2012, din preajma centenarului
primului film realizat în Transilvania, centenar iniþiat
de Asociaþia SHIFT-Transilvania Art Group.
Autoarea volumului, Zakariás Erzsébet, este
coordonatoarea Arhivei Documentare a Teatrului
Maghiar din Cluj ºi persoana care a facilitat, într-o
primã fazã, accesul cãtre bibliografia în limbã
maghiarã referitoare la viaþa ºi creaþia lui Janovics.
Începând cu prima întâlnire dintre Andreea Iacob,
editor al volumului,  ºi Zakariás Erzsébet,
documentarea pentru întocmirea demersului de faþã
a cooptat numeroase persoane pasionate de teatru
ºi cunoscãtoare ale istoriei teatrului ºi
cinematografiei maghiare din Cluj (Estera Biró,
András Hatházi, Bálint Zágoni, Gábor Sipos, Zsolt
Bogdándi), responsabile de gãsirea surselor de
finanþare care au fãcut posibilã apariþia volumului,
de traduceri (fiind vorba de un text scris în românã,
maghiarã, englezã) sau de prezentarea graficã
reuþitã.

Regizor, actor de teatru ºi film, producãtor ºi
director al Teatrului Naþional Maghiar din Cluj, Jenő
Janovics (1872-1945) a fost pionierul
cinematografiei transilvãnene ºi promotorul unei
industrii de film înfloritoare în perioada 1913-1921
(când la Cluj s-au turnat mai bine de 60 de filme).
În jurul lui, s-au strâns figuri marcante ale filmului,
profesioniºti atraºi de activitatea studiourilor de
producþie clujene, dar ºi de exotismul poveºtilor ºi
peisajelor locale. Artistic, Janovics a fost un
inovator, aducând pe scenã elemente de
avangardã, fiind la curent cu tendinþele momentului
ºi cultivând simºul estetic al publicului maghiar. El
a pus bazele unei tradiþii ale cãrei efecte sunt vizibile
chiar ºi în ziua de azi în peisajul teatral clujean.

Conceput sub forma unei prezentãri
cronologice a vieþii ºi operei lui Janovics, volumul
include o suitã de fotografii ºi facsimile care
documenteazã cariera ºi activitatea acestuia, dar
surprind ºi evoluþia creaþiei dramatice ºi
cinematografice, a afiºului, a repertoriului, a
publicului, a infrastructurii teatrale. Secþiunile
volumului sunt dedicate, rând pe rând, actorului ºi
regizorului Janovics, omului de litere,
constructorului de teatru, regizorului de teatru,
creatorului de film, anilor încercãrilor ºi ai declinului,
încheindu-se cu o filmografie exhaustivã. Astfel,

Creatori clujeni de
ieri ºi de azi

Elena Butuºinã

se desfãºoarã în mintea cititorului fundalul unei
epoci altfel greu reconstruibile. Arta teatrului fiind
una marcatã de efemer, iar cea a cinema-ului fiind
marcatã de decupajul subiectiv, naraþiunea se
dezvãluie ca un mijloc propice de fixare în scris a
experienþelor artistice ºi de analizã a evoluþiei
acestora, a percepþiei asupra lor ºi a moºtenirii
lãsate clipei prezente. Cu siguranþã, periplul omagial
în epoca lui Janovics înseamnã ºi un prilej de
meditaþie asupra prezentului ºi a manierei în care
acesta recupereazã un trecut valoros.

Volumul de faþã duce la bun sfârºit o astfel
de iniþiativã, recuperând un fragment esenþial de
istorie ºi umplând golul cauzat de absenþa unei
monografii complete despre Janovics. În figura
acestuia se condenseazã multe aspecte care

dezvãluie epoca în
complexitatea ei. Aflãm
astfel cã Janovics se
raporta probabil la
modelul omului univer-
sal, interesat fiind de
cultivarea permanentã a
spiritului sãu creator,
deþinând un doctorat în
filologie, urmând Fa-
cultatea de Filozofie,
urmãrind un plan coe-
rent de sensibilizare a
publicului pentru un
repertoriu cu o încãr-

cãturã educativã evidentã (axat pe dramaturgie
maghiarã, anticã sau shakespearianã), ferm
convins de misiunea sa importantã la nivel
comunitar (exemplare sunt, în acest sens,
atitudinea adoptatã în Primul Rãzboi Mondial, când
a organizat numeroase spectacole de binefacere,
ºi donaþiile pentru înfiinþarea de ºcoli, pentru
constituirea unui fond de invalizi pentru actorii care
au luptat în rãzboi, amortizarea cheltuielilor legate
de construirea celor douã teatre din Cluj, finanþarea
salariilor þi pensiilor actorilor din propria avere atunci
când bugetul teatrului scãzuse prea mult) ºi chiar
internaþional (vezi numele sonore, afirmate ulterior
la Hollywood, care i-au fost colaboratori în
studiourile de la Cluj, cum a fost cazul lui Michael
Curtiz). Un alt aspect important surprins în volum
vizeazã relaþiile româno-maghiare, dimensiunea
politicã a acestora repercutându-se asupra relaþiilor
culturale. Dacã iniþial clãdirea de astãzi a Teatrului
Naþional „Lucian Blaga” a fost sediul trupei maghiare
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conduse de Janovics, în 1919 cu toþii au pãrãsit
clãdirea pe care o construise chiar Janovics,
mutându-se în Teatrul de varã de lângã Parcul
Central. Treptat, regizorul a pierdut aproape toatã
averea, anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial au
adus hãrþuirea antisemitã, iar vicisitudinile nu s-au
oprit aici. Reales director al Teatrului Maghiar în
1945, a trecut printr-o experienþã similarã celei din
1919, pierzând iar clãdirea din Piaþa ªtefan cel
Mare. Parcurgerea volumului de faþã devine
echivalentã descoperirii unei file de istorie necesare
ºi instructive, dar ºi prilej de meditaþie cu privire la
un aspect al relaþiilor culturale insuficient dezbãtut
pânã astãzi.

*
Esteticianul muzical ºi profesorul ªtefan Angi

compune volumul „Cornel Þãranu. Mãrturisiri
mozaicate, studii ºi eseuri” (Ed.Eikon, Cluj-Napoca,
2014) în onoarea maestrului ºi academicianului
Cornel Þãranu. Compozitor, dirijor, muzicolog,
profesor, inovator al muzicii contemporane, Cornel
Þãranu este o figurã remarcabilã a muzicii
româneºti a ultimelor decenii, iar activitatea sa intrã
acum sub lupa hermeneutului ºi prietenului ªtefan
Angi. În plus, o prietenie de mai bine de cinci decenii
se regãseºte în însemnãrile acestei cãrþi, dublatã
de reconstituirea unor evenimente memorabile ale
muzicii contemporane din Cluj ºi din România.
Interviuri, amintiri, cronici, critici, interpretãri din
diferite perioade ºi aparþinând mai multor autori,
sunt structu-rate ºi editate în volum, într-o polifo-
nie care redã amploarea creaþiei lui Cornel Þãranu.

Inedit pentru o interpretare a muzicii, analiza
începe cu un excurs într-un portret fotografic al
lui Cornel Þãranu. Încercarea de decriptare a tainelor
unei imagini, a informaþiilor ascunse în jocul de
umbre ºi lumini, apare drept calea justã de intrare
într-un univers sonor care comunicã permanent cu
inovaþiile stilistice ale celorlalte arte. ªtefan Angi
descoperã cu fineþe  deosebirile latente dintre
utilizãrile limbajului ºi forþa concretã a actului
perceptiv. De aici, traseul este pregãtit pentru
hermeneutica lucrãrilor componistice atent
contextualizate ºi explicate pe parcursul volumului.
Apropierea lui Cornel Þãranu de maestrul Sigismund
Toduþã, nonconformismul specific vârstei tinere, relaþia
dificilã cu autoritãþile comuniste ºi cu cenzura,
ºansa de a cãlãtori în afara þãrii ºi de a fi la curent
cu ultimele creaþii în materie de muzicã
contemporanã, colaborarea cu Olivier Messiaen,
inspiraþia gãsitã în creaþia poeticã româneascã
(versuri din Nichita Stãnescu, Marin Sorescu,
Cezar Baltag, Ana Blandiana, poeþi pe care
muzicianul i-a cunoscut personal, dar ºi de Mihail
Sebastian ºi mulþi alþii) sunt subiectele în jurul
cãrora ªtefan Angi brodeazã portretul muzicianului.
în volum, apar în documentaþia carierei lui Cornel
Þãranu inclusiv scrisoarea prin care acesta este
propus pentru poziþia de membru titular al
Academiei Române, dar ºi o importantã selecþie
de fotografii din spectacole, conferinþe, întâlniri.
Doctor Honoris Causa al mai multor universitãþi,

membru al unor societãþi savante ºi al juriilor mai
multor festivaluri internaþionale, hrãnit cu
moºtenirea lãsatã de tradiþia Enescu-Toduþã, „Cor-
nel Þãranu s-a menþinut într-o melodicitate
personalã ºi un limbaj modal din ce în ce mai
cromatizat, mai liber, cu apeluri evidente la
folclorul arhaic (bocet, doinã), în formele vocale
(lieduri), dar ºi în unele pagini instrumentale.”

Dupã aceastã primã parte care conþine
interviuri ºi documente precum cel de mai sus,
urmeazã secvenþa dedicatã studiilor ºi eseurilor
propriu-zise, de-a lungul a aproape 200 de pagini
în care sunt amplu analizate compoziþiile lui Cor-
nel Þãranu prin prisma evocãrii ethosului enescian,
a muzicii pentru pian solo, a relaþi ilor cu
cinematografia ºi cu muzica de film, a ediþiilor
Festivalului Cluj Modern, a istoriei Ansamblului
Ars Nova, fondat de cãtre Cornel Þãranu în 1968.
Mai mult, secþiunea beneficiazã ºi de o traducere
succintã în englezã a câtorva dintre studii, iar
eseurile sunt însoþite de fotografii ale paginilor
manuscriselor ºi ale reconstituirilor acestora.
Aflãm astfel cã, respectând strãvechea sarcinã a
hermeneutului – aceea de a întregi pergamentele
deteriorate –, Cornel Þãranu se aflã printre primii
care au completat partiturile enesciene rãmase
neterminate. Transfigurarea muzicalã a mesajului
poetic ºi deconstrucþia metaforelor poeziei
transpar din analiza atentã a evoluþiei creaþiei
muzicale ºi a apropierii de textul poetic blagian.
Îãturã cu piesele inspirate de creaþia lui Tristan
Tzara sau a lui Paul Celan, apare în volum un
eseu semnat Ion Pop, din care aflãm cã „linia
melodicã, mulatã foarte atent pe modulaþiile
textelor, rãmâne aici cumva deschisã, sugerând
ceva din acea «aºteptare activã» despre care
vorbeau suprarealiºtii.”

Revitalizarea sincretismului mitic în „Oreste
& Oedipe” este minuþios analizat ºi eseul care îi
este consacrat se încheie cu aprecierea îmbinãrii
organice dintre sensul poetic al textului ºi
semnificarea emoþionalã. Interviul realizat de
Cleopatra David în legãturã cu lansarea lucrãrii
simfonice „Saramandji” accentueazã emoþia
drept element esenþial pe care Cornel Þãranu îl
cautã: „În momentul în care reuºeºti sã transmiþi
emoþie, ai rezolvat esenþialul”. Compoziþia ºi
experienþa înregistrãrii sonore sunt exercitate
mereu creator, fapt vizibil ºi în creaþia muzicii de
film (printre creaþiile cinematografice a cãror
coloanã sonorã o semneazã Cornel Þãranu
numãrându-se filme regizate de Ferenc Kosa,
Alexandru Tatos, Dan Piþa, Nicolae Mãrgineanu).
Povestind despre sursele de inspiraþie, despre
proiectele sale ºi despre evoluþia ideilor de lucru,
Cornel Þãranu oferã, prin intermediul acestor
confesiuni, o istorie in nuce a genurilor ºi a
misiunii artistului modern.
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Inima copilãriei bate pe ritm de iubire crudã

Douã autoare

Cristina Vidruþiu

Pe Ana Barton poþi sã o citeºti pe blogul
personal, Inimã roºie cu lapte dulce, o creaturã
curioasã, pe alocuri crudã, pe alocuri dulceagã ºi
nostalgicã, desfãºuratã languros pe cãprãrii, în
reviste pentru femei ºi mai nou în douã volume de
debut, de prozã scurtã, apãrute în acelaºi an, 2014,
ambele la Editura Herg Benet: Prospect de
femeie ºi Mamifer.

Cele douã cãrþi sunt înrudite ºi totodatã
complementare, astfel încât dinamica dintre ele se
cambreazã în atracþie sau în respingere, dupã caz:
deºi fac parte din aceeaºi familie a scriiturilor dense,
reflexive, ironice, nostalgice, serioase ºi totodatã
ludice, volumele sunt la fel de diferite ca membrii
aceleiaºi specii, ca un pãun ºi o pãuniþa.

Dacã în Prospect de femeie scrisul este unul
cãrnos, ornat, nervos, acid, înfipt, iar vocea este una
asprã, de adult speriat, descãlecat în oraº direct în
galeria de artã, care-ºi concentreazã privirea pe trecut
într-o încercare de reconectare la energiile copilãriei,
în Mamifer stilul se debaraseazã de acolade pentru
a-ºi regãsi curgerea fireascã, mai rarefiatã, dar astfel
esenþializatã, vocea se înmoaie ºi întinereºte,
devenind cea a unui copil adânc fascinat de casa ºi
lumea bunicilor de la sat, care se focalizeazã ºi îºi
trage seva din maturitatea anilor viitori. Jocul dintre
cele douã perspective este unul fascinant în ambele
variante, iar dorinþa declaratã a autoarei îmbinã darul
copt al poveºtii cu nostalgia copilãriei: „sã intru mãcar
o datã-n viaþã într-o margine de poveste care se-
ntâmplã în faþa ochilor mei ºi-n mijlocul unei inimi de
copil”.

Ana Barton îºi face simþitã prezenþa la nivel edito-
rial într-o cronologie inversatã: punctul de pornire este
încastrat în primul volum, Prospect de femeie, în care
viziunea este cea a adultului-anghilã, cel care forþeazã
amontele, copilãria, pentru ca mai apoi, în cel de al
doilea volum, Mamifer, odatã regãsitã vocea copilului,
acesta sã-ºi aducã aminte de statul prezent, acela de
mamifer, de pãrinte nãscãtor de pui vii, ce aºteaptã sã
fie hrãniþi, motiv pentru care îºi va concentra toate forþele
întru scoborârea spre prezent, care se dovedeºte a fi
totodatã ºi punctul final.

Cititorul plonjeazã adânc odatã cu lectura
dinspre maturitate spre copilãrie, altã cale nu existã,
cãci prozele scurte te prind repede ºi abil în plasã.
Cãlãtoria pe paginã este ghidatã la nivelul simþurilor
ºi poate fi resimþitã în termenii unui glisaj vizual,
olfactiv ºi tactil: de la cozonacul împãrþit ritualistic

între cei doi iubiþi, dinProspect de femeie, la gogoºile
bunicii cu flori de salcâm, mâncate cu poftã ºi nesaþ,
din Mamifer ºi înapoi.

Cele douã volume se îngemãneazã pentru cã
sunt într-o permanentã negociere: oraºul înfricoºãtor,
ispita de promenadã, dragostea neîmpãcatã, din
primul volum sunt date toate pe rând pentru satul-
leagãn, atracþia pentru trenuri, dragostea fãrã
margini a bunicilor care te face sã nu vrei sã creºti
nicicând, din cel de al doilea volum, aºa încât, în
final, locul femeii din turn este luat mai apoi de cãtre
copila care viseazã la ciocolatã cu „groaºte”, adicã
cu dragoste.

Singura constantã în aceastã transfuzie de lumi
ºi identitãþi este galeria generoasã ºi pestriþã de
personaje care populeazã poveºtile. În cazul
acestora nu se simte nicio delimitare la nivelul celor
douã volume, dimpotrivã ele funcþioneazã ca un liant
între cele douã destinaþii: Râie, þiganul hoþ din Spania,
care trimite bani familiei în þarã, „un domn cu mâini
fine ºi dibace, cu nuanþate abilitãþi sociale ºi
cunoºtiinþe exhaustive de psihologie practicã”; Geta,
fata bãtrînã ºi administratoare a cãminului; Murgu,
brutarul harnic de la colþul strãzii; Rozina, bãtrâna
care-ºi pãcãleºte prietena cã a murit numai pentru
a o determina pe aceasta sã vinã sã o vadã; beþivii
uliþei; femeia de serviciu „cu apucãturi de zeiþã”;
oamenii care plâng pe stradã; naºul tuturor copiilor
nevoiaºi din sat.

Ceea ce revine neostoit, în valuri, în cele douã
volume este experienþa iubirii în douã forme
primordiale: cea dintre un bãrbat ºi o femeie ºi cea
dintre o mamã ºi copilul ei. Chipurile numeroase ale
dinamicii acestor cupluri sunt creionate prin „cuvinte-
picãturi”, care povestesc toate despre legãtura de
nedestrãmat dintre ele.

În primul caz, iubirea „începe cu un zâmbet în
travaliu”, e definitã drept „compatiblitatea dintre
tulburãrile psihice ale celor doi rãsfãþaþi”, nu poate
duce decât la „despãrþiri nedespãrþite” ºi este
înfãþiºatã în povestea de dragoste dintre un pictor ºi
o violonistã oarbã, în cea despre „protoiubitul fiicei
sale”, sau în cea despre „omul drag”, al tãu.  

În cel de al doilea caz, iubirea este pe de o parte
nostalgicã dupã vremurile copilãriei, iar pe de altã
parte prezentã, ºi se revarsã asupra propriului copil.
Pe de o parte „raiul care nu se mai întoarce” ºi „zilele
launloc ale copilãriei” cu toate nãzbâtiile ºi
nãzdrãvãniile sale, iar pe altã parte provocãrile
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familiei monoparentale, ale sentimentului de a avea
copil ºi de a fi al acestuia ºi nu invers ºi de dorinþa
de a-i fi atât de aproape, astfel încât sã ai puterea
sã-l înveþi „cum ºi unde sã dea atunci când îi greºeºti
[…] sã te ruºineze ºi sã te clatine […] sã te-nfrunte
ºi, mai ales, sã te înfrângã”.

Dincolo de iubire este doar acceptarea cã nu
eºti tren, eºti ºinã, cã viaþa curge ºi þi se întâmplã,
cã eternul copil din tine trebuie þinut în viaþã ºi învãþat
sã priveascã dincolo de acumularea bulimicã ºi cã
cel mai bine este „sã te îndrãgosteºti de drumul tãu
ºi sã i te dai”.

Fuga de paginã, de/din sine cãtre sine
Dupã ce câþiva ani Petronela Rotar a þinut

un blog de nervi pe care a scris de-a valma
poezii, opinii, pagini de jurnal, texte scrise pentru
reviste pentru femei, în 2014, a venit momentul
ca autoarea sã debuteze oficial cu douã volume:
unul de poezie (Petronela Rotar, o sã mã ºtii de
undeva, prefaþa Mihail Vakulovski, Herg Benet
Publishers, Bucureºti, 2014) ºi unul de prozã
(Petronela Rotar, alive, Herg Benet Publishers,
Bucureºti, 2014).

Primul dintre volume, O sã mã ºtii de undeva
este o “radiografie de mine”, dupã cum îl defineºte
autoarea, care demonteazã într-un ritm organic,
depãºit de senzaþii, toate femeile dinãuntru,
dispuse dupã modelul pãpuºilor ruseºti, “femeia
vaduvã de la 21 ºi tâmpiþica de la 14, visãtoarea
de la 16 ºi nesigura de la 25, femeia completã de
la 35 ºi complexatã de la 15, mama de la 24 ºi
fiica abuzatã de la 8”, în încercarea de a le
reconcilia, ierta, asuma ºi iubi.

Cele patru pãrþi ale volumului (cuvânt
înainte, hani, o sã mã ºtii de undeva ºi pizda
liricã) exhibã anatomia interioarã a unui urlet
resorbit ºi mai apoi refractat în cioburi, care se
desfac asemeni unui nãvod pentru a-l prinde pe
cel care parcurge paginile.

Cuvântul înainte este echivalentul unui
îndreptar de comportament cuviincios al
cit i torului, care pe masurã ce acceseazã
paginile-bisturiu (“pagina pe care o daþi e
fierãstrãul cu care faceþi sternotomia mea”)
acceseaza “locul meu, sufletul meu, limfa mea,
durerea mea, umorul meu, flagelarea mea”, o
biografie trunchiatã acid ºi ironic (“mi-am
înmormântat primul iubit, am pãrul scurt ºi nasul
cârn, doi copii, am supravieþuit unei furtuni pe
mare ºi unei avalanºe. Am 37 de ani, un metru
ºaptejtrei ºi o mânuþã care scrie la mine în cap
mare parte din toate astea, mai cu seama
noaptea”), deasupra cãreia guverneazã crezul
suprem într-o preþuire a sinelui (“Cred cã prima
poruncã ar trebui sã fie iubeºte-te pe tine însuþi”).

Volumul de poezie este o “grafoterapie”, în
care t rãi ri le se  în fãþ iºeazã în avalanºã,
regenerându-se asemeni cozii de ºopârle, pe
mãsurã ce sunt retezate, în încercarea de a risipi
confuzia identitarã.

În punerea în scenã activitãþile cotidiene se
conjugã cu scrisul (“eu respir scriu mãnânc scriu
expir scriu scriu scriu dorm scriu scriu”),
garderoba textualã variatã (“simt cã aº putea sã

mã îmbrac în cuvinte”) îmbracã o serie de
obsesii imobile sau personalitãþi multiple (“mama
okey”, “lebãda cu suflet de rãþuºcã urâtã”,
“femeia frivolã ºi vanitoasã”, “pizda ºmecherã”),
iar tehnica de zoom in ºi zoom out, are drept
punct de focalizare un “oamenar” (variantã a
insectarului), o colecþie a tuturor celor care fac
parte într-o formã sau alta din viaþa lor.

Cel de al doilea dintre volume, alive
împãrtãºeºte o serie de obsesii comune cu cel
dintâi: mânuþa din cap care scrie texte, femeile
din interior înºurubate ca pãpuºile ruseºti,
moartea exersatã de mai multe ori, Vian ºi nufãrul
sau, narcisismul (“singura bolnavã de Alzheimer
îndrãgostitã de sine”), slujba de reporteriþã (“capul
tãu încape doar în televizor”).

În acest volum, tãvãlugul de poveºti
asediazã cititorul cu un stil gazetãresc, ironic,
tonic, presãrat cu jocuri de cuvinte. Hemoragia
catharticã de cuvinte (“Ai învãþat sã îþi iei singurã
sînge, aºa cum luau doftorii demult, lãsai dîre pe
foi, scriai cu durerea aia, cu plasma, bãltoaca
de sînge era, nu scris. Exorcizare”) e întreruptã
constant ºi scurt de câte un atac de panicã
(“Atacul de panicã e un interlop din ãla de cere
taxa de protecþie. Fiindcã ºtii ce rãu îþi face,
plãteºti”), care are efectul unei anestezii generale,
când cuvintele se blocheazã, derapeazã, icnesc.

Firul naraþiunii e reluat abia dupã ce vorbele
sunt întremate de povestitoare (“îmi vine sã le
iau pe toate, sa le mângâi ºi sã le oblojesc, sã le
pun atele, sã le fac puþinã consiliere psihologicã”).
Acesta e asemeni împãratului Roºu, are un ochi
care râde ºi unul care plânge, motiv pentru care
ignatul, cãlãtoria cu trenul, frica de urºi, joaca
pe stradã cu ceilalþi copii, propria înmormântare,
despãrþirea de cei dragi, cea mai frumoasã ori
cea mai urâtã zi din viaþã – sunt toate redate într-
un mod schizoid (“îmi povestesc mie lucruri, la
mine în cap, ca ºi cum aº vorbi cu altcineva”).

Indiferent dacã este vorba despre o sã ma
ºtii de undeva sau despre alive, cea care scrie
e mereu aceeaºi, dar niciodatã egalã cu ea
însãºi, iar sensul paradoxal al fugii pe paginã e
unul de/ din sine cãtre sine: “puºtoaica, cãlare
pe biþa mea, prin pãduri. Fug de tata, de lume,
de mine”.
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Romancier rãmas în conul de umbrã al istoriilor
literare, Alice Gabrielescu este autoarea mai multor
romane interbelice dintre care Secretul profesional
se distinge prin tensiunea tramei. Romanul nu s-a
bucurat de prea multe interpretri critice. De
exemplu, Aurel Sasu, autorul articolului despre
romanul Secretul profesional al lui Alice
Gabrielescu din Dicþonarul cronologic al romanului
românesc de la origini pân la 1989, considerã cã
“doctorul Pãdeanu trãieºte o falsã dilemã”.

În centrul tramei se afl triunghiul format din
doctorul Pãdeanu, Zoe Rainu ºi fiica ei Marga
Rainu. Marga suferã de o afecþune oftalmologicã
ºi este pe punctul de a-ºi pierde vederea. Doctorul
promite sã pãstreze secretul profesional. Bazându-
se pe discreþia medicului, Zoe Rainu se hotãrãºte
sã îºi mãrite fata cât mai repede pentru a-i oferi un
cãmin ºi o siguranþã pentru viitor. Vor pleca la Sinaia
pentru a cunoaºte cât mai mulþi tineri. Atmosfera
lejerã din celebra staþune de vilegiaturã va dezlega
limbile, va face uitate anumite bariere sociale, iar
restul – sperã mama – îl va face farmecul Margãi.
Alice Gabrielescu reuºeºte sã re-creeze cu mult
aplomb atmosfera din renumita perlã a Carpaþlor
impresionând prin varietatea caracterelor
conturate. Victor Mazilu e un tânãr avocat, cinstit,
înflãcãrat ºi uºor naiv, Rudolf Jantea e un bãtrân
libertin uns cu toate alifiile, Amalia Zotu, o femeie
divorþatã care încearcã sã îºi regãseascã echilibrul
sentimental pastrându-ºi libertatea la care þine mai
presus de orice, se erijeazã într-un soi de Madame
de Merteuil pentru nevinovata Marga. Spre
deosebire de ilustra ei predecesoare în ale
libertinismului ºi feminismului, Amalia are, totuºi,
remuºcãri. „Ce gust” – spune ea într-un discurs
indirect liber – „sã turburi o copilã cu poveºti amare,
pentru cã a plouat ºi þi-a fost prea mult dor de cineva
la care nu poþi sã te duci” (59). Emil Plopeanu, soþia
lui, Tina, ºi nepotul Miticã, madam Coroi, o doamnã
oxigenatã „asupra vârstei cãreia începurã îndatã
sã se iºte în jur controverse mentale zâmbitoare”
(63) ºi care purta o magnificã rochie de voal roz,
Ortansa Ivanciu, „o tânãrã cu nas ascuþit, deasupra
unor buze drepte, arcuite cu roºu ºi pe deasupra”
(66), sau maiorul Ioaniu sunt printre cei care
alcãtuiesc o adevãratã comedie umanã la Cazinoul
de la Sinaia, un soi de kilometru 0 al lumii bune din
acel moment istoric. Tãnãrul Victor Mazilu se
îndrãgosteºte de Marga ºi chiar o cere în cãsãtorie.
Aici intervine hazardul sorþii. Victor este fiul
nerecunoscut al doctorului Pãdeanu care

promisese lui Zoe Rainu cã va þine secretul bolii
Margãi numai pentru el. Era vorba doar de un se-
cret profesional. Singura soluþie pare a fi cãsãtoria
Margãi cu doctorul Pãdeanu, dornic a face singurul
lucru care sã-i salveze fiul de la aceastã cãsãtorie
capcanã. Pe de altã parte, Marga surprinde un
sãrut între apetisanta Amalia ºi Victor Mazilu
incapabil sã reziste acestei chemãri a simþurilor. În
timpul unei plimbãri matinale, Marga alunecã în
prãpastie. Este un soi de sinucidere mascatã de
presupusa ei neatenþie. Din fericire, tânãra scapã
cu viaþã, dar îºi pierde vederea pentru totdeauna.
Doctorul Pãdeanu o adoptã pe Marga care îºi
rezolvã astfel problemele existenþiale ºi financiare.
Amalia Zotu ºi Lidia Mazilu, fosta iubitã a lui
Pãduceanu ºi mama lui Victor, îl ajutã pe doctor sã
ofere Margãi o existenþã echilbratã, funcþonând ca
adevãrate mame.

Scriitoarea creeazã un ansamblu simetric
celui de la Sinaia, la Bucureºti. Vechile cunoºtinþe
se reîntâlnesc în casa doctorului pentru a discuta
prezentul atât de tensionat al þãrii. România se
pregãteºte sã intre în cel de-al doilea mãcel
mondial. Scopul întâlnirilor este a da rãspuns
întrebãrilor Margãi, „întrebãri mai mult nerostite”
(232) ... cãci „[m]ult mai înþelepþ decât o copilã oarbã
nu suntem nici noi când e vorba sã ne asigurãm
puþinã fericire” (232).

Se întrevede mariajul doctorului Pãdeanu cu
iubita lui din tinereþe, Lidia Mazilu, devenitã vãduvã.
Romanciera completeazã aceastã dramã încheiatã
fericit cu mai multe secþiuni în dialog, dispuse
simetric în raport cu secvenþele narative. Este
vorba de niºte  dezbateri de tipul acelor judeþe al
iubirii (cors amoris), pe care pe timpul trubadurilor
le prezidau o Marie de France sau Aliénor
d’Acquitaine. Se încearcã gãsirea unui rãspuns la
întrebãri de tipul: ce e femeia? Ce e dragostea?
Ce vrea femeia? Este cãsãtoria compatibilã cu
iubirea? Ce tip de bãrbat e mai potrivit pentru ce fel
de tip de femeie? Deºi conºtientã de handicapul, a
se citi statutul inferior construit de societate femeii,
Alice Gabrielescu considerã, totuºi, cã fericirea
femeii se poate gãsi doar în supunere. Independenta
Amalia Zotu ajunge ºi ea la asemenea amare
concluzii privind propria viaþã. „N-ai voit sã-þi
primeºti destinul cu soþul dintâi, n-ai voit astfel sã
ai copii, n-ai voit piedici, rãspunderi, n-ai voit
niciodatã sã crezi cã o femeie care se supune, care
naºte, care se jertfeºte, este o femeie fericitã”
(146). Ortansa Ivanciu, în schimb, recomandã

Mihaela Mudure

Tensiunea scriiturii
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tinerelor un joc al prefãcãtoriei ºi puterii în care
sinceritatea este consideratã a fi echivalentul
prostiei. Convinsã cã este subordonatã, minorizatã
în structura patriarhalã a societãþii, femeia îºi ia
revanºa jucându-se cu sentimentele bãrbatului
care trebuie tot timpul menþinut într-o stare de
nesiguranþã cu privire la soliditatea cuplului. „-Prima
greºealã pe care o facem este cã ne mãritãm cu
omul de care ne-am îndrãgostit, iar bine ar fi sã
alegi pe cel care-i el îndrãgostit de tine. Altã
greºealã facem cã ne arãtãm dragostea, o strigãm
soþului ca ºi cum ne-am cucerit cu asta drepturi pe
viaþã. Aºa ar fi cuminte, ºtiu, sã ne fie recunoscãtori
ºi sã ne dea dupã cât dãm, dar pas sã se întâmple
cu ei lucru cuminte. Dragostea noastrã îi saturã, îi
dezgustã, mã rog. Trebuie sã ne învãþãm sã fim
prefãcute, sã creadã el în fiece moment cã ne
pierde” (134).

Alice Gabrielescu e în stare a capta toate
nuanþele eroticului, chiar cele dificil de acceptat în
societatea româneascã a anilor ’40. Un relevant
exemplu, din acest punct de vedere, este discuþia
între senzuala Amalia ºi Tina Plopeanu care lasã
sã se întrevadã o atracþie de tip lesbian între cele

douã personaje. „Prinse privirea Tinei care se
plimba, neagrã ºi strãpungãtoare în umbrã, pe
capotul ei de flanelã. Desfãcut în faþã, lãsa sã se
vadã cãmaºa sub care se rotunjeau coapsele ºi
se vedeau libere pulpele goale, cu arcul sus, ºi cu
pielea albã, întinsã ca mãtasea” (151).

Romanul lui Alice Gabrielescu este bine
condus din punct de vedere narativ. Trama se
urmãreºte cu sufletul la gurã. Finalul evitã capcana
sentimentalismului lacrimogen, iar dezbaterile
despre erotic dau o interesantã componentã
analiticã discursului narativ. Periodic, scriitoarea
foloseºte lumina ca o metaforã cu multiple
semnificaþi. Lumina vederii devine lumina înþelegerii,
a înþelepciunii. Romanul lui Alice Gabrielescu
meritã, cu siguranþã, mai multã atenþe decât a primit
pânã în prezent de la istoricii ºi criticii literari.

NOTE
Gabrielescu, Alice. Secretul profesional.

Bucureºti: Socec, 1943.
***. Dicþonarul cronologic al romanului

românesc de la origini pânã la 1989. Bucureºti:
Editura Academiei Române, 2004.
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Literaturã, presã, propagandã
Andrada Fãtu-Tutoveanu este lector la

Universitatea „Babeº-Bolyai“ din Cluj-Napoca ºi
face parte din tânãra generaþie de cercetãtori în
zona studiilor culturale ºi literaturii. Volumul
reprezintã o parte din cercetarea postdoctoralã a
autoarei. De altfel tema abordatã în volumul aflat în
discuþie nu-i este strãinã,autoarea preocupându-
se de presã, propagandã ºi politicã ºi în alte lucrãri
(Press, Propaganda and Politics: Cultural Periodi-
cals in Francoist Spain and Communist Romania,
editat împreunã cu Rubén Jarazo Álvarez la Cam-
bridge Scholars Publishing, 2013), precum ºi în
numeroasele studii publicate. În debutul primei pãrþi
autoarea introduce ºi analizeazã conceptele
folosite, printre altele cele de colonialism, contact
cultural, transfer ºi dependenþã culturale, vorbind
ºi de modul în care a fost impus modelul cultural
sovietic, odatã cu cel politic, în perioada 1948-1953.
Tot aici a fost analizat ºi conceptul de sovietizare
vãzut, la nivel cultural, ca o formã de „colonizare
[specificã, informalã] a culturii române”. Perspectiva
volumului privind acest fenomen, abordat în mod
original ca o formã de „colonizare” culturalã
organizatã specific, reprezintã unul dintre pilonii
teoretici reprezentativi ai lucrÎrii. Analiza strategiilor
ºi mecanismelor legitimatoare, aºa cum se
manifestã ele în presã, reprezintã un alt pilon al
preocupÎrilor teoretice din prima parte a cÎrþii.

În partea a doua a lucãrii (Press, Propaganda
and the Intelligentsia) autoarea se ocupã de
construcþia identitarã a noilor categorii de scriitori
„angajaþi” politic. Sovietizarea culturii româneºti
este consideratã de autoare un proces artificial, mai
ales dacã þinem cont de modelul cultural interbelic.
Andrada Fãtu-Tutoveanu atinge ºi una din cele mai
sensibile probleme legate de literatura românã în
timpul regimului comunist ºi anume rezistenþa prin
culturã în contrast cu oportunismul cultural. Este
discutat cazul scriitorului Petru Dumitriu (ºi „pactul
sãu cu diavolul”) în raport cu noul canon literar re-
alist socialist, precum ºi tehnicile de negociere sau
eludare a acestuia.

În partea a III-a, dedicatã construcþiei identitare
de gen, Gender Identities: Patterns and Stereo-
types este prezentatã ascensiunea (dar ºi eºecul)
problemei emancipãrii feminine în URSS ºi
preluarea modelului dupã 1945 în statele din Estul
Europei. Volumul analizeazã modul în care se
construieºte (ºi este reprezentatã) în presa oficialã
identitatea femininã, accentuând diferenþele de gen.
Autoarea pledeazã deci pentru formula de
„emancipare eºuatã” („failed emancipation”). În
partea a patra (The „Enemy Making”: Identity ver-
sus Otherness Patterns), problema identitãþii este
abordatã prin opoziþie cu alteritatea occidentalã,
marcând bipolarizarea din contextul Rãzboiului
Rece ºi felul în care aceasta se manifestã la nivel
de propagandã ostilÎ. Într-un capitol separat este
analizat din perspectiva construcþiei identitare
Festivalul Mondial al Tineretului desfãºurat la

Bucureºti în 1953. Autoarea prezintã modul în care
regimul a încercat sã se foloseascã de acest prilej
pentru a transmite atât la nivel naþional cât ºi
internaþional un puternic mesaj propagandistic
despre reuºita modelului sovietic. Capitolul
porneºte de la semnificaþiile ºi simbolistica
demonstraþiei de masã, festivalurilor ºi paradelor
sovietice. Capitolul analizeazã apoi presa din anul
ºi mai ales din luna în care s-a desfÎºurat festivalul,
completând aceastã perspectivã cu informaþii de
arhivã internã ºi internaþionalã.

În ultima parte (Communism, Post-Commu-
nism, Traumas and Cultural Legacies) se
analizeazã evoluþia presei ºi a fenomenului literar
dupã cãderea regimului comunist.

Alexandru Nicolaescu

Iubirea, mod de a fi
Nu  ascund o anume dificultate în gãsirea cheii

de lecturã a romanelor Stelei-Maria Ivaneº, Clipa de
catifea ºi Caii destinului (2013), cãrþi aproape clasice
prin transparenþa conflictului sentimental. Surprinde
tocmai de aceea recuzarea autobio-graficului în cãri
nu lipsite, totuºi, de o anume prezenþã fantasmaticã
a eului auctorial. Numai cã reacþia, aparent polemicã,
se dovedeºte în final, a fi o subtilã sugestie pentru
abordarea textului. Construite în autobiografic,
romanele, pare sã spunã autoarea, trebuie citite ca
revelaþie a forþelor impersonale. Acea persoanã a
treia care ne permite sã evitãm lejeritatea eseului
autobiografic, falsul jurnalului intim ºi autismul
narcisismului subiectiv. Discret, romanciera ne
îndrumã lectura. Autobiograficul þine de
reinstaurarea trecutului, romanul reprezintã o
seducþie a prezentului. O convenþie pe care am
acceptat-o. Poate ºi ca lecþie voluntar-involuntarã
la inautenticele autobiografii postrevoluþionare, la
invazia de memorii contrafãcute, de mistificãri
documentare, de ipocrizii ficþionale ºi de excese ale
egomaniei. Echivalarea autobiografiei cu
sinceritatea a dus, în ultimele decenii, la atâtea
eºecuri glorioase ºi la atâtea denaturãri profetice ale
binelui, frumosului ºi adevãrului.

Prin urmare, Stela-Maria Ivaneº avea toate
motivele sã-ºi ia mãsuri de precauþie. Autobiografia
se construieºte sub semnul tranzitoriului, romanul
sub cel al performanþei, autobiografia te invitã sã
intri în pielea personajelor, romanul sã le urmezi
îndeaproape în actele lor, în dramele lor, ºi dacã e
nevoie, ca la Tolstoi sau Dostoievski, în Siberia
mântuirii lor. Marea literaturã vede umanul în uni-
versal, nu în pãrþile lui constitutive. Autobiograficul
încearcã sã se substituie istoriei, romanul este
istoria substituirilor de principii, adevãruri ºi vieþi.

Clipa de catifea, este inegalabilul rãtãcirii în
adorare ºi a  învãluirii în sublim, dincolo de orice
decor al efemerului ºi de orice gând al îndoielii. Caii
destinului îþi spun cum sã te sustragi istoriei ºi cum
sã te dãruieºti þie însuþi, cu momentele de purã
inocenã ºi tandrã iluzie a adevãrului. Pe scurt, cele
douã volume sunt mai mult decât romane, mai mult
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Idecât succesiune de întâmplãri didactic folosite ca
stãri de iluminare biograficã, ele sunt ritmuri ale
melodiilor noastre interioare. Între care cea dintâi
este dragostea.

Povestea Clipei de catifea pare previzibil-
dezinvoltã, dar ea închide o inteligentã parabolã,
fiindcã, lãsând la o parte romanþioasa poveste de
iubire,  romanul se construieºte dintr-un numãr
nedefinit de plecãri ºi din tot atâtea întoarceri,  ca o
sãmânþã purtatã  prin lume a salvãrii din nimic.
Revelaþia începe, ne spune Emil Cioran,  acolo de
unde se aude viaþa.

Romanele Stelei-Maria Ivaneº, sunt subtile
pledoarii pentru arta de a gândi ºi de a fi împreunã,
dincolo de vârstã ºi de erorile nepedepsite ale
istoriei.

Aurel Sasu

Nouã poezie religioasã?
Recunoaºtem, cu sfialã, cã pânã decurând am

citit foarte puþin din poezia lui Traian  Vasilcãu
(Traianus), deºi, aflãm acum, este un poet apreciat,
membru al Uniunii Scriitorilor din România ºi al celei
din Moldova. Cu atât mai plãcutã a fost surpriza
ca, întorºi dintr-un lung voiaj european, sã gãsim
în cutia poºtalã de acasã ultimul sãu volum Sfeºnic
în rugãciune.

Înainte de a ne apuca de citit, aruncându-ne
privirea peste copertele volumului, ne-au atras
atenþia portretul poetului (un reuºit desen în creion)
ºi locul sãu de baºtinã. Un chip dârz, expresiv, care
seamãnã bine cu cel al romanticilor secolului al XIX-
lea, rãsãrit (dupã cum se exprimã autorul) într-un
sat din partea de sus a Basarabiei, deci în
extremitatea nord-esticã a spaþiului locuit de români.
Asemenea locuri nasc, de obicei, bãrbaþi cu vocaþie
eroicã, meniþi sã ridice ºi sã apere cetãþi, nu poeþi.
Traian Vasilcãu pare, de aceea, o excepþie, dar,
cum se va vedea, nu dusã pânã la capãt.

Sfeºnic în rugãciune, din titlul volumului, este,
de fapt, motivul poetic central, în jurul cãruia se
organizeazã majoritatea cântecelor. Pentru cã din
cântece, din psalmi, din poeme, din bocete, din
blesteme se constituie cartea: „Mã amurgeºte
clipa, greu/ Mi-e sufletul. Dacã m-ar pune/ La inima
Sa Dumnezeu/ Sfeºnic aº fi în rugãciune” (Festin).

Sensul religios al acestor cântece este vãdit.
Or, cum se ºtie, poezie de acest fel s-a scris multã
în literatura românã. Traian Vasilcãu nu-l pastiºeazã
nici pe O. Goga, nici pe T. Arghezi, nici pe V.
Voiculescu, nici pe Ioan Alexandru, sã zicem, dintre
cei mulþi care pot fi amintiþi , dar parcã are din fiecare
ceva. Anumite afinitãþi ale trãirii sacrului. Tensiunea
sufleteascã din Psalmii arghezieni se regãseºte ºi
în numeroºii Psalmi ai lui Traian Vasilcãu, dar
diferenþa dintre ei este majorã. Dacã olteanul
oscileazã între tãgadã ºi rugã, basarabeanul, prin
condiþia sa de oropsit, nu-ºi asumã asemenea
îndrãzneli. El este numai smerenie, numai adoraþie.
Osmoza Divinului în fiinþa poetului, motiv liric
generalizat în cuprinsul volumului, aduce aminte de

arheii eminescieni din Sãrmanul Dionis: „De dinainte
de-a mã fi nãscut/ Inima Domnului m-a
cunoscut.”(Psalm).

Dimensiunea religioasã, sugeratã în titlul
volumului, este numai una dintre feþele poeziei lui
Traian Vasilcãu, desigur cea mai importantã. Era
imposibil însã, ca poet basarabean, sã nu ºi-o
asume ºi pe cea naþionalã, adeseori cu accente
etice ºi politice. În descendenþa lui Grigore Vieru,
al cãrui emul se revendicã a fi („O, el e-un crin pe
care-l scapã cerul, /Rugându-ne sã i-l întoarcem
cânt./ Deschideþi geamul, a-nflorit Vieru, /Frumos
ca un poem doinit de vânt.” – Nins de cuvinte),
puþini poeþi actuali trãiesc atât de acut istoria
naþionalã, sentimentul pãmântului ºi cerului
românesc, al durerii noastre ancestrale. Îi reuºesc,
astfel, poetului câteva versuri memorabile, care fac
sã vibreze sufletul oricãrui român.

Sã remarcãm ºi cele câteva balade din
cuprinsul volumului, pe care poetul le prezintã ca
simfopoeme (Bradul interzis; Revolverul înflorit;
Fuga de cerber). Textul lor curge cursiv, schiþeazã
o tensiune epicã, rezolvatã, în final, printr-o
apoftegmã. E o formulã poeticã ce-l prinde pe autor.

Ne bucurãm sã-l fi descoperit pe Traian
Vasilcãu, poet în floarea vârstei, care îºi cautã fãrã
sfieli, drumul în poezia româneascã, cu îndrãzneala
artistului sigur pe sine, convins cã are ceva de spus
lumii cu voce tare, nu bolborosind, nu alergând dupã
formule poetice care se dizolvã o datã cu moda
care le-a nãscut.

             Iuliu Pârvu

Între povestire ºi
memorialisticã

Ion Moldovan îºi face debutul în literaturã cu un
volum de povestiri, Strada Petru Groza, nr.3, Editura
Buna Vestire, Blaj, 2014.  El poate fi raportat cel, puþin
tematic, evocator, la  unele cãrþi de interviuri ale
autorului, în care era accentuat interesul sãu pentru
destinul religios, istoric ºi cultural al Blajului în primii
ani dupã instaurarea comunismului. Mã gândesc în
primul rând la Mãrturiile despre episcopul Ioan Suciu.

Ion Moldovan vorbeºte tot despre Blajul acelei
perioade, într-un atrãgãtor caleidoscop narativ. Copil
fiind, locuia pe strada ce dã titlul volumului ºi în casa
pãrinteascã a cunoscut aceste personaje ºi a auzit o
serie de întâmplãri dramatice din acei ani. La aceea
vârstã, cu memoria afectivã atât de impresionabilã,
faptele ºi întâmplãrile vãzute sau auzite nu se pot uita,
ºi peste ani reînvie ºi se cer aºternute pe hârtie sub
forma povestirii. Sunt patru povestiri – (Tanti Pali,
Domnu’ Stan, Nana Mãrie, Profesorul Nowak), contu-
rând secvenþe diferite din viaþa Blajului, dar ºi configu-
rând  un mic roman al contextului socio-politic.

În casa din strada Petru Groza nr.3, vine Tanti
Pali, cãlugãriþã ºi profesoarã la Institutul Recunoºtinþei
– ºcoalã confesionalã, cum erau ªcolile Blajului. Dupã
scoaterea Bisericii Blajului în afara legii, ºi ºcolile
s-au transformat în instituþii de educaþie comunistã,
în care profesoara-cãlugãriþã nu avea ce cãuta. Nu
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numai cã a fost scoasã de la catedrã, dar a fãcut ºi
câþiva ani de puºcãrie ºi, revenitã la Blaj, a fost
bucuroasã cã i se îngãduie sã fie mãcar femeie de
serviciu la grãdiniþa din curtea Institutului
Recunoºtinþei. Gãzduitã de unii binevoitori, Tanti Pali
nãdãjduia sã-ºi cumpere o casã a ei undeva la
marginea oraºului ºi pentru împlinirea acestui vis a
fãcut o pasiune din jocul la loterie. ªi într-una din zile
într-adevãr câºtigã, dar mioapã fiind, citeºte 2000 de
lei, în loc de 20000 de lei; iar Sandu Ciungu vânzãtorul
de la tutungerie, îºi însuºeºte neruºinat restul banilor,
cumpãrându-ºi  el casã, undeva pe Hula Blajului.
Bãnuiala lui Tanti Pali cã a fost înºelatã, – e întãritã de
oamenii care ºtiau cã Sandu Ciungu n-avea bani sã-
ºi cumpere casã.

Domnu’ Stan – ne prezintã un alt destin biografic
al refugiaþilor basarabeni, de groaza regimului
bolºevic. Negustor bogat, cu o viaþã aventuroasã, lasã
totul ºi pribegeºte în Ardeal, unde ajunge  ºef de res-
taurant întâi la Rãzboieni, apoi la gara din Blaj, „însoþit”
de bulgãroaica Petra ºi „locatar” tot la casa de pe
strada Petru Groza, nr. 3, fãrã a-ºi uita însã fumurile
boiereºti spre indignarea nanei Mãrie, þãranca din
Ocniºoara, care-l ia adeseori în râs. Fãrã copii ºi rude,
spre sfârºitul vieþii trãieºte ºi drama singurãtãþii, ºi este
îngropat în cimitirul Blajului, într-un mormânt neºtiut
ºi necercetat cu trecerea anilor. Cu Nana Mãrie cea
de a treia povestire ºi cu Ionul ei, cititorul cunoaºte o
altã dramã: depopularea satelor din cauza
colectivizãrii. Þãranii supuºi la cote împovãrãtoare în
aceste sate sãrãcite cautã orice slujbã umilã la oraº
pentru supravieþuire. Ultima povestire, Profesorul
Nowak este o naraþiune arborescentã, cu mai multe
fire epice, având în centru soarta ªcolilor Blajului, liceu
ºi ºcoala normalã, ameninþate cu desfiinþarea, pentru
a cãror menþinere se luptã profesorul Nowak, ºi el un
refugiat, un vrednic dascãl bucovinean, care se
ataºeazã însã de tradiþia istoricã, culturalã ºi ºcolarã
a Blajului; împreunã cu un coleg, merge la Bucureºti
sã-l convingã pe Scriitor, ºi el un absolvent al ªcolilor
Blajului, acum un nume cunoscut în lumea politicã ºi
literarã, sã intervinã în acest scop. Pe lângã aceasta
apar episoade ce înfãþiºeazã „campania de lãmurire”
pentru înscrierea în colectiv a þãranilor, la care sunt
trimiºi profesori din ªcolile Blajului, atmosfera de
nesiguranþã din ºcoalã cu teama de informatori la
Securitate, cu sinistra „dubã neagrã” care mai ridicã
câte un „duºman al poporului”, în urma unui denunþ,
sau din motive fictive, drama saºilor din jurul Blajului,
deportaþi în U.R.S.S., biblioteci devastate ºi cãrþi arse
etc. Aºadar ºcoli ºi biblioteci, dascãli ºi preoþi,
negustori ºi þãrani, români ºi saºi, trãiesc momente
dramatice, cu o nesiguranþã stresantã a zilei de mâine
– toate înfãþiºate într-o povestire antrenantã printr-un
cumul de nuclee epice.

 Ion Buzaºi

Despre poemele-prag
Convenþiile sociale, rolul ºi statutul profesional

în mijlocul lumii camufleazã, adesea, vocaþii ºi
alianþe interioare de mare profunzime. Scrierea de
sine, departe de elementele definitorii ale

cotidianului, suprimã comoditãþile ºi rutina,
revendicându-se din nevoia unor terapii ale
solitudinii împlinitoare, aptã sã dezvolte strategii
autoreflexive de bunã calitate, necosmetizate.
Codurile creaþiei devin, invariabil, sinonime sinelui
profund, cel care, în variabilele cotidianului, nu poate
fi decât arareori dibuit. Unui atare exerciþiu de
lecturã de sine pare a se lãsa antrenat ºi Dumitru
Zdrenghea în poemele reunite ca Semne (Dumitru
Zdrenghea, SEMNE, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2014). Sunt semne ale trecerii din solemnitatea
trudirii  întru salvarea fiinþei Celuilalt  spre
solemnitatea salvãrii fiinþei interioare, cu evidenta
conºtientizare a epifaniei care face din sinele
profund un fel de „casã-cuib” a divinului.

Poezia lui Dumitru Zdrenghea este, cu
certitudine, o poezie de stare, propune cuprinderea
apolinicã a fiinþialului în canonul trecerii prin vârste,
legitimând, mereu pe câte un prag, ºansa asumãrii
liantului care face posibilã complementaritatea
omului cu sacrul, prin  creaþie. Conºtiinþa poeticã
nu migreazã spre zone rarissime ale tainei, nici nu-
ºi propune sã potenþeze structurile mitice ºi
simbolice ale imaginarului, ci valideazã, într-o
manierã de o sensibilitate aparte, caracterul
inepuizabil al sufletului prins în caruselul înþelegerii
de sine, emancipat din toate cutumele exterioare,
întors înspre el însuºi ºi activând, parcã,
platonicianul „ochi interior”. Obiºnuit sã mânuiascã
vieþi ºi sã le ajute sã mai fie, Dumitru Zdrenghea
resimte acut superficialitatea preajmei,
încãpãþânatã sã nu priceapã semnele trecerii
inexorabile. Poemele sale instituie mici scenarii al-
ternative de adaptare ºi de conºtientizare a
pragurilor între Aici ºi Dincolo. Nu trecerea/moartea
ca realitate indubitabilã este supusã analizei, ci
toposul de referinþã este pragul peste care se trece
cu pasul interior. Calitatea pasului spre Dincolo,
formele de pregãtire ºi irepetabilitatea gestului îl
intereseazã pe poet. În fond, ne aflãm în faþa unei
conºtiinþe poetice puternic infuzate de achiziþii
culturale ºi intelectuale rafinate, care îºi poate lesne
permite sã fugã de cliºee ºi sã se emancipeze de
sub zodia oricãror surogate. Pe Dumitru Zdrenghea
îl sperie inautenticul, memoria culturalã îl determinã
sã prefere toposurile pe care nu le poate falsifica
nimeni: cele ale propriei interioritãþi. Tocmai de
aceea poemele sale dezvoltã numai simbolurile
rezonabile ale lutului fiinþei, aºezate într-o rânduialã
alegoricã, pe alocuri de nuanþã expresionistã.
Imaginarul destrãmãrii nu este unul convenþional,
perisabili tatea nepresupunând, neapãrat,
depersonalizare. Poetul are o preferinþã aparte
pentru resemantizarea apocalipticului fiinþei,
convertind scenariile prãbuºirilor în lut în ample
tablouri expresioniste, marcate, obligatoriu de
semnele autenticitãþii: „Ochiul întors înspre viermii
rotunzi, / Blând þâºnind din orbite, / Mâna odihnitã
pe pat de pãmânt / ªi buze pe piatrã strivite. / Atomi
ce-ºi cautã iar stãpân, / Prin timp cu ploi mohorâte,
/ ªi lacrimi ce picã pe strat de pãmânt, / De raza
luminii zdrobite” (Capãt de drum);  Viziunile nu se



109

extind, însã, niciodatã, spre gotic ori grotesc, nici
spre suprarealismul frust.

Fãrâmiþarea corporalitãþ ii tensioneazã
imaginarul numai pânã la un prim nivel, dincolo de
el poetul propunând alte douã trepte de profunzime,
mult mai puternice. Cel de-al doilea palier este dat
de vocaþia aºezãrii de sine în eterna proximitate a
femininului matricial. Plecãrile dincolo de pragul
fiinþei implicã ºi un cod al fisurilor identitare cauzate
de expulzarea din „lumea cu dor”. Se remarcã
epurarea simbolurilor femininului de toate
sintagmele ludicului, pãstrându-se, însã, dubla
articulaþie: cea de anima mundi ºi de parte a
perechii primordiale. Perechea însãºi este supusã
dialecticii vieþii ºi morþii, pragul fiind receptat doar
ca spaþiu-punte, deloc angoasant: „Te adun, bob
cu bob de luminã, / Pe reverul meu stâng, / Sã
umblãm prin lume…” (Amândoi).

De departe, însã, cel mai dens sistem de
simboluri al acestui volum este cel care exploreazã
imaginarul solitudinii. Acest nivel de semnificare
este extrem de prolific la Dumitru Zdrenghea,
apetenþa poetului pentru intelectualizarea
retragerilor nãscând imagini proteice ale sinelui care
a stopat toate capriciile lumii ºi se lasã captiv într-un
protocol elegant al însingurãrii care înþelepþeºte. La
o lecturã atentã, poemele însingurãrii pãstreazã
ceva din alegoriile subtil-expresioniste ale Þipãtului
lui Munch. Metafizica retragerilor nu instituie,
neapãrat, tentaþia repaosului necesar, cât mai ales
ºansa evadãrii din vecinãtãþile vãtãmãtoare sau
care implicã asumarea mãºtilor. Poetul pledeazã
pentru despovãrarea de orice art if iciu ºi
reordoneazã sensurile (semnele) dupã o logicã a
emoþiei autoreflexive.

Mai mult, lui Dumitru Zdrenghea îi reuºesc
gesturile inaugurale de instituire a singurãtãþii ca
topos necesar ºi obligatoriu, identificat, paradoxal,
nu prin absenþa, ci prin prezenþa, intuitã într-un alt
plan, a Celuilalt (fie el divinitate sau instanþã
femininã).

Semnele din sertarele interioare ale lui
Dumitru Zdrenghea sunt, aºadar, meditaþii-prag.
Poeme despre aºteptare ºi gând, despre doruri
suprapuse ºi cãutãri, niciodatã poeme despre o
moarte definitiv frisonantã, de vreme ce este ea
însãºi o simplã punte. Semnele sunt poeme ale
stãrii de veghe, cãci „Nu mai sunt paºi pe drum, /
E numai drum, / ªi undeva noi, încã triºti, / Ascunºi
în pietre ºi umbrã, / Aºteptând sã vinã timpul / Sã
ne dãruiascã lumea ºi pasul” (Pasul pierdut)...

                                                   
 Diana Câmpan

Cãlãtoriile lui Orfeu
În vara anului 2014 a apãrut, la editura “Il Cerchio

- iniziative editoriali” din Italia, volumul semnat Emil
Raþiu, Gli straordinari viaggi di Orfeo. Despre autor,
la noi se cunosc câteva lucruri semneazã în Jurnalul
literar ºi  în  Contemporanul, sau în Steaua. Dupã
cum ne informeazã o notã de pe ultima copertã a
volumului, pânã acum Emil Raþiu a publicat mai multe

studii ºi articole, în româneºte, italianã ºi francezã.
Numele lui apare, de asemenea, ºi pe volumele de
prozã Supravieþuitorul (1989), Bariera (1994) ºi Mioriþa
(2013).

Pe de altã parte, Emil Raþiu este un fervent
apãrãtor al minoritãþii române din Istria (a istro-
românilor, termen care îi cuprinde pe “cici”, pe
“morlaci”, pe “bunevdzî” ºi alte populaþii de limbã
romanicã sau care ºi-au pierdut deja limba, adoptând
limbile salve din jur sau dialectul istriano-triestin italian
ºi care  au locuit odatã pe suprafeþe întinse de pe
litoralul balcano-adriatic ºi în unele insule), fiind
preºedintele unui ONG care îi reprezintã în forurile
internaþionale ºi editând, cu mijloace proprii, o “foaie”
pentru/despre aceºtia.

Trama romanului este generatã de o vizitã a
personajului numit Orfeu la Bucureºti, pentru
recuperarea unei proprietãþi “îngropate” sub actualul
Palat al Parlamentului. Pe urmele acesteia, prin arhive
dispãrute în teritoriul timpului pierdut, el redescoperã
propriul spaþiu de origine, dar ºi spaþiul afectiv-
sentimental al strãmoºilor sãi ºi al raporturilor acestora
cu civilizaþia occidentalã. Atras de noile situaþii sociale
ºi politice apãrute la începutul anilor 90,, aedul trac
Orfeu revine din Italia în România în cãutarea
proprietãþii, a propriei identitãþi ºi a Afroditei (iubita-
tablou) ºi descoperã, uimit, cã sub actualul edificiu al
Palatului Parlamentului existã o altã civilizaþie
româneascã, rãmasã nealteratã de-a lungul secolelor,
care subzistã datoritã ingeniozitãþii ancestrale
înnãscute ºi determinãrii reprezentanþilor ei de a-ºi
procura mijloacele necesare existenþei. Este o
civilizaþie care a avut numeroase raporturi cu civilizaþia
italianã, prin intermediul unor personaje aparþinând
celor douã naþiuni, obligate sã se completeze reciproc
de-a lungul istoriei. Lumea italicã, adicã o lume a
culturii ºi a dezvoltãrii spirituale bazate pe tot ceea ce
a însemnat ºtiinþa ºi arta pentru civilizaþia europeanã,
este prezentã în Bucureºtiul de odinioarã - dar ºi în
Iaºi - prin comercianþi, medici, secretari de voievozi,
principi. De la aceste legãturi se deduce cã raportãrile
româneºti la valorile lumii moderne nu sunt deloc
întâmplãtoare, ele fãcând parte organicã din
patrimoniul de valori ale umanitãþii. Prin intermediul lui
Orfeu autorul se dovedeºte orgolios de aceste legãturi
ºi de contribuþia adusã la salvarea ºi dezvoltarea
societãþii apusene de cãtre numeroºi reprezentanþi
de seamã ai naþiei româneºti din stânga ºi din dreapta
Dunãrii, de la comandanþi de oºti, la revoluþionari, de
la oameni temeiniciþi în credinþã (de exemplu
Brâncoveanu), pânã la inventatori sau cercetãtori, ºi
prin intermediul lui autorul nu uitã sã-i treacã în revistã
ºi sã îi propune ca modele de viaþã ºi entitãþi demne
de a face parte dintr-un patrimoniu spiritual european.

Dimensiunea fantasticã a povestirii circumscrisã
în spaþiul infra-terestru ºi în proiecþiile într-un viitor
nesigur face antrenant voiajul în care autorul ne
impune sã-l urmãm, intrãrile ºi ieºirile din “puþul”
timpului, în cãutarea unor civilizaþii suprapuse,
succesive, permiþându-i atât “cãlãtorului” Orfeu - Ulise
sã cãlãtoreascã pe verticalã, cât ºi pe orizontalã,
printr-un Bucureºti secret, udat de apele unor râuri
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subterane, în tovãrãºia unor personaje istorice
cunoscute din cronici ºi arhive autentice. Acelaºi lucru
se va petrece ºi la Veneþia, unde prezenþele româneºti
sau ale unor personaje care au jucat un rol important
pe scena vieþii sociale din oraºul lagunar, sunt  tot
atâtea prilejuri de a-ºi afirma orgoliul naþional. Aici, un
rol important îl ocupã Marioara Vallarga (a cãrei
corespondenþã a fost publicatã în anii treizeci de cãtre
Nicolae Iorga), ajunsã stareþã de mãnãstire, ºi ale
cãrei urme, pierdute, continuã sã aprindã închipuirea
autorului documentarist.

Pe un alt plan, spre sfârºitul romanului, Orfeu ni
se relevã un romantic vizionar, din categoria celor
interesaþi sã “elibereze oamenii din lanþurile materiei”
(p. 117) în virtutea faptului cã se considerã Fiu al
Luminii. Desigur, unuia ca el i se împotrivesc “Fiii
întunericului”, lupta din final, în capitolul sugestiv
intitulat “Armaghedon” desfãºurându-se prin
intermediul mijloacelor tehnicii moderne, pe baza ºi
cu ajutorul noilor invenþii umane, capabile de “o viaþã
nouã” ºi o fericire “care se gãseºte doar în materie”
(p. 122), adicã lipsitã de dimensiunea spiritualã,
profundã.

O viziune pozitivã asupra destinului este expusã
aproape teoretic în acest ultim capitol, când apele
Dâmboviþei se retrag ºi “oraºul subteran”, adicã oraºul
valorilor naþionale, iese la suprafaþã iar “viaþa nouã”
propusã de îngerii decãzuþi va fi eliminatã, lãsând loc
iubirii ºi comprehensiunii. De altminteri, dimensiunea
lui profetic-criticistã este manifestã în raportãrile la tot
ceea ce este modern ºi lipsit de o spiritualitate
convingãtoare. În acelaºi capitol final, “Armaghedon”,
muzica de discotecã, halucinantã, dezagregantã, devine
una dintre þintele preferate ale personajului-autor.

Scris polifonic, romanul atrage printr-o scriiturã
adesea alertã, susþinutã de o dimensiune naþionalã
bine documentatã istoric, personajele evocate
dovedind o mânã fermã în ilustrarea unor raporturi
româno-italiene care s-au sedimentat la baza
interferenþelor dintre celor douã civilizaþii.

Într-o altã lecturã, Orfeu este transpunerea epicã
a personajului Emil Raþiu, interesat sã-ºi afirme
trecutul ºi prezentul, sceptic în ceea ce priveºte
viitorul, dar, lãsând loc unei vagi speranþe. Cântul lui
Orfeu, chiar dacã nu poate aduna în jurul ideea pan-
româneascã, poate va fi, totuºi, auzit cine ºtie unde ºi
de cãtre cine…

ªtefan Damian

În opinii critice
Viaþa ºi întreaga activitate ale lui Cornel Nistea

par a voi sã demonstreze axioma cã se poate face
literaturã bunã ºi într-un oraº de provincie: el
locuieºte de multã vreme în Alba Iulia ºi se prezintã
aproape exclusiv prin paginile revistei de culturã
Discobolul, dar le face pe ambele cu încredere ºi
chiar semeþie. Vocaþia lui literarã s-a desãvîrºit în
anii din urmã, din pricini obiective: în perioada
comunistã a þãrii a suferit rigorile cenzurii
ideologice. 1989, el ºi-a alcãtuit ºi un volum de
reflectare criticã a literaturii pe care o produce:

Cornel Nistea în opinii critice (Editura Casa Cãrþii
de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2014), o carte dotatã cu
instrumente editoriale – cronologia textelor, lapidare
sumare de deschidere – ºi lãsatã sã vorbeascã
direct prin textele de interpretare cuprinse.

Acestea urmãresc cronologia literaturii pe
care autorul o face ºi pe care o oglindesc
îndeaproape. Valeriu Cristea remarca faptul cã este
vorba, încã de la început, despre un „prozator
versat, cu o mai veche experienþã a scrisului”,
volumul lui de debut cuprinzînd „indiscutabile
reuºite”, pentru ca Ion Lungu sã remarce faptul cã
prozatorul debuteazã editorial „matur din punct de
vedere artistic”, iar pentru Aurel Pantea se anunþã
un prozator „în care se poate investi încredere”.
Cornel Nistea materializeazã, în proza sa, „un
algoritm bine însuºit” (Tudorel Urian), fiind „un
prozator interesant, cu profunzime, talent ºi idei”
(Al. Condeescu), el „poate insufla evenimentului
istoric acea generalitate cerutã de comunicarea
literarã” (G. Nistor).

Volumele ulterioare semnate de Cornel Nistea
fac parte dintr-un scris parcimonios (Cornel Moraru)
ºi ele apar în urma unui pariu pe care l-a cîºtigat.
George Holobâcã parcã aude, în aceste scrieri,
„curgerea de vreme bunã a Arieºului”. Autorul
exceleazã în „capacitatea de sintezã ºi incisivitate”
(Elisabeta Bogatan), el descoperã „un stil intelectual
clar pe suprafaþa optimã a povestirii” (Titu
Popescu). Mircea Muthu relevã „culoarea localã ºi
imperativul etic” ale povestirilor lui Cornel Nistea,
pe cînd Augustin Cosmuþa crede cã opera autorului
discutat „îºi trage seva din realismul memoriei”. Din
discreþia „aproape ardeleneascã” a autorului a ieºit
un roman despre „bestie ºi bestializare” în
comunism, despre „crime sãvîrºite de regimurile
totalitare în numele celor mulþi ºi al fericirii acestora
pe pãmînt” (Mircea Moisa), cu scopul neuitãrii lor,
a tuturor tarelor comuniste (Avram Cristea) fãcute
de cei care s-au instalat în „abjecþia umanã” a puterii
populare (Gheorghe Dãncilã), un roman de
„atitudine tranºantã” (Constantin Cubleºan), care
face „o incursiune dureroasã într-o lume a
absurdului” (Lörinczi Francisc-Mihai). Ritualul
bestiei este „denumirea genericã a unui sistem de
forþe infernale surprins în toatã hidoºenia lui” (Cor-
nel Moraru).

Mircea Muthu are prilejul sã citeascã pagini
„de o tulburãtoare sinceritate”, iar Ironim Muntean
sã scrie pagini elogioase despre Cornel Nistea.

În fine, interpretãrile din carte sunt multe, în
ciuda avariþiei scrisului lui Cornel Nistea. Sã mai
reþinem aici, cîteva: scrierea paginilor „pe un
portativ al subtilitãþii” (Monica Grosu), memoria
„marii duplicitãþi ºi a servituþiilor pervers-imunde”
(Eugen Evu), cariera literarã a autorului „stã sub
semnul rupturii” (Irina Petraº), autor care se
remarcã „printr-un stil propriu” (Doina Sala), la el
„palierul narativ este dublat de cel reflexiv” (Sonia
Elvireanu), este atent la „compromisurile ºi laºitãþile

Titu Popescu
(continuare în pag.126 )
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Diversitatea lumii este accentuatã ºi de
diversitatea unghiurilor de vedere din care este privitã
ºi „povestitã”. Am vorbit deja despre relaþiile posibile
între picturã ºi medicinã (vezi Medicinã ºi artã –
conexiuni ºi interferenþe, articol apãrut în Steaua 7-8/
2014). Iatã acum o privire de medic asupra literaturii.

S-a scris despre bolile personajelor din literaturã,
despre modul în care un autor îºi construieºte
personajul poate chiar dupã chipul ºi asemãnarea sa
ori a unui apropiat/rudã/prieten suferind; despre autori
care îºi ucid sau îºi salveazã personajele, pornind,
poate, de la experienþe proprii (sindromul persoanelor
abuzate care îºi creeazã un personaj malefic pe care
îl omoarã în final, ca un act de rãzbunare ºi purificare
de suferinþã), inconºtient sau dimpotrivã, chiar în
cunoºtinþã de cauzã (scriitorii-medici, de exemplu).

Însã s-a scris mai puþin despre bolile reprezentate
în poveºtile pentru copii. Acestea par oarecum scutite de
astfel de analize, pentru cã stau sub semnul fantasticului
ºi de aceea totul este permis, posibil ºi acceptat ca atare.
Dar se pare cã lucrurile nu stau chiar aºa. Autorii de poveºti
pot fi ºi ei „prizonierii” unor experienþe proprii mai mult sau
mai puþin conºtientizate sau martorii unor tulburãri – din
familie sau din societate –, pe vremea lor, fãrã leac. De
pildã, tuberculoza era într-o vreme ceea ce este azi
cancerul, sau ce era cancerul acum câteva decenii, o
boalã necruþãtoare ºi fãrã tratament, care putea deveni
uºor „vrãjitoarea cea rea”.

Un exemplu adesea adus în discuþie –  basmele
Fraþilor Grimm, în care se regãsesc o serie de personaje
bolnave, cu o sumedenie de malformaþii ºi probleme ºi
care au, din aceastã cauzã, o evoluþie cu totul specialã
în poveste. Ann Schmiesing face, în cartea sa Dis-
ability, Deformity, and Disease in the Grimms’ Fairy
Tales (2014), o descriere extrem de amãnunþitã a
personajelor bolnave din poveºtile Fraþilor Grimm,
precum ºi o analizã a modului în care aceºtia, dar ºi
editorii, au modificat dizabilitãþile ºi diformitãþile de-a
lungul ediþiilor succesive. Personajele „cu probleme”
se vindecã adesea în mod miraculos intrând astfel „în
rândul lumii” (îºi leapãdã pielea de broscoi, de exemplu,
devenind un prinþ frumos ca nimeni altul), sau, în alte
variante, înving totul ºi câºtigã stima tuturor în ciuda
acestor dizabilitãþi, prin talente sau calitãþi mult peste
defect/defecte. Unele gesturi extrem de dure, fãcute
chiar de personajele „bune”, au fost eliminate în ediþiile
urmãtoare (de exemplu, ochii surorilor rele din
Cenuºãreasa scoºi de cãtre porumbiþe) pentru a îndulci
oarecum pedepsele aplicate de soartã sau de zâne
bune personajelor negative care puteau deveni astfel
chiar martiri, iar personajele pozitive, malefice.

Laura Poantã

Doctorul de poveºti

Poveºtile sunt, desigur, rodul imaginaþiei autorului,
pline de magie ºi farmec, dar o lecturã mai atentã ar
putea descoperi o serie de fapte reflectate din însãºi
viaþa autorului (chiar dacã, în cazul Fraþilor Grimm,
vorbim, în mare parte, de basme culese din popor ºi
transmise din generaþie în generaþie). S-a spus cã unele

personaje ar putea oglindi problemele de sãnãtate cu
care s-au confruntat autorii, iar felul în care acestea
rãzbesc în viaþã sau duc la bun sfârºit o sarcinã ar fi
cel în care creatorul poveºtii ºi-ar fi dorit sã se întâmple
lucrurile (personaje rele pedepsite sau chiar mutilate,
membre lipsã ce cresc miraculos la loc, defecte care
se vindecã peste noapte sau dupã o faptã bunã ori
dezlegând o ghicitoare). O expoziþie deschisã la Ala-
bama Museum of the Health Sciences a explorat
paralela dintre poveºti (ideea pornind, în mare, tot de la
Fraþii Grimm) ºi istoria medicinei. Concret, aceastã
expoziþie a studentei mediciniste Valerie Gribben se
referea la o autoare mai puþin cunoscutã, Mary de
Morgan, ºi se numea „Farmecul a fost distrus/The
Charm was broken...” Mary de Morgan a trãit ºi a scris
în perioada Victorianã, iar poveºtile sale sunt pline de
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personaje bolnave. Ea ºi mulþi membri ai familiei sale
au suferit ºi au murit de tuberculozã, boalã pe vremea
aceea fãrã leac, iar simptomele erau extrem de
chinuitoare. Se poate vorbi ºi despre întrepãtrunderea
dintre mit ºi realitate în istoria medicinei, de-a lungul
secolelor, când tratamentele erau limitate ºi se acordau
puteri magice unor „leacuri” precum cornul inorogului
(conform Reynolds Historical Library). Rapunzel, în
englezã, e un soi de salatã (Valerianella locusta), o
plantã mult folositã în medicina naturistã, mai ales ca
întãritor pentru femeile însãrcinate. Ea dã titlul unei
binecunoscute poveºti (tradusã la noi Sãlãþica). În
poveste, femeia are poftele femeii însãrcinate ºi îi cere
insistent soþului o salatã care se aflã în grãdina unei
vrãjitoare.

Medicina având, odinioarã, puteri limitate,
prezenþa oamenilor „ciudaþi”, suferinzi, „altfel” era la
ordinea zilei, astfel încât era firesc sã facã parte din
tabloul oricãrei poveºti. Poveºtile erau ºi un mod de a
le arãta copiilor, de mici, realitatea ºi o încercare de a
þine în frâu spaima generatã de boli care azi par banale,
dar care atunci erau o condamnare la moarte.
Vrãjitoarele, piticii, trolii, spiriduºii, toþi aceºtia erau
expresia bolilor fãrã leac pe care oamenii „normali”
încercau sã le stârpeascã. Atât basmele, cât ºi
medicina sunt undeva la limita între normal ºi
„anormal”, ca sã nu spunem patologic, între vis ºi
realitate, un fel de trecere de la lumea de afarã,
frumoasã, plinã de luminã, la o lume a întunericului, a
necunoscutului, cu oameni diferiþi, care aratã altfel,
vorbesc altfel, ºi care sunt, în cele din urmã, un simbol
al condiþiei umane. Ca medic, pãºeºti în acest tãrâm
cu obligaþia de a înþelege ºi de a ajuta. Nu altfel se
întâmplã lucrurile în literaturã în general, nu doar în
cea pentru copii.

O descriere a eroilor basme din punct de vedere
strict clinic este oricând posibilã, chiar dacã tulburã
oarecum farmecul poveºtilor, ceva de genul „Moº
Crãciun nu existã”. Astfel, s-a spus cã Frumoasa din
Frumoasa ºi Bestia suferã de Sindromul Stockholm,
al celui rãpit ºi abuzat, care se ataºeazã puternic ºi
patologic de agresorul sãu. Cei de la Walt Disney au
reacþionat, argumentând cã filmul nu transmite lecþii
negative de viaþã, pentru cã în final dragostea învinge,
iar Frumoasa nu este pasivã, ci încearcã sã înveþe
Bestia cum sã se poarte. Alice în Þara Minunilor ar
putea fi ºi expresia migrenelor de care suferea Lewis
Carroll, modul distorsionat de percepere a obiectelor
din jur fiind un simptom neurologic cunoscut. Sigur
cã este o modalitate de a citi/privi o poveste care ar
putea fi receptatã ca distructivã, aºa explicându-se
faptul cã ele, poveºtile, au început sã fie trunchiate ºi
repovestite, pentru a suna „politic corect”. Lupul nu
mai are voie sã mãnânce Bunicuþa, rãzbunarea Caprei
cu trei iezi, dar ºi moartea celor doi iezi mai mari sunt
prea dure etc., etc.

Aºadar, cum citim poveºtile? Cum pot fi afectaþi
copiii de rãutãþile ºi chiar cruzimile din acestea? Limita
dintre Bine ºi Rãu nu este întotdeauna clarã, iar ideea
cã, dacã eºti altfel, e normal sã suferi ºi sã râdã alþii
de tine este aproape un laitmotiv, deºi unele dintre
aceste situaþii sunt mai apoi rãsturnate ºi rãzbunate.

Dar sã nu uitãm cã Muc cel Mic a ajuns apreciat ºi
respectat abia dupã ce s-a îmbogãþit, ºi nici atunci pe
deplin. Binele triumfã adesea, dar, repet, uneori printr-
o duritate/rãutate mai mare decât cea a personajului
negativ. Pe de altã parte, încercarea de a pune
diagnostice personajelor din poveºti, fie ele bune sau
rele, ar putea fi o capcanã, un joc periculos, atât pentru
adulþi, cât ºi pentru copii, pentru cã, pânã la urmã, ne
îndepãrteazã de simbolistica acestor anomalii (de
exemplu mama vitregã care aude cântatul melodios
al unei pãsãrele ca pe un zgomot infernal ar putea
suferi de hiperacuzie sau halucinaþii, dar ar putea fi
doar ilustrarea faptului cã ea, rea fiind, nu poate
percepe lucrurile frumoase).

În literatura noastrã, avem un bun material de
studiu clinic în Poveºtile lui Ion Creangã. În Harap
Alb, binecunoscuþii Gerilã (cu urechi mari, clãpãuge,
buze groase rãsfrânte ºi suferind constant de frig),
Flãmânzilã, Setilã, Pãsãri-Lãþi-Lungilã ºi Ochilã ar
putea suferi de o serie întreagã de boli: acromegalie,
hipotiroidism, gigantism, sindrom de hiperlaxitate,
diabet zaharat... Nu avem de unde sã ºtim dacã
acestea sunt pure coincidenþe sau descrieri excesive
ºi caricaturale dupã naturã. Chiar dacã ºi în cazul lui,
ca ºi în cazul Fraþilor Grimm, sunt teme culese din
folclor ºi din gurã în gurã, cu siguranþã în toate aceste
poveºti regãsim ºi amprenta stilului propriu, a talentului
ºi a experienþelor personale. Comportamentul devi-
ant al unor personaje de poveste ar putea fi explicat
prin chiar suferinþa autorului (în cazul lui Ion Creangã,
epilepsia, iar în cazul lui Wilhelm Grimm, o serie de
boli care l-au chinuit toatã viaþa).

Poveºtile privite strict ca literaturã educativã
pentru copii ar avea rolul de a-i învãþa diferenþa dintre
Bine ºi Rãu prin personaje simbolice ºi reprezentative,
pictate în alb ºi negru, simboluri ale noþiunilor de
adevãr/minciunã, dreptate/nedreptate º.a.m.d. De
multe ori, aceste personaje-etalon sunt redate în
cliºee (adesea cei buni sunt ºi frumoºi, iar cei rãi au
obligatoriu defecte). De aici ar putea sã aparã ºi alte
probleme de interpretare, chiar ºi pentru ochiul
copilului. Un anumit personaj catalogat de la început
ca fiind „bun”, fãrã prea multe argumente, poate sã
facã absolut orice, chiar ºi un rãu major unei alte
persoane, pentru cã el tot bun rãmâne, iar fapta sa
este scuzatã. De aceea, poveºtile „moderne” au
început sã nuanþeze personajele ºi sã le dea ºi tonuri
de gri, neliniºti, nesiguranþe, precum ºi sã atenueze
faptele reprobabile. Dacã revenim la Fraþii Grimm,
poveºtile lor originale erau pline de incest, rãutate,
antisemitism, mame rele (care ulterior au devenit
mame vitrege, pentru a „explica” rãutatea).

S-au scris rafturi întregi de cãrþi pe seama
poveºtilor, analizându-li-se personajele din puncte de
vedere medicale, filosofice sau psihiatrice/psihanalitice.
Acest joc de-a „doctorul de poveºti” nu îºi propune
nicidecum sã atingã frumuseþea basmelor sau sã le
modifice sensul, ci doar sã adânceascã interpretarea
unor simboluri, fapte sau personaje luate „de-a gata”
atât de multã vreme. ªi, eventual, sã ne pregãteascã
pentru întrebãrile incomode ale copiilor care, poate,
observã înaintea noastrã cã „Împãratul e gol”.
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În anul 1990 Giorgio Strehler, director al Piccolo
Teatro din Milano, punea bazele Uniunii Teatrelor din
Europa. Demersul sãu a fost sprijinit de Ministrul
Culturii Franceze de atunci, Jack Lang ºi de
preºedintele Fançois Mitterand. Ca membru al
Parlamentului European, regizorul italian dorea prin
acest act sã fondeze o „construcþie europeanã a
culturii”. Într-un moment în care în Europa se
petrecuserã profunde modificãri politice, iar societatea
trecea prin stãri aflate la extreme, Strehler dorea ca
prin teatru, oamenii sã poatã convieþui sub semnul
emoþiei ºi al iubirii. În opþiunea lui Strehler, drumul spre
o nouã Europã politicã trecea, obligatoriu, printr-o
Europã a culturii, a spiritului, a frumuseþii.

Interferenþe-le Teatrului Maghiar de Stat din Cluj
este un festival adiacent al acestei uniuni. Prima ediþie
a festivalului a avut loc în 2007, an premergãtor primirii
Teatrului Maghiar în forul european. Au urmat ediþiile
din 2010 ºi 2012.

Între 26 noiembrie ºi 7 decembrie 2014 a avut
loc cea de-a patra ediþie a acestui festival, la care au
fost invitate douãzeci ºi trei de spectacole din
patrusprezece þãri ºi patru continente. Voi face referire
la doar cîteva dintre spectacole, atîtea cîte am reuºit
sã vãd în festival.

Deschiderea a avut loc miercuri, 26 noiembrie
2014, cu un nume de marcã al regiei europene, Tho-
mas Ostermeier ºi un autor care nu mai are nevoie
de nici o prezentare, Henrik Ibsen ºi piesa Un duºman
al poporului a trupei Schaubühne am Lehniner Platz
din Berlin. Ideea de teatru militant-tribunã politicã este
exploatatã aici la maximum. Trupa are o capacitate
fantasticã de a rãspunde la solicitãri de toate felurile.
De pildã, momentele de muzicã sînt susþinute cu o
ºtiinþã perfectã de actori– remarcabili aici fiind cu
precãdere Eva Meckbach (o Doamnã Stockmann
femininã, fermã în susþinerea soþului) ºi ziaristul Bill-
ing (Moritz Gottwald, fãcînd dintr-un rol mic o apariþie
electrizantã, cu fiecare intrare în scenã) -, cu arta unor
adevãraþi rockeri. Prin aceste intermezzo-uri musi-
cale, Ibsen plonjeazã parcã în plin Brecht. Povestea
lui Thomas Stockmann, doctorul pentru care profesia
a devenit pasiune, porneºte de la un fapt foarte im-
portant pentru sanitatea societãþii. El descoperã cã
apa bãilor, unde vine lumea sã se trateze  este, de
fapt, infestatã cu microorganisme patogene provenite
de la deversãrile industriale aflate în aval de izvor.
Dacã aceastã ºtire ar fi rãspînditã, prosperul oraº-
staþiune ar urma sã intre în colaps. La început,
Stockmann gãseºte susþinãtori în  dezvãluirea acestui

lucru. Gazeta localã, prin redactorii sãi, jurnalistul
Hovstad (un Andreas Schröders maleabil, alunecos
ºi docil în relaþie cu autoritatea) ºi Aslaksen (David
Ruland excelent în cameleonismului lui funcþionãresc)
îºi oferã sprijinul necondiþionat. Apoi toatã aceastã
lume, incitatã de campania pornitã de Primar (Ingo
Hülsmann, tãios în rol ºi exact ca un ceasornic),
fratele doctorului, se întoarce împotriva sa.
Stockmann este somat de toþi cei din jur sã-ºi retragã
afirmaþiile. Asistãm la o cãdere a adevãrului de pe
culmile cele mai înalte în prãpastia mîloasã a
minciunilor sociale. Manifestul doctorului este inserat
de dramaturgul Florian Bochmeyer în textul lui Ibsen,
putînd fi citit pe cortina transparentã tipãritã ce estompa
vederea decorului la începutul spectacolului (decor:
Jan Pappelbaum).  Christoph Gawenda, fãcînd din
personajul sãu un stindard al cauzei adevãrului,
rosteºte acest manifest de la un pupitru de orator,
într-un recital de o forþã expresivã ieºitã din comun,
fiind un prilej de a pune în discuþie probleme grave cu
care se confruntã azi societatea: poluare mediului
versus poluarea psihicului uman versus criza de
pe toate palierele. Este momentul în care
problematica ridicatã de doctorul Stockmann
provoacã spectatorii sã intre în relaþie cu

personajele, iar raportul privitor-actant se
inverseazã. Voci din salã, uitînd de convenþia
teatralã expun unele dintre chestiunile fierbinþi ale
societãþii româneºti de azi. Se aud aclamaþii,
susþineri ale ideilor lui Stockmann. Adunarea în faþa
cãreia Stockmann voia sã vorbeascã sînt chiar
spectatorii, aflaþi în luminã crudã. Apoi, centrul de
interes se mutã din nou pe scenã, iar doctorul este
linºat, împroºcat cu vopsea, terfelit. O apariþie cu
totul specialã este Thomas Bading în Morten Kill,

Un duºman al poporului
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socrul lui Thomas, care printr-o foarte finã artã
actoriceascã ce-i conferã personajului o dozã de
malefic, de insinuare, reuºeºte sã doboare cerbicia
ginerelui. Sau nu.

Montarea faimosului regizor german are un fi-
nal deschis în care nu doar cei doi Stockmanni se
aflã în faþa unei dileme.

Cheek by Jowl, coproducþie cu Barbican (Londra),
Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale ºi La
Comédie de Béthume – Centre Dramatique Nationale
du Nord-Pas-de-Calais a fost prezent cu spectacolul
lui Declan Donnellan, Ubu roi de Alfred Jarry.

Regizorul îºi construieºte spectacolul pe linia
foarte îngustã dintre realitate ºi coºmar, dintre zi ºi

noapte. Trecerile între planuri se fac aproape pe
nesimþite. Într-un decor alb imaculat (designer: Nick
Ormerod), tînãrul Bougrelas ºade tolãnit pe o
splendidã sofa alba. Cu o camerã de filmat, el face
o incursiune, introducîndu-ne în cotloanele casei.
Este ca ºi cum am pãtrunde printr-o capsulã
minusculã – era un film cu o astfel de cãlãtorie
fantasticã în interiorul corpului uman – în carnea
palpitîndã a unui organism. Aceastã familie Ubu
este normalã, civilizatã. Ea se pregãteºte sã
primeascã vizita unor prieteni. Domnul Ubu este
un burghez de o eleganþã rafinatã (Christoph
Grégoire, un actor fabulous, capabil de treceri
uluitoare prin foarte diverse  registre interpretative,
fiind ajutat de o extraordinarã mobilitate a corpului
ºi a figurii). Doamna Ubu (Camille Cayol) nu are
nimic din hidoºenia altor reprezentãri ubueºti ale
personajului. Dimpotrivã. Actriþa este frumoasã,
distinsã, delicatã, îmbrãcatã într-o rochie de o
eleganþã sofisticatã. ªi ea, ca ºi partenerul ei dã
dovadã de o aceeaºi capacitate de transformare.
De altfel, întreaga trupã demonstreazã o perfectã
ºtiinþã a dozãrii efectelor scenice: Cãpitanul
Bordure – Xavier Boiffier, Regele Wenceslas –
Vincent de Boüard, Regina Rosemonde – Cécile
Leterme, Sylvain Levitte, în tînãrul Bougrelas
imprimînd personajului un infantilism vicios
ameninþãtor. La început, totul decurge normal, cu
o scenã de pantomimã din care rãzbat cînd ºi cînd
frînturi de amabilitãþi. În clipa în care domnul Ubu
face referire la o lumînare verde, personajele devin
fioroase, crude, absurde. Dobînditã în secole ºi

secole  de ºlefuire, civilizaþia se dovedeºte a fi doar
o pojghiþã subþire, care, la un mic semn este datã
la o parte lãsînd sã iasã la luminã valuri de
pestilenþã, de umori negre resentimentare. Se intrã
într-un registru coºmaresc.  De altfel, spaþiul cu
totul imaculat de la început va deveni, la final, un
cîmp de bãtãlie  dezmembrat, mînjit, stropit.
Personajele intrã în neagra nebunie. Domnul Ubu
cel elegant ºi distins se tranformã într-o brutã
capabilã de orice pentru a-ºi atinge visul
(inconºtient?) de mãrire, alimentat de Doamna Ubu,
o Lady Macbeth atinsã de mania grandorii, dar,
totuºi, pãstrînd o brumã de umanitate. În asasinarea
slujbaºilor nu se mai uzeazã de mijloace sofisticate,
ci de o înghesuire a capetelor acestora în niºte
uriaºe paporniþe din rafie, ca în clipa urmãtoare,
dupã ce sînt împinse în bucãtãria ubuesc-ucigaºã,
sã se audã un sunet de drujbã. Armele cu care
Domnul Ubu pleacã la rãzboi fac parte din
„arsenalul” unei bucãtãrii sau sãli de baie obiºnuite.
Visul de mãrire al familiei Ubu îl contamineazã ºi
pe tînãr. ªi el doreºte puterea. Intruziunea lui
demascatoare spre asta conduce. Toþi sînt ahtiaþi
dupã putere. Mijloacele prin care Declan Donnellan
scoate la luminã aceastã monstruoasã ºi de
nestãpînit sete de putere, un cancer al fiinþei sînt
dintre cele mai simple, dar de un efect comic-
înspãimîntãtor percutant.

O problematicã cutremurãtoare tratatã într-un
registru comic nãucitor, cu schimbãri de registre ºi
soluþii scenice extrem de simple, amintind de Les
Naufragés du Fol Espoir dupã Jules Verne a Arianei
Mnouchkine.

 Kafka project: frontiere al HNK Zajc Rijeka
– Drama Italiano din Croaþia în regia Karinei Holla
a fost un spectacol de miºcare cu inserturi din cele-
bre texte kafkiene: Metamorfoza, Procesul, În faþa
legii, dar ºi cu trimiteri la biografia scriitorului.
Soluþiile scenice minimale - trei dulapuri funcþionînd
ca mijloace de transport sau încãperi ale unei case
a copilãriei ºi cîteva mese ºi scaune – reuºesc sã
sugereze etape ale vieþii ºi creaþiei scriitorului
(decorul: Anton T. Plešiæ).  Actorii – Elena Brumini,
Rosanna Bubola, Ivna Bruck, Tomas Kutinjac,
Miriam Monica, Giuseppe Nicodemo, Mirko
Soldano, Andrea Tich - cu corpuri perfect antrenate,
impresioneazã mai ales în transpunerea coregraficã
a poveºtii lui Gregor Samsa, copilul neiubit de
familie, devenit gîndac uriaº, îngrozindu-i pe membri
familiei retrase în dulap, fiind omorît, în cele din
urmã, de tatãl autoritar. Interpretul lui Gregor
Samsa, prin miºcãri de adevãrat contorsionist,
scoate în evidenþã ºi mai mult îngrozitorul apariþiei.
Pe nesimþite se trece la procesul absurd al lui Josef
K, în care judecãtorii, aºezaþi la mese ca într-o
„clasã moartã”, scriu lungi învinuiri la adresa
acuzatului, conectat, în cele din urmã, la scaunul
electric. Pentru parabola În faþa legii, s-a ales
varianta de a rosti pur ºi simplu textul, probabil din
pricina încãrcãturii filosofice ascunsã în cuvinte.
Ordinea, rigoarea din prima parte a spectacolului,

Ubu roi



115

cînd lucrurile erau aºezate pe fãgaºe bine trasate
plonjeazã, la final, într-o miºcare voit haoticã
aparþinînd contemporaneitãþii dezarticulate,
dezmembrate, cu relaþii degradate, ieºite din matcã.

Cesarean section. Essays on suicide al Teatr
Zar din Wrocław (Polonia) a fost, aºa cum spune
ºi titlul, un eseu vizual (concept: Jarosław Fret),
asupra diverselor forme de sinucidere. Spectacol
intimist, în care publicul era aºezat pe trei pãrþi,
pentru o (ºi) mai bunã interferare cu actorii, s-a
desfãºurat pe o scenã uºor supraînãlþatã. Un geam
coborît de la ºtangã, un cuier, o masã cu mai multe
pahare, dar mai ales o secþiune transversalã prin
aceastã scenã-platformã, în care clipoceau „ochi”
din cioburi fine de sticlã, ca într-un caleidoscop
pentru copii, constituia decorul. Fãrîmele lucitoare
erau împrãºtiate-adunate prin miºcãri domoale,
zmucite, leneºe, zbuciumate ale celor trei
performeri absolut senzaþionali, uimitor de bine
antrenaþi atît fizic cît ºi vocal: Kamila Klamut, Ditte
Berkeley ºi Matej Matejka. Lor li s-au alãturat, într-
o fericitã „interferare”, cei care au asigurat partea
sonorã a spectacolului – Nini Julia Bang,
Alessandro Curti, Jarosław Fret, Aleksandra
Kotecka, Ewa Pasikowska, Simona Sala, Orest
Sharak, Tomasz Wierzbowski -, care au
interpretat o muzicã tulburãtor-sfîºietoare,
pãtrunzînd pînã în adîncul fiinþei. Polifoniei
cîntecelor corsicane (Cîntarea lui Zaharia,
cîntatã în Corsica în Vinerea mare, Kyrie Eleison)
li s-au alãturat melodii bulgãreºti, româneºti,
islandeze, cecene peste care s-au suprapus
ecouri  din  Erik Satie (Gnossienne I,  I I) .
Secvenþele interpretate poartã nume ciudate:
Tandreþe. Dialog la un vin rãsturnat, Deschiderea
cerurilor, Padoc pentru sinucigaºi, Visul. Avort
spontan, Cinematograful sinucigaºilor, Corpul
meu, o lacrimã, Catatonie. Vinul-sînge rãsturnat
din pahare se rãspîndeºte printre bucãþile de
sticlã sugerînd cînd un avort spontan, cînd
scurgerea dintr-o ranã deschisã, autof la-
gelatoare, ori, pur ºi simplu însoþind o cinã
romanticã a doi îndrãgostiþi. Moºtenitori ai
teatrului lui Grotowski, actorii de la Teatrul Zar
nu au ieºit la aplauze. Hora (detaliu)

Kafka project

„Mãrturiile corpului”, subiect incitant sub
semnul cãruia au stat aceste Interferenþe ne-au
plimbat pe meridiane foarte diferite, demonstrînd cã
grija pentru propria corporalitate, pentru scurta
noastrã trecere pe acest pãmînt preocupã omul
dintotdeauna. Festivalul a reuºit sã aducã
spectacole extrem de interesante, care ºi-au
propus redefinirea noþiunii de corporalitate, întrucît,
aºa cum semnala directorul festivalului, regizorul
Tompa Gábor, „materia primã, modalitatea de
expresie indispensabilã a teatrului este corpul
uman”. Prin amploarea, seriozitatea ºi calitatea
spectacolelor invitate, Interferenþele clujene, alãturi
de Festivalul Internaþional „Shakespeare” de la
Craiova, mi se par a fi cele mai importante
manifestãri de acest gen din România.
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Ca în fiecare an, la începutul lunii decembrie,
sãrbãtorile Clujului încep odatã cu binecunoscutul Fes-
tival „Mozart”, un eveniment de rezonanþã pentru
melomani, un regal muzical oferit acestora de 24 de
ani încoace. ªi în acest an, Festivalul, desfãºurat în
perioada 5-12 decembrie 2014, ne-a impresionat prin

bogãþia de manifestãri, diversitatea stilisticã ºi înalta
calitate asiguratã de artiºti de renume mondial.

Concertul de deschidere a avut loc vineri, 5
decembrie începând cu ora 19:00 la sala Auditorium
Maximum alãturi de Orchestra Simfonicã a Filarmonicii
de Stat „Transilvania”. Ambianþa creatã de Qual Media
Group, firma care asigurã publicitatea Festivalului –
covor roºu la intrare, domniºoare zâmbitoare, mese
cu ºampanie, degustãri, lumânãri – a conferit o aurã
de strãlucire ºi eleganþã evenimentului. Alocuþiunile din
deschiderea concertului susþinute de Adriana Bera,
preºedinta Societãþii Române Mozart, ºi Eugen Albu,
reprezentatul companiei Qual Media Group, au avut
menirea de a-i întâmpina pe spectatori la un Festival a
cãrui notorietate l-a determinat pe cel din urmã sã
aprecieze cã „dacã nu ºtiam cã Mozart s-a nãscut la
Salzburg, aº fi crezut cã a fost clujean.”

Invitatul de onoare al festivalului a fost Jörg
Widmann (Germania), unul dintre cei mai apreciaþi ºi
cunoscuþi muzicieni din lume. Genul artistului cumulativ
– compozitor, dirijor, virtuoz clarinetist – acesta a
convins publicul clujean în cadrul concertului de

deschidere în toate cele trei ipostaze: compozitorul
lucrãrii de deschidere Con brio, solistul Concertului
pentru clarinet de Mozart ºi dirijorul întregului concert
ce a cuprins ºi cunoscuta Simfonie „Jupiter”. Ceea ce
a realizat acest artist deosebit de talentat a fost un re-
gal de neuitat în care am descoperit noi spaþii ºi culori
muzicale ºi am redescoperit frumuseþea lucrãrilor
mozartiene.

Lucrarea Con brio este un omagiu adus lui
Beethoven, în care compozitorul a folosit elemente
muzicale din Simfoniile a VII-a si a VIII-a pe care le-a
trecut prin filtrul idiomului sãu tonal, aferent secolului
XXI. Aceastã compoziþie – bloc cu schimbãri bruºte,
întreruperi, fragmentãri, supusã deconstructivismului,
reprezintã coroborarea unor lumi ºi a unor spirite
creatoare, stilemã asumatã, de altfel, de compozitorul
german, cãruia îi place sã apeleze în creaþiile sale la
muzici din trecutul clasic.

Concertul pentru clarinet ºi orchestrã în La major
KV 622 a fost compus în aproximativ zece zile, finalizat
cu douã luni înainte de moartea compozitorului ºi i-a
fost dedicat unuia dintre cei mai vestiþi virtuozi ai
instrumentului, Anton Stadler. Jörg Widmann a
valorificat virtualitãþile expresive ale instrumentului:
contraste sonore ºi culori în diferite registre ale
instrumentului, îndeosebi în cel grav; a surmontat cu
succes ºi inteligenþã dificultãþile partiturii, captivând
publicul prin interpretarea sa. Încã din partea I, Allegro,
am remarcat strãlucitoarea redare sonorã,
cantabilitatea fragmentelor, dialogurile închegate,
sudate, dintre solist ºi orchestrã, sunetul dulce, evo-
cator, cald, luminos al clarinetului. Preluãrile temelor
de cãtre solist, secondat apoi diafan de orchestrã,
figuraþiile realizate fãrã ezitare, pasajele pline de
virtuozitate din dezvoltarea tematicã au demonstrat o
tehnicã impecabilã. Adagio este una dintre cele mai
profunde ºi rãscolitoare pãrþi, prin simplitatea ºi
frumuseþea liniei melodice. Widmann a revelat calitãþile
sale de muzician incontestabil, printr-o continuitate ºi
fluenþã nealterate de vreo vehemenþã, ajutat de
acompanimentul delicat al orchestrei. În partea a III-a,
Allegro, a cãrei structurã de rondo – sonatã presupune
un dinamism al expunerii temelor ºi un dialog foarte
precis ºi plin de vervã, concepþia interpretativã a
demonstrat aprofundarea contextului structural, a
prelucrãrilor subtile ale temei. Emanaþia de idei ºi
sentimente pe care Jörg Widmann le-a transmis
orchestrei ca solist ºi dirijor a stat sub semnul discreþiei
ºi al gesturilor aluzive fãrã ostentaþii sau exagerãri.

În a doua parte a concertului, am ascultat Simfonia
în do major nr. 41, KV 551, „Jupiter”. Aceastã ultimã

Festivalul Mozart,
2014

Cristina Pascu
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simfonie, de o mãreþie olimpianã, este una dintre cele
mai apreciate partituri ale tuturor timpurilor, despre care,
de altfel, Schumann spunea: „Sunt lucruri în lume
despre care nu se poate spune nimic, ca Simfonia nr.
41 a lui Mozart, majoritatea paginilor lui Shakespeare
ºi a partiturilor lui Beethoven”. Încã din prima parte, Al-
legro vivace, aceasta a fost bine pusã în luminã de
Orchestra Filarmonicii „Transilvania”, care a cântat
expresiv ºi cu o virtuozitate aparte. Partea a doua, An-
dante cantabile are un profund caracter meditativ, iar
ansamblul orchestral a subliniat cu rafinament aceastã
singularã ºi apoteoticã forþã a sublimului. Atmosfera
dansantã din Menuetto: Allegretto a fost redatã cu o
cantabilitate seninã de orchestrã, pregãtind avântul
ultimei pãrþi. În finalul simfoniei, considerat de unii
specialiºti punctul de referinþã al lucrãrii, Molto allegro,
Mozart devine într-adevãr un Jupiter în mânuirea liniilor

contrapunctice pe cele cinci teme expuse în canon
direct, simplu, recurent, dublu, rãsturnat ºi structurate
pe linia unui cantus planus din secolul al XVI-lea. Întregul
ansamblu orchestral, mobilizat ºi de gestica energicã
a dirijorului, a conturat foarte clar acest edificiu sonor
în care Mozart a folosit pe deplin resursele talentului
sãu. Jörg Widmann a dirijat fãrã partiturã, acest lucru
permiþându-i sã controleze profilul ºi evoluþia discursului
sonor, cu atât mai mult cã temelor li se pot atribui calitãþi
asemãnãtoare unor personaje dintr-un spectacol de
operã.

Bogata ofertã muzicalã a primei seri de Festival a
fost tãlmãcitã în variante deosebite ca abordare
interpretativã a Orchestrei Filarmonicii de Stat
„Transilvania” ºi mãiestrie dirijoralã a artistului Jörg
Widmann, convergând astfel spre realizarea unui mare
spectacol sonor.

Sãrbãtoare
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„Parce que le crayon
sera toujours au dessus
de la barbarie”.
Charlie
Hebdo
Georgiana Fodor

Aveam de gând sã încep altfel seria cronicilor
culturale de pe meleagurile franceze. Din pãcate,
zguduitorul atentat împotriva redacþiei sãp-
tãmânalului Charlie Hebdo, urmat de un atac
antisemit soldat cu victime, a marcat conºtiinþa
tuturor, devenind o balizã istoricã.

Parcurgând presa româneascã constat cu
mare tristeþe ºi chiar cu revoltã cã personalitãþi al

cãror cuvânt cântãreºte greu abordeazã problema
într-o manierã superficialã ce frizeazã inconºtienþa.
Referitor la caricaturile publicate în Charlie Hebdo,
Andrei Pleºu considerã cã „nu-i normal sã tratezi
cu atâta frivolitate lucruri care adunã în jurul lor
respectul ºi viaþa spiritualã a unor întregi
comunitãþi”. O astfel de afirmaþie nu este doar
surprinzãtoare ºi dezamãgitoare, ci ºi foarte
periculoasã. Începem sã confundãm bunele
maniere cu libertatea de gândire ºi de expresie?
Aceste caricaturi nu au incitat niciodatã la urã ºi
violenþã ºi nu sunt altceva decât satirã. Îmi permit
sã citez câteva cuvinte ale scriitorului Salman
Rushdie, ca rãspuns la ideile domnului Pleºu:
„satira trebuie sã se aplice religiilor […] Sunt solidar
cu Charlie Hebdo, cum ar trebui sã fim cu toþii,
pentru a apãra arta satirei, care a fost întotdeauna

o armã de libertate împotriva tiraniei, a necinstei ºi
a prostiei. Respectul pentru religie a devenit un
nume de cod pentru a spune Fricã de religie”.1 Frica
este primul pas de supunere în faþa unui regim de
teroare.

Bineînþeles cã aceste atentate teroriste nu
trebuie sã conducã la stigmatizarea musulmanilor
ºi la alimentarea
urii rasiste. Însã
este esenþialã
conºt ien t izarea
existenþei Statului
Islamic ca organ-
ism terorist în
expansiune, care
prin metodele sale
de exterminare în
scopul impunerii
t o ta l i t a r ismu lu i
devine o nouã for-
mã de nazism. Ob-
serv cu stupoare
cã anumiþi jurna-
liºti, invocând eru-
diþia ºi toleranþa, fac o confuzie inadmisibilã între
religia islamica ºi Statul Islamic. Stimaþi domni,
informaþi-vã înainte de a scrie! Aveþi o res-
ponsabilitate! Este uimitoare comoditatea ºi
autosuficienþa celor care încã nu au aflat cã în Siria
jumãtate din teritoriu este controlat de Stat Islamic,
iar în Irak organizaþia a cucerit toatã partea de nord.
Nu mai putem vorbi despre o simplã mânã de
teroriºti care acþioneazã în momente de exaltare
fanaticã. Un rãzboi este în curs de desfãºurare,
iar Europa este direct implicatã.

Misiunea întregii civilizaþii occidentale este în
acest moment apãrarea valorilor esenþiale pe care
se sprijinã. În acest context, simpla întrebare „pânã
unde merge libertatea de exprimare?” este o loviturã
adusã Libertãþii. Încetaþi, domnilor, cu angelismul
greºit orientat ºi întrebaþi mai bine: „E normal sã fii
ucis pentru o idee?”

Cu atât mai mult cu cât în România rezonanþa
acestor cuvinte încã mai doare…

1 Salman Rushdie, Le Point, 9 ianuarie 2015: «La
satire devait s’appliquer aux religions […]Je suis solidaire
avec Charlie Hebdo, comme nous devons l’être tous,
pour défendre l’art de la satire, qui a toujours été une
arme de la liberté contre la tyrannie, la malhonnê tetéet
la bêtise. Respect pour la religion est devenu un nom de
code pour dire Peur de la religion»

Adrian Popescu

Miezul
ºi coaja
nucii

Crimele recente din Franþa au fãcut sã tresarã
aproape întreaga lume, într-un gest de oroare, de
protest ºi de solidaritate cu victimele carnagiului
început în redacþia unui hebdomar ºi continuate la
Porte de Vincennes într-un magazin evreiesc. De
la papa Francisc, care ,,ºi-a exprimat cea mai
fermã condamnare pentru oribilul atentat... care a
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îndoliat oraºul Paris... aruncând în consternare
întreaga societate francezã, tulburând toate
persoanele iubitoare de pace, dincolo de graniþele
Franþei” la Olivier Ribadeau Dumas, portavocea
episcopilor din Hexagon, sau la reprezentantul
moscheelor franceze, capii religioºi se delimiteazã
clar de fãptuitorii jihadiºti ai oribilelor crime, scriind
despre „atentatul josnic, criminal ºi impardonabil”
al extremiºtilor. Ca sã nu mai spunem de
conducãtorii politici ai multor state, printre care ºi
cel al României, Klaus Iohannis; practic, toatã
lumea civilizatã a condamnat actul de fundamen-
talism pseudo-religios. Pseudo, spun, pentru cã nu
Islamul este responsabil de aceste crime, ci un
grup terorist scãpat de sub controlul raþiunii ºi al
preceptelor morale, precepte care, dacã sunt cu
adevãrat religioase, iudaice, creºtine, musulmane,
recunosc sacralitatea persoanei umane. Cum s-a
ajuns aici? Papa Francisc, cu puþin timp înainte,
ne avertizase, nu în treacãt, despre pericolul unui
nou “rãzboi mondial”, purtat, în diferite colþuri ale
lumii. Iatã-l acum precis configurat, deplin
internaþionalizat, cu declaraþii de rãzboi din partea
Jihadului, cu atacuri cibernetice sau armate, cu
ameninþãri care þin sub tensiune þãri întregi.

Cauza acestor conflicte este, dupã pãrerea
mea, pe de o parte, impunerea treptatã a „dictaturii
relativismului” (Benedict al XVI-lea) în sistemele
sociale supercivilizate, sau, mai direct formulat,
renunþarea la fundamentele ºi rãdãcinile spirituale
care au nãscut Europa culturii. Stagnarea într-o
mentalitate restrictiv-medievalã, pe de alta, a unor
grupuri jihadiste, atrãgând tineri musulmani în acest
carusel sângeros. Grupuri antrenate, provenind din
Orient, sau cetãþeni cu acte în regulã, dar nu cu un

comportament la fel, din þara-gazdã, grupãri militare
fanatizate, enclavizate, neintegrate de
etablishmentul vestic. Lipsa de dialog,
secularizarea apuseanã excesiv de permisivã
(„Dacã nu existã Dumnezeu, orice este posibil” ne
spusese deja Dostoievski) se ciocneºte, acum,
paroxistic, cu credinþa oarbã, orientalã, care
desconsiderã raþiunea. Ori, credinþa ºi raþiunea se
cer îngemãnate, într-o credinþã autenticã, afirmase
Ioan Paul al II-lea (în enciclica Fides et ratio). Carol
Wojtila, cel care a încurajat ºi a iniþiat, din 1986,
dialogul religiilor la Assisi, dialog al tuturor religiilor
monoteiste.

Despre caricaturi, câteva observaþii, „arta” lor
mi se pare precarã, nu vãd unde-i în schematismul
lor infantil subtilitatea umorului galic. Eºti mirat, apoi,
de lipsa unei minime decenþe, de terfelirea unor
simboluri ale identitãþii religioase colective, consoli-
date de secole. Mai mult, devin stupefiante
accentele unor interpretãri grafice grosolane, cum
se vedeau altãdatã prin closetele gãrilor de
provincie. Aceste caricaturi sunt departe de a
încuraja dialogul cu grupurile mai echilibrate din
conglomeratul religiilor orientale, mai mult, îl
dinamiteazã. Libertatea de expresie presupune ºi
asumarea responsabilitãþii efectelor ºi viziunea pe
termen lung.

Ce mã sperie este, la noi, mai ales, renunþarea
inconºtientã la diversitatea sau la nuanþele libertãþii
de opinie. Ne înregimentãm sub sloganul Je suis
Charlie, automat, pentru cã pentru mulþi acesta
reprezintã trendul, nu convingerea profundã. Îl
inscripþionãm pe tricourile care se vând sub
coloanele din Piaþa romanã, dar îl meditãm cu
luciditate? Le interzicem celorlalþi nuanþele

intelectuale, necesarul discernãmânt, de pildã lui
Andrei Pleºu, nu opinia contrarã, ci rezerva faþã
de “dezinvoltura” excesivã manifestatã faþã de
unele simboluri religioase. Aºa cum face, chiar în
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aceste pagini ale revistei, o colaboratoare aflatã în
Oraºul-luminã, scufundat câteva zile negre, de
teroriºti, într-o baie de sânge ºi întuneric. Existã,
mai cred, nãscut din bune intenþii ºi naivitate, nu

doar un drum spre iadul ne-comunicãrii cu celãlalt,
dar ºi premisele unui fundamentalism pe dos,
pseudo-democratic. Voci mai prudente, îndemnând
la ocolirea unor sensibilitãþi etnice si religioase,
trebuie lapidate moral? Nu trebuie oare ascultate
ºi ele? Condamnând crimele, nu dorim ºi sã le
evitãm pe viitor, respectând toate simbolurile
religioase? Lumea anticã ºi-a cinstit miturile, sau
Panteonul zeilor, clãdind o culturã “umanistã”, o
filosofie, o civilizaþie a demnitãþii umane, de la care,
fie ea greacã ori latinã, ne revendicãm ca europeni.
Ca sã nu mai spunem de iudeo-creºtinism, altã
rãdãcinã a Europei, clãditã pe valorile religioase
ale iubirii universale, nu ale deriziunii totale. Râsul

Mihai Boacã

S-a întâmplat
ce s-a întâmplat în
Franþa: o tragedie.
Un carre de aºi
uciºi pentru dese-
nele lor, plus încã
opt jurnaliºti, alþii
grav rãniþi. Un ziar
Charlie Hebdo lovit
în inimã. Motivul
aparent: pedeapsa
Profetului jignit ºi de
aici fuga la islam.
Oare aºa sã fie?
Dupã risipirea fu-
mului, multe de ce-
uri încã fãrã rãs-
puns. De ce procu-
rorul de caz s-a

sinucis la câteva ore de investigaþii, de ce dom’
preºedinte Hollande aminteºte în discurs de illumi-
nati ºi nu de islam. Unde duc firele nene? Arunc ºi
eu o privire... ºi ce vãd nu-mi place. Alb ºi negru la
început, apoi negrul nu e de fapt negru ci a fost vopsit
în negru de niste albi luminoºi adicã illuminati?

Tragedia însã rãmîne. De aici ºi desenele
noastre pentru a mai apãra ce se poate apãra:
libertatea presei. Pentru unii însã un concept perimat.

Motto: chiar dacă nu sunt ginecolog aş putea
arunca o privire...

Ion Barbu

Caricatura este cea mai respectuoasã
formulã, respectuoasã faþã de inteligenþã se
inþelege, pentru a-i murmura omului, fara a-l bate
la cap, sã aibã curaj în fiecare zi.

N-am zis-o eu ºi-mi pare rãu.
A spus-o Radu Cosasu.

patriarhilor, sau umorul unor întelepþi creºtini, vezi
Tomas Spildlik, are sare ºi piper, nu blasfemie
ieftinã. Noi suntem sãraþi cu sare, dacã ea se va
strica ce se va întâmpla cu noi? Vom fi niºte nuci
cãrora le-am aruncat miezul în mare, rãtãcind fãrã
greutatea lui miraculoasã, bezmetici, fãrã principii
morale ºi fãrã transcendenþa care ne dã adevãrata
nobleþe spiritualã. Biete coji goale pe un ocean
agitat de furtuni devastatoare. Suntem deja acolo?
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Nu ºtiu dacã, din punct de vedere
cinematografic, anul care tocmai a trecut
poate fi considerat mai interesant decât
2013. Puþin probabil, în ciuda aparenþelor.
Nu-i vorbã, filme au fost destule ºi în
2014, ba chiar unele destul de
interesante, aparþinând unor regizori de
vazã, ca sã le spun aºa. Despre câteva
dintre aceste filme va fi vorba ºi în
rândurile urmãtoare, cu menþiunea cã
unele titluri, ca Still Alice, The Tribe sau
Leviathan, nu sunt prezente în text dintr-
un motiv simplu: nu le-am vãzut. Mai
sunt, bineînþeles, ºi alte titluri care mi-
au scãpat ºi despre care voi scrie, poate,
cu alte ocazii.  Încep retrospectiva
filmelor din 2014 cu trei pelicule lãudate
aproape în unanimitate de critica de
specialitate.

Boyhood. În
acest caz, este
vorba despre un
proiect ambiþios,
ba chiar, aº spune,
foarte ambiþios. Ri-
chard Linklater,
cunoscut pentru
seria de filme Be-

fore Sunrise (1995), Before Sunset (2004) ºi Be-
fore Midnight (2013), serie avându-i ca protagoniºti
pe Ethan Hawke ºi Julie Delpy, a þinut cu totul
dinadinsul sã facã un film special, o ficþiune care
sã-ºi depãºeascã oarecum genul. ªi aºa a apãrut
Boyhood. Prin ce este specialã aceastã peliculã?
În primul rând, filmãrile s-au desfãºurat pe parcursul
a 12 ani, cu aceeaºi echipã de actori, din care a
fãcut parte ºi fiica regizorului, Lorelei Linklater. În
al doilea rând, filmul se doreºte un (fals)
documentar, un reality-show, despre evoluþia unei
familii timp de mai bine de un deceniu. Actorii, fie ei
adulþi (ca Patricia Arquette sau Ethan Hawke), fie
copii (Ellar Coltrane sau Lorelei Linklater), sunt,
trebuie s-o recunosc, foarte buni. Evoluþia
personajelor este surprinsã firesc, fãrã tonalitãþi
stridente, dar aici a ajutat presupun ºi faptul cã e
vorba de o peliculã filmatã în timp real. Cu toate
acestea, filmul lui Linklater, la un moment dat se
plafoneazã, devine, altfel spus, plictisitor. Rãbdarea
spectatorului este pusã, începând cu mijlocul
filmului, la încercare. Intenþia regizorului, aceea de

Câteva filme din 2014 – o
privire subiectivã (ºi nu
prea)
Raul Popescu

a evita dramatismul de tip hollywoodian, este
lãudabilã, dar tocmai din acest motiv anumite
evenimente sunt pur ºi simplu neexploatate aºa
cum ar fi trebuit, regizorul temându-se parcã de
manifestãrile oarecum extreme, cu impact, ce-i
drept la public ºi pe care mizeazã din  plin reality-
show-urile. O anumitã tensiune existã, însã ea
funcþioneazã în surdinã, este înãbuºitã de eforturile
regizorale de a surprinde totul pe un ton neutru.
Boyhood devine astfel o relatare cam plictisitoare
a unei copilãrii nu tocmai plictisitoare. Rezultatul
nu se ridicã la nivelul mizei. Prefer The Tree of Life,
filmul din 2011 al lui Terrence Malick.

Maps to the
Stars. Pelicula din
2014 a lui David
Cronenberg nu-i
tocmai cea mai
bunã din f ilmo-
grafia sa, însã nici
nu dezamãgeºte.

Spre deosebire de Linklater, Cronenberg nu a dorit
sã eludeze extremele. Dimpotrivã, mizeazã pe
situaþi ile limitã. Personajele sale nu sunt
conformiste, obiºnuite, ci atipice, prizoniere ale
unui mediu imund – Hollywood, iar insertul de fan-
tastic nu face decât sã sporeascã magia (neagrã)
a acestui tãrâm al pierzaniei. Deºi demenþa
(personajelor, a situaþiilor) se dezvãluie treptat în
poveste, ea se dovedeºte, în cele din urmã, a fi
materialul prim al lumii hollywoodiene. Maps to
the Stars este un film aparte, care aminteºte de
straniul Mulholland Drive, filmul din 2001 semnat
de David Lynch. Un film de savurat, dar nu pe
stomacul gol.

F i l m u l  d i n
2014 al fraþ ilor
Dardenne, Deux
jours, une nuit,
este o poveste obi-
ºnuitã a unui om
obiºnuit. Sandra
(Marion Cotillard),

o femeie depresivã, anxioasã, mamã a doi copii,
este concediatã dupã un vot al colegilor de serviciu,
vot, cum va afla de la o colegã, influenat de un ºef ca-
re, pare-se, nu o prea plãcea pe Sandra. Mai mult,
prin concedierea acesteia, colegii ar fi obþinut ºi o
primã de o mie de euro. Cu ajutorul unei prietene,
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Sandra reuºeºte sã-l convingã pe patron sã aprobe
repetarea voturilor. Ei bine, timp de o orã ºi jumãtate,
cât dureazã filmul, Sandra se plimbã de la un coleg
la altul, secondatã de un soþ mai mult decât
înþelegãtor, cu care - aºa, ca fapt divers - nu mai
fãcuse dragoste de patru luni, încercând sã-i
convingã sã voteze pentru pãstrarea ei în firmã. Fraþii
Dardenne sunt cunoscuþi pentru spiritul lor civic (în
Belgia, în urma filmului Rosetta din 1999, a fost
promulgatã o lege, numitã chiar Legea Rosetta, prin
care li se interzice angajatorilor sã-i plãteascã pe
minori cu o sumã mai micã decât cea prevãzutã prin
salariul minim). Un film minimalist, care, în ciuda
faptului cã pune pe tapet o problemã acutã a societãþii
actuale - atitudinea patronilor faþã de angajaþi -, pare
lipsit de forã, ba chiar pe alocuri de-a dreptul
enervant. Iubitorii genului minimalist vor fi încântaþi
de aceastã peliculã, care, totuºi, nu se ridicã la
nivelul filmelor anterioare ale celor doi fraþi belgieni.

Ida este un film din 2013,
însã apare în multe dintre
topurile cu filme din 2014,
motiv pentru care îl includ ºi
eu în aceastã retrospectivã.
Pelicula semnatã de Pawel
Pawlikowski este un fel de
puzzle intrigant, de tip noir –
percepþie accentuatã ºi de
faptul cã filmul este alb-negru.
O tânãrã cãlugãriã, Ida,

pregãtitã sã depunã jurã-mântul final prin care îºi
asumã definitiv calitatea de mireasã a lui Christos,
aflã de la stareþã cã are o mãtuºã ºi este
îndemnatã sã o vadã înainte de a-ºi depune
jurãmântul. Prin mãtuºã, tânãra aflã mai multe
despre pãrinþii ei, despre modul în care ºi-au gãsit
moartea spre finalul celui de al doilea rãzboi
mondial. O precizare importantã: acþiunea are loc
în Polonia comunistã a anilor ’60. Relaþia dintre
mãtuºã, Wanda, ºi Ida devine în scurt timp foarte
strânsã, deºi este una stranie, cu lumini ºi umbre.
Destinele celor douã femei pare cã s-au
intersectat dintr-un motiv anume, mult mai profund
decât cel de suprafaþã, cel detectivistic. Trecutul
leagã cele douã personaje într-un mod indisolubil
ºi tragic. Prezentul tern, cenuºiu, accentueazã,
la rându-i, lipsa de sens a lucrurilor. Aflarea de
cãtre Ida a identitãþii sale, identitate care o
plaseazã într-o lume cu totul diferitã de cea pe
care o cunoscuse pânã atunci, cea catolicã,
bulverseazã ºi mai mult lucrurile, grãbindu-le
evoluþia spre finalul tragic. Un film de o fineþe rarã,
cu inf luenþe evidente din Béla Tarr,  Ida
impresioneazã prin tragismul sãu, unul profund,
care presupune mai multe planuri (divin, uman,
personal, colectiv etc.)  ªi care trimite la cruda
tragedie anticã.

The Grand Budapest Hotel. Filmul lui Wes
Andreson din 2014 a fost primit de mulþi cu un
entuziasm explicabil. O poveste simpaticã, cu iz

n os ta lg i c ,  Th e
Grand Budapest
Hotel nu avea cum
sã nu placã, amin-
tind de alte filme de
acelaºi gen, pre-
cum Chocolate al
lui Lasse Hallstrom.

În plus, filiaþiile cu prozele lui Hrabal, mai ales cu
L-am servit pe regele Angliei, ridicã într-o oarecare
mãsurã cota peliculei. Echipa de actori este ºi ea
impresionantã: Jude Law, Ralph Fiennes, Tilda
Swinton, Willem Dafoe, Adrien Brody, Bill Murray,
Edward Norton. Pe scurt, atmosfera de basm, de
feerie, fac din The Grand Budapest Hotel o
poveste agreabilã, dar lipsitã de profunzimile la
care se aºteptau, probabil, admiratorii lui Wes
Anderson.

The Rover.
Iatã un film mai
special. Recunosc,
în acest caz sunt
subiect iv.  Este
vorba de o distopie
pe cât de simplã,
de directã, pe atât

de impresionantã. Acþiunea este plasatã într-un
viitor incert, dupã un crah economic care a lãsat
în urmã o lume pustiitã, cu oameni derutaþi ºi
speriaþi. Guy Pearce încarneazã un personaj care
aduce cu Mad Max, dar mult mai crud, apropiat
mai degrabã de personajele taciturne ºi incerte
ale westernului spaghetti. Filmul începe simplu,
direct: unui tip, care intrã într-un bar, unde îºi
savureazã liniºtit bãutura, i se furã maºina de
cãtre o bandã de nelegiuiþi. Ei bine, atât i-a trebuit
personajului nostru, care porneºte într-o urmãrire
feroce a bandiþilor. De ce face asta, din moment
ce ar fi putut, la rându-i, sã fure o altã maºinã,
lucru atât de banal într-o lume postapocalipticã?
Rãspunsul, unul simplu, dar surprinzãtor, va fi
dezvãluit la finalul filmului. De menionat ºi cã
Robert Pattinson impresioneazã printr-un rol
atipic, un adolescent retardat – amintind de
personajul lui Leonardo Dicaprio din What’s Eat-
ing Gilbert Grape –, rol de care se achitã cu brio.
Filmul regizorului australian David Michôd este,
în fapt, o parabolã despre adevãrata naturã a
omului. Cum este cu adevãrat fiinþa umanã? Bunã
sau rea? În fine, spre deosebire de Boyhood,
unde, cum spuneam, rezultatul nu se ridicã la
nivelul mizei, The Rover, în ciuda (sub)genului în
care poate fi cu uºurinþã, dar nu pe bunã dreptate,
încadrat – este vorba despre filmul de acþiune –,
reuºeºte, cumva, sã se ridice la nivelul mizei sale.
Asta, probabil, ºi pentru cã e un film care evitã
notele stridente ale cinematografiei comerciale (pe
care, orice s-ar spune, Boyhood le conþine în doze,
ce-i drept, diluate pe parcursul a trei ore).
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Filmul românesc între
1895/97-1989.
Compendiu (II)
Ioan-Pavel Azap

Din anii celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi din
cei imediat urmãtori sunt de semnalat: coproducþiile
cu Italia, conjuncturale, fãrã un impact deosebit asupra
dezvoltãrii cinematografiei româneºti: Escadrila albã,
r. Ion Sava, 1943; Cãtuºe roºii / Odessa în flãcãri, r.
Carmine Gallone, 1943; Jean Georgescu realizeazã
Visul unei nopþi de iarnã (1946), dupã piesa omonimã
a lui Tudor Muºatescu, care nu se ridicã însã la nivelul
Nopþii furtunoase; Paul Cãlinescu „recidiveazã” cu
Floarea reginei (1946), adaptare dupã o poveste de
Carmen Sylva.

Ne place sau nu, cinematografia românã începe
sã existe ºi sã se impunã pe plan internaþional –
sincopat, e drept – odatã cu instaurarea regimului
comunist: „La 30 decembrie 1947 regele Mihai I a fost
obligat sã abdice ºi a fost instaurat primul guvern pro-
sovietic. Au urmat ca ºi în alte þãri est-europene
naþionalizãri, venirea la putere a partidului comunist
ca unicã forþã politicã ºi instituirea esteticii proletcultiste.
Regimul comunist a avut ca efect în domeniul
cinematografiei o producþie de filme exclusiv de stat,
care ajunge destul de mare în anii ’80 (peste 30 de
filme de ficþiune anual), o creºtere considerabilã a
numãrului de cinematografe (inclusiv în mediul rural),
iar prin aplicarea legii depozitului legal evitarea pierderii
iremediabile a unor filme.” [1]. Precursor al lui Hitler,
Lenin a înþeles primul importanþa cinematografului ca
mijloc de propagandã ºi i-a acordat atenþia cuvenitã,
asemeni ºi succesorul sãu, Stalin, care a impus
aceeaºi „grijã” pentru film ºi în þãrile-satelit [2]. Filmul
considerat a fi „certificatul de naºtere” al
cinematografiei socialiste din România este Rãsunã
valea [3]. Privitã azi fãrã resentimente sau
încrâncenare, pelicula lui Paul Cãlinescu poate fi pe
alocuri cuceritoare în naivitatea ei: „pumnul de fier” al
revoluþiei socialiste era încã îmbrãcat într-o mãnuºã
dacã nu de catifea, mãcar de postav. Conflictul debil,
personajele unidimensionale, tezismul lipsit de nuanþe
nu-i anuleazã întru totul valenþele: „În 1949 [Paul
Cãlinescu] debuteazã în filmul de ficþiune, cu Rãsunã
valea, o frescã dedicatã ºantierului de construcþie
Bumbeºti-Livezeni. Entuziasmul începutului de drum
al cinematografiei româneºti instituþionalizate sparge
cadrul schemei politice ºi dã farmec acestui vehicul
propagandistic, scris de Mircea ªtefãnescu, care
prilejuieºte debuturi în cascadã (Marcel Anghelescu,
Geo Barton, Ion Talianu, A. Pop Marþian, Horia
ªerbãnescu, Eugenia Popovici).” [4].

Ce a însemnat noul regim pentru cinematografia
românã? În primul rând, s-a asigurat o bazã materialã
adecvatã unei reale producþii de film, prin construirea

studiourilor de la Buftea, în apropierea Bucureºtilor.
Hotãrârea a fost luatã în 1949, iar construcþia efectivã
a început în 1950: „«noua Cinecittà» (cum s-a scris
în presa strãinã despre Buftea: «o Cinecittà a sud-
estului european») începea sã prindã contururi. Între
1954 ºi 1957 au fost date în exploatare cele cinci
platouri de filmare, în 1957 s-a inaugurat studioul de
sunet, în 1958 laboratorul pentru prelucrarea peliculei
ºi, în sfârºit, în 1959 a fost gata ºi cea din urmã aripã
(corpul de clãdiri pentru filmãri combinate). [...]
«Citadela» filmului românesc, cu o dotare modernã
pentru epoca respectivã, dãdea posibilitatea producþiei
autohtone sã intre în competiþie, de la egal la egal, cu
studiouri europene de talie medie.” [5]. O la fel de mare
atenþie a fost acordatã ºi învãþãmântului de profil. În
1950 i-au fiinþã, în Bucureºti, Institutul de Artã
Cinematograficã ºi Institutul de Teatru „I.L. Caragiale”,
prin unificarea cãrora ia naºtere în 1954 Institutul de
Artã Teatralã ºi Cinematograficã „I.L. Caragiale” (azi
Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã „I.L. Caragiale”). Odatã „logistica”
asiguratã, producþia de film a început sã creascã ºi,
pe principiul acumulãrilor cantitative care duc la salturi
calitative, sã aparã ºi filme mai mult decât onorabile,
unele dintre ele, puþine, putând sã stea fãrã jenã lângã
filme valoroase de pe orice meridian. O sã încercãm
o prezentare cât mai succintã a anilor respectivi.

În aceastã perioadã se afirmã prima generaþie
de regizori de film „ºcoliþi”, fie la Institut fie direct pe
platouri, depãºindu-se stadiului de pionierat: Andrei
Blaier, Mihai Iacob, Malvina Urºianu, Iulian Mihu,
Manole Marcus, Lucian Bratu, Gheorghe Vitanidis,
Mircea Drãgan, Savel Stiopul, Mircea Sãucan, Ion
Popescu-Gopo, Elisabeta Bostan, Mircea Mureºan,
Geo Saizescu, Alecu Croitoru, Virgil Calotescu,
Lucian Pintilie, Dinu Cocea, Sergiu Nicolaescu,
ªerban Creangã, Radu Gabrea º.a. Desigur, nu toþi
cei amintiþi aici sunt la fel de importanþi, dar ei au
marcat mai mult sau mai puþin filmul românesc. Din
interbelic (pro)veneau: Jean Georgescu, Paul
Cãlinescu, Jean Mihail, Victor Iliu, Liviu Ciulei [6].

Importante sunt ºi coproducþiile realizate în
primele douã decenii ale cinematografiei socialiste,
dacã nu ca valoare în sine a filmelor, mãcar ca mijloc
de promovare internaþionalã a filmului românesc.
Lucreazã astfel în România regizori, unii dintre ei de
recunoaºtere internaþionalã, din: Franþa (Marc
Maurette, Citadela sfãrâmatã, 1956; Louis Daquin,
Ciulinii Bãrãganului, 1957; Henri Colpi, Codin ºi Steaua
fãrã nume, 1963, 1966; René Clair, Serbãrile galante,
1965; Bernard Borderie, ªapte bãieþi ºi-o ºtrengãriþã,
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1966; Jean-Paul Rappeneau, Mirii anului II, 1971),
Ungaria (Károly Makk, Frumoasele vacanþe, 1967;
Kosa Ferenc, Sentinþa, 1970) sau Germania (Robert
Siodmak, Bãtãlia pentru Roma, 1968). De asemenea,
semneazã coproducþii ºi regizorii români: Francisc
Munteanu (Tunelul, România / U.R.S.S., 1966), Sergiu
Nicolaescu (Dacii, România / Franþa, 1967) sau
Mircea Drãgan (Columna, România / Italia, 1968). Pe
platourile de la Buftea au jucat vedete internaþionale,
nume importante ale cinematografului mondial: Ma-
rina Vlady, Claude Rich – în Steaua fãrã nume, Jean-
Pierre Cassel – în Serbãrile galante, Jean Marais –
în ªapte bãieþi ºi-o ºtrengãriþã, Orson Welles, Sylva
Koscina, Laurence Harvey – în Bãtãlia pentru Roma,
Marie-José Nat, Pierre Brice, Georges Marchal – în
Dacii, Richard Johnson, Antonella Lualdi, Amedeo
Nazari – în Columna, Jean-Paul Belmondo, Laura
Antonelli – în Mirii anului II.

Cea mai importantã însã este afirmarea filmului
românesc în lume (e drept, prin personalitãþi izolate,
nu ca ºcoalã, precum în majoritatea þãrilor lagãrului
socialist), prin premiile obþinute, sporadic, la festivaluri
internaþionale prestigioase, dintre care le amintim aici
pe cele mai importante: Palme d’Or, Cannes 1957
(Scurtã istorie – scurtmetraj animaþie –, r. Ion
Popescu-Gopo); Marele Premiu, Karlovy Vary 1960
(Valurile Dunãrii, r. Liviu Ciulei); Medalie de argint,
Moscova 1961 (Setea, r. Mircea Drãgan); Premiul
pentru regie, Cannes 1965 (Pãdurea spânzuraþilor, r.
Liviu Ciulei [7]); Premiul pentru originalitatea regiei,
Moscova 1965 (De-aº fi Harap Alb, r. Ion Popescu-
Gopo); Premiul Opera Prima, Cannes 1966
(Rãscoala, r. Mircea Mureºan); Marele Premiu al
secþiunii „Rencontres Internationales du film pour
Jeunesse”, Cannes 1967 (Duminicã la ora 6, r. Lucian
Pintilie); Premiul special al juriului, Moscova 1969
(Tinereþe fãrã bãtrâneþe, r. Elisabeta Bostan); Premiul
juriului de tineret, Locarno 1970 (Prea mic pentru un
rãzboi atât de mare, r. Radu Gabrea).

Deºi nepremiate ºi prea puþin rulate în circuitul
festivalier internaþional, trebuie sã amintim neapãrat
douã mari filme, capodopere ale cinematografiei
române: La Moara cu noroc (1957), adaptare dupã
nuvela Moara cu noroc de Ioan Slavici, în regia lui
Victor Iliu, ºi Reconstituirea (1970, r. Lucian Pintilie,
adaptare dupã nuvela omonimã a lui Horia Pãtraºcu,
interzis la scurtã vreme dupã premierã ºi „blocat” în
þarã), acesta din urmã fiind considerat, într-o anchetã
realizatã în urmã cu câþiva ani printre criticii români,
cel mai bun film românesc al tuturor timpurilor.

Pe lângã filmul de propagandã, dominant, patru
sunt direcþiile pe care se axeazã în principal producþia
cinematograficã: ecranizãrile, epopeea naþionalã (filmul
istoric), filmul de actualitate ºi filmele de acþiune ºi
divertisment. ªi aceste genuri sau subgenuri sunt,
cu excepþiile de rigoare, marcate ideologic, aspect
de multe ori ignorat de public, majoritatea spectatorilor
mulþumindu-se cu „ambalajul”.

Ecranizãrile au fost în majoritate benefice
cinematografiei noastre de pânã în 1989 (datã dupã
care sunt sporadice), prin faptul cã erau mai puþin
controlate ideologic ºi prin aceea cã se puteau spune,
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ceea ce într-un film de actualitate al epocii era
cvasiimposibil. Iniþial, filmele epopeii naþionale au fost
chiar onorabile – v. Tudor (Lucian Bratu, 1963), Dacii
ºi Mihai Viteazul (Sergiu Nicolaescu, 1967, 1971) sau
Columna (Mircea Drãgan, 1968) –, pentru ca,
degradându-se treptat, sã se ajungã în anii ’70-’80 ca
discursul filmic sã fie sufocat de cel ideologic, cu citate
luate direct din documentele de partid ºi transpuse în
gura unor personaje din cu totul alt veac, precum în
Buzduganul cu trei peceþi (Constantin Vaeni, 1977),
Burebista (Gheorghe Vitanidis, 1980) sau Mircea
(Sergiu Nicolaescu, 1989). Cât despre filmul de acþiune
ºi aventuri, cele câteva seriale cinematografice lansate
în acei ani pot fi considerate, per ansamblu, reuºite ale
filmului românesc, chiar dacã majoritatea preiau mode
ºi modele de pe alte meridiane [8].

Am insistat asupra acestor prime douã decenii
ºi îndeosebi pe aspectele pozitive, pentru cã, aºa
cum spuneam, în acei ani cinematografia românã a
început sã existe cu adevãrat, dar ºi pentru cã odatã
cu „Tezele” lansate de Nicolae Ceauºescu în iulie
1971, rezultat al unor vizite în China ºi Coreea de
Nord, cultura românã, implicit filmul, a fost deturnatã
de pe un fãgaº de relativã normalitate (în contextul
dat). Întoarcerea la proletcultism era imposibilã, dar
liberalizarea din anii ’60 a luat sfârºit ºi numai
ºubrezenia sistemului, implozia sa lentã au salvat de
la anihilare cultura acelor ani.

[1] Marian Þuþui, O istorie a filmului românesc,
Centrul Naþional al Cinematografiei, Bucureºti, f.a., p.
23.

[2] Nu este locul sã discutãm aici nici valoarea,
realã, a cinematografiei sovietice în context modial, nici
sã detaliem parcursul cinematografiei române dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Încercãm doar o cât mai
scurtã trecere în revistã a momentelor principale ºi a
regizorilor care ºi-au pus amprenta, mai apãsat sau mai
discret, asupra filmului românesc.

[3] Premiera: 9 ianuarie 1950, cinema „Patria”,
Bucureºti. Diplomã de onoare la Festivalul de la Karlovy
Vary.

[4] Tudor Caranfi l, Dicþionar subiectiv al
realizatorilor filmului românesc, Iaºi, Ed. Polirom, 2013,
p.  43.

[5] Cãlin Cãliman, Istoria filmului românesc (1897-
2010), Bucureºti, Ed. Contemporanul, 2011, p. 169.

[6] Chiar dacã Iliu (1912-1968) ºi Ciulei (1923-2011)
nu au fãcut filme în interbelic, s-au format – cultural,
intelectual – în aceastã perioadã.

[7] Acesta rãmâne cel mai important premiu al
cinematografiei române vreme de mai bine de patru decenii,
pânã  în 2007, când Cristian Mungiu primeºte, tot la
Cannes, Palme d’Or pentru 4 luni, 3 sãptãmâni ºi 2 zile.

[8] Haiducii lui Dinu Cocea (1966-1972), trilogia
B.D.-urilor a lui Mircea Drãgan (1970-’71), comisarii
Miclovan ºi Moldovan ai lui Sergiu Nicolaescu (1972-
1981), „dipticul” Cantemir – Muschetarul român
(Gheorghe Vitanidis, 1975), „tripticul” Bobocilor al lui
Mircea Moldovan (1975-1987), trilogia Ardelenilor a lui
Dan Piþa ºi Mircea Veroiu (1978-1981) sau ciclul Mãrgelatu
(Doru Nãstase, Gheorghe Vitanidis, Mircea Moldovan,
1980-1987).
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Opulentul an jazzistic autohton 2014 s’a încheiat
în mod memorabil, prin Seara omagialã dedicatã lui
Jancy Körössy la Opera Maghiarã din Cluj. Pe lângã
lãudabila disponibilitate a instituiei-amfitrion, condusã
de dl. Gyula Szep, la organizarea evenimentului au
contribuit în mod activ Asociaia pentru Muzicã, Artã
ºi Culturã din Bucureºti, cu susþinere din partea
Ministerului Culturii, Primãriei ºi Consiliului Local Cluj-
Napoca, Institutului Cultural Român ºi firmei Advan-
tage. Dar demersurile în acest sens fuseserã iniþiate
cu aproape doi ani în urmã, la scurt timp dupã decesul
personalitãiþi omagiate, petrecut la 21 ianuarie 2013.

Indubitabil, principalul merit al întregii acþiuni îi
aparine Ramonei Horvath, discipola apropiatã a
maestrului Körössy din ultimii ani de viaþã ai acestuia.
La solicitarea pianistei, am conceput o concisã
Laudatio, menitã sã persuadeze autoritãþile locale
sã-i atribuie post mortem ilustrului pianist-jazzman,
fiul al Clujului, cetãþenia de onoare a urbei noastre.
Pentru o judicioasã documentare a acelui moment,
îmi permit sã redau conþinutul respectivului text (nu
de alta, dar nici mãcar pe pagina de facebook dedicatã
muzicianului nu se suflã un cuvânt despre sforþãrile
depuse de subsemnatul pe aceastã direcþie, de-a
lungul timpului): „În atenþia Primãriei Cluj-Napoca /
Propunere Cetãean de Onoare Jancy Körössy.
Subsemnatul, conf. univ. dr. Virgil Mihaiu, titular al
Cursului de Estetica Jazzului la Academia de Muzicã
G. Dima din Cluj, recomand pe muzicianul Jancy
Körössy (1926-2013) pentru titlul de Cetãþean de
Onoare al municipiului Cluj-Napoca, acordat post-
mortem. Nãscut la 26 decembrie 1926 în Cluj,  Jancy
Körössy a purtat cu demnitate ºi fidelitate stindardul
jazzului ca muzicã a libertãþii prin anii sumbri ai
stalinismului, dupã care ºi-a continuat cariera chiar
în patria jazzului. Pânã la momentul emigrãrii, spre
finele anilor 1960, el fusese unul dintre cei mai apreciaþi
pianiºti ai puternicei ºcoli improvizatorice din Centrul
ºi Estul Europei. Aportul sãu la crearea unui idiom
jazzistic cu specific românesc e indeniabil. În acest
sens aº îndrãzni sã afirm cã Jancy Körössy a
continuat, pe coordonatele muzicii improvizatorice,
epocala operã de asimilare componisticã a melosului
nostru întreprinsã de George Enescu ºi Bela Bartok
în urmã cu un secol. Longevivul improvizator   care
ºi-a perpetuat cu succes activitatea artisticã pânã la
confruntarea finalã cu moartea – îºi meritã locul de
onoare printre rarisimii «pãrinþi fondatori ai jazzului
românesc». Profitând de dorinþa lui Körössy de a se
reintegra, la senectute, vieþii jazzistice din patria sa,
am reuºit sã dau curs dorinþei sale exprese de a cânta

sub auspiciile Institutului Cultural Român din Lisabona,
tocmai ca reprezentant al culturii noastre. În calitate
de director al acelei instituþii, am întreprins demersurile
necesare spre a-i facilita memorabile concerte la patru
mâini, realizate împreunã cu pupila sa de încredere
Ramona Horvath, nu doar în Portugalia, ci ºi în Spania
(unde am beneficiat de solicitudinea lui Horia Barna,
omologul meu de la ICR Madrid). Acele antologice
recitaluri din vara anului 2009 fuseserã precedate de
un alt moment pe care nu-l pot uita: în 2007, din
iniþiativa directoarei ICR Viena, Carmen Bendovsky,
avusesem onoarea de a prezenta recitalul tandemului
Körössy-Horvath susþinut la sala de concerte a
Radiodifuziunii Austriece (ORF). Colaborarea ICR
Viena-ORF se bucurase de susþinerea Ambasadei
României, conduse de reputatul germanist Andrei
Hoiºie Corbea, precum ºi de bunele servicii ale
renumitei fabrici de piane Bösendorfer, care voia ca
produsele sale sã fie revelate, într-un ambient
concertistic, de cãtre doi muzicieni de valoare. De
altfel, atât maestrul cât ºi discipola sa deþineau statutul
de Yamaha Artists, fiind autorizaþi sã reprezinte firma
japonezã prin reprezentaþii susþinute pretutindeni în
lume. Nu pot decât sã deplor faptul cã, dupã ce statutul
de «fugitiv» al muzicianului încetase odatã cu
recâºtigarea libertãþii de expresie în România,
instituþiile noastre nu au avut decenþa de a-l
recompensa moralmente acordându-i cuvenitele
onoruri oficiale. Prin creaþia ºi conduita sa, Körössy
nu încetase niciodatã sã îºi afirme apartenenþa la
cultura þãrii unde se nãscuse (a se vedea ºi
confesiunile sale consemnate în prezentarea
recentului dublu album discografic Jancy Körössy:
American Impressions and Romanian Landscapes,
editat de Nicolas Simion sub sigla 7 Dreams / 2013).
Jancy Körössy a fost, pânã la moarte, un creator ºi
un om exemplar. Din punctul meu de vedere, el va
rãmâne – pentru totdeauna – un autentic cetãþean de
onoare al Clujului. Ca atare, intenþia Primãriei
bimilenarei capitale a provinciei române Transilvania
– sub mandatul de primar al ex-prim-ministrului Emil
Boc – de a efectua aceastã reparaþiune moralã, fie ºi
post mortem, e demnã de a fi elogiatã ºi susþinutã.
Cu aleasã consideraþiune... <semnãtura V.M.>”

Concertul de la finele lui 2014 a fost susinut inte-
gral de cãtre Trio-ul alcãtuit din Ramona Horvath/pian,
Nicolas Rageau/contrabas ºi Frederic Sicart/baterie.
Nu cred cã se putea gãsi o formã mai adecvatã de
omagiere a quasi-legendarului jazzman decât printr-
o interpretare atât de empaticã a moºtenirii sale
muzicale. Repertoriul a acoperit zone dintre cele mai

Omagierea întârziatã (dar nu
tardivã) a patriarhului
jazzului românesc
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diverse ale unui univers de creaþie vast, conciliind
patrimoniul de esenã afro-americanã al jazzului
originar, cu originalitatea ethos-ului muzical din zona
Arcului Carpatic. Însuºi titlul primei piese, Delectare,
compusã de Körössy mai pe la începutul carierei,
parcã fusese predestinat sã defineascã atmosfera
creatã pe scena clujeanã de cãtre Ramona ºi versatilii
ei acompaniatori parisieni. Într-adevãr – fie cã era vorba
despre o temã preluatã din Enescu (reper asumat al
creaiei körössyene), de frusteþea inflexiunilor folclorice
din Jocul, La horã, Cãluºarii, de emoþionanta
interpretare, în primã audiþie, a piesei Love Confes-
sion (dedicatã de Jancy Körössy talentatei sale
partenere), sau, pe de altã parte, de redarea unui stan-
dard precum Too Close for Comfort, programul a
degajat o delectabilã atmosferã de vrajã.

Elementul cel mai impresionant al întregului re-
cital mi s-a pãrut a fi progresul considerabil înregistrat
de Ramona Horvath în interiorizarea ºi prelucrarea

creatore a învãþãmintelor primite din partea mult-
respectatului ei maestru. Evident, ca premisã de
referinþã a acestor acumulãri exista deja siguranþa
tehnicã însuºitã la secþia de pian a Universitãþii
Naþionale de Muzicã din Bucureºti. Însã marea
performanþã constã în capacitatea Ramonei de a
procesa complexul bagaj de cunoºtine absorbite de
la Jancy Körössy (în materie de improvizaþie, swing,
invenþie melodicã, simþ al proporþiilor ºi al dinamicii
etc.), reconfigurându-le în aranjamente captivante
chiar ºi pentru un public suprasaturat de oferte. În
urma unei prestaþii atât de convingãtoare, nu ezit sã o
consider pe Ramona Horvath drept pianista numãrul
unu nãscutã în perimetrul jazzului românesc. Vizibil
convinºi de aptitudinile pianistei,  partenerii ei francezi
(aureolaþi de notabile colaborãri jazzistice – Rageau
cu Johnny Griffin, Benny Golson, Lew Tabackin, Alain
Jean-Marie..., iar Sicart cu Claude Nougaro, Giovanni
Mirabassi, Richard Galiano...) s-au angajat din plin în
materializarea acestui proiect, ce implica un înalt
coeficient de interacþiune.

Momentul festiv propriu-zis a survenit atunci
când, în numele Primãriei Municipiului Cluj-Napoca,
scriitorul Ion Cristofor (el însuºi un subtil filojazzist) i-a
înmânat Ramonei Horvath diploma prin care Jancy
Körössy a devenit, post mortem, Cetãþean de Onoare

al urbei în care se nãscuse. Am profitat de ocazie
spre a reaminti ºi câteva episoade, astãzi quasi-
ignorate de cãtre generaþiile mai tinere, referitoare la
primii ani ai carierei lui Körössy: întâile sale apariþii
publice, la Cluj ºi la Braºov (despre care, din fericire,
mai existã martori competenþi capabili sã le evoce:
Zsolt György, Pitty Vintilã, Iosif Viehmann); succesul
sãu internaþional, ca pianist de referinþã al jazzului din
Europa de Est (inclusiv la Festivalul Tineretului de la
Moscova/1957); rolul sãu în forjarea unei ºcoli române
de jazz... Am evocat ºi prima mea întâlnire cu acel
veritabil patriarh al jazzului nostru, în 1993, când m’a
edificat asupra ortografierii numelui sãu de scenã: în
urma deceniilor petrecute în Statele Unite, în lumea
jazzului transatlantic s-a impus forma scrisã Jancy
Korossy, pe care artistul însuºi a adoptat-o ca
definitivã. Ca atare, în Occident pronunþia a fost
modificatã de asemenea, americanizându-se (cu
mutarea accentului de pe prima pe cea de-a doua
silabã a numelui de familie).

Sã nu uitãm nici importantul rol jucat de un
muzician ºi producãtor precum Nicolas Simion în
reintegrarea lui Jancy Körössy pe orbita culturii
noastre, dupã recâ’tigarea libertãii noastre de
expresie. Pe aceeaºi linie se situeazã ºi eforturile
depuse de jazzologi/promotori precum Florian Lungu,
Alex. ªipa, Alex Vasiliu.  De altfel, acesta din urmã
ne-a oferit surpriza-cadou de a veni de la Iaºi la Cluj,
special pentru acest concert, cu o sacoºã conþinând
recenta sa carte, dedicatã lui Jancy Körössy (ca prim
volum al unei serii intitulate Jazz în România – jazz
românesc / editura Artes, Iaºi 2014). În textul sãu
introductiv, jazzologul ieºean îºi defineºte binevenita
întreprindere dupã cum urmeazã: „Acest volum
constituie dezvoltarea comentariilor ºi analizelor dedi-
cate de autor lui Jancy Körössy în perioada 2002-
2014, publicate în revistele Muzica, Cronica veche,
difuzate în seria emisiunilor-portret la Radio Trinitas.
Sunt folosite ca bazã fundamentalã de informaþii ºi
reproduse convorbirile autorului cu Jancy Körössy,
înregistrate la Bucureºti în anii 2006 ºi 2007.
Comentariile analitice vizeazã creaþiile lui Jancy
Körössy antologate pe discuri oficiale ºi în seturi de
înregistrãri inedite.” Valoroasa iniþiativã editorialã a lui
Alex Vasiliu a întregit frumoasa omagiere integratã
sãrbãtorilor de iarnã din ajunul noului an 2015.

Jazzologul Alex Vasiliu îl prezntã pianistei Ramona Horvath recenta
sa carte despre Jancy Kõrõssy. fotografie de Mircea Sorin Albuþiu

din epoca de tristã amintire” (Cristina Timar), fiind
cu siguranþã „o certitudine a sistemului de valori de
literaturã de dupã 1990” (Ioan Nistor).

Dupã cum reiese cu claritate din aceastã
însumare de opinii critice, literatura lui Cornel Nistea
a trezit interes încã de la început ºi multe exprimãri
au privit cu încredere viitorul ei. Autorul a fost, tot de
la început, cu încredere.  Comentariile la lucrãrile sale
nu au fost scrise în tonalitãþi convenþionale, nici
expediate la rubrici consemnative. El reprezintã un
caz rar de autor format de la început ºi care nu a
dezamãgit receptarea criticã. Numãrul mare de
publicaþii care s-au arãtat interesate de evoluþia
scrisului sãu este o dovadã a preþuirii.

(urmare din pag. 110)




