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DENISA COM~NESCU
—Scriu rar. S-a instalat în mine o fric` de scris.
Ca [i cum, dac` a[ scrie poezie, nu s-ar mai vinde
c`r]ile de fic]iune ale autorilor str`ini pe care-i aleg
s`-i public. Ca [i cum a[ fi în concuren]` cu mine
cealalt`, editoarea. Acum, când r`spund la acest
interviu, m` bucur, pentru c` m` simt din nou
aproape de poezie. Îmi amintesc de Sylvia Plath,
de cum traduceam din poemele ei ad usum proprium
([i cât îmi pl`cea!), de John Ashbery, uluitor de
simplu, dar atât de complicat. ("Aceasta a fost
ambi]ia noastr`: s` fim mode[ti [i clari [i liberi./
Ce p`cat, energia verii apune repede,/ O clip` [i
s-a dus. {i nici nu se mai poate/ S` s`vâr[im
rânduielile necesare, a[a simple cum sunt.") Când
traduceam din ei, automat scriam.
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GHICI CINE MERGE LA
MOARTE
C~L~II {I ISTORIA LOR
MARIUS COSMEANU
C`l`ii sunt oameni [i ei: gre[esc precum gre[esc
gre[i]ii lor, legiuitorii. Uneori, eroarea este antologic`, spre drama celor ajun[i la e[afod. Alteori,
de-a dreptul revolt`toare. Se cunosc destule cazuri
în care spânzur`toarea s-a reluat de dou` sau chiar
de trei ori. Uneori, victima era reanimat` [i apoi
pus` din nou în [treang. Alteori, c`l`ul [i asisten]ii
lui se ag`]au de picioarele spânzuratului pentru
a-i spori astfel greutatea. Se întâmpla, apoi, ca
execu]ia s` se termine cu un "rebut", trupul victimei
fiind sfâ[iat sau capul smuls. În alte cazuri, palo[ul
era inadecvat sau se lua curentul în timpul [arjelor
de la scaunul electric. Sau c`l`ul era pur [i simplu
beat cri]`.
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LIVIUS
CIOCÂRLIE
DESPRE
IMATURITATE
CORNEL UNGUREANU
C~TRE EUROPA
CENTRAL~,
VIA GOMBROWICZ

Fiindc` suntem între Orient [i Occident,
literatura golului, a vidului [i a absen]ei, a
lui Nimeni [i Nimic are o tradi]ie neobi[nuit`
la români. De la Miori]a la Mihail Eminescu
[i de la Blaga la Emil Cioran, creatorii no[tri
fundamentali s-au a[ezat, m`car într-unele
din demersurile lor, sub cupola nega]iei.
Refuzul istoriei, teroarea istoriei nu au fost
concepte instrumentate de cei care resim]eau,
în apropierea neantului r`s`ritean, avertismentele sau ofertele Nirvanei. Livius Ciocârlie nu descoper` vidul în falia estic`, în
imperiul asiat, ci în golul Europei Centrale.
Reg`sirea în spa]iul vienez echivaleaz` reg`sirea exploratorului Scott (citat mereu) în
spa]iile polare ale frigului. "Pentru mine,
Imperiul nu e decalare, nici aderen]`: miraj.
“…‘ Prima impresie [i percep]ie naiv` ignor`
structurile, îns` surprind ceva esen]ial care
poate sc`pa analistului. Din Viena lui Musil,
infinit mai adev`rat`, lipse[te probabil acel
adev`r. Nu pelicula lucioas`. Str`lucirea
lini[tit` a sfâr[itului: în fond, tot dezagregarea, îns` v`zut` din cealalt` parte. Adic`,
paradoxal, mai dinl`untrul ei. Tr`ind întrun declin r`gu[it, frustrare de acel declin."
Greu de g`sit o mai bun` defini]ie a
trilogiei Într-un Burgtheater provincial, Clopotul scufundat, Fragmente despre vid. Cel
pu]in dac` e s-o judec`m dinspre literatura
crepuscular`. Finalul Fragmentelor... incorporeaz` chiar sensul c`r]ii anterioare:
"Telefoneaz` Tudor. A trecut o lun`
de atunci. A venit pentru câteva ore de la
Jebel. M` duc s`-l întâlnesc în Pia]a Unirii.
St` parc` pierdut [i parc` absent, pe o margine de zid. Mi se strânge inima când îl
v`d. Se simte ap`sat acolo [i asta îl umile[te.
Spune vorbe bune despre cartea mea. Îi lipse[te feericul, m` las` s` în]eleg. Crezi c`
e mult feeric în lume? E chiar esen]a lumii.
M` gândesc la cuvintele astea. Feericul, îmi
spun, este r`splata nep`s`rii, surâsul înfrângerii. Gura de rai." Ar putea fi literatura
b`n`]ean`, cu abunden]ele ei baroce, cu
ne[ansele ei repetate, una feeric`? Ar putea
fi Fragmente despre vid o carte feeric`?
"Încep s` în]eleg, scrie Livius Ciocârlie, de
unde vine atrac]ia pentru Via]a anului 1900".
{i, citându-l pe Joseph Roth, autorul ne las`
pentru o clip` s` b`nuim c` e atras de feerie.
Sunt câteva dintre observa]iile scrise,
cu oarece vreme în urm`, despre Fragmente
despre vid. Prin Exerci]ii de imaturitate
Livius Ciocârlie se întoarce în Europa
Central`. Este din nou pe panta descendent`
a geografiei centraleuropene. Nu pe cea care
ne atrage aten]ia c` Viena se afl` lâng`
Auschwitz c` unii dintre arti[tii de seam`
ai Europei Centrale au fost sinuciga[i
poten]iali dac` nu sinuciga[i de-a binelea,
ci pe traseul schi]at de Witold Gombrowicz.
Imaturitatea este un concept care îmblânze[te
coborâ[ul, c`derea, apocalipsul. "Odinioar`
omul voia s` fie zeu, azi vrea s` fie tân`r",
fraza lui Gombrowicz care ia pulsul vremilor
prezente, deschide alte c`i c`tre percep]ia
unor mari arti[ti. Maturitatea ne închide într-o
form`, trage cortina asupra spectacolului
încheiat, imaturitatea p`streaz` intacte
[ansele, poten]ialul, posibilit`]ile.
Exerci]ii de imaturitate este cartea prin
care Livius Ciocârlie accept` feericul, dar
sub semnul unor exerci]ii de imaturitate.
Lectura jurnalului gombrowiczian, a unei
nuvele de Thomas Mann, a lui Goethe atrage
aten]ia asupra diletan]ilor care î[i tr`iesc,
ferici]i, imaturitatea. A[a c` partea a doua
a c`r]ii, Adresantul necunoscut, poate fi [i

o sugestie asupra felului în care feericul poate
fi recuperat. Totu[i.
" Sau f`-te responsabil. Responsabil cu
cartea de imobil, responsabil cu lini[tea în
clas`, responsabil pentru tot neamul omenesc, responsabil cu strângerea cotiza]iei
(a cotelor de cereale, slav` domnului, s-a
perimat), responsabil cu cele întâmplate,
responsabil de bloc. Sau [ef. "{eful sectorului
suflete", [ef de coloan`, [ef de orchestr`,
[ef de birou. Sau cap. Cap de pod, cap limpede, capul r`ut`]ilor, cap de n`t`fle]. Sau
pre[edinte. Pre[edintele comitetului de p`rin]i, al asocia]iei sportive, al guvernului
în exil, al gospod`riei agricole colective,
al cooperativei de consum. Pre[edintele asocia]iei fo[tilor combatan]i. Pre[edintele
defunct".
Dup` acest ocol pe lâng` Caragiale,
Urmuz [i Eugen Ionescu, mae[trii ai imaturit`]ii, urmeaz` alte tentative de foileton:
"De rândul `sta, chiar am g`sit: te faci profet.
Aduni mul]imea în sala mare, [i anun]i: O
mare r`sturnare de calendar este de prev`zut.
De la o vreme, primul anotimp nu va mai
fi prim`vara, ci vara. Prim`vara va fi abia
ultimul anotimp".
Tot în preajma celor mari, Livius
Ciocârlie î[i caut` adrisantul. Adrisantul care

s` în]eleag` c` el, profesionistul, e mai
aproape de el decât Caragiale, Urmuz sau
Eugen Ionescu.

2. ADRESANTUL
CUNOSCUT,
PE NUME GILIC~
Gilic` [i Gilic`/sau/ Urmare [i sfâr[it,
partea a treia a c`r]ii, concluzia ei, e a[ezat`
sub un motto de Rilke: "E-n b`taia privirii
ve[tedul, decrepitul atlet, b`trânul/ (i-a mai
r`mas doar s` bat` toba) vârât în neînchipuit/
de larga lui piele, ca [i cum înainte ar fi
cuprins doi in[i..." Limbajul se deterioreaz`,
discursul (pielea!) nu mai poate cuprinde
preajma. Imaturitatea, care p`rea o salvare,
e semnul unui final. Al unei agonii. În revista
Familia, mai 2005 se pot citi aceste fraze
ale domnului Mihai {ora cu privire la Livius
Ciocârlie: "E o minte extraordinar` care se
îndoie[te de ea îns`[i.... Sunt pu]ine min]i
atât de înzestrate nu numai cu cultur`, ci [i
cu în]elegere, cu o deschidere extraordinar`.
Dar în sâmburele acestei mari modestii e
un foarte mare orgoliu". Mintea extraordinar`
care se îndoie[te de ea îns`[i î[i propune
(sub semnul acestui "foarte mare orgoliu")
asumarea unei intense negativit`]i. O capacitate neobi[nuit` de a studia ontologia

negativit`]ii.
Nu [tiu dac` Livius Ciocârlie [i-a reluat
în vreun studiu mai amplu un excelent eseu
din Caiete critice,, nr 5/1999 pp. 55-60,
Eminescu [i negativitatea. Înainte de a se
opri asupra Miori]ei, a lui Blaga sau asupra
lui Cioran, Livius Ciocârlie s-a oprit asupra
lui Mihail Eminescu. Acum exerseaz`
paradigma lui a nu fi chiar prin scrisul s`u.
A[a cum scrie Mihai {ora, cel care a
întemeiat paradigma a fi în gândirea
româneasc` de azi, în sâmburele imensei
modestii a lui Livius Ciocârlie se ascunde
un la fel de înalt orgoliu de om al scrisului.
Post scriptum
scriptum. Amân, din motive
explicabile, comentariile la Blickpunkt
Banat, de Walter Engel, volum care adun`
o parte din studiile, interviurile, recenziile
pe care eminentul c`rturar le consacr`
Banatului cultural de alt`dat` [i de azi,
climatului literar de odinioar` [i de azi din
aceast` parte a Europei. Masivul volum al
lui Walter Engel, merit`, ca [i alte volume
ale prietenilor no[tri din Germania (Heimat
- gerettete Zunge, coordonat de Horst
Samson) un studiu mai amplu. Cel pu]in
în contextul n`zuin]elor Timi[oarei de a
deveni capital` cultural` european`.

BÂLCIUL
POST-DECEMBRIST
CRISTINA B~NICERU
Dup` dou` romane, Fluturele negru (Humanitas, 2010), Ast`zi
este mâinele de care te-ai temut ieri (Humanitas, 2012) [i o carte
de memorii Toamna decanei. Convorbiri cu Antoaneta Ralian
(Humanitas, 2011), Radu Paraschivescu se întoarce, prin Maimu]a
carpatin` (Humanitas, 2013), la proza umoristic`. Volumul ofer`
treizeci de moduri de a privi România aflat` într-o tranzi]ie continu`.
Aproape toate metehnele na]ionale sunt analizate cu mult
umor. În primul text, "Omul de plastilin`", Radu Paraschivescu
face portretul bufonului de tranzi]ie care schimb` nestingherit
partide politice, echipe de fotbal [i ideologii, p`rând mereu s`
sufere de o amnezie. În "Kitsch Me If You Can", umoristul vorbe[te
despre "furia mimetic`" a omului kitsch care, în lipsa unei identit`]i
proprii, preia modele dinafar` f`r` discern`mânt. Kitsch-ul, acest
bete[ug românesc, este împ`r]it pe categorii, de la cel domestic
(vezi pe[tele de pe televizor) pân` la cel pictural. Nu scap` aten]iei
nici turismul furibund, adic` vân`toarea de trofee, bune de ar`tat
prietenilor [i rudelor. Atins de o frenezie greu de în]eles, turismul
devine, în accep]iunea lui Radu Paraschivescu, un parazit al artei
care vrea s`-[i însu[easc` obiectul privit prin fotografierea acestuia.
Ipocrizia româneasc` este surprins` în dou` ipostaze distincte.
În "Liceenii fuck and roll" sunt expuse falsa pudoare [i retorica
moralizatoare a românului, care se simte dator s` înfiereze
escapadele amoroase ale liceeniilor cu "partenerii lor didactici",
profesorii, doar pentru c` a[a se cuvine sau a[a d` bine. "Te-am
condus cu [apca în mân`" descrie fascina]ia morbid` a românului
pentru înmormânt`ri, pentru kitsch-ul funebru, care devine [i prilej
de deplângere f`]arnic` a celui plecat dintre noi. În plus, a te
afi[a la înmormântarea cuiva celebru te propulseaz` automat în
lumea a[a zis` "bun`", de aici [i prezen]a obligatorie a românului
când vine vorba de funerariile unei vedete.
}ara creionat` de Radu Paraschivescu este una dominat` de
filozoful Confuzius: o ]ar` unde confuzia, fie ea vizual`, comportamental` sau lexical`, zburd` nestingherit`. Cei lipsi]i de proprietatea cuvintelor î[i însu[esc termeni pe care nu-i în]eleg cu o
naturale]e uluitoare. Astfel, ambidextrii sunt o sect` periculoas`,
cartea lui Andrei Ple[u "Despre îngeri" devine "Despre ingineri",
iar "Epistolarul" lui Gabriel Liiceanu se transform` subit în "Pistolarul". Limba român` este victima celor ce vor s` se fac` auzi]i cu
orice pre], chiar [i cu pre]ul unui idiom schingiuit de tot felul de
termeni prost folosi]i [i în]ele[i. În aceast` româneasc` fantezist`,
"fortuit" este sinonim cu "for]at", iar "loca]ie" înseamn` "loc".
Umorul autorului se observ` [i în analiza [ugubea]` f`cut`
versurilor [lag`relor române[ti de pân` în 1989 [i, mai ales, a
celor post-decembriste ce ne-au colorat tranzi]ia în culori ]ip`toare.

Dac` pân` în 1989 textele erau obligate s` treac` testul cenzurii
— de unde [i infla]ia de versuri tâmpe de propagand` —, dup`
revolu]ie nu mai exista vreo scuz` pentru "neghiobiile" întâlnite
la tot pasul. Iat` doar dou` exemple: "Faci ce vrei s` faci din
mine,/ Te iubesc, dar nu pe tine", sau "Atunci când î]i va fi mai
greu/ S` te gânde[ti la mine mereu". Nec`zând prad` nostalgiilor
de tipul "era mai bine pe atunci", Radu Paraschivesu admir`
parodierea, de cele mai multe ori subtil`, a textelor propagandiste.
Astfel, celebrele versuri " Sus în deal e-o cas`/ {i acolo-i mândra
mea" se transform` în "Sus în deal e-o cas`/ Mirosind a bidinea./
Mâine va fi ars`/ Ca s` treac` o [osea".
În "Maimu]a carpatin`", textul care d` titlul c`r]ii, scriitorul
parodiaz` "apetitul mimetic" al românului care, trezit dup` lungul
somn ro[u, import` forme f`r` fond din vestul mult visat. Maimu]a
carpatin` preia modele f`r` s` le treac` prin filtrul gândirii, devenind
astfel o trist` figur` de bâlci. A[a se explic` invazia de Madonne
[i Michael Jacksoni. Colec]ia de "bete[uguri na]ionale", a[a cum
le numea Andrei Ple[u, nu se termin` aici. Incursiunea în
Absurdistan continu` cu "sexcep]ionalismul românesc"
("Sexperien]e sexacerbate"). La români, totul e în exces, sau mai
bine zis sexces, de la imita]ie, turism, pân` la limbajul mult prea
colorat [i infuzia de sex din media. Setea de tot ce era interzis
pân` în '89 [i proasta în]elegere a democra]iei duc la abera]ii de
tot felul.
În "Insult, deci exist", Radu Paraschivescu scrie despre limbajul
mult prea colorat al românului. Insulta gratuit` [i la[itatea
înjur`turilor aruncate de dup` paravan dovedesc un spirit critic
necopt [i needucat. Din p`cate, adaptabilitatea româneasc` la orice
situa]ie este un modus vivendi. Omul de plastilin` crede c` poate
face, vinde, cump`ra [i spune orice. De[i ironia este nota dominant` a c`r]ii, o u[oar` nostalgie coloreaz` textele despre cofet`riile
bucure[tene de alt`dat` ("Cutremure, cofet`rii [i pr`jituri") [i
meseriile demult uitate ("Vezi, meseriile se duc"). Primul text
treze[te gurmandul din orice cititor, iar al doilea trimite într-un
Bucure[ti uitat, aproape exotic, unde ze]arul, lustragiul, culeg`rul
[i leg`torul par personaje desprinse dintr-o poveste de demult.
Parcurgând aceast` cartografiere a moravurilor române[ti de
tranzi]ie, nu po]i s` nu observi stilistica juc`u[` [i tonul bucluca[
al autorului, titlurile amuzante, predilec]ia pentru jocuri de cuvinte,
"kitch me if you can", trimiteri intertextuale la filmele tranzi]iei
"Liceenii fuck and roll", sau cuvinte port-manteau "sexperien]e
sexacerbate", ce tr`deaz` anglofilul care i-a tradus pe Salman
Rushdie [i Julian Barnes. Ingredientul principal r`mâne ironia,
dar o ironie cu accente duioase, nostalgice pe alocuri. Chiar [i
atunci când Radu Paraschivescu love[te moravurile române[ti,
o face [i cu o doz` de blânde]e, dar întotdeauna cu umor.
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UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA

31 ianuarie. A fost lansat volumul
Piscina cu pioneze Stradivarius de Nicolae
Sârbu, cu participarea unui mare num`r
de scriitori din Re[i]a, Craiova, Turnu
Severin. Despre volumul lui Nicolae Sârbu,
dar [i despre problemele vie]ii culturale
din provincie au vorbit Paul Eugen Banciu,
Marian Odangiu, Gheorghe Jurma, Adrian
Dinu Rachieru, Lucian Alexiu, {tefan
Ehling, Erwin }igla, Mircea Cavadia,
Gheorghe Zincescu [i al]ii. {edin]a a fost
moderat` de Cornel Ungureanu
6 ianuarie. A fost lansat la Caransebe[
volumul Versuiri din }ara Fene[ de Iosif
Caraiman. Despre poetul Iosif Caraiman,
despre literatura Banatului, despre tradi]iile
culturale ale ora[ului Caransebe[ au vorbit
Cornel Ungureanu, Liubi]a Raichici,
Gheorghe Seche[an, Ilie Chelaru, Remus
V. Giorgioni, Mircea Cavadia, Gabriela
Savitsky, Nicolae Vl`dulescu [i al]ii
7 ianuarie. A avut loc lansarea
volumului Iubirea nu bate la u[` de Nicolae
Silade. Despre poezia lui Nicolae Silade,

despre revista Actualitatea literar` au vorbit
Adrian Dinu Rachieru, Marcel Turcu,
Remus V. Giorgioni, Maria Ni]u, Ilie
Chelaru [i al]ii. {edin]a a fost moderat`
de Marian Odangiu.
14 februarie. Ioan C`rm`zan a fost
invitatul special la lansarea volumului
Frumo[ii nebuni ai Boc[ei
Boc[ei, carte de
dialoguri [i interviuri cu sportivii
importan]i din Boc[a, realizat` de Titus
Suciu [i Vasile Bogdan. Au fost invita]i
o seam` de oameni de cultur` din Boc[a,
dar [i (cum era [i firesc) o seam` de glorii
de odinioar` ale sportului din Banat. Ioan
C`rm`zan, cineastul, prozatorul, regizorul
(campion de tenis în tinere]e), a evocat
cu iubire prietenii s`i de odinioar` [i a
oferit participan]ilor ultimele sale c`r]i.
Despre care s-a cuvântat cu iubire. Au
vorbit despre "frumo[ii nebuni ai Boc[ei"
Ioan C`rm`zan, Titus Suciu, Vasile
Bogdan, Gabriela {erban, Doina Mo] [i
al]ii . {edin]a a fost moderat` de Cornel
Ungureanu.

LA TOLCE VITA

VIA}~,
DIN
FILME
MARCEL TOLCEA

UN CIUHRAI
A]i v`zut filmul lui Ciuhrai, Al 41-lea? Dac` nu, face]i un efort [i "înarma]i-v`" cu
2 ore de film. Am pus ghilimele pe cel mai recent cuvânt al cet`]enilor Georgiei.
Al 41-lea e o poveste despre r`zboi, dar nu despre Marele R`zboi împotriva Germaniei,
ci despre R`zboiull Civil. De fapt, dac` m` gândesc mai atent, e o poveste de dragoste.
În care [i Romeo, [i Julieta sunt orfani. O înfruntare dintre Capulet [i Montague pe post
de Ro[ii [i Albi.
Asemenea modelului saxon, cei doi se îndr`gostesc în pofida tuturor barierelor: Marutka,
(a)tr`g`toare de elit` în armata bol[evicilor, trebuie s` ajung` cu prizonierul ei, un june
cadet men[evic, în tab`ra ro[ilor. Trec prin de[ert, ajung pe o insul` din Marea Azov.
Acolo, junele ofi]er alb se îmboln`ve[te, dar este îngrijit cu devo]iune de cea care ar fi
trebuit s` fie un sever gardian. Suprem` dovad` de iubire, Marutka îi ofer` convalescentului
hârtiile cu poeziile ei. Pentru ca el s` î[i fac` o ]igar`.
Cam asta ar fi povestea pân` înaintea finalului, pe care nu vi-l tr`dez.

I.Q.

INFERNUL {OSELEI ÎNTR-UN FILM FRAN}UZESC
CU CANIBALI {I BURGHEZI

CARTEA ANULUI 2013: AMAZOANELE.
O POVESTE DE ADRIANA BABETI
Sîmb`t`, 22 februarie 2014, Premiul
"Cartea Anului 2013" a fost decernat scriitoarei
Adrianei Babe]i, pentru volumul Amazoanele.
O poveste, ap`rut la Editura Polirom, în
colec]ia "Plural M".
ÊFestivitatea de decernare a premiului
acordat de revista Romania literara s-a
desfasurat în Sala Rond` a Hotelului Intercontinental din Bucure[ti, iar premiul a fost
înmînat de scriitorul Varujan Vosganian,
laureat al premiului "Cartea Anului 2009"
pentru romanul Cartea [oaptelor (Polirom,
2009). Juriul care a desemnat volumul
cî[tig`tor a fost format din Nicolae Manolescu,
pre[edintele Uniunii Scriitorilor din România,
[i redactori ai revistei România literar`.
Nominaliz`rile pentru Premiul "Cartea
anului 2013":ÊFals tratat de manipulare, de
Ana Blandiana (editura Humanitas), Exerci]ii
de imaturitate, de Livius Ciocârlie (Cartea
Româneasc`), Ce a fost. Cum a fost, Paul
Cornea de vorb` cu Daniel Cristea-Enache
(Polirom, în coeditare cu Cartea Româneasc`), Negru [i Ro[u, de Ioan T. Morar (Polirom),
Costumul negru, deÊAdrian PopescuÊ(Cartea Româneasc`), [i traducerea lui Marin M`laicuHondrari a volumului Eroul discret, de Mario Vargas Llosa (Humanitas).

CALENDARUL ANIVERS~RILOR 2014
FEBRUARIE
-

2 februarie 1950 s-a n`scut Lucian Alexiu
4 februarie 1944 s-a n`scut Fikl Klara
5 februarie 1945 s-a n`scut Gheorghe Jurma
6 februarie 1950 s-a n`scut Delia {epe]an Vasiliu
10 februarie 1952 s-a n`scut Liubomir Stepanov
12 februarie 1950 s-a n`scut Ioan Viorel Boldureanu
13 februarie 1978 s-a n`scut Cristina Chevere[an
13 februarie 1946 s-a n`scut Marcel Pop Corni[
16 februarie 1936 s-a n`scut Stela Brie
16 februarie 1947 s-a n`scut Ion Pachia Tatomirescu
17 februarie 1950 s-a n`scut Octavian Doclin (Chis`li]`)
19 februarie 1959 s-a n`scut Dorin Murariu
20 februarie 1938 s-a n`scut Annemarie Podlipny
21 februarie 1940 s-a n`scut Marcu Mihail Deleanu
28 februarie 1937 s-a n`scut Magdalena Brauch
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Televiziunile au ni[te formule de-a gata care — ca s` cad [i eu în groapa pe care o
sap — fac to]i banii. Dintre multele, formula "se circul` bar` la bar`" mi se pare cea mai
sportiv`. Are o boare de amintire din fotbal, aduce pu]in [i a comer] (barele cu codul
unic), are, cu pu]in` imagina]ie, [i ceva din gra]ia unui portativ muzical. De regul`, expresia
"bara la bar`" apar]ine [oselei Bucure[ti - Bra[ov, dar apar [i situa]ii de for]` major`,
cum ar fi accidentele. Pe tema asta, e de v`zut îns` un film semnat de marele
Weekend
Godard:ÊWeekend
Weekend. Un film care te face s` te gânde[ti mai atent la [osea, la violen]`, la
demonia automobilului. E din 1967 [i e o comedie neagr`, cu adorabile trimiteri culturale sau politice. Dar [i cu un absurd în care violen]a ma[inii devine de o maleficitate
isteric`. Futuri[tii Bala [i Bocioni l-ar arde în efigie! Eu m-am uitat la el cu ochii bar`
la bar`.

KIM KI-DUK, DESPRE P~CATUL CRE{TIN {I
R~SCUMP~RAREA LUI

Kim Ki -duk este, în momentul de fa]`, cel mai important regizor de film sud-coreean.
3 Iron — se
Dou` dintre filmele sale — Spring, Summer, Fall, Winter and Spring
SpringÊ[iÊ3
Dansez pentru tine
afl` în play list-ul meu de filme recente. Asear`, în loc deÊDansez
tine, am ales
Samaria
unul dintre filmele lui ce rimeaz` ca idee: M` prostituez pentru tine. Adic`ÊSamaria
Samaria.
Un film buim`citor despre parabola bunului samaritean. Pe scurt, dou` eleve de
liceu din Coreea de Sud vor s` plece în Europa [i, pentru a strânge banii, una dintre ele
se prostitueaz`. Cealalt`, fiica unui poli]ist sc`p`tat, este de o rigoare moral` inflexibil`
[i accept` cu greu sacrificiul prietenei care se întâlne[te cu tot soiul de indivizi în obscure camere de motel. În cursul unei întâlniri "dulci", poli]i[tii intr` în camera de motel,
iar fata se arunc` pe fereastr`.
Ceea ce urmeaz`, partea a doua, face tot filmul: inflexibila ei prieten` îi caut`, din
agenda prietenei decedate, pe to]i clien]ii cu care, la rândul ei, se va culca [i… le va
înapoia banii.
Partea a treia începe în clipa în care tat`l afl` ce face fiica lui. Din afar`, lucrurile
stau în Infern! Dinl`untru, P`catul e altfel. Poate fiindc` puterea cre[tinismului st` în
aceast` insondabil`, atotputernic` [i peste fire putin]` de a fi ierta]i de un Dumnezeu
Iert`tor.

Ioan T. Morar [i Marcel Tolcea, ve[nic tineri [i ferice
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SCRISUL
NU
}INE
DE
O
MINUNE
DENISA COM~NESCU
Robert {erban: Drag` Denisa, care erau
reac]iile b`ie]ilor de care erai îndr`gostit`
în adolescen]` când le d`ruiai nu doar un…
pupic, ci [i poezii? Cum [i ce face un b`rb`tu[
când prime[te de la o fat` o buc`]ic` de
hârtie pe care sunt scrise versuri? Dar un
b`rbat?
Denisa Com`nescu: Nu am d`ruit
nim`nui un poem scris de mine. Cred c`
dintr-un fel de pudoare. I-am dedicat un
poem mamei mele, Elena, în prima mea
carte, Izgonirea din Paradis, apoi i-am dedicat
cea de-a doua carte, Cu]itul de argint, poetei
[i prietenei (cum ar fi spus m. i.) Cornelia
Maria Savu, [i cam la atât s-au redus gesturile
mele vizibile de "d`ruire a poeziei". Am
scris mai multe poeme fiind îndr`gostit`
de un poet, dar nu i le-am oferit dactilografiate sau computerizate. I-am pândit, cu
emo]ie, reac]ia când le-am publicat. Nici
n-am îndr`znit s` i le ar`t înainte.
—Ce sau cine a determinat atrac]ia ta
spre scris? Cum a fost la început, mai [tii?
—Gândindu-m` la prima parte a
întreb`rii, îmi tot vin în minte imagini.
Salcâmul în care m` refugiam când se sup`ra
mama pe mine [i unde r`mâneam ore întregi
uitându-m` la cer, la p`s`ri [i la cascheta
din r`zboi a tatii, care servea ca recipient
de b`ut ap` pentru g`ini (când m` apuca
foamea, sugeam nectarul din pistilul florilor
de salcâm, care era delicios); nisipul fierbinte
în care m` afundam, ca apoi s` simt râule]ele
de fire care-mi [erpuiau pe corp erotizândum`, înainte de a da fuga în mare; curcubeul
izbucnit dup` ploile de var`, pe care-l
urm`ream pân` când devenea o past`
multicolor`, imediat înghi]it` de un nor
vine]iu; mormântul Veronic`i Micle de la
V`ratec pe crucea c`ruia am silabisit la cinci
ani epitaful (e dintr-una dintre poeziile ei,
spusese tata): "{i pulbere, ]`rân` din tine
se alege/ C`ci asta e a lumii nestr`mutata
lege;/ Nimicul te aduce, nimicul te reia,/
Nimic din tine-n urm` nu va r`mânea" (îl
repetam deseori cu glas tare când eram
singur`, fiindc` îmi crea o stare de melancolie
care m` f`cea s` visez cu ochii deschi[i);
florile de col] de pe vârful Panaghia din
Ceahl`u, pe care le-am mângâiat pe la vreo
[ase ani - petalele lor aveau un puf catifelat
ca al unei omide; vocea mamei care-mi citea
"La steaua" [i "C`lin, file de poveste" pân`
le înv`]am pe de rost; descântecele prinse
pe furi[ de la b`trânele din familie [i rostite
de mine sotto voce, mai ales cel de deochi,
în care deochiul e trimis "acolo unde câinii
nu latr` [i vântul nu bate"; primul mort pe
care l-am v`zut – trupul f`r` via]` al lui
nenea Sandu Sotec, vecinul care-mi pusese
la dispozi]ie podul cu doxuri, colec]ia "Femei
celebre" [i "Masca ro[ie"; vraja unei sonate
de Chopin interpretate de domni[oara Petala,
profesoara mea particular` de pian, care
studiase la Paris cu Enescu în anii '30, [i
care tot îmi repeta c` nu numai c` nu am
talent, dar nici m`car ureche muzical` nu
am, dar ce s`-i faci, via]a e grea [i te oblig`
s` te prostituezi pentru un câ[tig de nimic
(atunci, la [apte-opt ani am auzit pronun]at
verbul a se prostitua [i la început am crezut
c` are de a face cu a înv`]a pe cineva care
e prost; curând, l-am auzit pe tata, care era
avocat, spunându-i cuiva c` are un caz de
prostitu]ie [i, la întrebarea mea, mi-a zis
c` înseamn` a-[i vinde trupul [i c-o s` în]eleg
cum vine asta ceva mai tîrziu); dup`-amiezile

de var` când, întins` pe banca de sub bolta
de vi]` din curte, citeam ceasuri întregi cu
pisoiul Mopsi încol`cit la picioare; întâlnirea
cu câteva biblioteci (una dintre ele apar]inea
profesoarei mele de român` de la gimnaziu,
doamna Argentina Frânculescu - so]ul ei,
Ovidiu Frânculescu, cel mai de temut profesor de francez` de la Liceul Mihai Eminescu,
m-a ales s` joc rolul lui Angélique din piesa
Georges Dandin în clasa a XI-a, zicând c`
am pronun]ie bun` în limba lui Molière);
podul de peste linia ferat` aflat aproape de
gara din Buz`u, unde înc` din clasele primare
îmi petreceam ore întregi (peste câ]iva ani
înv`]asem orarul trenurilor spre [i dinspre
capital` ca un impiegat, sau ca domni[oara
Cucu); Crângul - "o r`m`[i]` din Codrii
Vl`siei" (îi informam pe cei care nu [tiau,
]an]o[` ca un curcan, ca [i cum vechimea
p`durii mi-ar fi ag`]at în piept un pedigree
imposibil de ignorat), cu ceasul de flori,
stejarii pictorului Ion Andreescu, foi[orul
unde cânta duminica fanfara militar`, cl`direa restaurantului Crâng, pe care o vedeam
ca pe un castel, c`ci avea un turnule] în stânga
(altfel sem`nând cu o cas` ]`r`neasc` de
la munte) [i, mai ales, Hele[teul, cu cele
trei insule, unde am înv`]at de mic` s` vâslesc
(loc de refugiu [i de scris poezii în adolescen]`, ascunzi[ pentru primul s`rut etc.)...
Aceste imagini – [i multe altele – se
concretizau, pe la vreo 15 ani, într-o emo]ie
ce se voia exprimat` în poezie. Începusem
s` scriu la 11 ani, în vara când m-am desp`r]it
de banca mea din ciclul primar. Intrând la
liceu, am nimerit într-o clas` unde doi colegi
scriau poezie, o fat`, proz`. În 1970, deja
citisem ceva poezie româneasc` [i str`in`.
Mai întâi cump`rasem volume de poezie
româneasc` cam f`r` discern`mânt, a[a se
face c` aveam pe acela[i raft de bibliotec`
[i Mircea Iv`nescu, [i Marta Cuibu[. Destul
de repede, lucrurile s-au decantat [i m`
duceam ca teleghidat` s` cump`r un volum
de Leonid Dimov sau de Marin Sorescu.

Deja citisem poezie clasic` [i modern` în
francez` [i englez`, fie în volume separate,
fie în diferite antologii.
Determinant` cred c` a fost întâlnirea
mea cu poezia lui Rimbaud. Îi aveam acas`
poezia în francez`, o parte [i în român`, în
traducerea lui Petre Solomon. Înv`]asem
pe deasupra fragmente din Ilumin`ri în
original [i mi le spuneam cu voce tare. Un
volum care m-a apropiat de poezia lumii a
fost cel de articole [i eseuri al lui A. E.
Bakonsky, Meridiane, din 1969. Mi-am f`cut
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dup` el o list` de poe]i pe care trebuia s`-i
citesc: Montale, Quasimodo [i Saba, Kavafis
[i Seferis, Emily Dickinson, Robert Frost,
T. S. Eliot [i Ted Hughes, Trakl [i Hölderlin,
[i un poet portughez al c`rui nume mi-a
r`mas în minte mul]i ani f`r` s` am acces
la vreo carte de-a lui: Fernando Pessoa. 15
ani mai târziu eram înnebunit` dup` poezia
lui Pessoa [i a heteronimilor s`i (citit` în
francez`) [i pl`nuiam cu poetul [i
traduc`torul Dinu Fl`mând, editoare fiind,
s` public`m o serie de autor dedicat`
portughezului, proiect care s-a concretizat
de abia începând cu 2010, la Editura
Humanitas Fiction.
A ap`rut apoi, în 1972, marea antologie
de traduceri din poe]ii lumii a lui A. E.
Bakonsky, Panorama poeziei universale
contemporane. Îmi f`cusem ran` la mâna
dreapt`, deasupra încheieturii, ca [i cum m-a[
fi t`iat cu lama, tot ]inând ditamai volumul,
culcat` pe o parte în pat [i devorându-l. O
carte de poezie emblematic` pentru viitoarea
genera]ie optzeci. Mi-a ap`rut un ciclu de
versuri în clasa a IX-a în revista liceului,
am mers la Cenaclul ziarului Via]a Buz`ului,
unde citeau poe]ii Gheorghe Ene [i Corneliu
{tefan. Anul urm`tor a venit la liceu poetul
Dan De[liu, care avea emisiuni literare la
radio, în c`utare de noi voci lirice. I-au pl`cut
poemele mele din revist`, m-a înregistrat
citindu-mi versurile, [i m-a încurajat s`
perseverez (ad`ugând c` am o voce
radiofonic`). Pentru mine, a fost o întâlnire
important`.
În clasa a XI-a, când deja eram la sec]ia
de "uman", am scos, împreun` cu cinci, [ase
colegi, o revist` literar` dactilografiat`, pe
care o împr`[tiam în liceu – o b`team împreun` la ma[in` sâmb`ta [i duminica –,
au ie[it vreo [ase numere în vreo 20 de
exemplare fiecare (foaia de indigo era
salvatoare). M` luptam cu limbajul poetic.
Poezia româneasc` pe care o citeam avea,
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în majoritate, un ton înalt, incantatoriu
adesea, ca de oficiere, cu multe metafore.
M` interesa stilul din Antologia or`[elului
Spoon River de Edgar Lee Masters (ap`ruse
traducerea lui Ion Caraion), dar [i cel al
lui Sorescu sau Mircea Iv`nescu. Apoi, prin
cap îmi zumz`iau versurile din songurile
forma]iilor de rock occidentale pe care le
ascultam temeinic la emisiunea "Metronom"
a lui Cornel Chiriac de la Europa Liber`.
Plus Phoenix-ul.
—Nu te-ai revendicat de la nici un grup
literar, dar e[ti considerat` "optzecist`". Anul
debutului t`u în volum, modul de a scrie
poezie, racordurile cu poezia anglo-saxon`,
prezen]a în cenaclurile unde o bun` parte
dintre viitorii optzeci[ti au citit sunt o parte
din "datele" care justific` aceast` apartenen]`.
{i totu[i, ai c`utat – o m`rturise[ti – s` ie[i
de sub umbrela genera]iei. Ce avea/are constrâng`tor optzecismul? Cum vezi tu aceast`
important` mi[care literar` româneasc` la
mai bine de trei decenii de la debutul ei?
—La cenacluri nu prea am semnat
condica în studen]ie. Cred c` dintr-o
timiditate care m` împiedica s` fiu mai
sociabil`. Încercam s` ascund cât mai mult
acest lucru, mai ales sub masca ironiei, [i
cel mai adesea îmi ie[ea. La Cenaclul de
luni nu am participat din motive personale
- [i mi-a p`rut r`u c` m` izolam. Dar, pe
de alt` parte, nu puteam schimba întâmpl`rile
care m` f`cuser` s` iau aceast` decizie. Ce
nu-mi pl`cea la genera]ia care se coagula
era spiritul intolerabil de grup (cu unele,
desigur, excep]ii). Eu eram fascinat` de poe]ii
confesivi americani, care manifestau larghe]e
[i comprehensiune fa]` de celelalte grup`ri
literare ale timpului sau dinainte.
Mai târziu am în]eles c` negarea
genera]iilor anterioare, dar mai ales a celei
strict dinainte, define[te fronda [i "lupta de
clas`" a celor care vin. Asta ]inea de
gesticula]ie, de zgomotul care era f`cut
pentru a se ajunge la legitimare, mai ales
c` perioada era foarte dificil`, ideologic
catastrofal`, iar social, tot la fel de trist`.
Nu pot da defini]ii ale genera]iei optzeci
fiindc` nu sunt critic literar. Referindu-m`
la ea, sunt constrâns` s` m` repet: schimbarea
de paradigm` în poezie, început` de Mircea
Iv`nescu, Leonid Dimov, apoi de Virgil
Mazilescu, Nicolae Prelipceanu sau Marius
Robescu, a fost definitivat` de poe]ii
optzeci[ti. Aducerea limbajului poeziei în
strad`, cu jocurile de cuvinte, ironia,
sarcasmul sau melancolia lui luate din felii
de via]`, aceasta e marea schimbare, [i ea
nu s-ar fi petrecut f`r` influen]a poeziei
anglo-americane (optzeci[tii fiind anglofoni).
Un limbaj poetic viu [i suplu, preg`tit s`
înghit`, ca Moby Dick, tot ce-[i alegea din
h`lcile anterioare de limbaje pentru a le da
o nou` form` cât mai îndr`znea]`.
—Nu pu]ini colegi din genera]ia ta au
trecut, prea gr`bi]i, la cele ve[nice. În prima
zi a lui 2014, Traian T. Co[ovei…
—Când la nou` diminea]a, pe întâi
ianuarie, m-a sunat Florin Iaru s`-mi spun`
vestea, mi-am dat seama c`, într-un fel,
presim]isem c` se va întâmpla a[a. Nu
credeam c` atât de repede. Traian a fost
cel mai generos poet pe care l-am cunoscut.
G`sea în volumele fiec`ruia dintre noi pe
care le citea versuri memorabile [i oaze de
poezie. {i fiindc` era cu adev`rat generos,
te f`cea s` crezi c` e[ti un poet foarte bun,
î]i d`dea energia s` scrii mai departe. A fost
un mare poet, cu un talent debordant, mai
mul]i i-au \mprumutat pentru totdeauna
versuri [i sclipiri de spirit (care ]ineau tot
de poezie). Traian, asemenea lui Virgil

www.revistaorizont.ro

INTERVIU
interviu

Mazilescu [i Marianei Marin, a tr`it poezia,
iar intensitatea acestei tr`iri l-a r`pus, [i pe
el, prematur.
Ca amic, era de o discre]ie [i ging`[ie
rare. În studen]ie, eu îi ziceam inventatorul
pieii de drac. Nu aveam bani nici unul s`
ne cump`r`m gin[i autentici. Traian avea
un croitor care f`cea ni[te costume gen de
gin[i – pantaloni [i geac` – c` jurai c` sunt
de marc`. M-a dus la croitorul lui [i cu dou`,
trei costume ale acestuia, dintr-un velur foarte
m`runt, c`ruia i se zicea piele de drac, în
culori stinse, mi se p`rea c` ajunsesem un
etalon al elegan]ei. Îmi veneau tr`snet. {i
Traian se bucura [i nu mai contenea s-o
spun`.
—Mi se pare straniu c` nu ai scris deloc
proz`, de[i e[ti o cititoare de performan]`
în zona asta. Nici m`car de când coordonezi
una dintre cele mai spectaculoase colec]ii
de traduceri, "Raftul Denisei"… Care este
factorul inhibant?
—Cred c` sutele de texte de coperte [i
clape pe care le-am scris în timp mi-au erodat
elanul. În ultimele s`pt`mâni am r`spuns
la mai multe interviuri ( de, 60 de ani!), [i
am f`cut o cvasimemorialistic`, încât s-ar
putea s` mi se fi deschis o chakr` a prozei...
—Dar nici un volum de poezie n-ai mai
publicat de mult timp. B`nuiesc, îns`, c`
ai scris versuri. Cum se cheam` ceea ce ]ine
un autor – [i unul care este, de atâ]ia ani,
un foarte important editor – departe de
standul libr`riilor, departe de cititori?
—Nu vreau s` m` lamentez. O s` ajung
s`-mi public textele (care se tot adun`) în
care m` justific – uneori la modul pateticopoetic – de ce n-am mai scris. Scrisul nu
]ine de o minune, ci de un exerci]iu constant. M-am înh`mat cu arme [i bagaje la
carul edit`rii de fic]iune str`in`, amînând
mereu s` intru în propria mea fic]iune. M`
sperie gândul c` s-ar putea s` nu mai am
acces la virtu]iile poeziei.
—Când [i cum scrii, Denisa? Ai program, a[tep]i inspira]ia, noaptea, diminea]a,
cu sau f`r` cafea?
—Scriu rar. S-a instalat în mine o fric`
de scris. Ca [i cum, dac` a[ scrie poezie,
nu s-ar mai vinde c`r]ile de fic]iune ale autorilor str`ini pe care-i aleg s`-i public. Ca [i
cum a[ fi în concuren]` cu mine cealalt`,
editoarea. Acum, când r`spund la acest interviu, m` bucur, pentru c` m` simt din nou
aproape de poezie. Îmi amintesc de Sylvia
Plath, de cum traduceam din poemele ei
ad usum proprium ([i cât îmi pl`cea!), de
John Ashbery, uluitor de simplu, dar atât
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de complicat. ("Aceasta a fost ambi]ia noastr`: s` fim mode[ti [i clari [i liberi./ Ce p`cat,
energia verii apune repede,/ O clip` [i s-a
dus. {i nici nu se mai poate/ S` s`vâr[im
rânduielile necesare, a[a simple cum sunt.")
Când traduceam din ei, automat scriam.
—B`nuiesc c` ai tot fost pus`, de-a
lungul anilor, în situa]ia de a face topuri
literare. De altfel, e justificat` cererea: un
om care a redactat [i a editat atâtea c`r]i,
se cam… pricepe. Dac` ar fi s` nu po]i
publica decât cinci dintre toate c`r]ile care
]i-au trecut, astfel, prin mân`, care ar fi
norocoasele?
— 1. Ulise de James Joyce
2. Opera poetic` a lui T.S. Eliot
3. Opere poetice de Fernando Pessoa
4. Cartea nelini[tirii de Fernando Pessoa
5. Poeme timpurii de Ezra Pound (care
urmeaz` s` apar` în prim`var`)
Dar îi iubesc [i pe romancierii actuali,
pe Nicole Krauss, Yoko Ogawa, Ann
Patchett [i Jonathan Safran Foer, pe J. M.
Coetzee, Alessandro Baricco [i Javier

Cercas, pe Amos Oz [i pe Ismail Kadare,
pe Isabel Allende [i pe Eric-Emmanuel
Schmitt - [i pe mul]i al]ii (o, uitasem de
clasiciza]ii Yasunari Kawabata, Yukio
Mishima [i Yasushi Inoue, de Thomas Mann
[i Ingeborg Bachmann, de Nikos Kazantzakis [i William Golding) pe care-i public.
Mi-ar fi aproape imposibil s` renun] la
operele lor, dar in extremis, a[ opta pentru
cele cinci titluri de mai sus.
—Merit` literatura – scrisul, cititul –
toate sacrificiile pe care, b`nuiesc, le-ai f`cut
pân` acum? Ai investit cu folos timpul [i
energia, sau ai fi putut face altceva mai bun?
Chiar, ce ]i-ai fi dorit s` faci [i n-ai avut
când din cauza literaturii?
—Nu m` simt în nici un fel victim` –
am f`cut exact ceea ce [tiu s` fac cel mai
bine [i, pe deasupra, îmi place. Patima pentru
citit [i recitit mi-a devenit meserie. F`r`
literatur` cred c` m-a[ fi sinucis.

Interviu realizat de
ROBERT {ERBAN

JEANNE D'ARC, GENDARMES & GENS DE LETTRES
Doar lui Paul Cornea

Ne duceam în hait`-n Obor, eram iu]i,
furam mur`turi, omule]i verzi cu plas` –
le smulgeam bra]ele, capetele –
[i legi primite, negîndi]i [i mu]i,
s` le c`lc`m în picioare în fug` spre cas`

prins în dans cu Jeanne 'n-argint
piruete legiuni lighioane
limbi de foc ]î[nesc din icoane
aur prelins lins de cezari ce-absint

Paul, iart`-m` c` te întrerup din citit
ca s`-]i spun ce muzichie mi-a venit
din mila domnului [i arta somnului
pe trei c`r`ri acas` în exil chitit:

peep show-ul de mistere dezvelite
(`sta m` ia mereu pe nepreg`tite)
a[a c` la r`spîntie am luat-o-nainte
c` furtuna, ce s` [tie c` minte,

fix la o r`scruce m-a prins [i m` duce
o lumin` spre stînga, -n z`pad`, o alta
s` cred, ca [i cum n-a[ mai fi fost eu,
c`-l v`d, aprinzînd un chibrit, chiar pe zeu

c` poli]aii bub`, bubuie, tun`
nu-n [ag`, nu-n [pag`, în u[`
s`-mi taie [erpii din Kalevala
[i dansul cu Jeanne de cenu[`

într-acolo-mi ard ochii, plîng ]ur]uri,
Jeanne arde-ntr-un col] de icoan`
isihast`, altér` [i van`,
eu orb ambuscat de magnet

între bare s' m` prind`, picteaz`-se era
cu din]ii alba[tri [i cu banduliera
girafei c`lare pe gafa lui Noe
[i-n via]` [i-n moarte [i-n zaruri – ci'-n zoë

unde pîinea-i franjuri, doamnele-s halou
[i a treia cale-i strîmb` pe tricou
c-acolo e-ntuneric ca-n nota de subsol
undé aula-i plin` [i prézentul e gol
t`iem acolo porcul s`-i scoatem perlele
[i ne uit`m la poze cu alte elele
cosmonaute, hermeneute
nu te-ai dus? du-te!
altora salte-le imnur'le intime
vin`-le artelor doamnele victime!
Paule, spune-i iar vie]ii-mi prea tinere,
bate-m-ar, arde-m-ar, cum s` m` ginere!

C~LIN-ANDREI MIH~ILESCU
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Î{I POATE PERMITE SCRIITORUL
S~ AIB~ HOBBY-URI?
MARCU MIHAIL
DELEANU
R`spunsul la întrebarea revistei
"Orizont" depinde, cred eu, de situa]ia
fiec`rui scriitor în parte [i, mai ales, de ceea
ce în]elege(m) fiecare prin hobby. În limba
român`, cuvântul înseamn` "distrac]ie
pl`cut`, în afara preocup`rilor profesionale,
exercitat` în timpul liber."(DEX). Intrat de
curând [i înc` neadaptat fonetic în limba
român`, cuvântul are, deja, cum sugereaz`
defini]ia de mai sus, câteva sinonime:
distrac]ie, pl`cere, pasiune, marot`, cuvântul
din urm` numind, conform aceluia[i
dic]ionar, o "preocupare excesiv`, (uneori
obsedant`) pentru un anumit lucru, idee fix`";
prin extensie de sens: "obiect al unei astfel
de preocup`ri".
A[adar, hobby poate avea (î[i poate
permite) doar scriitorul profesionist, cel care
tr`ie[te, el [i familia lui, din veniturile
ob]inute din aceast` profesie. Boierii
literaturii române din zilele noastre î[i pot
permite distrac]ii, pl`ceri în timpul liber,
când nu sunt la masa de scris. De[i calitatea
de scriitor nu se manifest` doar în timpul
[i prin actul scrisului. La Sadoveanu, spre
exemplu, vân`toarea [i pescuitul erau
distrac]ii, pl`ceri extraprofesionale, hobbyuri, experien]e de via]` din care s-au n`scut
opere literare celebre.
În cazul scriitorilor care î[i asigur`
existen]a altfel decât prin c`r]i tip`rite [i
vândute, putem considera c` scrisul este
hobby-ul, chiar marota lor. Ce hobby-uri
ar putea avea un scriitor profesor, medic,
inginer, care nu are timp liber: colec]ie de
timbre, de chibrituri, de ascu]itoare? Un
scriitor care î[i editeaz` [i î[i vinde c`r]ile
în regie proprie poate visa la hobby-uri
costisitoare, cum ar fi excursiile pe
mapamond? Explica]ia la întreb`rile de mai
sus ar fi c` asemenea oameni de litere ies
din sfera dezbaterii ini]iate de revista
"Orizont", ei fiind simpli scrietori, nu scriitori
care î[i pot permite hobby-uri.
Revenind, în încheiere, la confra]ii care
sunt / se consider` scriitori profesioni[ti,
un hobby cum este, spre exemplu, jurnalismul (scris ori televizat) din timpul lor liber
se transform`, prin for]a împrejur`rilor, din
hobby, în al doilea sau al treilea job.

SORIN GÂRJAN
F`r` îndoial` c` da! Asta dac` î[i ia
hobby-ul în serios, sau, mai exact, dac`
pasiunea din "timpul liber" ajunge s` fac`
parte din fiziologia personalit`]ii sale. Eu
chiar am ajuns în starea în care ceea ce pentru
unii înseamn` un hobby de blamat, s-a
profesionalizat, s-a transformat în "nu mai
am încotro". Dup` ce mi s-a predat în familia mea (familie, pe linie matern`, de
austrieci veni]i în sudul Banatului din Tirol,
s` lucreze la minele de c`rbune de aici)
vân`toarea ca pe o gen` cultural` "de dus
mai departe", am ajuns azi aproape un
vân`tor profesionist. Din p`cate, de când
s-au inventat nomenclaturile de partid în
România, vân`toarea a devenit ceea ce a
fost limba francez` pentru clanul
Chiri]oaielor, mai exact, o stâlcire hidoas`
a oric`rui comportament normal.

Dac` printre burghezele ignorante
meniul oric`rei conversa]ii trebuia
obligatoriu s` cuprind` tot felul de
"furculisioane", pentru cei ajun[i într-o
func]ie "înalt`" a devenit la fel de presant
s` fie vân`tori. Nu se poate imagina un C.V.
de [ef f`r` calitatea de vân`tor. Vân`tor
adev`rat este îns` acela care-[i iube[te pu[ca
b`trân` [i câinele ca pe propriii copii, cel
care [tie ([i are puterea!) când s` plece ]evile
pu[tii r`bdând frumuse]ea sau fragilitatea
vie]ii ce-i trece pe dinainte. Cel care ajut`
mai mult decât distruge. Cel care pre]uie[te
ort`cia vân`torilor corec]i mai mult decât
sfârâitul c`rnii pe gr`tare.
Da, îmi place vân`toarea [i nu v`d nimic
r`u în asta. N-am inventat-o eu [i nici nu
se va sfâr[i cu mine. E oricum anormal a
percepe vân`toarea în sine doar ca pe o
vinov`]ie. Vân`toarea implic` o cultur`
cinegetic`, ea nefiind în niciun caz un abator
mobil. Nici vân`torul adev`rat, un criminal în serie… De[i [tiu c` nu se va putea,
mi-ar pl`cea s` stau în vârful muntelui, în
jurul unui foc mocnit [i în ort`cia lui Ionel
Pop, Sadoveanu, Eugen Jianu ori
Teodoreanu [i s` vorbim de-ale noastre,
"vân`tore[ti". A[ fi [i mai fericit dac` mi-ar
sta feciorul al`turi. A[a cum st`team eu
al`turi de bunicul meu Iani [i de ortacii lui,
sorbindu-le cu nesa] pove[tile "de la hurc",
spuse p`tima[ în jurul unui [ol cu r`chie.
Cer prea mult?... Doar Bunul Dumnezeu
[tie! Fiindc`, nu-i a[a, fiec`ruia i se ofer`
hobby-ul pe care-l merit`. De ce-ar sc`pa
un biet scriitor de asta?...

S` colec]ioneze... cravate? Nu demult, v`zui
la TV etalat` o astfel de colec]ie. Cel mult
el, scriitorul, s-ar fi putut gîndi la ce frumos
suna "gîtleg`u" [i eventual s` avanseze
precaut spre forma de plural a dr`ciei. Sau
s` aib` m`car o colec]ie de pipe din care,
mii [i mii de pipe, s` puf`ie scriind sau s`
scrie puf`ind. Timpul este pentru scriitor
(sau ar trebui s` fie) o coordonat` con[tientcople[itoare pe care s` n-o prefire cu alibiuri
cronofage.
{i dac` tot e s`-[i permit`, în loc de
hobby, într-o lume tot mai iresponsabil` [i
infantilizat`, scriitorului i-ar fi mai profitabil
"un violon d'Ingres".

CONSTANTIN GUR~U

LUCIAN IONIC~

Ce-i lipsea scriitorului român? Un hobby
care s`-i poten]eze inspira]ia, s`-i atenueze
asperit`]ile crea]iei. S` fie hobby un brand
pentru care se face lobby? Un hobby, s`
zicem, respectabil (o fi existînd a[a ceva?),
cost`. {i-l poate permite scriitorul ? Iat`
deja un prilej de poticnire. Un hobby poate
s` fie pasager, f`r` sechele, sau devorator,
s` îmbrace forma destinului (vezi Juc`torul).
Sînt hobby-uri "high" – pictur`, muzic`,
timbre, antichit`]i, ba am putea ad`uga cu
pu]in` bun`voin]` vîn`toarea [i pescuitul.
Exemple între scriitori sînt destule. Ar mai
fi hobby-urile, s` le numim antitetic, "low":
colec]ii de batiste, [erve]ele, cutii (de
chibrituri, ]ig`ri, pungi, suporturi (mici
rotocoale de carton) pentru halbele de bere...
brice, ace... [i ceea ce mai evoc` expresia
– acestea atr`g`toare cîndva pentru copii,
adolescen]i. Acum, cu atîtea etnobotanice
care cî[tig`-n rîndul [colarilor aderen]i
curio[i, deschi[i la experimente, nu [tiu cît`
ar fi ponderea cutiilor, clasoarelor, rafturilor
menite a-nmagazina rarit`]ile unor preocup`ri fie [i trec`toare.
Într-o societate – cea din a doua jum`tate
a secolului XX – care a atins un oarecare
nivel de bun`stare [i, ca urmare, s-a procopsit
cu ceva mai mult timp liber, timp în care
destui nu aveau ce face (franceza are un
cuvînt, pe cît de sugestiv, pe atît de tulbur`tor:
désoeuvrement), hop! [i hobby-ul menit s`
dea impresia afl`rii în treab`.
S` aib` nevoie scriitorul s`-[i "umple"
astfel timpul? Chiar dac`-[i poate permite?

Scriitorii sunt zei doar cînd creeaz`,
pentru c` atunci se afl` pe t`rîmul
extraordinar al fic]iunii. În rest, coborînd
în realitatea de zi cu zi, devin sclavii
propriului lor text, la care trudesc ca s`-l
aduc` la forma cuvenit`. Se elibereaz` deplin
doar dup` ce l-au trimis la tipar. Dac` au
noroc, primesc în dar, chiar [i mai înainte
de acest moment, cîteva ore, zile sau
s`pt`mîni libere, [i atunci devin oameni
obi[nui]i, ce se pot l`sa [i în voia hobbyurilor. Istoria literaturii ofer` destule exemple
ilustre. Din multele posibilit`]i, fiecare î[i
alege ceva dup` sufletul [i buzunarul s`u.
Hobby-ul este [i el un fel de fic]iune, cu
nuan]e de poezie. Poate fi doar un joc, o
simpl` tatonare, sau, dimpotriv`, poate fi
dus pîn` la performan]` real`.
Autorul se reinventeaz` (cuvînt la
mod`), se caut` pe sine sau încearc` s` dea
de un alt eu, un fel de frate geam`n, t`cut,
timid, ascuns. Poate fi un refugiu, unde
g`se[te un alt fel de lini[te [i bucurie, sau
expresia unei personalit`]i complexe. Trist
este doar atunci cînd literatura, scrisul adic`,
devine un hobby.

GHEORGHE MOCU}A
M` tem c` [i pentru mine, ca [i pentru
marea parte a acestui popor, televiziunea a
devenit pe nesim]ite (chiar cu nesim]ire!),
un hobby. Ecranul, cât mai mare [i mai
performant, devine un viciu îmbr`]i[at care
înlocuie[te cu succes lectura, plimbarea,
ie[irea în natur`, comunicarea vie.

Mi-a[ fi dorit s` devin pescar de vreo
zece ani încoace dar, vai, totul a r`mas în
faza de proiect. Am o parte din sculele necesare, dar n-am curajul s` fac sacrificii [i s`
caut un luciu de ap` sau un râu. Am participat
de câteva ori la partidele de vân`toare, dar
am r`mas la faza de h`ita[. Apoi nu [tiu
dac` m` mai ]in picioarele, c` vederea m-ar
]ine, s` mai bat câmpurile [i coclaurile, s`
m` zgârâie ciulinii [i s` m` târ`sc de-a lungul
canalelor, s` pândesc bietele p`s`ri.
Mai nou, pe micul ecran g`se[ti totul,
[i vân`toarea [i pescuitul [i g`titul, [i
c`l`toriile exotice, [i gr`din`ritul. De[i stau
la o cas` cu gr`din` [i cote]e, am renun]at,
odat` cu plecarea b`trânilor, la cre[terea
animalelor, la p`s`ri [i la porci. M`
mul]umesc s` hr`nesc cele dou` mâ]e; pe
Tanu cel b`trân cu coada retezat` care se
întoarce acas` plin de r`ni [i e oblojit de
nevast`-mea, [i pe Gheru]a cea sperioas,
s` care spre disperarea noastr` prinde [oareci
[i pui de [obolan din vecini [i-i aduce în
curtea noastr`, s` se joace în voie cu ei.
Uneori chiar îi scap`. Ai zice c` e deprimat`
de cote]ele noastre goale. Salvarea mea e
L`bu[, un maidanez prost`nac, dar cu ochi
frumo[i [i c`]el fidel. În fiecare sear` î[i
cere dreptul la plimbare, iar când îi dau
drumul din les` zburd` ca un apucat.
Leg`tura asta cu câinele e ultima piedic`
în calea realit`]ii virtuale a micului ecran.
Ar mai fi [i munca în gr`din`. Am
renun]at la cultura legumelor în favoarea
gazonului.
În rest, sunt un cititor sc`p`tat.

DAN NEGRESCU
DA, nu v`d de ce nu [i-ar putea permite
multiple hobbyuri c`ci, vorba Annei
Netrebko, po]i iubi mai mul]i deodat` – trei,
specific` ea – dar de c`s`torit o faci cu unul.
L`sând tonul (aproape) glume] [i totu[i sever
al sopranei, în cazul hobbyurilor, dac`
vorbim de scriitori, lucrurile sunt mai complicate decât în amor; [i asta pentru c` scrisul
în sine, generator de scriitori "în toat` puterea
cuvântului" îns`, cum spune Maiorescu, nu
este un hobby, ci o tr`ire, un modus vivendi et cogitandi tributar acelei st`ri de
inspira]ie pe care nici anticii n-au reu[it pe
deplin s-o l`mureasc` (apolinic`, dionisia-
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c`?). Deci, cred eu, scriitorul adev`rat (ca
[i compozitorul adev`rat) nu e nici profesionist, pentru c` nu [i-a dat licen]a în
scriptologie, [i nici hobbyst, pentru c` starea
lui vine de dincolo de bine [i r`u,
nietzscheean vorbind, ci tr`irist, dar în nici
un caz fascist.
Hobbyurile pot fi înlocuite, adic` sunt
inter[anjabile, de la tâmpl`rie la plimbare
în aer liber sau captiv, de la fotbal la muzic`
et multa caetera. Cine are ca hobby scrisul
[i se crede [i scriitor, gre[e[te profund dar
oricând poate schimba ars scribendi cu
traforajul, cu moal`ritul sau colec]ionatul
timbrelor. Scrisul adev`rat, ca stare inspirat`
nu se [tie de unde [i de ce, nu poate fi îns`
hobby, ca atare, în momentele neinspirate
(a nu se în]elege proste[ti), de ce nu ar avea
[i scriitorul hobbyuri? Personal – [i am mai
scris-o – scriu doar când am starea...
inspirat`, deci, urmând [i aprecierile altora,
sunt ([i) scriitor. Sunt îns` înnebunit (dar
nu inspirat!) dup` muzica simfonic` [i de
oper`, de la librete [i libreti[ti la compozitori,
interpre]i [i informa]ii despre ei; cu toate
acestea nu sunt muzician, nici muzicolog,
nici nu scriu proz` despre reprezentan]ii
genului; ador tirul, mai clar – s` trag cu
pistolul (permisul e la locul lui) [i, cu toate
c` americanii au o vorb`, cam în doi peri,
dup` care "cine are arm` în cas`, o va folosi
m`car o dat`" (în autoap`rare, s` zicem...),
înc` nu mi-am ochit nici un semen (probabil
[i ca un act de voin]`, de autocontrol) [i
nici proze cu pistolari nu scriu.
În fine, de[i îmi place s` (pre)g`tesc
anumite mânc`ruri, înc` n-am scris nici o
proz` culinar`, precum poetul medieval
pederast, autor al unui totu[i admirabil poem
în latin` despre unduirile caltabo[ului. Dar,
cum detest s` scriu despre mine însumi (de[i,
când scriem, indiferent de unde vine
inspira]ia ne [i scriem pe noi în[ine), voi
încheia cu un exemplu ilustru doveditor c`
scriitorul mare poate avea un hobby chiar
narcisist; dac` tot am început sub semnul
lui Amor, voi încheia cu El, c`ci [i Vergilius
îl declar` atoate înving`tor, dar e vorba aici
de Horatius al c`rui hobby pare s` fi fost
sexul, c`ruia i-a dedicat un sanctuar domestic, dup` cum ne informeaz` Suetonius: "se
poveste[te c` era cam neînfrânat în treburile
Venerei; c`ci se zice c` î[i dispunea
ibovnicele într-un iatac îmbr`cat în oglinzi
astfel c` ori încotro privea i se reflecta
imaginea împreun`rii".

LUCIAN P. PETRESCU
Dac` scriitorul de azi î[i permite hobbyuri ? Bineîn]eles: î[i permite un hobby de-a
dreptul exotic (cite[te bizar) – acela de a fi
scriitor. M` rog, de a tr`i, de a-[i proiecta
existen]a în exemplaritate scriitoriceasc`.
Bizar [i egocentric autoreferen]ial. Ce lux!
– dom'le… Sau invers – ce modalitate public
sau intim indecent` de suicid! În rest, ce
s` spun: c` a fost mereu, într-o oarecare
m`sur`, cam tot a[a? Fie pentru scriitorii
unei singure [i amarnice c`r]i (s` fie Under the Volcano, dar pentru asta trebuie s`
ai voca]ia suprem` a be]iei, ori Le Diable
au corps/Le bal du comte d'Orgel – dar pentru
ultimele dou` trebuie s` traie[ti doar dou`zeci
de ani, Confederacy of Dunces/The Neon
Bible – respectiv treizeci [i unu, ori, de ce
nu – chiar Poimenika kata Daphnin kai
Chloen), fie pentru semis`lbaticii temeinic
izola]i [i mai mult sau mai pu]in discret
antisociali (Faulkner, Salinger, Proust).

ANCHETA
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Sigur, po]i s` fii [i boierul interesat de
propriul plictis [i de aferentul dispre] pentru
restul P`mîntului – (sup`ra]i-v` pe mine –
Sadoveanu!), Dostoievski (ce stupid`
al`turare!), Choderlos de Laclos (p`i de ce
nu l-am înghesuit tot la categoria `lor cu o
singur` carte, de[i au mai fost cîteva, e drept,
bune de nimic ?). Po]i s` fii oricum; desigur,
nu neap`rat viu [i nev`t`mat. În carne [i
oase, [i nu doar oase. Azi nu mai e vremea
scriitorilor, [i nu aici, ci aiurea. Azi e ziua
scriitorului-vedet`, a scriitorului manager
de imagine, [i, ca s` devin` a[a, omul î[i
atomizeaz` pe îndelete toate bunele
deprinderi ale firii, în frunte cu sorgintea
[i sensul scriiturii (în cazul în care l-a depistat
pîn` atunci…).
Imagina]i-v` azi personajul (e drept, u[or
legendar, de vreo opt[pe secole în urm` –
Longos, sau Longus, cum v` place? O fi
fost palpitant pe insula Lesbos! Sau nu.
Tradi]ia oral` a p`strat o elegan]` cam
extravagant` a stilului pastoral-tribal local…
Ori[icît, omul nostru nu pare s` fi beneficiat
de un editor, [i nici de vreun PR. Cît despre
manuscris, [i destinul lui metafizic… Dar
ce hobby-uri o fi avut domnul Longos ?
Cam acelea[i ca ale domnului Georges
Becali, pesemne. Cît despre cet`]eanul Balsa
(unii spun Balssa), fiu de fiu (!...) de ]`ran
cu veleit`]i aristocratice, îl b`nuim a fi fost
un mare devorator de "romane populare"
[i ulterior autor de roman]uri inechivoc
comerciale – cam atîtea cît pentru un venit
rotunjor, oricum, pe m`sura marelui stomac
al fostului politehnist, cu cel mai duios [i
mai inadecvat prenume – Honoré!
A[a încît, la aceast` provocare nu [tiu
a r`spunde decent. Pot doar bate cîmpii
evlavios (cum ar fi mitul destinului [i
avatarului scriitorului pur [i nefericit, r`t`cind
prin lumea filistin`), sau tenden]ios (cum
ar fi scriitorul p`truns de marile idei [i
doctrine sociale – a se citi ideologie, dac`
nu politic`, dar aminti]i-v` cum s-a întîmplat
cînd ingenuii, candizii, s-au implicat \n presa
oficioas` de partid a vremurilor – epopeea
Eminescu [i Timpul). Dar despre nu tocmai
originalele dar suficient de constantele
hobby-uri bahice? Dar despre polifonia
estetic` a artelor congruente – muzic`, arte
plastice, coregrafie, consonan]e, coresponden]e, traiul în Utopia, cu arme [i bagaje,
f`r` griji [i ingerin]e absurde. Ei bine, uneori,
cînd visezi la una ca asta, nu ai decît s`
ur`[ti Ga[ca sîngeroas` a lui Robespierre
asezonat` cu Declara]ia Universal` a
Drepturilor Omului, ori tot ceea ce a dus
la extirparea genealogiilor nobile [i la decesul
dreptului roman. Dar, de altfel, CINE A
SPUS C~ LITERATURA A AVUT, ARE
SAU VA AVEA VREO LEGATUR~ CU
REALITATEA?! Nu-i a[a?
Pentru ]inta precis` a oprobiului [i
conformitate, semnez – Lucian P. Petrescu

MIRCEA PORA
Istoria Literaturii de la Origini pân` în
Prezent a lui G. C`linescu este, printre multe
alte delicii, [i o surs` spectaculoas` pentru
aflarea "hobby"-urilor multor scriitori. {tim
astfel c` Mihail Sadoveanu, când nu scria,
citea sau se preocupa, politic, de înaltele
treburi ale Republicii Populare Române,
colonie sovietic`; de altfel, în calitate de
pre[edinte al Marii Adun`ri Na]ionale, cu
pu[ca pe spate, cu povestiri în gând, aborda
vân`toarea prin codrii grei "ai Neam]ului"
sau, în variant` mai blând`, cu undi]a în

mân`, r`rea pe[tii, nu atât din râuri cât din
hele[teie [i rezerva]ii piscicole. Tot din Istoria
lui C`linescu afl`m despre pl`cerea de a
str`bate mun]ii, de a admira priveli[ti, ce
se deschideau la cap`tul unei p`duri sau în
vecin`tatea unor stânci. Vorbim aici despre
un alt moldav de spi]` aleas` [i anume despre
Calistrat Hoga[. Hobby-ul descenden]elor
ilustre l-au avut printre al]ii Ion Minulescu
[i, într-o m`sur` mai mare, Mateiu Caragiale.
Poetul "roman]elor" pretindea c` se trage
din Tudor Vladimirescu, la rândul s`u autorul
"Crailor" întinzând firele provenien]ei sale
pân` la familii nobiliare franceze sau austriece. Nu pu]ini scriitori interbelici, imediat,
postbelici, au avut ca mici pasiuni c`l`ria,
mini-alpinismul, schiatul, colec]ionarea de
timbre, c`r]i, manuscrise rare, felurite coresponden]e. Discrete devia]ii, nevinovate, menite s` aduc` oare[care varia]iune în cadrul
unor vie]i poate destul de nespectaculoase
în derul`rile lor.
În ce m` prive[te, ca scriitor al unui
capitalism haotic, al unei democra]ii
subminate de puseuri dictatoriale, am un
hobby constant, de mult` vreme. E vorba
de sfânta alergare. Ca s` fiu precis, practic
aceast` form` fundamental` de sport de la
24 de ani. F`r` talent, greoi, f`r` o minim`
gra]ie în mi[c`ri. Cât de departe am fost în

anii tinere]ii de desenul suplu al unui adev`rat
atlet! {i totu[i, cu toat` submediocritatea
mea, mi-a pl`cut s` alerg. Pe iarb`, pe asfalt,
pe stadioane, la ceas de sear`, pe la margini
de sate, de p`duri, prin Ora[ul Lumin`, pe
la Ohaba, peste tot pe unde am fost. Cel
mai mult s-au mirat de mine ]`ranii,
recomandându-mi din vârful carelor cu fân
în loc de crosuri sau "buc`]i" de una, dou`
sute de metri, partide de coas`, de strâns
cucuruz. Nu scap nici în Timi[oara, zis`
cândva "Mica Vien`", de exclama]iile
analfabete ale multora din cei pe lâng` care
trec, într-o alergare, deja infirm`, de om în
prag de [aptezeci de ani...
P.S.
L`sând la o parte "distrac]iile"
scriitorilor, unele mai costisitoare, altele mai
pu]in, vedem, acum, c` mizeria româneasc`
e mare. Na]ia asta, pur [i simplu, în climatul
libert`]ilor nu se descurc`. Totul st` sub
semnele dezechilibrului. Suntem în
continuare medievali cu... telefon mobil.
Dup` secole de brutalit`]i politico-sociale,
nu trebuia, brusc, s` fim l`sa]i de capul
nostru, s` ne recl`dim pe noi în[ine prin
no]iunile de "Fr`]ie, Egalitate, Libertate".
Pentru moment rezultatul e o mahala sau
un fel de monstru, unic în felul s`u, vizibil
de la Atlantic la Urali...

KARAOKE

ADRIAN BODNARU
Primii ani trec repede,
pe ner`suflate.
Apoi, începem s` le c`ut`m cu privirea
pe cele care-i aduc la mas`:
ne enerv`m când trec pe lâng` noi f`r` s`
se uite,
le facem semne cu mâna,
întreb`m în stânga [i-n dreapta cum le
cheam`,
le strig`m pe nume.
La miezul nop]ii primim telefoane;
r`spundem pu]in stânjeni]i [i nesiguri:

cerem îns` r`spicat s` ni se preg`teasc` o
hain`
pentru a doua zi,
s` o g`sim încheiat` la nasturi,
întins` pe canapea,
cu mâneca dreapt` îndoit` peste inim`,
în semn de dragoste sau de durere u[oar`.
Spre ziu`, anii trec tot mai greu.
De multe ori,
pe ultimul îl l`s`m neterminat
[i ne arunc`m plini de curaj
în taxiuri care se vars` prin delt` în mare.
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COPII MARI

ALEXANDRU BUDAC
Ce înseamn` s` fii matur? R`spunsul
pare evident. Nu este. Maturitatea biologic`,
ceva mai u[or de delimitat, nu include [i
celelalte sensuri ale cuvântului. Alex. Leo
{erban ironiza undeva criteriul majoratului,
spunând c` un tân`r poate ajunge la
maturitate sexual` mai devreme, dar asta
nu înseamn` neap`rat c` la optsprezece ani
are discern`mânt politic [i c` poate mânui
responsabil [tampila de vot. Maturizarea
]ine mai degrab` de conven]ii sociale, i]e
judiciare [i ritualuri religioase, decât de
natur`. În comunism, maturizarea constituia
o problem` de stat, [i se m`sura periodic
de la cravata ro[ie la catarama cu stem`.
Întâi te f`ceau [oim al patriei, apoi te ungeau
pionier (UTC n-am mai prins). Fiecare etap`
de ini]iere avea menirea s` coac` micul
cet`]ean din tine. Ne uit`m ast`zi scandaliza]i
la copiii-soldat ai talibanilor, de[i eu [i colegii
mei de general` am pus mâna pe Kala[nikov
prin clasa a [asea, în cadrul orelor de PTAP
(Preg`tirea Tineretului pentru Ap`rarea
Patriei). Un osta[ kaki cu bonet` a demontat
arma sub ochii no[tri [i ne-a explicat utilitatea
fiec`rei componente. Apoi ne-a îndemnat/
ajutat s` aplic`m procedura. Dac` ne-ar fi
l`sat glon] pe ]eav`, cu siguran]` am fi ochit
florile cro[etate de la p`l`riile tovar`[elor,
celebrând mar[ul spre maturitate.
ermenul "cultur` matur`" mi
se pare [i mai problematic,
pentru c` presupune o
raportare la trecutul istoric
consemnat în manual, nu la un proces
continuu. Nu po]i con[tientiza maturitatea
unei culturi decât atunci când nu mai ai
a[tept`ri de la ea. Lucrurile considerate
importante stau deja pe soclu, închise în
biblioteci, muzee, arhive. O cultur` matur`
este, m` tem, un cabinet de curiozit`]i. Printrun ochean mai optimist am putea observa
c`, de fapt, o asemenea cultur` se bucur`
de b`trâne]e lung`, gra]ie succesului cu care
a fecundat culturile pubere. {i a[a ne învârtim
în jurul cozii metaforice la nesfâr[it, întro plicticoas` piruet` nominalist`. Ar fi mai
s`n`tos s` renun]`m definitiv la asemenea
sintagme fumigene [i, vorba lui Wittgenstein,
s`-i ar`t`m mu[tei cum s` ias` din sticl`.
Cu acela[i mod de gândire baritonal se
amuz` Livius Ciocârlie în ultima sa carte.
Exerci]ii de imaturitate (Cartea Româneasc`,
2013) cuprinde trei texte structurate diferit,
fiecare cu o stilistic` particular`. De[i nu
seam`n`, sub aspect formal, cu eseurile [i
aforismele autobiografice precedente,
Exerci]iile compun tot o colec]ie de reflec]ii
personale pe o tem` atent aleas`. Rezultatul
mi s-a p`rut tonic, dar inegal.
Prima parte, "Imaturitate [i, pân` la
urm`, diletantism", este un eseu elegant
despre Witold Gombrowicz. Livius Ciocârlie
nu scrie doar un fin studiu literar, ci justific`
un model, a[a încât cititorul s` nu fie luat
prin surprindere de sec]iunile urm`toare.
Din fraza literar` r`zbat o critic` subtil` de
mentalitate [i suspiciunea îndreptat` spre
categoriile tari. Perspectiva critic`
developeaz` spre final câteva opinii
personale remarcabile.
Witold Gombrowicz [i-a f`cut crez din
respingerea maturit`]ii ca principiu evaluativ.

T

Refuzând s` separe via]a [i arta, scriitorul
polonez considera c` niciuna dintre ele nu
poate fi subordonat` valorilor institu]ionalizate. Drept urmare, î[i cultiv` zelos –
uneori pân` la ridicol – tr`s`turile adolescentine de caracter, iar teama de suficien]a
adult` îi structureaz` percep]ia asupra
culturii. Emigrat în Argentina în 1940 [i
silit de împrejur`ri s` r`mân` acolo mai bine
de dou` decenii, pe Gombrowicz îl irit`
complexele argentinienilor fa]` de Europa.
În loc s`-[i inventeze o cultur` proasp`t`,
ei feti[izeaz` exclusiv opera lui Borges,
întrucât numai ea a primit girul Vechiului
continent într-o vreme când literatura de
aici începea s` fie descris` tot mai insistent în termeni de dexteritate tehnic`. Mai
mult, Gombrowicz deplânge imperativul
responsabilit`]ii aplicat arti[tilor, dup` r`zboi.
I se pare scandalos c` autorilor li se pretinde
s` fie pe cât de morali, pe atât de receptivi
social. A[adar, pentru polonez, maturizarea
cultural` înseamn` sterilitate intelectual`.
Imaturitatea, în schimb, reprezint` un atu,
dac` [tii s` profi]i de ea.
Livius Ciocârlie adnoteaz` observa]iile
lui Gombrowicz din Jurnal. Apoi le
analizeaz` meticulos. Încuviin]eaz` aici,
contest` dincolo, cu o coeren]` profesoral`,
f`r` sentin]e ex cathedra. Î[i nuan]eaz`
propria percep]ie asupra maturit`]ii artistice.
În fine, nu uit` s` verifice valabilitatea unor
aser]iuni ale lui Gombrowicz în context local.
De exemplu, când autorul polonez critic`
lipsa de interes a argentinienilor pentru
ethosul b`[tina[, iar cona]ionalilor s`i le ia
peste picior "vanitatea de rude s`race" ale
Occidentului, identificabil` în revendic`rile
p`tima[e ale lui Chopin [i Copernic, Livius
Ciocârlie constat` pi[c`tor c` [i noi, românii,
avem tendin]a "s` ne refugiem într-o entitate
colectiv`, c`reia îi spunem dimensiune
româneasc` a existen]ei, sentiment românesc
al fiin]ei sau, pur [i simplu, suflet românesc".
În ceea ce-i prive[te pe Ionesco, Brâncu[i
sau Cioran, ei sunt, cultural vorbind, tot atât
de români pe cât e Chopin de polonez.
ombrowicz a avut o
atitudine ambivalent` fa]`
de Thomas Mann. Pe de
o parte, g`se[te un maestru
în autorul nuvelei Tonio Kröger, pentru c`
a [tiut s` denun]e, de tân`r, ridicolul m`re]iei.

G

Pe de alt` parte, îi repro[eaz` lui Mann
tenta]ia magisterial`, con[tiin]a propriei
maturit`]i artistice. Livius Ciocârlie recite[te
Moartea la Vene]ia c`utând solu]ia acestui
paradox.
Trebuie s` spun c` nuvela nu-mi place
deloc. M` plictise[te cumplit. Nu în]eleg
succesul ei, mai ales c`, la vremea public`rii,
în 1912, era deja datat` deopotriv` tematic
[i stilistic. O oper` n`scut` pies` de muzeu.
M` exaspereaz` tonul senten]ios, lipsa de
imagina]ie [i autoironie cosmetizate afectat,
schema simplist` p`truns` de importan]a
pe care [i-o d` autorul, simbolismul vl`guit
– nordicul atras de sud, vâsla[ul [i gondola
neagr` ca un sicriu pe ape, c`p[uni molf`ite
languros, figuri marmoreene iscodind gale[
... suntem în secolul XX, totu[i –, dar mai
ales nesfâr[itele cit`ri din antichitatea greac`.
La ce bun s` dublezi discursul socratic din
Phaidros [i polaritatea estetic` nietzschean`
apolinic-dionisiac? Doar ca s` zdrobe[ti
magnific cititorul sub bibliografia ta solid`?
Am mai spus-o: nu-mi plac predicatorii
deghiza]i, iar printre primele nume pe r`bojul
meu cu scriitori ce nu-[i merit` piedestalul
se num`r` Feodor Dostoievski, Thomas
Mann, Albert Camus [i Milan Kundera.
Rezervele nu m-au împiedicat s` apreciez
eficien]a argumenta]iei din Exerci]ii de
imaturitate, chit c`, recunosc, am citit
paginile respective profund nefericit.
Interpretarea lui Livius Ciocârlie
gliseaz` precaut pe demarca]ia autorpersonaj. La fel ca Thomas Mann, Gustav
Aschenbach se vede prins între obliga]ia
profesional` de a-[i asuma statutul de clasic
în via]`, adic` de autor responsabil înaintea
publicului, [i pulsiunile specifice naturii sale,
care l-ar putea ajuta s` creeze un alt gen
de art`, mai pu]in solemn`, îns` mai
autentic`. Livius Ciocârlie conchide just c`,
refuzând s`-[i asume imaturitatea [i s`-i dea
glas în oper`, protagonistul din Moartea la
Vene]ia întruchipeaz` scriitorul profesionist
lipsit de m`re]ie. Delicat, nu-i aplic`
diagnosticul [i lui Thomas Mann, a[a cum,
de altfel, a procedat Gombrowicz.
Exemplul lui Goethe mi s-a p`rut mai
explicit. Curios din fire [i dornic s`-[i testeze
capacit`]ile cognitive în cât mai multe
domenii, a[a cum era [i în realitate,
personajul Goethe din Lotte la Weimar las`
s` transpar` aspectele copil`re[ti ale
personalit`]ii sale. Livius Ciocârlie îi pune
în oglind` pe Thomas Mann [i predecesorul
s`u literar, admirându-l pe cel din urm` atât
în calitate de om de [tiin]` diletant, cât [i
în postura pe care i-o cunoa[tem cel mai

POEMUL LUNII

MEREU

OCTAVIAN DOCLIN
În]elept(ul) [i Scrib(ul)
salturile în gol ale viperei negricioase
cîinele amu[inînd f`rîmiturile
adulmecînd oscioarele sc`pate
sub masa st`pînului
[i mereu mai presus Poetul
mereu descîntînd cuvîntul murmurînd
cum gînguritul din gu[a lucioas`
a porumbelului

bine, aceea de artist împlinit. A[ aminti un
episod interesant din istoria recent` a [tiin]ei.
izicianul american Mitchell
Feigenbaum (n`scut la New
York, în 1944), unul dintre
pionerii geniali în domeniul
cunoscut azi drept teoria haosului – a
descoperit constanta care-i poart` numele
–, [i-a schimbat metoda de lucru în studiul
turbulen]elor imediat ce a dat peste viziunea
lui Goethe referitoare la natura culorilor.
Naive [i stângace, veritabile mostre de
experimente f`cute dup` ureche (de altfel,
au fost rapid expediate la raftul cu tr`sn`i
pseudo[tiin]ifice), eforturilor germanului nu
le-a lipsit totu[i candoarea copilului
inteligent. Pare greu de crezut, îns` tocmai
anumite intui]ii corecte, gafe inofensive [i
observa]ii de optic` n`stru[nice consemnate
de Goethe l-au determinat pe Feigenbaum
s`-[i revizuiasc` teoria despre fenomenele
care-l preocupau la începutul carierei [i s`
descopere noi c`i de investiga]ie. Desigur,
asta nu-l transform` pe poet în om de [tiin]`,
ci scoate [i mai tare în eviden]`
perspicacitatea excentricului fizician – un
alt superb imatur, a[ spune –, dar consecin]ele
spectaculoasei afinit`]i merit` re]inute.
În eseul urm`tor, "Adresantul
necunoscut", Livius Ciocârlie jongleaz` cu
genul epistolar. Inventeaz` un personaj
nostim, îl multiplic` [i-l las` s` turuie pe
diverse teme: anecdote urbane, b`trâne]e,
trecutul comunist, caraghioslâcuri biserice[ti
[.a.m.d.. Primele dou` p`r]i se completeaz`
bine. Dup` reflec]iile ini]iale alimentate de
imaturitatea unor clasici, Livius Ciocârlie
î[i urmeaz` la rândul s`u înclina]iile juc`u[e
demontând regulile diaristicii, pe care le
cunoa[te ca nimeni altul. Ultima parte,
"Gilic` [i Gilic` sau Urmare [i sfâr[it", este
un monolog scris sub form` de dialog (între
Gilic` [i Gilic`). Nu [tiu cum l-a[ putea
descrie altfel, deoarece nu i-am dibuit rostul.
Ca s` m` exprim în cli[eul de [coal`, n-am
în]eles ce a vrut s` zic` autorul. Cred c`
Livius Ciocârlie s-a aventurat pe un teren
nefamiliar [i c` stilistica l-a tr`dat.
A[adar, Exerci]iile de imaturitate au o
asimetrie pregnant`. Aleg încântat eseul din
deschidere [i m` includ printre adresan]ii
amuza]i ai celui de-al doilea. Pe Gilic` îl
salut respectuos, dar nu-i vorbesc. Oricum,
dac` prozatorul [i-a propus s` aduc` un
elogiu imaturit`]ii, a reu[it din primele
cincizeci de pagini. Iar faptul c` în artistul
Livius Ciocârlie se ascunde un copil mare
nu mai e de mult un secret pentru nimeni.

F
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OCHEAN
ochean

PATIMI

GRA}IELA BENGA
Înconjurat` de infla]ia antologiilor
alc`tuite pe criterii stranii, care provoac`
nedumeriri valorice [i încâlciri ierarhice,
Editura Tracus Arte a reu[it s` ofere în ultimii
ani câteva c`r]i cel pu]in interesante.
Antologiile unor poe]i ca Nichita St`nescu,
Virgil Mazilescu [i Ioan Es. Pop pot da
m`sura unui canon, a[a cum la fel de bine
pot duce la discu]ii despre impactul lor asupra
altor genera]ii. Iar când aceea[i editur` se
ocup` de antologarea lui Alexandru Mu[ina
[i Ioan Mure[an, care la rândul lor au l`sat
urme adânci în literatura contemporan`,
înseamn` c` planul lor editorial nu a fost
f`cut la întâmplare.
Pu]in înainte de încheierea anului 2013,
la Tracus Arte a ap`rut lumin`, încet, o
selec]ie din poemele lui Marian Dr`ghici unul dintre poe]ii importan]i ai anilor '80
[i '90. Un poet greu de încadrat, c`ci criteriul
genera]ionist se dovede[te, ([i) în cazul lui,
alunecos. Ineficient. Nu e nici optzecist pur
sânge, nici nou`zecist sadea.
u un vizionarism neoexpresionist, Marian Dr`ghici
se înscrie pe linia lui Ion
Mure[an [i Virgil Mazilescu. Despre arta poetic` (1988), Partida de
biliard din p`durea ruseasc` (1995), Lunetistul (1996), Lunetistul & coco[ul de tabl`
(1996), Harrum. Cartea rat`rii (2001), Licht,
langsam / Lumin`, încet (2004), Negresa
(2005) reflect` un lirism consistent, propagat
între t`ieturi imaginale [i înnod`ri sintactice
precise. Confesiv`, nu sentimental` [i mai
degrab` sceptic-profetic` decât mistic-escatologic`, poezia lui Marian Dr`ghici nu vine
de nic`ieri. Ea poart` f`r` inhibi]ii un ADN
liric autentic [i dobânde[te chipul pe care
poetul i-l imprim` Într-un alt timp, într-o
alt` vârst` poetic` - poem inaugural, în loc
de prefa]`, care surprinde obsesia catalizatoare a imaginarului poetic: p`timirea. A
omului îndelung chinuit de preaplinul
am`r`ciunii. {i a poetului mult încercat de
tensiunea insuportabil` stârnit` de balansul
între viziune, halucina]ie [i imanen]`.
În lumin`, încet, osatura epic` a poemelor (uneori cu mici modific`ri fa]` de
variantele din volumele precedente) sus]ine
straturile unei configura]ii lirice complexe,
în care ecor[eul identitar se proiecteaz` pe
stratificarea difuz` a textului, suprapunând
[i intersectând biografismul cu imaginarul
[i intertextualitatea cu vizionarismul.
Rezultatul nu e un desen decorativ, ci o
reflexie a turbulen]elor l`untrice, cu zone
întunecate ale sensului transmis când f`r`
medieri complicate, când abia sugerat printro imagine l`sat` s` se strecoare aparent la
întâmplare în ]es`tura dens` a poemului (a[a
cum se observ`, de pild`, în motanul faustic.
o poveste de iarn` neterminat` sau chiar în
matroan` cu p`lmuiri).
Tr`ind solitudinea ca experien]`
interiorizat`, eul intr` în starea de gra]ie pe
care numai atingerea cuvântului poetic pare
c` o poate provoca. În întunericul nop]ii e
un iluminat, la lumina zilei contempl` o
lumea agresat`. {i, la rândul ei, agresiv`.
Oniricul poate fi revelator, diurnul –
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chinuitor: "Pe m`sur` ce se însera am privit
pagina alb`, goal`/ cu disperare crescând`:/
pe un câmp luminos, luminos, oare ultimii/
funigei întunecar` harul meu poetic sau/ albul
din]ilor t`i, femeie r`s`ritean`?/ De departe
cred c` aveam o uimire-a figurii/ de b`trân
ce nu-[i mai poate duce// biata sa r`m`[i]`/
de la masa de scris pân' la marginea patului/
de la marginea patului pân' la masa de scris/
/ [i lin începe s` plâng`" ... (***). Întors în
sine însu[i, poetul evit` replierea steril` în
perimetrul unui timp în care se afla "tân`r
[i liber". Dimpotriv`, dialogul dintre
chipurile eului nu reliefeaz` doar c`utarea
adev`ratei naturi, ci [i c`utarea coeren]ei
pe care numai transcenden]a o poate aduce
în amestecul (incoerent) de alternative din
imediata sa apropiere.
Întret`iate imaginar [i defri[ate ceremonial, aproapele [i departele (masa de lemn,
armonica ro[ie, cârciuma, câmpul "gol ca
în palm`", savana african`) sunt semnele
recluziunii brutale, când surprinse în imagini
puternic plasticizate [i înc`rcate de geometria
irepetabil` a viului [i a crea]iei (un sentiment verde iarna), când preluate/mediate
de o viziune reverberant`, halucinantritualic`, precum în îngerul probozit: "...
l-am v`zut la masa de sub vi[in/ singur în
cârciuma goal` -/ [i pretindea c` e dus în
africa/ s`-mpu[te lei, caraghiosul.// l-am
v`zut a[teptând p`h`ru]ul/ cum al]ii negresa
din Ierusalim,/ bând apoi [i fumând,/ bândfumând [i beat-mort/ ridicându-se
instantaneu la cer/ prin în[urubare în p`h`ru]./
fix în momentul acela în africa r`sunar`/
scurte focuri de arm`,/ r`get de leu, l`tr`turi
/ [i vacarmul savanei pârjolite r`bufni/ în
cârciuma altminteri goal`.// tot eu, [i nu
în]eleg pentru ce Doamne tot eu/ l-am v`zut
t`v`lindu-se ca porcu' la picioarele patului/
în lumina ro[ie a dimine]ii.// dar la drept
vorbind nu era lumina ro[ie/ a unei dimine]e
p`mântene,/ era sufletul sau ce mai r`m`sese
din suflet:/ îngerul probozit."...
`t`cit printre exila]i [i mor]i
(imagine reiterat` obsesiv
în poemele lui Marian
Dr`ghici), vizionarismul se
apleac` sub propria-i greutate [i se întoarce,
fatal, asupra celui pentru care confesiunea
integreaz` întotdeauna valen]e ontice. Precipitarea imaginilor tr`deaz` o energie bivalent`, proiectat` atât în melancoliile vibrante,
cât [i în contorsion`rile provocate de revela]ia
întret`ierii dintre imanen]` [i transcenden]`.
{ocant` prin duritatea liniilor, arhitectura
unor poeme se umanizeaz` sub atingerea
unui cuvânt "ceva mai real decât neantul",
al c`rui suflu transfer` un lirism hipnotic
[i, în egal` m`sur`, vizionar. Iubirea. O patim` care nu întunec` judecata, ci o treze[te.
{i o proiecteaz` dincolo de un sfâr[it sumbru.
Poezia ca exerci]iu de seduc]ie, ca efort
terapeutic sau ca un mod de exorcizare a
r`mas undeva în urm`. În nop]ile în care
limbajul e departe de substan]a i-lumin`rii,
poetul nu (mai) scrie. Versul nu e rodul
obi[nuit dat de ziua de lucru. {i e mai mult
decât efortul unui orgoliu pustiitor:
mijloce[te între previzibil [i imprevizibil,
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transmutând biograficul [i vibra]ia unei
imagini într-un semn cu valen]e exponen]iale
(ontice [i estetice, totodat`): "... so]ia mea
tân`r` pe patul mor]ii eu sunt,/ bolnavul din
sc`ld`toarea vitezda,/ degetul cu care/ Iisus
plecându-se a scris în ]`rân`/ [i ]`râna în
care Iisus plecându-se/ a scris.// ce anume
a scris nu vom [ti niciodat`./ cum nu [tim
cine dintre noi va muri la Paris / într-o zi
cu ploaie./ cum nu [tim unde se ascunde
lunetistul./ cum nu [tim atâtea [i atâtea"
(Lunetistul). Nu [tim de la început, dar afl`m
(o dat` cu poetul) c` p`h`ru]ul adânc trebuie
b`ut pân` la cap`t. Nu e un anestezic facil.
E paharul amar. Paharul p`timirilor. Dar
care poate ascunde, în cruda lui am`r`ciune,
lumina. Iar p`timirile se retrag câteodat`
în umbra rimei interioare ori la ad`postul
imaginarului amplu – în care implicarea
puternic` a subiectului evit` riscul teatralit`]ii
formale [i fluidizeaz` un cortegiu stilistic
generos atât cu "eul meu mistic", cât [i cu
"batracianul ateu".
ersurile lui Marian Dr`ghici
redau un întreg proiect
asumat dramatic. E crescut
dintr-o zbatere de esen]`
tragic` [i altoit cu accente vizionare.
Transparente sau inevidente. Patima [i
patimile verticalizeaz` dublul sens al
imaginarului p(r)o(f)etic. Îl reorienteaz`.
Schimbând semnele între ele, gole[te ceea
ce pare plin [i umple ceea ce, la prima vedere,
se arat` a fi gol. Sau, cum m`rturise[te poetul:
"m`r despicat, iat`-mi via]a./ bisturiu în mâna
chirurgului/ acea ro[ea]` de zori de zi a fe]ei
ei dup` dragoste/ cum a[ putea s-o uit?//
astfel îmi fu dat,/ s` întâlnesc într-un
septembrie oarecare/ pricina mor]ii mele/

V

[i s` fiu lini[tit cu ea ca plopul cu zbaterea/
frunzei sale.// a[a mi-am f`cut datoria, am
mers/ pân` la cap`tul disper`rii f`r` s` m`
anun]/ [i-am v`zut cât de neputincioas`, de
inutil`/ cade lumina unei min]i poetice/ pe
un pat rece care a fost cândva cald.// mai
explicit nu voi fi./ ajunge acest hatâr pentru
diavol." (ajunge acest hatâr pentru diavol)
Dincolo de idealitatea poeziei, pe Marian
Dr`ghici l-a interesat mai mult o experien]`
existen]ial` luat` cu totul asupra sa. În
proiectul s`u liric, esteticul e doar o latur`
a discursului - abordabil din mai multe
unghiuri. Un discurs fr`mântat, nu
devitalizat. {i un poet de recitit (poate în
paralel cu Caiet de citire [i de caligrafie al
lui Cristian Popesccu). F`r` preconcep]ii,
f`r` patim`.

FERESTRE DESCHISE
Comparatist [i traduc`tor, Rodica Grigore e o prezen]` constant` în publica]iile
culturale din ]ar`. Volumele semnate pân` acum, începând de la debutul din 2002 (Despre
c`r]i [i al]i demoni) [i pân` la cel mai recent (Meridianele prozei*), au ar`tat un interes
autentic pentru literatura de pretutindeni [i un ochi critic capabil s` scoat` în relief
aspecte mai pu]in discutate ale operelor unor scriitori (ne)canonici, s` pun` în discu]ie
mai multe puncte de vedere, legitimându-le sau comb`tându-le f`r` ostenta]ie. Dar ceea
ce atrage de la bun început aten]ia în paginile Rodic`i Grigore este mobilitatea teoretic`
exploatat` cu o gra]ie care îndep`rteaz` textul de excursul sec al specialistului. Cu
scurte incursiuni în biografia scriitorului (acolo unde acestea se justific`), cu decupaje
tematice, salturi comparatiste [i piruete semantice, eseurile vin în prelungirea c`r]ii
luate în discu]ie. O fixeaz` [i particip` dinamic la adev`rul ei.
esigur, destui cititori sunt de p`rere c` nu au nevoie de c`r]i despre
Guillermo Cabrera Infante, Carlos Fuentes, Roberto Bolaño, Amos Oz
sau Ismail Kadare, când au la îndemân` proza acestora. Le este îndeajuns.
Îns` lectura poate fi uneori, din multe motive, par]ial`. Iar când un
lung [ir de remarcabili scriitori ibero-americani este privit/citit doar prin lentila
realismului magic e limpede c` lectura se afl` la limita reduc]ionismului. Or, cea
de-a doua parte a Meridianelor prozei - cea mai interesant`, a[ spune - încearc` s`
pun` c`r]ile acestor scriitori ([i) în alt` lumin`. Descoper` sensuri noi, identific`
filia]ii surprinz`toare.
Rodic`i Grigore nu-i este team` de investiga]ie, corela]ie [i interpretare. Le tope[te
pe toate în eseuri nebântuite de angoase bibliografice. Scrisul ei e fluent, stratificarea
bibliografic` – subîn]eleas`. Când scrie despre Cervantes, Joyce, Virginia Woolf sau
Hermann Hesse (în prima sec]iune a c`r]ii – Exerci]ii de relectur`) ori despre Patrick
Süskind, Ian McEwan sau John Updike (în cea de-a treia – Exotism, experiment narativ
[i fic]iuni identitare în proza contenporan`), Rodica Grigore nu exalt` [i nici nu produce zdruncin`turi ierarhice. Are bunul sim] al aceluia care deschide diminea]a fereastra,
atent s` nu cad` un fir de praf pe geamul vecinului de mai jos, dar tr`ie[te [i bucuria
de a cerceta, totodat`, cu o concentrare flexibil`, cât mai mult din peisajul pe care-l
poate cuprinde.
Iritant` pentru cei care caut` referin]e luxuriante [i verdicte care inhib` perspectiva,
Meridianele prozei se mul]ume[te s` se adreseze celor care deschid ferestre "înspre
ceilal]i, tocmai pentru a ne în]elege mai bine pe noi în[ine." E pu]in? (G.B.)
_____________
* Rodica Grigore, Meridianele prozei, Cluj-Napoca, Casa C`r]ii de {tiin]`, 2013.
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ANTHROPOS
anthropos

OVIDIU BÎRLEA, UN SAVANT
PE
NEDREPT
UITAT
OTILIA HEDE{AN
Nu am niciun dubiu c` etnologia
româneasc`, a[a cum a fost ea în]eleas` [i
(re)construit` ca paradigm` disciplinar` în
România celei de-a doua jum`t`]i a secolului
trecut, mai precis în primele decenii ale
perioadei comuniste, st` sub autoritatea a
doi cercet`tori: Mihai Pop, respectiv Ovidiu
Bîrlea. Este o realitate recunoscut` de
majoritatea etnologilor români de acum,
indiferent de genera]ie, chiar dac`, dup`
[tiin]a mea, nimeni nu a formulat-o tran[ant
[i brevilocvent.
flat în descenden]a lui Ovid
Densusianu [i a lui Dimitrie
Gusti, cel dintâi, ori format
în linia lui Dimitrie
Caracostea [i a lui Anton Golopen]ia, al
doilea, desp`r]i]i [i de zece ani ca vârst`
(Mihai Pop s-a n`scut în 1907, iar Ovidiu
Bîrlea în 1917), cei doi etnologi au desf`[urat
o bun` parte din activitatea lor la Institutul
de Folclor de la Bucure[ti (sub denumirile
vremelnice pe care le-a avut, în func]ie de
epoci [i politicile oficiale, actualul Institut
de Etnografie [i Folclor "Constantin
Br`iloiu"). În diferite interviuri sau în discu]ii
private, tinerii lor colaboratori de atunci îi
prezint`, în general partizan, în imagini cel
pu]in complementare, dac` nu opuse. Lunga
carier` a lui Mihai Pop, care este întâi director adjunct al Institutului (1954 – 1965),
apoi director al acestuia (1965 – 1974), fiind
în acela[i timp profesor la Universitatea din
Bucure[ti (1957 – 1975), accesul acestuia
la manifest`rile [tiin]ifice din str`in`tate
(printre altele, Mihai Pop a fost pre[edintele
Societ`]ii Interna]ionale de Etnologie în
1971) este interpretat` quasi-unanim ca un
traiect de succes. Dimpotriv`, retragerea
foarte timpurie a lui Ovidiu Bîrlea de la
institut (în 1969, la doar 52 de ani) [i
îndelungata sa munc` de benedictin pentru
a redacta [i pentru a face s`-i fie publicate
c`r]ile, felul s`u de a fi singuratic au fost
v`zute ca forme ale marginaliz`rii
cercet`torului într-o societate intransigent`
cu cei care nu (îi) acceptau regulile obedien]ei
politice.
Nu îmi propun s` dezvolt, în spa]iul
restrâns al acestei cronici de carte, o discu]ie
mai aplicat` despre criteriile succesului ori
ale rat`rii, despre strategiile afirm`rii,
respectiv ale retragerii din via]a social` [i
fluctua]iile lor în func]ie de epoc` [i în func]ie
de loc. Mi se pare preferabil` evaluarea
activit`]ii celor doi dinspre prezent [i tocmai
de aceea notez apari]ia, la o distan]` de timp
foarte scurt`, de doar câteva luni, a unor
c`r]i cu caracter biobibliografic referitoare
la Ovidiu Bîrlea.
Din capul locului, observ c` în vreme
ce personalitatea, activitatea [i lucr`rile lui
Mihai Pop, risipite în diverse periodice, au
f`cut obiectul unui num`r considerabil de
simpozioane, conferin]e, emisiuni radio sau
televizate, iar informa]iile au fost adunate
în diferite volume cu impact na]ional sau
de reprezentativitate local`, despre Ovidiu
Bîrlea s-a vorbit mult mai pu]in în ultimii
ani. Stins din via]` la doar câteva zile dup`
decembrie 1989 (în 7 ianuarie 1990), întrun interval de timp când opinia public` era
integral acaparat` de alte teme, dar [i în
r`stimpul "dintre ere", când o informa]ie
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de acest gen nu f`cea obiectul de diseminare
al nim`nui, Ovidiu Bîrlea pare s` fi disp`rut
cu discre]ie, a[a cum î[i tr`ise ultimii ani.
În acest context, cum spuneam, c`r]ile
ap`rute aproape um`r la um`r [i semnate
de Iordan Datcu, respectiv, Ionela Carmen
Ban]a merit` tot interesul. Ele ies dup` alte
dou` volume colective ceva mai vechi dedicate [i ele lui Ovidiu Bîrlea, [i anume,
num`rul din 2008 al revistei "Discobolul"
din Alba Iulia [i, mai apoi, Studii închinate
memoriei savan]ilor Ion Mu[lea [i Ovidiu
Bîrlea (Cluj-Napoca, Editura Funda]iei pentru Studii Europene, 2011), volum coordonat
de Ion [i Maria Cuceu. Cum nu cred în
coinciden]e, nu-mi r`mâne decât s` constat o revenire în sfera de interes a etnologilor
români a lui Ovidiu Bîrlea, chiar dac` prefer, pentru economia discu]iei, s` nu avansez
explica]ii privitoare la cauzele acestui interes.
Cele dou` c`r]i care mi-au prilejuit
aceste reflec]ii apar]in, la rândul lor, unor
autori diferi]i ca genera]ie [i forma]ie
[tiin]ific`. Ele se pozi]ioneaz`, îns`, într-o
solidaritate semnificativ`, narând pe baza
unei documenta]ii rezonabile, în etape succesive, via]a cercet`torului studiat. Mai apoi,
Iordan Datcu prezint` în manier` clasic`
principalele c`r]i ale lui Bîrlea, în ordinea
cronologic` a public`rii acestora, focalizând
rând pe rând asupra sintezelor etnologice
ale autorului, dar [i asupra scrierilor literare
ale acestuia. Ionela Carmen Ban]a, a[a cum
anun]` deja în titlu, transcrie [i apoi renareaz`, f`când minime comentarii, scrisorile
primite de Ovidiu Bîrlea, între 1939 [i 1987
– aproape jum`tate de veac, a[adar –, de la
o serie de coresponden]i, dintre care desigur
c` cel mai important este fratele s`u, monseniorul Octavian Bîrlea, dar printre care pot
fi pomenite [i sora Sabina sau nepoata Doina.
entru un cititor novice, aceste
publica]ii redeseneaz` personalitatea [tiin]ific` a lui Ovidiu Bîrlea. În acest sens, cartea
lui Iordan Datcu, bun`oar`, poate fi un bun
text de introducere pentru un încep`tor în
domeniul etnologiei, c`ruia îi sunt, aici,
prezentate direct, f`r` preten]ii, lucr`ri de
prim rang ale domeniului. Dincoace de
capitolele care rezum` principalele scrieri
ale etnologului studiat se arat` deopotriv`
teoreticianul Bîrlea, cel din Metoda de cercetare a folclorului (1969) ori cel din tipologiile
care propun ordon`ri ale uria[ului material
folcloric cules de Ion Mu[lea sau de Dimitrie
Caracostea; se configureaz` istoricul disciplinei, cel din Istoria folcloristicii române[ti
(1974), editorul de texte folclorice diverse
(balade, basme, snoave, colinde etc.), dar
[i cercet`torul mereu dispus s` decupeze,
s` documenteze [i s` confere sens unei
realit`]i folclorice înc` prea pu]in cunoscute,
a[a cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul
Eseului despre dansul popular românesc
(1982). Iordan Datcu recenzeaz`, totodat`,
[i cele dou` tomuri ale Folclorului românesc
(1981, 1983), probabil cel mai cunoscut
compendiu de folclor din întreaga istorie a
disciplinei în România.
Cele mai multe [i cele mai consistente
pagini, îns`, sunt prilejuite de prezentarea
numeroaselor [i foarte variatelor texte în
care Ovidiu Bîrlea descrie [i studiaz`
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IORDAN DATCU,
Ovidiu Bârlea, etnolog [i prozator,
Bucure[ti, RCR: Editorial, 2013, 231 p.

IONELA CARMEN BAN}A
Ovidiu Bîrlea, edi]ie critic` din fondurile
documentare
Bucure[ti, Muzeul Na]ional al Literaturii
Române, 2013, 207 p.

fenomenul povestitului folcloric în general
[i povestitul de basme fantastice în spe]`.
Antologie de proz` popular` epic` (1966),
Pove[tile lui Ion Creang` (1967), Mic`
enciclopedie a pove[tilor române[ti (1976)
sunt tomuri masive f`r` de care practica
povestitului, func]iile acestuia, subiectele
[i stilurile de narare, implica]iile magice
[i sociale, rela]iile motivelor folclorice cu
literatura cult`, importan]a personalit`]ii
povestitorului asupra formei textului transmis
în oralitate etc. ar fi fost, ast`zi, mult mai
fad prezentate în etnologia româneasc`.
În imediata proximitate a interesului
lui Bîrlea pentru povestit [i povestire se
situeaz` [i publicarea unor romane, dintre
care cel mai cunoscut e, f`r` îndoial`,
{teampuri f`r` ap` (1979), al c`rui subiect
îl reprezint` via]a minerilor din Apuseni în
secolul al nou`sprezecelea. Story-ul s`u,
inspirat dintr-un fapt istoric petrecut în 1884
[i dezvoltat în jurul conflictului minerilor
localnici cu reprezentan]ii unei societ`]i
fran]uze[ti care, dup` ce a arendat pentru
cinci ani "Baia domnilor", a ob]inut dreptul
de a exploata dup` un sistem californian
mina, înl`turându-i pe localnici, a fost invocat
de câteva ori, în ultimele luni, în contextul
dezbaterilor na]ionale referitoare la Ro[ia
Montan`, f`r` ca acest lucru s` determine,
îns`, în mod imediat [i o reevaluare a
activit`]ii scriitorice[ti a lui Ovidiu Bîrlea.
n mod complementar, cartea
Ionelei Carmen Ban]a este
dedicat` mai degrab` prezent`rii
contextelor operei lui Bîrlea.
Reiese destul de clar c` cercet`torul î[i
trimitea scrierile fratelui s`u mai mare,
monseniorului Octavian, aflat în misiune
la Roma, în Germania ori în America. Acesta
cite[te, comenteaz` [i îi face sugestii fratelui
s`u, p`rând mereu disponibil s` argumenteze
importan]a lucr`rilor lui Ovidiu [i
deschiderile lor numeroase [i ofertante.
Astfel, fratele mai mare pare s` fie cel
care î[i sus]ine mezinul atunci când el de-

cide s` se dedice cercet`rilor de cultur`
popular`: "Desigur, direc]ia pe care ai pornit
e pu]in exploatat`. Produsele poporane sau cules [i se culeg, dar dup` [tiin]a cât` o
am în de-ale literaturii, cred c` n-au fost
elaborate decât într-o m`sur` foarte mic`.
Stând a[a lucrurile, cu originalitatea ta
moc`neasc`, vei putea da direc]ii noi" (29.
IX. 1939) (p. 105).
itind c`r]ile trimise din ]ar`,
Octavian Bîrlea vede
deschideri interdisciplinare
pe care nu se sfie[te s` le
propun`: "Nu trebuie oprit` cercetarea numai
la români [i la slavi, trebuie mers mai adânc
în istorie. Pentru partea muzical`, n-ai putea
afla un tân`r cu educa]ie muzical`, pe care
s`-l formezi tu cu cercet`ri despre folclor?
Cred c` s-ar merita s` faci acest efort. (}ia[ recomanda, îns`, s` a[tep]i de la un astfel
de colaborator s` fie [i un om de caracter.)
Faptul c` domeniul colinzilor ar apar]ine
istoriei religiilor nu trebuie s` te fac` s`
ezi]i: folclorul e religios cel pu]in la origine"
(18. XII. 1970) (p. 111). Peregrinând prin
comunit`]ile române[ti din diaspor` [i aflând
care le sunt interesele, acela[i sugereaz` o
nou` posibil` tem` de cercetare: "N-ai afla
un ucenic s` scrie o carte de bucate pe baza
buc`t`riei Buciumului [i Mogo[ului"
(15.VII.1980) (p. 156).
Exemplele de acest gen sunt numeroase
[i extrem de gr`itoare nu doar pentru cazul
Bîrlea în spe]`, ci mai ales pentru felul în
care un cititor interesat de cultura tradi]ional`
româneasc` [i care tr`ia în lumea liber`
recepta lucr`rile de etnologie publicate în
România epocii comuniste, intuindu-le
propensiunea dar [i limitele ori lacunele.
Survolul extrem de rapid pe care îl
propun aici, pornind de la c`r]ile despre
Ovidiu Bîrlea publicate de curând, îmi
permite s` reafirm însemn`tatea demersurilor
de istorie disciplinar`, valoarea lor în sine,
în m`sura în care ele pot deveni suport interesant pentru dezbateri teoretice mai ample.
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CRONICA
cronicaEDI}IILOR
edi]iilor

DESP~R}IREA
DE
UTOPIE
ALEXANDRU RUJA
Ce a fost - Cum a fost este o carte ce
trebuie citit` pentru a în]elege mai bine diverse etape ale istoriei, implicarea oamenilor
în activit`]i pe un drum care a dus la o
fund`tur`, cu toate c` perspectiva, teoretic,
p`rea a unei ample deschideri. La întreb`rile
ori comentariile lui Daniel Cristea-Enache,
Paul Cornea r`spunde pe larg, cu o limpezime
a amintirilor, f`r` a se menaja ori a distorisona
evenimente. Paul Cornea aduce o modificare
de perspectiv` a în]elegerii, fa]` de mul]i care
s-au pronun]at despre acea perioad`, atunci
când afirm`: "Cred îns` c` nu vom în]elege
nimic din întâmpl`rile dind`r`t cu 60-70 de
ani aplicând o strategie ™prezenteist`¤". Sunt
cuvinte pe care le pot auzi aceia care nu sunt
prea orbi]i de orgoliul c` adev`rul le apar]ine,
nici prea ame]i]i de licoarea obiectivit`]ii fa]`
de un fenomen mult prea complex pe care
nu l-au cunoscut direct, nici prea ignoran]i
ca s` nu fie capabili s` în]eleag` vreun document (chiar [i de confesiune direct`) pe care-l
întâlnesc.
titudine nu doar responsabil`, dar
[i sincer` [i înc`rcat` de asumarea gesturilor f`cute într-un
zbuciumat parcurs existen]ial.
Este necesar` o contextualizare, o devoalare
[i o prezentare a circumstan]elor pentru a
cunoa[te [i a în]elege mai bine evenimentele
care au dus la ra]iunea unor op]iuni. Ceea
ce ar putea p`rea valid ast`zi, într-o "strategie
prezenteist`", poate deveni invalid dintr-o
perspectiv` aplicat` peste o jum`tate (de) sau
un secol.
În Câteva l`muriri indispensabile cititorului acestei c`r]i este subliniat` cu t`rie dorin]a dest`inuirii, a confesiunii: "}ineam mult
s` nu plec înainte de a-mi dest`inui experien]a
crucial` a vie]ii, [i anume: militantismul în
slujba utopiei [i dezangajarea, survenit` cu
greu, prin destr`marea crezului tinere]ii [i
recâ[tigarea normalit`]ii. Socoteam c` restituirea onest` a parcursului meu existen]ial va
fi de folos tuturor celor care-mi ignorau antecedentele [i intimit`]ile, fie prieteni, colegi,
studen]i ori simpli cititori. Îndeosebi mi se
p`rea c` povestea c`derii în eroare [i a edific`rii mele laborioase va putea fi util` tinerilor,
celor lipsi]i de percep]ia direct` a ceea ce sa petrecut înainte de 1990, tenta]i uneori s`
judece expeditiv [i nechibzuit, sub ademenirea
idealit`]ii unui program care, în ciuda tuturor
eviden]elor negative [i a demasc`rilor, e departe de a-[i fi irosit poten]ialul atractiv."
Confesiunea lui Paul Cornea privind
adeziunea la mi[carea de stânga, la comunism,
este de o dezarmant` [i [armant` sinceritate
[i de aceea credibil`, care ofer` o plan[` existen]ial` cu o exact` fixare a coordonatelor.
Dat afar` din liceu pentru c` era evreu, cunoscând traumele izol`rii, ale discrimin`rii [i
ostraciz`rii se apropie de gruparea uteci[tilor.
Adolescentul traverseaz` o criz` identitar`.
De altfel, tr`s`tura esen]ial` ce ]ine în
realitatea valorii acest întins dialog confesiv
este sinceritatea, lipsa oric`rei tendin]e de a
cosmetiza chiar evenimentele, faptele mai
dure, care dor. "R`spund cu onestitate: b`nuiesc c` a[ fi luat aceea[i decizie", afirm`
Paul Cornea, referindu-se la men]inerea deciziei dac` ar fi cunoscut adev`rata realitate
din Uniunea Sovietic`. Citeaz` în continuare
din memoriile scriitorului sovietic Kornei
Ciukovski, în care acesta consemneaz` faptul
c` Pasternak îi vorbea entuziast despre Stalin.
Op]iunea tân`rului Paul Cornea era determinat` de aderarea la for]ele care luptau împotriva nazismului, indiferent de natura acestora:
"Era limpede c` soarta mea, a p`rin]ilor, a
prietenilor, a universului în care m` mi[cam
atârna de izbânda Alia]ilor, iar în partea noastr`
de lume, de victoria sovieticilor. Repet, opresiunea în care tr`iam, amenin]area continu`
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a deport`rii, lan]ul nesfâr[it de priva]iuni [i
umilin]e ale existen]ei cotidiene m` aruncau,
cu mintea [i cu sufletul, de partea celor ce-i
nimiceau pe nazi[ti."
e adaug` influen]a lecturii
bro[urii Manifestul comunist
(prin 1943) "care a avut darul
s`-mi alunge [ov`ielile, câte vor
mai fi fost, confirmându-mi încrederea în
drumul în care tocmai m` angajasem".
Credin]a sau doar impresia c` po]i "m`r[`lui"
împreun` cu proletarii din toate ]`rile contra lui "Hitler [i apoi împotriva burgheziei
interna]ionale" a însemnat începutul tr`irii
în iluzie, al intr`rii în sfera utopic` – "Eram
îns` abia la primii pa[i în imperiul Utopiei.
Aveau s` urmeze [i al]ii."
Nu în]eleg exact, în toate conexiunile
inten]ionalit`]ii naratorului, ce înseamn` c`
"binele d` r`u în literatur`", probabil [i în
literatura confesiv` sau în confesiunea literar`,
dar cred c` binele poate iradia prospe]ime
în confesiune când se asociaz` adev`rului
[i sincerit`]ii. Iar Paul Cornea nareaz` tot
ceea ce [tie (nu foarte multe), spre exemplu,
despre bunici [i p`rin]i. Portretele pe care
le face sunt pastelate [i de aceea apropiate
[i u[or de re]inut, afective [i persuasive, nu
f`r` inser]ii critice [i atitudini u[or mali]ioase.
"Pe cât era bunica de incolor`, pe atât de
imprevizibil [i n`stru[nic era bunicul", se
noteaz` undeva, iar bunica "[i-a iubit so]ul,
cu toate incartadele lui, iertându-i repetatele
derive". Nu o voluptate a plonj`rii în istorii
genealogice marcheaz` confesiunea, cât un
sentiment al datoriei capabil s` pun` confesiunea în limitele autenticului, necesar ca
suport al adev`rului. – "Nu ]in s` intru în
detalii biografice, dar m` simt dator s` ar`t
de unde m` trag de[i nu mi-e u[or s` vorbesc
despre p`rin]ii mei pe un ton deta[at [i neutru,
cum s-ar cuveni".
{i dac` nu a avut norocul s` întâlneasc`
un maestru chiar în perioada cea mai propice
model`rii, adic` a apropierii de un model [i
a influen]ei acestuia, în perioada, deci, a "construirii identitare", a fost, în schimb, obligat
la un mult mai accentuat efort propriu pentru
a se forma.("Cu toate riscurile, a trebuit s`mi asum faptul de a fi singurul autor al propriului meu personaj.") {i aceasta într-un timp
când pericolele pândeau la tot pasul. Exluderea
social`, pe motive de tip rasial, "ghetoizarea"
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au fost piedici care au zdruncinat un drum
în via]`. Apartenen]a la ceva ce p`rea o salvare,
la o revolu]ie în interes unanim a venit atunci
ca o solu]ie, ale c`rei urm`ri nu erau
previzibile.
Drumul acesta îl poveste[te Paul Cornea, este drumul vie]ii lui. În tinere]e avea
credin]a sincer` în comunism, fapt consemnat
f`r` ocoli[uri [i tocmai lipsa de ipocrizie [i
for]a sincerit`]ii ridic` valoarea acestui text
confesiv: "Într-adev`r, comunismul nu era
atunci pentru mine doar o viziune despre lume,
îmbr`]i[at` cu frenezia vârstei, dar superficial, de care m` puteam descotorosi ca de o
hain` ce nu-]i mai serve[te. Optasem pentru
el f`r` nicio f`râm` de oportunism, din toat`
fiin]a. Era nu doar o filozofie, o concep]ie
despre lume [i via]`, era, de asemenea, un
vis [i o speran]`. A devenit între ruinele fumegânde, atrocit`]ile [i angoasele r`zboiului,
o idee încarnat`, adic` un ™crez¤".
Un drum al vie]ii narat cu un expiator
[i ciudat amestec de sinceritate [i vinov`]ie,
de luciditate [i smerenie, de exactitate [i nuan]are am`nun]it`, de implicare [i deta[are, de
contingen]` [i diferen]`. La 23 august 1944
avea 20 de ani [i toate drumurile p`reau c`
se deschid luminos în fa]a tinere]ii exuberante
[i plin` de idealuri ce trebuiau atinse: "Credeam, de fapt voiam s` cred, în proiectul unei
existen]e în care oamenii s-o rup` definitiv
cu mizeria, alienarea [i minciuna. {i m` sim]eam fericit s`-mi d`ruiesc toate puterile
înf`ptuirii acestui ideal, care-mi p`rea tangibil.
De cât` candoare eram capabil chiar în zorii
vie]ii mele adulte!".
unca
în
ilegalitate,
activitatea la Jude]eana
Ilfov a U.T.C. sau ca
secretar al C.C. al U.T.M.,
cea de redactor-[ef la "Tinere]ea", participarea
la demonstra]ia împotriva guvernului R`descu,
trecerea pasager` pe la "Scânteia", toate
acestea [i multe altele sunt episoade dintr-o
existen]` derulat` în momente deopotriv`
furtunoase [i transformatoare ale timpului
istoric. Desp`r]irea tran[ant` s-a produs mai
târziu – "M-am rupt definitiv [i irevocabil
de comunism în 1968. Zdrobirea ™prim`verii
pragheze¤ sub [enilele tancurilor sovietice
m-a f`cut s` în]eleg c` nu exist` nici o [ans`
de a reconcilia ideea comunist` cu drepturile
omului".
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CE A FOST — CUM A FOST.
Paul Cornea de vorb` cu Daniel
Cristea-Enache
Editura Polirom, Cartea Româneasc`, Ia[i,
2013, 393 p.
Un timp istoric care include, evident, [i
timpul vie]ii în care nu doar evenimentele
sunt importante, ci [i oamenii întâlni]i, iar
Paul Cornea învie în pagini memorabile
persoane pe care le-a cunoscut, cu care via]a
sa s-a intersectat, unele cu rol important în
mi[carea social-politic` ori cultural`. Sunt,
spre exemplu, profesorii de la Universitate
(unde a intrat ca student în 1944), evoca]i în
pagini cu înc`rc`tur` documentar-afectiv`,
din care reiese felul în care i-a perceput la
vârsta studen]iei pe Tudor Vianu, Dimitrie
Gusti, Mihai Ralea, Iorgu Iordan, G.
C`linescu, Mircea Florian, H. Stahl, Nicolae
Petrescu (cursul de antropologie cultural` [i
etnologie). Arta de portretist, cu exactitatea
detaliului [i sugestia întregului se observ`
u[or mai peste tot. Un exemplu edificator
este portretul lui D. Gusti.
Întâlnirea cu G. C`linescu a însemnat
un moment hot`râtor – "La capitolul efectelor
cursului lui C`linescu a[ vrea s` mai adaug
ceva important. Pân` la a-l întâlni, înclinam
spre istorie [i sociologie; dup` ce l-am audiat,
am ajuns treptat-treptat s`-mi schimb ordinea
priorit`]ilor. Ca atare, am început s` explorez
continentul criticii [i istoriei literare “…‘."
artea este într-un puternic [i
semnificativ filon al ei expresia
drumului unei form`ri profesionale într-un sistem ostil
libert`]ii. Eliberat de obliga]ia func]iilor, degajat
de sarcini cronofage, "de risipirea timpului
în construc]ii pe nisip", reinventarea "ca profesor" [i construirea carierei devenea un proces
normal. Este drumul c`rturarului Paul Cornea, al Profesorului emblematic pentru înv`]`mântul umanist din România [i reper într-un
nu prea lung [ir al ilu[trilor profesori de la
Universitatea bucure[tean`. {iragul amintirilor
str`bate anii de la Universitate, de la Institutul
"G. C`linescu", perioada doctoratului (Originile
romantismului românesc), timpul scrierii c`r]ilor, participarea la colocvii [i congrese etc.
Textul c`r]ii Ce a fost – Cum a fost este
înc`rcat de robuste]ea faptic` [i sinceritatea
confesiv`: "E drept c` eu n-am preten]ii literare, dar nici nu vreau s`-l plictisesc pe cititor",
scrie, cu modestie, undeva Paul Cornea, când
tocmai talentul literar d` farmec unor pagini
de amintiri, ce ar putea trena sub presiunea
datelor [i informa]iilor con]inute.
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NICOLAE BREBAN –
CÂTEVA C~L~TORII ÎN
PROVINCIA ROMANULUI
CORNEL UNGUREANU
De la Mircea Eliade la Nicolae Breban.
[aptelea.
Exerci]iul "huliganic", în deceniul al [aptelea
Huliganismul brebanian – poate fi o genera]ie
în ascensiune lipsit` de "huliganii" s`i? —
este parodic? Anarhi[tii brebanieni, tot mai
numero[i în ultimele lui romane, poart` acest
nume ca un titlu de noble]e, [i nu ca
apartenen]` la un grup. E la mod` s` fii
anarhic! Într-un roman tradi]ional, în care
totul presupune bun sim], bun` a[ezare a
lumii, anarhistul poart` ini]iativele narative
majore. Tulbur` lini[titele rela]ii ale eroilor.
Coboar` – ca un scafandru profesionist –
în m`rile interioare, încercând a descoperi
formele clare ale începuturilor. Semin]ele.
Adolescen]a este anarhic`, adolescen]ii lui
- sau cei care i-ar putea reprezenta - sunt
anarhici. Anarhistul lui Breban deschide o
cale de acces c`tre arhetip, inaugureaz` un
pact cu natura. O modalitate de a accepta
[i de a contesta, totu[i, Personajul. Sau de
a deschide cale c`tre în]elegerea imaturit`]ii
sale. Dar el, naratorul, nu este contaminat
de metamorfozele, de ini]iativele rebele ale
personajelor sale. Se revolt`, protesteaz`,
se desparte ca un …adev`rat om tradi]ional
de ele. Grobei sau Marchievici sunt din Banat
(primul, din Caransebe[, al doilea, din
Timi[oara) – dintr-o regiune a reac]iilor
întârziate, iar "b`n`]eanul", atârnat uneori
în coada prezent`rii lor, sun` infamant.
Divulg` apartenen]a la un univers
compromi]`tor – la o lume corupt` de iubirea
pentru st`rile joase ale fiin]ei. Sau cel pu]in
pentru care devenirea "reac]ionar`" a
desp`r]it-o de habitudinile contemporanilor.
Scriitorul se desparte cu mânie de ]inutul
care l-a ad`postit [i de personajele sale, cele
mai grote[ti din lume.
Se desparte [i încearc` s` [i-l asume
asume.
Grobei sunt eu, iat` una dintre lozincile
operei. Grobei sunt eu
eu, adic` sunt un
mizerabil, dar unul capabil de a tr`i uluitoare
metamorfoze. De a fi – iat` – de a deveni
purt`torul de cuvânt al unei noii religii. Dac`
Soeren Kierkegaard, unul dintre "înv`]`torii"
lui Nicolae Breban, dup` Nietzsche,
Dostoievski, Thomas Mann, vedea în homo
religiosus omul a[ezat pe cea mai înalt`
treapt` a valorilor, trebuie s` accept`m c`
metamorfoza lui Grobei restructureaz`
dialogul cu personajul. Care ar putea fi
continuat. Sau care e continuat în Drumul
la zid, istoria unui sfânt. {i dac` observ`m
c` foarte pu]ine se încheie în opera lui Breban
trebuie s` convenim c` toate continu`rile
sunt posibile. Dup` valorile estetice [i etice
pe care Nicolae Breban le citeaz`, sus]ine,
proclam` în eseurile sale, pe multe pagini
din romanele sale, se apropie prudent (sau
nu, dac` recitim Drumul la zid
zid). Dar exist` un num`r, teoretic infinit, de evolu]ii
posibile c`tre. {i c`tre. Calea nu se sfâr[e[te
decât, poate, în romanul poli]ist Animale
bolnave. Dar în m`sura în care Animale
bolnave este [i altceva decât un roman
poli]ist, nimic nu e încheiat.
Într-o prim` etap` a prozei sale Nicolae
Breban descrie spiritul rebel, desp`r]irea de
o lume veche – o lume care [i-a epuizat
mesajul. Între revolta]ii din deceniul al
[aptelea, Francisca afirm` un refuz
programatic. Nu trebuie s` facem vreun efort

pentru a demonstra c` scriitorul calc` în
picioare, f`r` mari griji pentru sup`rarea
cititorilor s`i, o seam` de tabuuri romane[ti.
Cu o sinceritate incredibil`, Francisca îi
poveste[te iubitului momente din istoria
familiei sale mic-burgheze. Confesiunea nu
suport` nici o opreli[te: tân`ra relateaz` istorii
pe care romanul de familie (al anilor [aizeci)
le-ar trece cu vederea. Nu s-a remarcat
suficient felul în care naratorul refuz` stilul
tradi]ional al confesiunii. Dragostea [i ura,
simpatia [i dezgustul pot fi fe]ele aceleia[i
atitudini. Condamnând, a[a cum f`ceau [i
al]i confra]i ai s`i, Breban atrage aten]ia
asupra momentului în care contrariile se
întâlnesc. Î[i dau mâna. Se exprim` unul
prin cel`lalt. Dac` literatura anilor [aizeci
descoperea realismul magic sau mitic,
universul absurd, dac` autorii construiau
un nou tip de rela]ie a autorului cu lumea,
rela]ie care s` exclud` [ansele unui
schematism prea mult` vreme perpetuat,
dac` Nicolae Velea, F`nu[ Neagu, D. R.
Popescu, {tefan B`nulescu descoperiser`
c` între lume [i personaj exist` o zon` de
indeterminare, c` raportul cauz` – efect poate
suferi, atunci când e vorba de adev`rata
literatur`, nuan]`ri serioase, Nicolae Breban
î[i propune s` exploreze zona de
indeterminare a rela]iilor personaj – personaj.
Este teritoriul s`u nou, Indiile sale,
lumea nou` în care prozatorul se instaureaz`
cu aceea[i inocen]` [i cu aceea[i infatuare
cu care urma[i lui Columb au f`cut-o.
Înaintând în acela[i spa]iu al cunoscutului
necunoscut cu fiecare carte: de la un roman la altul, de la Francisca la Ziua [i
noaptea, eroii s`i vor reveni sub presiunea
acelora[i întreb`ri. Nici unul dintre
romancierii no[tri importan]i nu propune
un num`r mai redus de situa]ii, de topografii,
de itinerarii decât Nicolae Breban. Nici un
personaj nu e nou, în întregime inedit în
c`r]ile care urmeaz` dup` Francisca. Dar
fiecare are o înc`rc`tur` spiritual` nou`,
tr`ie[te o alt` "dram` spiritual`". Fiecare
exploreaz` un alt orizont arhetipal.
Personajul e piatra unghiular` a edificiului
s`u epic, temelia pe care se zide[te totul.
În el se concentreaz` materia exploziv` a
întreb`rilor, uneori a afirma]iilor [i nega]iilor
brebaniene. El poate fi locul de conciliere
a naturii contradictorii a omului contemporan. Dar [i teritoriul în care poate explora
adâncimi neb`nuite, "abisale" unde omul
modern (postmodern) poate întâlni barbarul
sau m`car locuitorul Evului Mediu. Care
Ev Mediu? Desigur, cel al ierarhiilor bine
întemeiate, al societ`]ii stratificate de înalta
ordine care p`streaz` neatinse raporturile
dintre Aristocrat [i Supus. Între Centrul regal
[i Provincia servitorilor.
Autodefiniri necesare. În primul volum
al memoriilor sale, intitulate Sensul vie]ii
(Polirom, 2003), Nicolae Breban încearc`
o fixare de repere: "M-am n`scut în prima
treime a secolului al XX-lea, în casa unui
tân`r preot greco-catolic, c`s`torit cu o nem]oaic` din sud, din Banatul sârbesc….
Bunicul meu dinspre mam`, Iosif Boehmler,
a murit pe front, în armata austriac`, bunicul
meu dinspre tat`, Nicolae Breban, protopop,

a murit într-o comun` de lâng` Baia Mare,
unde este îngropat în curtea bisericii pe care
a zidit-o. Dinspre Brebani m` anun]` un
lung [ir de preo]i de ]ar`, maramure[eni,
de partea Boehmlerilor, un clan de
comercian]i, din care ultimul, singurul frate
al mamei mele, Mihail, a murit cu câ]iva
ani în urm`, ca negustor de obiecte de fier
lâng` Viena…."
Nicolae Breban a reluat de mai multe
ori aceast` confesiune, cu bunicii dinspre
partea mamei (apar]inând Imperiului, fiind
marca]i de aceast` apartenen]`) [i bunicii
dinspre tat`, apar]inând unui [ir lung de preo]i
români. Marii scriitori ai Ardealului sunt
fii de preo]i – lega]i de o cultur` [i o
exprimare teologic`. Tradi]ia {colii ardelene
începe de la Unirea cu Roma. Teologia este
o [tiin]` care se mo[tene[te din tat` în fiu,
ca [i ideea na]ional`. Buna lectur` a c`r]ilor
sfinte, exersarea ritualurilor fac din Nicolae
Breban un bun cititor al lui Aron Cotru[,
Lucian Blaga sau Emil Cioran: un cititor
calificat al lor. Dup` cum, ascenden]a imperial` îl redefine[te ca un b`rbat al unei
Provincii imperiale, deloc înclinat` – sau
foarte rar procupat` – de a descoperi
echivalen]a cu Centrul. Provincialii, marginalii care se metamorfozeaz` (ori nu) – iat`
personajele centrale ale operei. Sunt personaje secundare care devin , într-un fel sau
altul, fundamentale, definitorii.
Provincia lui Breban nu (mai) p`streaz`
r`d`cini imperiale, ci doar imaginile unor
succesive abandon`ri: suntem în zona
instinctelor de nimic boicotate. E un spa]iu
în care kitschul triumf` cu toat` for]a. Via]a
de zi cu zi a eroilor brebanieni este mai
degrab` mizerabil`, dezvoltând o iner]ie
corporal` imprevizibil`, o vitalitate ferin`
ferice. Iat`-l pe nea Tomi]`, duca e maestro al tân`rului Grobei, realizând "trezirea":
"Diminea]a îns`, era mai greu de suportat.
Maestrul se trezea pu]in dup` ora cinci
(niciodat` dup` cinci [i jum`tate), aprindea
lumina, se instala în fa]a chiuvetei care se
afla în camer`, se sp`la [i se b`rbierea cam
vreo jum`tate de or`….Se posta, u[or

r`sc`c`rat, pe petecul de linoleum din fa]a
chiuvetei [i se privea în oglinda f`cut` din
sticl` proast`, cu gura larg deschis`,
inspectându-[i m`selele, sco]ând un geam`t
foarte trist. Apoi se b`rbierea. Apoi se sp`la,
tu[ind, tu[ind, scuipând, forn`ind, înecânduse de pl`cere, horc`ind, hârâind, pufnind
pe nasul s`u gros, cârâind, liorp`ind,
[uierând, târnosind, sfor`ind bineîn]eles,
aruncându-[i pumni de ap` la sub]ioar`,
frecându-[i cu pl`cere mu[chii s`i lungi,
sl`bi]i de începutul b`trâne]ii…În clipa aceea
Grobei tr`ia f`r` gre[ senza]ia c` era so]ia
acelui ins înalt, gros [i p`ros din fa]a
chiuvetei…"
Cum este trezirea, deci "intrarea în lume"
a animalului uman, a educatorului, a
posesorului de în]elepciune? O compara]ie
cu trezirile, atât de frecvente, din literatura
lui Marin Preda (scriitor-etalon al anilor
[aizeci) poate fi gr`itoare.
Exist` [i o încercare de fixare casnic`
a lui Grobei în Caransebe[, ora[ul s`u, al
profesiunii sale de merceolog: ora[ul care
i-ar asigura, deocamdat`
deocamdat`, identitatea. El este
din Caransebe[. Aici desprinderile lui
Nicolae Breban de Banat sunt mai evidente
ca oriunde. Banat e ]inutul grotesc al lumii
acesteia, fa]a mizerabil` a lui. Ora[ul
Caransebe[ s-ar hr`ni din mituri culturale
ridicole, dintr-o autoiluzionare pervers`, dac`
e s` judec`m lucrurile dup` biblioteca pe
care naratorul ne-o aduce în fa]`: "…b`trânul
avea chiar o bibliotec`, un fel de bibliotec`
format` din calendare [i c`r]i vechi,
române[ti, unele din secolul trecut, tip`rite
la Bixad, la Blaj…vie]ile sfin]ilor, de cultura
vi]ei de vie, chiar [i câteva volume de versuri,
evident în dialect, autori: Dr. Gîrda, Dobrin,
Tata Oancea, Coruri din Banat, istoria
ora[ului Caransebe[, ora[ de grani]`…"
Nu e vorba de o bibliotec` în adev`ratul
sens al cuvântului, ci doar de "un fel de
bibliotec`" în care domnesc eroii (ridicoli!)
ai locului. Iar ace[tia ar fi, dup` p`rerea
naratorului, exponen]iali pentru starea jalnic`
a acestei lumi.
Periferia b`n`]ean` a lumii este ilustrat`
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cu energie pamfletar` în fiecare dintre c`r]ile
lui Nicolae Breban. Iat-o în volumul al treilea
din Amfitrion, Alberta
Alberta:
"- Ce zici de p`cat…Înnod` ea pufnind
din ]igar`, la dumneata acolo, în Banat, la
Timi[oara…
- G`taia, pufni el în râs, la Berzovia!
La Comorâ[te, la Cacova!
"Tipa" îl privi b`nuitor: nu cumva b`iatul
`sta scap` h`]urile?! Iar Marchievici în]elese
c` "nebunii" slujesc la un lucru extrem de
pasionant: în cura de dezintoxicare de Provincia ce-]i asud` la încheieturi, de distan]are
de miile de grobei ce-]i mi[un` în jur, cu
un ideal în cap, sau în spate, cum poart`
[erparii în Nepal bagajele celor cu fa]` alb`,
veni]i de departe s` fac` un lucru inutil [i
extrem de obositor - nebunii te ajut` s` ie[i,
oricum, din "confuzia eului…îmb`trânit",
din izolarea ce te împinge, imperceptibil,
spre moarte. Moartea cui?"
Întâlnirea cu Autorul [i desp`r]irile de
el. Cum arat` Omul din Provincie
Provincie: "Atâtea
calit`]i uria[e, care nu-[i g`sesc forma,
drumul, unitatea, destinul! De ce nu-mi dau
examenele astea caraghioase [i nu m` întorc
în târgul acela cald [i mirosind pl`cut ca
b`legarul, unde s` m` las însurat cu vreo
midinet` [i s` joc comedia anonimit`]ii [i
a prostului gust toat` via]a!? Ca doctorul
Minda, ca Ronay, ca fra]ii Hetco, s` joc
tenis cu fra]ii Hetco?! Cu subprefectul care
m` ador`…. Cu toate doamnele între treizeci
[i cincizeci, c`rora le-a[ recita din Rimbaud
[i Hoelderlin, în fa]a c`rora a[ juca perfect
mica curte de provincie, pentru care a[
remonta cu plictiseal` [i ceva farmec
feudalitatea provinciei, cu straturile,
parfumurile, câini uria[i, lungi, rasa]i, vasalii
cu nevestele lor prolifice, cu b`d`r`nia lor
reconfortant`, scuipaturile lor tonice, cu
aservirea lor searb`d` dar durabil` “…‘, cu
câinii, slugile murdare [i vesele, doamnele
culte [i triviale, plebea cu gura c`scat` când
treci, aspirându-]i lavanda ca câinii, de parc`
ai fi femeie, cochet`, solist` de oper`, toat`
curtea asta greoaie [i comod`, în jur, vasalii
t`i, cei câ]iva pe care-i accep]i, cu nevestele
lor, lâncedele, care nu în]eleg nimic [i se
supun, curbându-[i spatele sub]ire, vasalii
h`mesi]i ce se gudur`, ce miroase dubios
[i care te sfâ[ie în lips`, în subsoluri, cu ce
ferocitate pofticioas`, e forma lor de a te
diviniza, în foamea lor de st`pân [i, Doamne,
ce st`pân reu[it ai putea s` le serve[ti, ceva
ce nu are nici capitala, un senior mai mare
decât to]i Rohanii [i Guise-ii, [i Bouilloneii [i Guermant-ii [i Guzman-ii [i câinii
somnolen]i, spadele ce se lovesc u[or de
mobile…"
Cam a[a ar ar`ta poemul seduc`torului,
în Don Juan
Juan: "Am s`-]i d`ruiesc ideile mele,
iubita mea. Iat` o idee: religia este bunul
meu sim]. Iat` o alt` idee, la fel de
reac]ionar`: Nu m` intereseaz` acum,
libertatea maselor, noua religie. Libertatea
mea, strict egoist`, [ansa libert`]ii mele
improbabile, m` intereseaz` nemaipomenit.
Nu atât ca s`-mi fac din ea o religie. Destul
ca s` par – [i s` fiu! – un imbecil.Prea destul
s` ajung un reac]ionar. Un fiu al Evului
Mediu, o rud` a lui Savonarola. Un obscurantist."
Ideile coborårii se desf`[oar` în preajma
marilor sale modele. Evul Mediu a descoperit
natura, barbaria, noi vom avea aceast` [ans`?
"Iat`, Dostoievski a venit din est. Din nordest. E ultimul mare barbar. Nici urm` de
gra]ie, de bun sim], de armonie. E ultimul
sfânt, singurul sfânt al acestui secol,
canonizat. De noi, biserica lui laic`. E ultimul
mare ridicol. Cel care a privit în fa]` crima,
sfinxul nostru fascinant. B`nuind c` crima
va fi marea problem` a acestui nenorocit
de secol. Crima [i religia. Dou` teme de
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prost-gust. În opera sa nu exist` aproape
deloc natur`. Aproape deloc libertate. Cum
ajung oamenii lui la natur` [i la libertate?!
Ce cheltuial` magnific` de tensiune, de febr`,
de parc` carul lui Dumnezeu, cu ro]i de lemn
aurite, s-ar fi apropiat de noi. Cu siguran]`
s-a apropiat de noi [i i-am sim]it suflul s`u
inuman, binef`c`tor. Dumnezeu – ultimul
barbar. M-a[ închina lui, lui Fiodor
Mihailovici, i-a[ preg`ti undeva, în col]ul
camerei mele, un m`runt altar…"
Nicolae Manolescu fixeaz` opera lui
Breban sub semnul Metamorfozei. Ea
începe, practic, cu Îngerul de gips. Exist`
în Îngerul de gips un text pe care, cu o
oarecare bun`voin]`, îl putem considera un
autoportret. O autodefinire. O explica]ie [i
o indica]ie de lectur`:
Eu sunt greoi!…
"Eu
greoi!…Totul la mine se face
sub acest semn: al rezisten]ei, al greoiului.
U[urin]a mea iese din greoi, inteligen]a mea
iese din cazn`. Originalitatea mea a ap`rut
dup` zece ani de efort subteran, gre]os,
neomenesc, când al]ii din genera]ia mea
avuseser` timp de trei s` str`luceasc` [i s`
se rateze. De aceea mi-a fost întotdeuna sil`
de orice fel de precocitate! Eu sunt contrariul
unui astfel de tip, care se adapteaz` la
dou`zeci de ani, perfect acestei lumi, care
îi vine ca o mânu[`, [i aceast` adaptare,
atât de u[oar`, ca un dar, îi confer` apoi
firesc, farmece, succese, false succese,
fantastice îns` la vârsta la care trebuie s`
vin` succesele, când e[ti pe jum`tate îngropat
în adolescen]`, [i în semilegendele ei, când
lumea se deschide cu efort doar pe jum`tate
[i atâtea lucruri care, pentru al]ii sunt de
neatins, tu le iei cu u[urin]`, cu elegan]`!"
Eroii pe jum`tate îngropa]i în
adolescen]` – iat` o cale de definire.
Evad`ri
Evad`ri. Francisca era cartea unui erou
care evadeaz` din "provincia b`n`]ean`",
dar [i a unor personaje care nu sunt
descoperite "în treac`t". Cele de planul al
doilea sunt – [i ele - memorabile. Prozatorul
nu sacrific` nici un erou, nu-i asigur` un
plan doi figurativ – fiecare tr`ie[te – fiecare
personaj al fundalului are ceva important
de spus. Sus]ine, pe umerii lui herculeeni,
o tez`. Dar o tez` în care cauza nu determin`,
ca în gândirea marxist`, efectul. Câmpul
vast al incon[tientului este la fel de important, în literatura lui Breban, ca lumea în
care condi]ionarea cauz`–efect este
nemijlocit`. Indeterminarea rela]iei domin`
romanele lui Nicolae Breban.
Pentru a studia indeterminarea rela]iei,
scriitorul avea nevoie de rampa de lansare
a romanului clasic. A realit`]ilor romane[ti
- cele mai clare cu putin]`. Pu]ini romancieri
ai ultimelor decenii reu[esc s` fixeze mai
bine realitatea/determinarea social` a
personajelor. Pu]ini autori români sunt
balzacieni cu atâta înc`p`]ânare [i atâta
fervoare, descriptori meticulo[i pân` la
exasperare ai locului în care se mi[c`
personajul. Topograful poate fi încântat,
sociologul a[ijderea: prozatorul [tie tot
despre eroii s`i, le-a f`cut dosarul, le-a
cercetat originea, le-a înregistrat rubedeniile,
locul de munc`, tabieturile lor [i ale grupului
din care fac parte. {tie tot, ba chiar ceva
mai mult: le-a recunoscut înc` din timpurile
în care, a[eza]i într-o vârst` a instinctelor
rebele, se oglindeau în alt` lume. S`-i
spunem, cu o sintagm` provizorie, înc`
incapabil` de a sugera vechimile ei,
("incon[tientul colectiv") lumea Mumelor,
întrev`zut` de Goethe.
În ce lume se oglindesc personajele lui
Breban? În ce fiin]e se puteau recunoa[te?
De-aici ar putea începe o discu]ie mai lung`
asupra Imaginilor brebaniene. Asupra bestiarului pe care îl imagineaz` Breban, în c`utarea adev`rului adânc al personajelor sale.

STEPHEN KING
ÎN
ROMÂNE{TE
MIRCEA PRIC~JAN
Nu e deloc u[or s`-l traduci pe Stephen King. Autorul american e socotit un maestru,
sigur, în primul rând pentru abilitatea sa cu totul excep]ional` de a ]ese pove[ti care te ]in
cu sufletul la gur`; totu[i, efectul acesta îl atinge gra]ie unei for]e narative unice. {tiu ce
spun, [tiu pe pielea mea. Tot a[a cum, în ciuda caracterului vizual al scrierilor sale, pu]ini
cinea[ti au reu[it s` transpun` credibil pe pelicul` o istorisire de-a sa, a transpune proza
lui King într-o alt` limb`, în ciuda aparentei simplit`]i lexicale [i sintactice, presupune
eforturi deosebite. C`ci autorul lui Misery [tie s` prezinte supranaturalul, bun`oar`, în cel
mai natural mod posibil. Or, a oferi o paralel` lingvistic` la fel de credibil` precum originalul
este cu adev`rat o izbând`. {i cu atât este izbânda mai evident` cu cât textul de tradus
vine dintr-o zon` sensibil`, având prin defini]ie un rol incantatoriu, anume literatura pentru
copii. Ochii dragonului, singurul roman destinat copiilor scris de Stephen King, a avut,
a[adar, marele noroc de a fi tradus în limba român` de Antuza Genescu.
Ap`rut în edi]ie princeps, limitat`, în 1984, romanul, prezen]` atipic` în bibliografia
autorului, s-a bucurat la vremea aceea de-o primire atât de bun`, încât trei ani mai târziu,
în 1987, apare edi]ia de mas`. O explica]ie pentru aceasta g`sim, probabil, în atrac]ia pe
care a exercitat-o deopotriv` asupra copiilor [i asupra adul]ilor. Dac` pe cei mici îi vr`jea
atmosfera de basm, cu regi [i regine, prin]i [i prin]ese, vr`jitori r`i [i fapte de vitejie,
prietenii care î[i dovedesc rezisten]a în fa]a celor mai grele încerc`ri, pe adul]i i-a atras,
f`r` îndoial`, posibila paralel` cu universul altor romane ale autorului. În 1978, Stephen
King publicase un roman apocaliptic, The Stand (Apocalipsa, în edi]ie româneasc`), a[ezat
[i în clipa de fa]` în capul listei de preferin]e a fanilor s`i înfl`c`ra]i. Romanul acesta
prezint`, în esen]`, lupta dintre bine [i r`u, dintre divinitate [i Diavol, într-o Americ`
devastat` de o molim` necru]`toare. Randall Flagg este antagonistul, întruchiparea necuratului.
Acela[i Flagg apare în basmul Ochii dragonului drept sfetnicul regelui Roland, un magician puternic [i uneltitor. Mai mult decât atât, pentru aceia[i fani înfoca]i numele lui Roland
amintea de seria Turnul întunecat, din care, la momentul acela, ap`ruse doar prima parte,
Pistolarul (continuarea, Alegerea celor trei, avea s` vin`, poate nu întâmpl`tor, chiar dup`
Ochii dragonului).
Avem a[adar un basm în toat` regula, conceput [i executat pentru a respecta canoanele
genului, trecut de cel mai important test (lectura în fa]a propriilor copii ai autorului, în
special Naomi, c`reia îi [i este dedicat) [i, în acela[i timp, avem o oper` metafic]ional`,
intertextual`, ba chiar autoreferen]ial`, pe care o putem citi [i în cheia unui fantasy modern, gen pe care King îl exersase deja, în colaborare cu Peter Straub, în Talismanul (1984).
Dou` func]ii deloc u[or de împ`cat.
Lui Stephen King îi reu[esc îns` amândou` gra]ie, a[a cum spuneam, unei for]e [i
intui]ii narative cvasi-inextricabile. Ei bine, e lucru [tiut c` munca unui traduc`tor presupune
întâi de toate în]elegerea în am`nunt a mecanismelor subtile care fac textul-surs` ceea ce
este. Discut`m, deci, despre o demontare a e[afodajului misterios care îl ajut` pe magician (autor) s`-[i vr`jeasc` publicul (cititorii). Un traduc`tor c`ruia nu-i reu[e[te lucrul
acesta va oferi o transpunere poate corect` lexical, îns` golit` de con]inutul mirabil care
confer` literaturii statutul de art`. Cazul lui Stephen King, în aceast` privin]`, este emblematic — literatura sa, în absen]a efectelor imediate, subtile, dar cu b`taie lung`, se
depersonalizeaz`, devine g`unoas`, inert`, o epav`. Cine a citit în original Shining [i apoi
a v`zut ecranizarea lui Kubrik în]elege despre ce vorbesc.
}inând cont de toate acestea, am fost curios peste poate s` v`d cum i-a reu[it Antuzei
Genescu recrearea în grai românesc a magiei lui King. Exista riscul ca traducerea s` fac`
exces de zel, românizând prea tare lucruri evident specifice spa]iului cultural anglo-saxon,
s` apeleze prea mult la arhaisme regionale (moldovene[ti, îndeosebi, dup` ba[tina povestitorilor
no[tri populari), la topici alambicate, for]ate. Toate acestea nu ar fi f`cut decât s` îndep`rteze
rezultatul de inten]iile autorului, chiar dac` sensurile s-ar fi p`strat. Riscul era îns` minim,
c`ci numele traduc`toarei nu-mi era deloc str`in; dimpotriv`: îl remarcasem cu pl`cere în
repetate rânduri [i îl asociam deja cu traduceri bine lucrate, bine adecvate la natura textuluisurs`. Ochii dragonului de Stephen King mi-a confirmat înc` o dat` ideea c`, atunci când
o traducere este semnat` de Antuza Genescu, exist` garan]ia unui text literar transpus în
cel mai fidel [i artistic mod posibil. În acest caz, ca [i în altele (întrucât din 2008, când
apare la noi romanul lui King, Antuza Genescu a mai semnat nenum`rate traduceri literare
din varii domenii, nu pu]ine chiar fantasy), traduc`toarea face o munc` sinonim` cu crea]ia,
reu[ind s` i se substituie unui autor complex, pe care mul]i al]i traduc`tori din lume l-au
tr`dat.
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ROMANUL UNEI
TIC~LO{II
ISTORICE
RADU CIOBANU
Sunt pe lume scriitori c`rora, pentru
c` "le pas`", via]a le suscit` câte o întrebare
obsedant`, menit` s` dea na[tere în cele din
urm` unei c`r]i prin care încearc` s` afle
un r`spuns rezonabil la ceea ce, de obicei,
este o "tic`lo[ie istoric`". A[a s-a n`scut
Poarta neagr`. Scriitorii [i istoria, excelent
eseu arheologic, în care dl Mircea
Anghelescu face s`p`turi în trecut pentru
a afla r`spunsul la întrebarea "de unde au
ap`rut, dintr-o dat` dup` ultimul r`zboi, f`r`
s`-i fi [tiut nimeni, atâ]ia executan]i
necondi]iona]i, atâ]ia mon[tri sadici, atâ]ia
temniceri, anchetatori, judec`tori [i atâ]ia
responsabili politici ale c`ror mâini [i
con[tiin]e s-au l`sat p`tate de sânge
nevinovat...?"
in aceea[i realitate [i din
acela[i gen de întreb`ri,
care, la origine sunt, de
fapt, perplexit`]ile unor
oameni normali, s-a configurat [i incitanta
carte a dlui Gabriel Liiceanu, Dragul meu
turn`tor, adic` "din simpla nevoie de a
în]elege geneza [i fiziologia unei tic`lo[ii
istorice. Dar, poate, mai ales, din dorin]a
de a ]ine treaz` uimirea în fa]a misterului
r`ului care înso]e[te natura uman`." Punctul
de pornire este tot întrebarea abisal` "de
ce?" Aflat fa]` c`tre fa]` cu b`trânul s`u
turn`tor, ea se roste[te cinstit [i abrupt:
"Vreau doar s` în]eleg de ce o f`cea]i?" Na aflat; în schimb, din chinuitoarea str`danie
de a afla, a luat na[tere o tulbur`toare
reconstituire a tic`lo[iei istorice cuprins`
în sintagma "supraveghere total`".
În fa]a propriului dosar, pe care îl
str`bate trudnic, cu creionul în mân`, f`când
extrase [i însemn`ri, vrând, din nou, s`
în]eleag` "de ce toate astea", [i dup` prima
faz` de uluire, Gabriel Liiceanu tr`ie[te
"sindromul deposed`rii", constând în
revela]ia c`, vreme de [aisprezece ani, via]a
îi fusese furat`. Metoda fusese cea a
"supravegherii totale", pe care d-sa o consider` o minune a lumii, întrucât a dus la o
societate de unde a fost exclus` intimitatea.
E o performan]` care intr` în categoria
tic`lo[iilor istorice. Revela]ia adev`ratelor
ei propor]ii se pare c` autorul o are abia
acum, având sub ochi con]inutul imund al
dosarului:
"Niciodat` nu-mi imaginasem c` poate
exista un pachet atât de compact de abjec]ie
orchestrat`, sistematizat`, capsat`, [nuruit`,
institu]ionalizat`", oferind un "spectacol
grotesc, imbecil [i neverosimil." Spectacolul
are îns` o tram` epic`, reconstituibil`, pe
care, în finalul excursului s`u arhivistic, simte
nevoia imperioas` de a o povesti, "de la
cap la coad`", pentru a evita sentimentul
c` r`mâne complice cu turn`torul s`u. Dragul
meu turn`tor devine astfel o carte care
dep`[e[te stadiul de simplu [i exact repertoar
de documente autentice, dar aride, [i gliseaz`
înspre statutul de oper` literar`, fenomen
care a poten]at întotdeauna expresivitatea
[i mesajul documentului nud.
E o turnur` fireasc`, deloc surprinz`toare
în cazul dlui Gabriel Liiceanu, d-sa fiind,

D

înainte de toate, scriitor, calitate pe care i-o
recunosc [i cei care, din motive meschine,
îl detest`. Forma sa predilect` de expresie
s-a dovedit pân` acum a fi scrisoarea, fie
eminamente public`, în ipostaz` de "Apel
c`tre", fie confesiv`, intim`, familial`, dar
tot cu destina]ie public`, autorul având
întotdeauna, ca orice scriitor, m`rturisit sau
nu, de transmis un mesaj. Gabriel Liiceanu
are întotdeauna de transmis un mesaj explicit, care-l define[te mai curând ca moralist
intratabil decât ca filozof.
Este, cred, [i unul dintre motivele care
produc atâta iritare. Altul ar fi p`guboasa
"Editura Politic`", specializat` în produc]ie
nevandabil`, a c`rei unic` valoare consta
în spa]iul de]inut, [i din care d-sa a dezvoltat,
ex aequo cu "Polirom"-ul, cea mai important` editur` autohton`, în continuarea minunatei "Univers", care, vegheat` de inubliabilul Romul Munteanu, ne-a luminat zilele
înainte de 1990. Eticismul artistului, conjugat
cu performan]ele "managerului" sunt desigur
indigeste pentru spiritele hiperumorale,
ricanatoare [i, cele mai multe, sterpe.
Revenind la cartea de fa]`, se impune
constatarea c` [i de aceast` dat` Gabriel
Liiceanu [i-o întemeiaz` tot pe un corp
epistolar, m`rturisind totodat` c` "Scriindu-i
direct “turn`torului‘, a[a cum fac acum,
nu-mi propun decât s` fiu martorul încerc`nat
al lumii în care am tr`it." Ceea ce [i reu[e[te
cu asupra de m`sur`, dar intercalând printre
cele optsprezece scrisori o seam` de
ingrediente, constând în reproducerea unor
documente, pasaje eseistice, portrete,
episoade colaterale, avându-[i rostul lor în
nuan]are sau în între]inerea atmosferei
specifice epocii resuscitate. Pentru ca în final,
v`zând ce a ie[it, s` introduc` o not` liminar`
în care-[i exprim` uimirea:
"Ca [i în cazul altor c`r]i pe care le-am
scris, nu a[ putea preciza c`rui gen îi apar]ine
aceasta. Formal vorbind, avem de-a face
cu o suit` de epistole. Dar ce se ascunde în
spatele acestor scrisori adresate unui personaj
real? Un eseu? O povestire? Un document?
Un fragment memorialistic? O fic]iune?"
Neîndoielnic, a[ spune, din toate câte ceva.
Ceea ce m` duce cu gândul la Roger Caillois,
care afirma c` romanului îi este îng`duit
orice. Fiindc`, înc` dup` primele cincizeci
de pagini, am avut senza]ia c` sunt purtat
de for]a unui curent epic, specific numai
romanelor. Senza]ie sus]inut` chiar de uimirea m`rturisit` a autorului în fa]a a ceea ce
i-a ie[it. Uimire specific` romancierilor care,
îndeob[te, [tiu ce vor [i încotro se îndreapt`,
dar nu pot fi siguri niciodat` unde vor ie[i.
-a[ vrea s` creez cumva
impresia c`, insistând
asupra
aspectelor
"tehince", de art` literar`,
ale acestei c`r]i, i-a[ subestima valoarea ca
excep]ional document istoric, moral, evaluator [i acuzator al unui regim bestial. Dar
asemenea documente au tot ap`rut din 1990
încoace, nu sunt o noutate, unii autori
exprimând aproape identic chiar uimirile
consternate ale d-lui Liiceanu, precum,
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bun`oar`, d-na Clara Mare[: "Este incredibil`
cantitatea enorm` de energie risipit`, de
fonduri, de timp doar pentru a [ti, pas cu
pas, ce face semenul t`u, ce gânde[te, ce
scrie..." (Zidul de sticl`, Curtea Veche, 2011).
În Dragul meu turn`tor îns`, personajul supus
supravegherii totale, se poveste[te el însu[i
pe sine în raport cu ansamblul aparatului
represiv [i, în primul rând cu turn`torul
descoperit la mult timp post factum. Arta
povestitorului se situeaz` astfel pe acela[i
palier de interes cu mesajul s`u. Doar c`
mesajul s`u nu este nou - ceea ce nu
înseamn` c` ar fi inutil sau ineficient - pe
când arta e numai a sa [i se reveleaz` prin
modul în care, surprinz`tor, se întrupeaz`
de data aceasta, presupun c` f`r`
premeditarea autorului, în ipostaz` de roman. Pur [i simplu, a[a a ie[it!
tunci când risc s` contrariez
considerând Dragul meu
turn`tor un roman exponen]ial pentru regimul de
trist` memorie, asem`n`tor - schimbând ce
e de schimbat! - prin cuprindere [i prin interferen]a dintre realitate [i fic]iune, cu tot atât
de surprinz`torul Un singur cer deasupra
lor, al Ruxandrei Cesereanu, m` bazez pe
opinia lui Milan Kundera, cel ce vede în
roman "Marea form` a prozei prin care autorul, prin intermediul unor euri experimentale
(personaje), examineaz` pân` la cap`t câteva
teme ale existen]ei." Iar existen]a, în viziunea
sa "este câmpul posibilit`]ilor omene[ti, tot
ceea ce poate deveni omul, tot ceea ce este
el capabil s` fac`." Explorarea adâncurilor
fiin]ei, entitate esen]ial`, tot mai uitat`, neglijat` de dezvoltarea [tiin]elor, inclusiv a
celor umaniste, este, dup` Kundera, singurul
obiectiv de interes al romanului, iar romanul
este unica modalitate care poate explora
teritorii inaccesibile istoriei. Or, pe m`sur`
ce înaint`m în lectura c`r]ii, constat`m c`
ea se pliaz` tocmai pe aceste comandamente
atribuite romanului.
Dragul meu turn`tor, este o carte
conceput` din start cu toate premisele
indispensabil constitutive ale unui roman.
Are, cum spuneam, o tram` epic` [i doi
protagoni[ti - expeditorul [i adresantul
scrisorilor - în jurul c`rora graviteaz` toate
celelalte personaje. Nu vreun securist ocup`
prim-planul, ci adresantul, Cristian,
turn`torul, iar motiva]ia acestei op]iuni e
tipic` pentru un romancier: "Cât` culoare
aduce cu sine în peisaj turn`torul! În timp
ce securistul e monolitic, coerent [i plicticos,
informatorul e dublu, e viu, joac` la dou`
capete, se preface, e actor [i introduce tocmai prin dubla lui con[tiin]` - elementul
dramatic în joc." Ceea ce nu înseamn` c`
celelalte personaje nu sunt vii [i veridice
în ordine artistic`, dar apar episodic: ceilal]i
turn`tori, neb`nuitul Rubeli care, totu[i,
"Avea o privire gri-verzuie, impenetrabil`
ca Marea Nordului, a[a cum aveam s-o v`d
mai târziu, pe o vreme ploioas` de toamn`...";
Marian, ignar [i grobian, excedat de "superioritatea stilistic`" a "dragului" Cristian.
Pe urm` securi[tii, surprin[i în memo-
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rabile portrete, fictiv confesive, dar nu mai
pu]in veridice: locotenent majorul C.A., cel
care are revela]ia c` aceia c`rora le transcrie
convorbirile înregistrate sunt deosebi]i, sunt
"altfel" decât el [i decât cei din universul
lui limitat [i represiv; maiorul Ion P`trulescu,
elaborându-[i ap`rarea, acum, când este convocat în fa]a justi]iei. În fine, personajele
solare, profesorul Walter Biemel [i, mai ales,
Toth Imre, personaj cosmopolit [i eminamente literar, "primul personaj astral" din
via]a naratorului Liiceanu, plasat cu noim`
într-un capitol antologic de la mijlocul romanului. A[adar, o diversitate tipologic`, indispensabil` unui roman de larg` respira]ie,
care, la o privire atent`, î[i reveleaz` concep]ia laborioas`, "în cruce": pe orizontal`, expeditorul [i adresantul scrisorilor, care suport`
întreaga complexitate a construc]iei romane[ti, iar pe vertical`, în puritatea înaltului,
luminosul, stenicul, Toth Imre, în timp ce
jos, în proximitatea infernaliilor, stau damna]ii, C.D. [i P`trulescu.
ie, apoi, în cuprinsul scrisorilor, ori în episoade care
le întrerup succesiunea,
evitând astfel riscul monotoniei epistolare, apar, cu o rafinat` [tiin]` a
compozi]iei, pasaje eseistice, care invit` la
medita]ie, cum e, bun`oar`, cel despre
con[tiin]`, dar [i altele prin excelen]` epice
[i de o maxim` tensiune, precum înscenarea
acuzei de plagiat. Altfel [i pe scurt zis,
Gabriel Liiceanu [i-a permis toate libert`]ile
prozastice, iar ceea ce a rezultat este, c` va
fi voit sau nu, debutul d-sale în roman.
Cred c` aceasta este cheia cea mai
potrivit` în care se cere receptat` Dragul
meu turn`tor. A considera, cum s-a întâmplat,
cartea aceasta ca un manual de turnat
turn`torul sau a sus]ine c` asemenea c`r]i
sunt "ineficiente", întrucât turn`torii vor
r`mâne la fel înseamn` a nu fi în]eles nimic
nici din inten]iile, nici din mesajul, nici,
mai ales!, din arta autorului. Îmi îng`dui
s` presupun c` vremurile sordide prin care
am trecut [i înc` trecem, ne-au acrit, ne-au
r`pit ingenuitatea, odat` cu capacitatea de
a ne bucura de noua carte a unui important
scriitor, care e altfel decât cele pe care le-a
scris pân` acum [i decât cele pe aceea[i tem`
ale colegilor s`i.
____________________________
Gabriel Liiceanu, Dragul meu turn`tor,
Bucure[ti, Humanitas, 2013.
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LECTURI
lecturi

DRAGOSTE
{I
R~D~CINI
MARIAN ODANGIU
Liliana Ardelean a publicat, în zece ani,
nu mai pu]in de cinci romane: Visul ultimei
ursitoare (2004), Vie]ile sufletului (2006),
Stele în infern (2007), Jurnalul C`lug`ri]ei
(2010) [i Secven]e... de culise - pove[tile
unei secretare (2011). Cel de acum*, al
[aselea, la fel de masiv ca [i c`r]ile anterioare,
este, dup` cum ne avertizeaz` autoarea, doar
primul volum din ceea ce se anun]` a fi unul
dintre cele mai interesante romane de
dragoste ap`rute în ultima vreme. O
construc]ie epic` ce are nu doar alura, ci [i
toate ingredientele unui best seller: o poveste
de iubire plin` de romantism, de[i
protagoni[tii ei sunt bine trecu]i de a doua
tinere]e [i, pe de alt` parte, o abordare inedit`
a problematicii etnicilor germani din Banat,
"vându]i" pe bani buni în epoca ceau[ist`,
for]a]i s` emigreze [i reveni]i, dup`
decembrie '89, în ]ara natal`, mâna]i nu doar
de nostalgie, dar [i cu speran]a de a-[i
recupera r`d`cinile [i, mai ales, averile
pr`duite de regimul comunist.
omanul debuteaz`, surprinz`tor, cu o nara]iune
de aproape o sut` de pagini
(Ofi]erul) ce pare a fi complet deta[at` de context. Eroul ei, Ludwig,
un arian "pur", "de vi]` nobil`, una dintre
cele mai vechi din Germania", dar tr`itor,
împreun` cu familia, într-un sat românesc
- Piatra/Vârfurile -, este înrolat în anii studen]iei vieneze, ajunge ofi]er superior în armata
celui de-Al Treilea Reich, cade prizonier,
scap` ca prin minune de spânzur`toare, este,
apoi, îngropat de viu [i salvat, în ultima
clip`, de o doctori]` rusoaic`. Dup` un timp
petrecut în pseudo-prizonieratul acesteia,
reu[e[te din nou s` fug`, de ast` dat`, în
România, se întoarce în satul natal, unde
î[i "recupereaz`" marea iubire, pe frumoasa
[i serafica Adelgrunde, se c`s`tore[te cu
ea [i are un fiu, Harry.
Este personajul pe care îl reg`sim, dup`
decenii, implicat în povestea de iubire ce
acoper` celelalte mai bine de dou` sute de
pagini ale romanului. R`mâne de v`zut, în
volumul urm`tor, dac`, în economia c`r]ii,
aceast` nuvelet` va avea [i un alt rol decât
acela de a deconspira faptul c` personajul
este fiul "cu sânge albastru" al unui german
get-beget, cu o biografie spectaculoas`.
Deocamdat`, proza respectiv` "d` tonul"
unei inedite construc]ii epice. Celelalte zece
capitole ale romanului pot fi citite [i ca proze
scurte, fiecare având un titlu, un subtitlu
(de regul` aforistic) [i un story oarecum
autonom. Ceea ce îi creeaz` autoarei
libertatea de a-[i plia nara]iunile [i dinamica
tramei epice pe "ritmul" interior al iubirii
dintre Harry [i Laura, dou` personaje, cum
spuneam, aproape de pragul vârstei a treia,
îns` care î[i tr`iesc pasional sentimentele.

R

În Germania, Harry, teutonul, are o
familie onorabil`, cu doi copii mari: "Zighi
a terminat facultatea, iar Szuzanne este
student`". Întors în România dup` ani [i
ani, o cunoa[te pe Laura, artist plastic [i,
pe deasupra, decan al facult`]ii de profil
unde Szuzanne î[i efectueaz` studiile. La
rândul ei mam`, Laura este o femeie "trecut`
prin via]`", nu doar, înc`, foarte frumoas`
[i senzual`, dar [i înzestrat` cu o inteligen]`
[i cu o reflexivitate sclipitoare. Între cei doi
se na[te o dragoste cu totul atipic`: el vine
doar din când în când în ]ar` pentru a încerca
s` reintre în posesia propriet`]ilor familiei.
Ea îl a[teapt` [i îi prime[te imprevizibilele
vizite cu infinit` r`bdare, afec]iune [i
în]elegere, cu un soi de stoicism pe care
numai în]elepciunea maturit`]ii le poate pune
în dragoste. "Sentimentele ignor` ra]iunea",
dar nu o [i suspend`. Tentat` mereu s`
renun]e ("ce bulib`[eal` este aceast`
rela]ie"!), Laura constat`, de fiecare dat`,
c`, în fond, este îndr`gostit` [i c`, pân` la
urm`, trebuie s` renun]e la orice fel de proiect
privitor la sentimentele ei: iubirea este un
în sine pe care e bine s`-l tr`ie[ti pur [i
simplu. F`r` strategii, f`r` iluzii, f`r` planuri
de viitor.
De[i tr`it` spre amurgul vie]ii, dragostea
se dovede[te a nu ]ine seama de vârst`, trece
prin acelea[i eterne nelini[ti [i îndoieli, mici
r`sf`]uri [i cochet`rii, repro[uri [i m`runte
gelozii, pe scurt, întregul repertoriu de fluxuri
[i refluxuri care o alimenteaz`, o împing
înainte. Cu tot partizanatul feminin al vocii
auctoriale, povestea de iubire din Teutonul
rezist`: este fluid`, plauzibil`, conving`toare.
Dup` cum este [i lipsit` de ipocrizia care,
de regul`, înso]e[te într-un registru de lamenta]ie, întreprinderile de acest gen: niciunde
pe parcursul pove[tii nu apar obi[nuitele
altunde reflec]ii legate de trecerea anilor,
de nostalgia dup` "z`pezile de alt`dat`".
În plus, autoarea are intui]ia scriitoriceasc`
de a-[i l`sa cititorii în a[teptare: finalul
acestui prim volum este plasat într-o zon`
oniric`, suficient de ambiguu pentru a nu
permite anticiparea felului în care povestea
de dragoste va merge mai departe.
e la o carte la alta din cele
publicate pân` acum,
Liliana Ardelean a parcurs
traseul de la nara]iunea de
tip confesiv, la tratarea epic` ce are ca miz`
fic]iunea. Inventiv`, imagina]ia prozatoarei
se mi[c` lejer pe spa]iul restrâns al tr`irilor
interioare prin care trec personajele sale,
la rândul lor pu]ine numeric, dar subtil fixate
în ramele unor psihologii complexe, pline
de seduc`toare nuan]e.
___________________________
* Liliana Ardelean, Teutonul, vol. 1,
Editura Eubeea, Timi[oara, 2013.
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REPETABILA
COSMOGONIE
LUCIAN-VASILE SZABO
Roman al unor comogonii catastrofice repetabile, Razzar este concomitent o suit` de
parabole [i o aglomerare de elemente concrete, de istorii factuale. Exemplarul [i factualul
se leag` sub zodia poeticului flotant, cu personaje alegorice [i întâmpl`ri înv`luite întrun mister ce se las` deconspirat cu r`bdare [i dup` reveniri la paginile anterioare. Romanul
verilor Ovidiu [i Alexandru Pecican nu este u[or de receptat tocmai din cauza strategiilor
narative invocate anterior. Cartea, scris` în 1984 - 1985, avea s` fie tip`rit` abia în 1998.
O a doua edi]ie a ap`rut în 2012, la Editura Tritonic, beneficia [i de câteva elemente
grafice deosebite realizate de Alexandru Pecican. Sigur, în timp cartea a suferit numeroase
interven]ii, îns` a r`mas una a profunzimilor, a unor întâmpl`ri stranii, dominat` de frumuse]ea
unor gesturi uneori gratuite.
`bdarea lectorului este pus` la încercare atât de derularea încifrat` a
întâmpl`rilor, cât [i de deschiderile permanente c`tre universuri narative
diverse, care fac structura general` instabil`. Este o provocare lansat` de
autori, ei refuzând pân` la final s` lase jocul s` se întregeasc` din buc`]ele,
aidoma unui puzzle. Figurile se leag`, fragil îns`, c`ci alunec` permanent c`tre recompunerea
unor altor imagini [i lumi. Acest balans a fost sesizat [i de prefa]atorul c`r]ii, Mariano
Martin Rodriguez, când nota: "Totu[i, finalul nu explic` totul. R`mâne de clarificat o
parte considerabil` a enigmei, a[a cum r`mâne neexplicat` semnifica]ia cuvântului razzar"
(p. 14). În contex, criticul va vorbi de "destinul nostru într-un cosmos transcendent", imposibil
de explicat doar prin intermediul [tiin]ei.
În opinia mea, Ovidiu [i Alexandru Pecican î[i propun o investi]ie literar` mult mai
ambi]ioas`. Razzar este o în[iruire de momente ale unor realit`]i diferite, subsumate unui
cadru existen]ial coerent, de[i, evident, structurat cu leg`turi niciodat` devoalate (developate)
pân` la cap`t. Ludicul joac` un rol esen]ial, în cel pu]in dou` dintre accep]iunile sale: 1)
jocul, atitudinea de neseriozitate glumea]` care d` contur fiec`rei buc`]i (capitol) din roman;
2) jocul, preocupare serioas`, de construire a unor universuri, a[a cum este perceput`
ideea în games theory din contemporaneitate. Prima are o tent` probabilistic`, f`r` a[tept`ri
[i iluzii, adic` ne juc`m [i vedem ce iese. Al doilea sens presupune rigoare [i tenacitate,
strategii [i coordonare. Astfel, lumile imaginate de autori au propria lor consisten]`, îns`
se [i întretaie, cele mari intr` în cele mici [i invers, au destine proprii ori evolueaz` împreun`.
Nu trebuie s` ignor`m un alt concept contemporan, cel de augmented reality, redat
la noi prin realitate augmentat`, de[i mai explicit` ar fi formula realitate ad`ugat`. Reprezint`
o prelungire (o suplimentare) a lumii reale printr-o proiec]ie realizat` virtual, cu ajutorul
tehnologiei. Intrumentele prin care aceaste realit`]i virtuale sunt create în roman nu apar,
îns` putem s` ne d`m seama de efectele lor, ceea ce reprezint` semnul literaturii sciencefiction de bun` calitate. Sunt proiec]ii cu personaje distincte, unele dintre ele având capacitatea
de a trece dintr-un loc în altul, balansul pe scara temporal` fiind [i el o constant`.
Insolit` este concretizarea acestui procedeu narativ, capabil s` nedumereasc`, prin
faptul c` stârne[te o permanent` îndoial` a raport`rii, deoarece nu se mai [tie care univers
este cel real [i care proiectat, ad`ugat primului. Se contruie[te astfel o potrivire interesant`,
întrucât, în 1984, când Ovidiu [i Alexandru Pecican î[i concepeau cartea, William Gibson
publica Neuromancer, instituind termenul cyberspace, f`r` ca între cele dou` volume s`
existe o leg`tur` direct`!
M. M. Rodriguez opineaz` c` ne afl`m în fa]a unei încerc`ri poetice de cosmogonie
tehnologic` [i supranatural` (p. 13). Este o intui]ie exact`, de[i nota este mai degrab` suprarealist`,
dac` facem leg`tura cu conceptul slipstream invocat de critic. În realitate, avem în fa]` un
roman unitar din punct de vedere stilistic, îns` voit abrupt în curgerea-i lin` presupus` de
slipstream. Autorii sugereaz` mai multe posibilit`]i, din care dou` sunt importante: 1) experien]e
la limit`, tr`ite de un personaj aflat pe un pat de spital, supus unor proceduri medicale r`mase
neelucidate (p. 221); 2) întâmpl`ri [i actori materializa]i în jocuri video, cu o oarecare autonomie
a destinului, îns` [i supu[i controlului din exterior (p. 225).
În ciuda acestor elemente concrete, romanul r`mâne ubicuu, niciunul dintre personaje
nefiind construit pentru a marca viguros ac]iunea. Evolu]ia fiind la scar` cosmic`, spa]iul
[i timpul subliniaz` nota firav` a destinului uman individual. Acestei presiuni îi rezist`
doar informa]iile (istoriile, pove[tile, mo[tenirea cultural`), fixate în suporturi solide, cum
ar fi un cristal cu dublu rol: matc` [i mijloc de locomo]ie. Razzar este un roman pur
speculativ, cu motive fixate uneori pe teme biblice, extrem de bogat în sugestii. Principala
sa calitate literar` rezid` în capacitatea autorilor de a anticipa muta]iile profunde ale actualit`]ii
[i îl impune drept o lucrare original` [i semnificativ` în peisajul literar românesc.
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GHICI
CINE
MERGE
LA
MOARTE
C~L~II {I ISTORIA LOR
MARIUS COSMEANU
La început a fost cuvântul: categorii
indezirabile de când lumea.
R`pitorii de oameni: Cine va fura un
om [i-l va vinde sau îl va ]ine la mâinile
lui s` fie pedepsit cu moartea “Exodul 21:16‘.
Homosexualii: Dac` un om se culc` cu
un om cum se culc` cineva cu o femeie,
amândoi au f`cut un lucru scârbos. S` fie
pedepsi]i cu moartea, sângele lor s` cad`
asupra lor “Leviticul 20:13‘.
Cei care lucrau în zilele libere: Când
erau copiii lui Israel în pustie, au g`sit pe
un om strângând lemne în ziua Sabatului.
Cei ce-l g`siser` strângând lemne l-au dus
la Moise, la Aaron [i la toat` adunarea. Lau aruncat în temni]`, c`ci nu se spusese
ce trebuiau s`-i fac`. Domnul a zis lui Moise:
"Omul acesta s` fie pedepsit cu moartea,
toat` adunarea s`-l ucid` cu pietre afar` din
tab`r`". Toat` adunarea l-a scos afar` din
tab`r` [i l-a ucis cu pietre [i a murit, cum
poruncise lu Moise Domnul “Numeri 15:
32-36‘.
Orice mireas` care nu-[i putea dovedi
neprih`nirea în noaptea nun]ii: Dar dac`
faptul este adev`rat, dac` fata nu s-a g`sit
fecioar`, s` scoat` pe fat` la u[a casei tat`lui
ei. S` fie ucis` cu pietre de oamenii din
cetate [i s` moar`, pentru c` a s`vâr[it o
mi[elie în Israel, curvind în casa tat`lui ei.
S` cur`]i astfel r`ul din mijlocul t`u
“Deuteronom 22: 20-21‘.
To]i cei care luau în van numele lui
Dumnezeu: Cine va blestema Numele
Domnului, va fi pedepsit cu moartea: toat`
adunarea s`-l ucid` cu pietre. Fie str`in, fie
b`[tina[, s` moar` pentru c` a hulit Numele
lui Dumnezeu “Leviticul 24:16‘.
So]iile care î[i în[elau b`rbatul. Plus
colegii de intimitate: Dac` se va g`si un
b`rbat culcat cu o femeie m`ritat`, s` moar`
amândoi: [i b`rbatul care s-a culcat cu
femeia, [i femeia “Deuteronom 22:22‘.
Orice femeie care î[i pierdea virginitatea
cu altcineva decât cel c`ruia îi promisese
monopolul acestui moment. Nu scap` nici
nefericitul cu care comitea f`r`delegea: Dac`
o fat` fecioar` este logodit` [i o întâlne[te
un om în cetate [i se culc` cu ea, s`-i aduce]i
pe amândoi la poarta cet`]ii, s`-i ucide]i cu
pietre [i s` moar` amândoi: fata, pentru c`
n-a ]ipat în cetate, [i omul, pentru c` a
necinstit pe nevasta aproapelui s`u
“Deuteronom 22: 23-24‘.
Oricine omora accidental, într-o lupt`,
o femeie îns`rcinat`: Dac` se ceart` doi
oameni [i lovesc pe o femeie îns`rcinat` [i
o fac doar s` nasc` înainte de vreme, f`r`
alt` nenorocire, s` fie pedepsi]i cu o gloab`
pus` de b`rbatul femeii [i pe care o vor pl`ti
dup` hot`rârea judec`torilor. Dar dac` se
întâmpl` o nenorocire, vei da via]` pentru
via]`, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte,
mân` pentru mân`, picior pentru picior
“Exodul 21:22-24‘.
Orice fiu rebel sau orice persoan` care
nu î[i respecta p`rin]ii: Dac` un om are un
fiu neascult`tor, care nu ascult` nici de glasul
tat`lui s`u, nici de glasul mamei lui [i nui ascult` nici chiar dup` ce l-au pedepsit,
tat`l [i mama s`-l ia [i s`-l duc` la b`trânii
cet`]ii lui [i la poarta locului în care locuie[te.
S` spun` b`trânilor cet`]ii lui: "Iat`, fiul
nostru este neascult`tor [i înd`r`tnic, nu
ascult` de glasul nostru [i este lacom [i
be]iv". {i to]i oamenii din cetatea lui s`-l
ucid` cu pietre [i s` moar` “Deuteronom
21:18-21‘.

Toat` popula]ia de non-evrei [i de noncre[tini a lumii. Adic` to]i cei care se
închinau la al]i dumnezei: Dac` un om
oarecare blestem` pe tat`l s`u sau pe mama
sa, s` fie pedepsit cu moartea; a blestemat
pe tat`l s`u sau pe mama sa: sângele lui s`
cad` asupra lui “Leviticul 20:9‘. Dac` fratele
t`u, fiul mamei tale sau fiul t`u sau fiica ta
sau nevasta care se odihne[te la sânul t`u
sau prietenul t`u pe care-l iube[ti ca pe tine
însu]i te a]â]` în tain`, zicând: "Hai [i s`
slujim altor dumnezei!", dumnezei pe care
nici tu, nici p`rin]ii t`i nu i-a]i cunoscut,
dintre dumnezeii popoarelor care v`
înconjoar`, lâng` tine sau departe de tine,
de la o margine a p`mântului pân` la cealalt`,
s` nu te învoie[ti [i s` nu-l ascul]i. S` nu
arunci spre el o privire de mil`, s` nu-l cru]i
[i s` nu-l ascunzi, ci s`-l omori. Întâi mâna
ta s` se ridice asupra lui ca s`-l omoare [i
apoi mâna întregului popor. S`-l ucizi cu
pietre [i s` moar`, pentru c` a c`utat s` te
abat` de la Domnul Dumnezeul t`u, care
te-a scos din ]ara Egiptului, din casa robiei.
S` se fac` a[a, pentru ca tot israelul s` aud`
[i s` se team` [i s` nu se mai s`vâr[easc`
o fapt` a[a de nelegiuit` în mijlocul t`u
“Deuteronom 13:6-11‘.

PEDEPSE CAPITALE
Cam de aici a început, oficial, pedeapsa
capital` în partea aceasta de lume. În timp,
îns`, omul, fiin]` creativ`, a g`sit [i alte
temeiuri juridice pentru care semenii lui
puteau fi condamna]i la moarte. Bun`oar`,
în Anglia secolului al XIX-lea ajungeai la
spânzur`toare pentru motive dintre cele mai
banale [i mai absurde: dac` ai dat foc unei
[ure cu fân, dac` ai t`iat un copac, dac` ai
ap`rut pe strad` cu fa]a dat` cu funingine,
dac` ai scris o scrisoare de amenin]are, dac`
te-ai dat pensionar la Spitalul Greenwich,
dac` te-ai cârd`[it cu ]iganii, dac` ai scrijelit
ceva pe podul Westminster, dac` ai distrus
un ele[teu, dac` ai falsificat datele unui oficiu
po[tal ori dac` ai furat o lingur`. Sunt doar
câteva din nelegiuirile pentru care unui om
i se putea lua via]a. Legal.
Treaba e c` de ridicol n-au sc`pat nici
lighioanele. În eseul Reflec]ii asupra
spânzur`rii unui porc sau Ce este r`spunderea
penal`, Arthur Koestler descrie o gravur`
purtând titlul "Pedeapsa cu moartea aplicat`
unei scroafe", ce ilustreaz` volumul
L'Homme et la Bête, al lui Arthur Mangin.
Imaginea ne arat` o scroaf` îmbr`cat` în
ve[minte omene[ti, cu picioarele strâns
legate, ]inut` pe e[afod de c`tre c`l`u, care
îi prinde funia în jurul gâtului. În fa]` st`
grefierul care cite[te sentin]a de pe un sul
de hârtie. La piciorul e[afodului se
îmbulze[te o mul]ime de tipul celei care
obi[nuia s` se adune în jurul arborelui de
la Tyburn. Mamele î[i salt` copiii în bra]e
ca s` vad` mai bine, în timp ce un notabil
cu figur` sever` arat` cu degetul c`tre scroafa
care gui]` turbat`, explicând cu siguran]`
c` "prime[te, f`r` îndoial`, ceea ce merit`".
În Evul Mediu, continu` Koestler, [i
în anumite cazuri izolate, pân` în secolul
al XIX-lea, animalele vinovate de a fi ucis
o fiin]` omeneasc` erau judecate conform
legii, ap`rate de un avocat, uneori achitate,
dar de cele mai multe ori condamnate s`
fie spânzurate, arse ori îngropate de vii.
Scroafa din gravur` omorâse un copil. A
fost spânzurat` în 1386, la Falaise. Un cal
care omorâse un om a fost spânzurat la Dijon,

în 1389. O alt` scroaf`, care al`pta [ase pui,
a fost condamnat` la moarte în 1475, la
Savigny, pentru uciderea unui copil, dar
purceii au fost achita]i "în lipsa dovezilor
care s` le ateste complicitatea".
În afara uciderii unui om cu sau f`r`
premeditare, o alt` infrac]iune pasibil` de
pedeapsa cu moartea în cazul animalelor
era între]inerea de rela]ii sexuale cu o fiin]`
uman`. În acest caz, cei doi complici, omul
[i animalul, erau ar[i de vii împreun`, în
conformitate cu "Lex Carolina". Ultimul caz
cunoscut a fost cel al lui Jacques Ferron,
ars la Vanvres, în 1750, pentru c` s-a dedat
la acte de sodomie cu o m`g`ri]`. În acela[i
timp, m`g`ri]a a fost achitat` dup` ce preotul
parohiei [i numeroase notabilit`]i au afirmat
c` fusese "victima unei violen]e [i nu
participase la infrac]iune de bun`voie".
Cât despre preg`tirea execu]iei [i
publicul participant, ne l`mure[te tot
Koestler. În Anglia secolului 19, execu]iile
publice prin spânzurare continuau s` fie un
fel de sabbat al vr`jitoarelor cu organizare
oficial`. Scenele desf`[urate cu acele prilejuri
c`p`tau nea[teptate aspecte de agita]ie a
spiritelor [i de violen]`. Oamenii se b`teau
între ei. Astfel, în 1807, 40.000 de persoane
veniser` s` asiste la execu]ia lui Holloway
[i a lui Haggerty. Mul]imea a fost cuprins`
de un asemenea delir încât, atunci când
spectacolul a luat sfâr[it, pe locul respectiv
au r`mas aproape 100 de mor]i.
Acest soi de viciu nu cuprindea doar
clasele de jos: erau construite estrade pentru
spectatorii distin[i, a[a cum se procedeaz`
ast`zi la meciurile de fotbal. Balcoanele din
împrejurimi erau închiriate la pre]uri
exorbitante. Doamnele din aristocra]ie,
purtând masc` neagr` pe partea de sus a
fe]ei, st`teau la coad` pentru a-l vizita pe
condamnat în celul`. În ceea ce-i prive[te
pe tinerii elegan]i [i pe clien]ii serio[i, ace[tia
veneau uneori din cel`lalt cap`t al ]`rii pentru
a asista la o spânzur`toare stra[nic`. Astfel
de lucruri se petreceau, totu[i, în sensibila
epoc` a romantismului, într-o perioad` în
care femeile le[inau la cea mai mic` emo]ie
[i în care b`rba]ii cu barb` plângeau cu
duio[ie unul în bra]ele celuilalt.

MALPRAXIS PE E{AFOD
C`l`ii sunt oameni [i ei: gre[esc precum
gre[esc gre[i]ii lor, legiuitorii. Uneori,
eroarea este antologic`, spre drama celor
ajun[i la e[afod. Alteori, de-a dreptul
revolt`toare. Se cunosc destule cazuri în care
spânzur`toarea s-a reluat de dou` sau chiar
de trei ori. Uneori, victima era reanimat`
[i apoi pus` din nou în [treang. Alteori, c`l`ul
[i asisten]ii lui se ag`]au de picioarele
spânzuratului pentru a-i spori astfel greutatea
(execu]ia prin spânzurare are tehnica [i
secretele sale). Se întâmpla, apoi, ca execu]ia
s` se termine cu un "rebut", trupul victimei
fiind sfâ[iat sau capul smuls. În alte cazuri,
palo[ul era inadecvat sau se lua curentul
în timpul [arjelor de la scaunul electric. Sau
c`l`ul era pur [i simplu beat cri]`. Cum se
întâmpla nu o dat` [i cu condamna]ii.
Iat`, a[adar, câteva exemple de malpraxisuri, pentru c`, da, mai to]i c`l`ii aveau
[i cuno[tin]e medicale. Un best of al celor
mai proaste execu]ii din istorie:
Se spune c` cea mai proast` execu]ie
prin decapitare a tuturor tipurilor a fost
cea a contelui Henri de Chalais, din 1626.
Aristocratul francez a fost condamnat la
moarte pentru c` luase parte la un complot
de asasinare a monarhului. Când a venit
îns` vremea s` fie decapitat, în public, cu
un palo[, cu tot ce trebuie, c`l`ul de serviciu
n-a mai fost de g`sit. Drept consecin]`,
organizatorii evenimentului au apelat, în
ultimul moment, la un nepriceput. Capul
contelui a fost îndep`rtat de la locul lui
abia la a dou`zeci [i noua lovitur`. La cea
de a dou`zecea, aritocratul francez mai
respira.
În 1819, un chirurg din Glasgow pe
nume James Jeffrey, a ]inut o demonstra]ie
public` de galvanism ([tiin]a care se ocupa
de studiul efectelor pe care le are curentul
electric asupra corpului uman). Cobaiul
folosit pentru demonstra]ie a fost un miner,
Mathew Clydesdale, proasp`t spânzurat
pentru crim`. În fa]a unei audien]e numeroase
format` din studen]i [i curio[i, ortacul nostru
a fost a[ezat pe un scaun, cu mâinile "cuplate"
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la o baterie. Dup` ce profesorul Jeffrey a
pornit ma[in`ria, spectatorii prezen]i au privit
înm`rmuri]i cum pieptul lui Clydesdale se
umfl` iar el se ridic` brusc în picioare. Dr.
Jeffrey, îns`, stâpân pe situa]ie, a salvat ziua
luându-i gâtul minerului nostru cu un
bisturiu. Profesionist, cu sânge rece, cum
îi st` bine unui chirurg. Jeffrey comisese,
practic, o crim`, dar n-a fost niciodat` luat
la întreb`ri pentru asta, din simplul motiv
c` Clydesdale fusese deja executat [i, prin
urmare, mort din punct de vedere legal.
Execu]ia public` a lui Robert-François
Damiens, un fanatic religios bolnav mintal,
care îl atacase cu un briceag pe regele
Ludovic al XV-lea, a fost, de departe, cea
mai lung` din câte a cunoscut istoria acestei
r`u famate profesii. Damiens a fost despuiat
[i legat de scândurile e[afodului. Urma s`
îi fie ars` mâna dreapt`. A fost aprins un
foc, care îns` se tot stingea, a[a c` unul dintre
c`l`i a început s` improvizeze smulgând
buc`]i de carne din corpul lui Damiens cu
un cle[te încins, timp în care pe r`ni turna
cu generozitate ulei fierbinte, cear` [i r`[in`
topit`. C`l`ii au croit apoi câteva benzi lungi
de piele pe care le-au înf`[urat în jurul
mâinilor [i picioarelor s`rmanului Damiens,
care, între urletele de durere, implora mila
Domnului. Fiecare band` de piele a fost
legat` cu o funie de câte un cal, fiecare
cabalin fiind, la rândul lui, biciuit pentru a
o zbughi spre una din cele patru z`ri. Prin
tradi]ie, povestea urma s` dureze cel mult
câteva momente, pân` când trupul victimei
se facea buc`]i. Damiens, îns`, era un b`rbat
zdrav`n, robust [i mâr]oagele n-au reu[it
nicicum s` î[i duc` atribu]iile la îndeplinire.
Calvarul a continuat mai bine de o or`: caii
erau biciu]i, iar Damiens urla în agonie. F`r`
vreun rezultat notabil, îns`.
Pentru c` începea s` se însereze, medicul
constatator prezent la execu]ie le-a dat de
în]eles geala]ilor c` ar fi momentul s`
gr`beasc` pu]in lucrurile t`ind tendoanele
lui Damiens. Ceea ce, cu promptitudine,
c`l`ii au [i f`cut. Caii au fost din nou biciui]i
[i, într-un final, au reu[it s` smulg` un picior
[i o mân` din trupul lui Damiens. Dup` ce
i-a fost smuls` [i a doua mân`, falca
inferioar` a victimei se mai mi[ca, semn
clar c` încerca s` articuleze ceva. A murit
la 10:30 seara, dup` cinci ore [i jum`tate
de la începerea execu]iei.

James Scott, Duce de Monmouth [i
primul b`iat ilegitim al regelui Charles al
II-lea, a fost, pe 15 iulie 1685, subiectul
celei mai r`v`[itoare execu]ii din Tower Hill,
faimosul loc dedicat ceremoniilor de acest
gen. Înaintea execu]iei, popularul [i chipe[ul
duce a fost auzit plângându-se cu voce tare
c` palo[ul c`l`ului pare tocit. Nimeni, îns`,
nu a dat vreo importan]` aprecierilor sale.
Totu[i, abia a cincea lovitur` de palo[ a reu[it
s`-i desprind` capul de umeri. Nu înainte
îns` ca aristocratul britanic s` apuce s` reitereze defec]iunea tehnic`: "V-am zis eu!".
Mul]imea prezent` a fost oripilat` de incompeten]a c`l`ului, sc`pat ca prin minune de
lin[aj. Povestea nu se opre[te îns` aici. Dup`
execu]ie, mai marii regatului [i-au dat seama
c` ducele, cu un rol istoric major, nu fusese
niciodat` portretizat pentru posteritate. Prin
urmare, i-au pus capul la loc, i-au acoperit
r`nile [i au realizat portretul. El poate fi
admirat acum la Galeria Na]ional` a Portretelor (National Portrait Gallery) din Londra.
Englezul John Smith a fost acuzat de
jaf [i condamnat la moarte prin spânzurare
la Tyburn. În sera de Ajun a Cr`ciunului
din 1705, a fost spânzurat atârnând în [treang
15 minute, dup` care mul]imea prezent` a
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început s` strige "Gra]ia]i-l!" Frânghia a fost
t`iat`, iar John a fost dus într-o cas` apropiat`
în care [i-a revenit rapid .
În 1983, Jimmy Lee Gray a fost executat
într-o camer` de gazare din Mississippi.
Gazul otr`vitor nu l-a biruit îns`, l`sîndu-l
pe Jimmy s` gâfâie [i s` agonizeze pre] de
opt minute. În atari condi]ii, o eternitate.
În cele din urm`, a murit dându-se cu capul
de un stâlp de metal din spatele scaunului
de care fusese legat. Abia mai mai târziu
s-a aflat c` responsabilul cu execu]ia fusese
beat.
Dar cea mai de mântuial` execu]ie cu
scaunul electric a fost cea a lui William
Taylor, condamnat la moarte în 1893 pentru
c` [i-a omorât un coleg de celul` în
închisoarea Auburn din New York. La
primul [oc electric, picioarele lui William
au avut un spasm muscular [i din cauza
zbaterilor a rupt cu gleznele scaunul de care
era legat. Curentul a fost imediat oprit [i
s-a trecut la repara]iile impuse de situa]ie.
Într-un final, ma[in`ria letal` a fost repornit`,
dar de data aceasta nu func]iona pentru c`
nu mai era curent. Se arsese generatorul.
Pentru a duce, totu[i, lucrul la bun sfâr[it,
c`l`ul l-a luat pe William de pe scaun [i
i-a administrat morfin`, pentru a muri f`r`
dureri. Între timp, îns`, generatorul a fost
reparat. În momentul acela, s`racul Will era
deja ca [i mort, dar pentru c` legea impunea
moartea prin elecrocutare, cadavrul a fost
legat din nou de scaun [i supus unui [oc
electric de 30 de secunde.
Canibalul [i uciga[ul de copii Albert
Fish, cel mai în vârst` individ executat
vreodat` în faimoasa închisoare Sing Sing,
a fost dus la scaunul electric în 1936. Primul
[oc electric al execu]iei a e[uat. De vin`
p`reau a fi zecile de ace pe care b`trânul [i
le-a înfipt în zona pelvian` [i care au scurtcircuitat scaunul electric. Doctorii au
descoperit îns` mai târziu un total de
dou`zeci [i nou` de ace ruginite în organele
genitale ale odiosului criminal.

Billy White, [oferul în vârst` de 34 de
ani al unui camion de gunoieri, a fost executat
cu injec]ie letal` în penitenciarul Huntsville
din Statele Unite. Asistentului medical iau trebuit 40 de minute ca s` localizeze o
ven`, iar lui Billy, alte nou` minute ca s`
moar`.

De[i pare floare la ureche, nu e: a
spânzura un om, nu e întotdeauna o treab`
simpl`. Dup` cum o demonstreaz` [i
povestea a doi b`rba]i care au supravie]uit
la trei spânzur`ri fiecare. Englezul Joseph
Samuels, deportat în 1801 în Australia pentru
tâlh`rie. Doi ani mai târziu a fost condamnat
la moarte pentru crim`, în Sydney. Joseph
a fost gra]iat dup` ce la primele dou` execu]ii
s-a rupt funia, iar la a treia încercare nu sa deschis trapa spânzur`torii. Tot disfunc]ionalitatea trapei l-a salvat [i pe John
"Babbacombe" Lee, un servitor condamnat
la moarte în 1884, dup` ce a c`s`pit-o în
b`taie [i i-a t`iat beregata propriet`resei mai
în vârst` a casei, Emma Keyse, în South
Devon, Anglia. De[i trapa a func]ionat la
fiecare testare, ea nu s-a deschis de trei ori
consecutiv în [apte minute. Norocosul John
a sc`pat astfel doar cu câ]iva ani de închisoare. Dup` ce [i-a isp`[it pedeapsa, a plecat
în America, la Milwaukee, în Wisconsin,
unde era cunoscut drept "omul pe care nu
l-au putut spânzura".
În 1903, un tân`r american pe nume
Frederick Van Wormer a ajuns pe scaunul
elecric pentru c` [i-a ucis unchiul. Frederick
a fost executat regulamentar [i declarat mort
în închisoarea Clinton din New York. În

camera de autopsie, îns`, cu câteva momente
înainte de a ajunge sub bisturiu, ochii lui
au început s` mijeasc` [i [i-a mi[cat o mân`.
Medicul închisorii a constatat c` dou` [arje
de curent nu sunt suficiente pentru a-l omor\
pe pu[c`ria[. A[a c` Frederick a fost c`rat
din nou pe scaunul electric [i supus altor
[ocuri, pân` când moartea sa a alungat orice
f`râm` de disput` sau îndoial`.
În conformitate cu legisla]ia englez`,
cadavrele calde ale proasp`t spânzura]ilor
criminali erau oferite pentru experiment`ri
studen]ilor medicini[ti. În 1740, un violator de 16 ani, William Duell, a fosr spânzurat
timp de 22 de minute la Tyburn, faimosul
loc al execu]ilor din Londra. Dup` ce s-a
trezit dintr-o com` adânc`, Wiliam a realizat
c` fusese deja donat [tiin]ei [i c` un cu]it
de chirurg intrase deja în stomacul s`u.
Totu[i, vestea bun` este c` el a supravie]uit,
iar sentin]a cu moartea a fost comutat`
ulterior în deportare.
Pe 18 martie 1915, Wenseslao Moguel
a fost capturat în timp ce lupta în revolu]ia
mexican`. A fost condamnat la moarte f`r`
proces, urmând a fi executat de un pluton.
Wenseslao a fost împu[cat cu nou` gloan]e,
inclusiv unul final tras în cap de c`tre un
ofi]er pentru a fi sigur c` a murit. Wenseslao a supravie]uit [i a reu[it s` scape,
dup` care [i-a tr`it via]a mai departe, devenind cunsocut pentru povestea sa.
Cele mai mai rateuri în materie de execu]ii au fost, totu[i, cele comise împotriva celor
nevinova]i. Socrate, Isus, Giordano Bruno,
Ioana D'Arc sau Jan Huss sunt doar câ]iva
dintre ei. Mai aproape de noi, martirajele
lui Horia [i Clo[ca sau Gheorghe Doja, oricât
de feti[izate ar fi de istoriografia autohton`,
sunt [i ele frecvent amintite de literatura
de specialitate. Dar nu sunt numai ei. C`
aceste erori s-au datorat unor sisteme juridice
prost gândite, erorilor umane, discrimin`rii
sau altor motive, conteaz` mai pu]in. De
re]inut este faptul în sine: c` au fost executa]i
oameni inocen]i. De aceea, a[ încheia
parafrazând sloganul serialului X-Files: "Nu
trage]i în geala]i, c`l`ii sunt dincolo de noi".
Surse:
Vechiul Testament
Arthur Koestler , Albert Camus, Reflec]ii asupra pedepsei cu moartea, Bucure[ti:
Humanitas, 2008
Karl Shaw , 10 Ways To Recycle A
Corpse, New York, Three Rivers Press, 2011
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CHLEFNIT.
SAU KLEFNIT
DANIEL VIGHI

Povestea începe într-o diminea]` de
iarn`: o zi ca un [pa]ir pe strada Economilor
din localitatea Radna, pe la prânz, cu
pustietatea uli]ei [i inutilitatea trecerii la fa]a
locului, cum se spunea la Sfatul raional când
du[manii poporului ascundeau porumbul
pentru cota la stat [i musai trebuia mers cu
o comisie muncitoreasc` "la fa]a locului".
A[adar, mai nimic! Ac]iunea se petrece în
buc`t`rie; soacra de la sat – octogenar`
refugiat` de asprimile iernii la ora[ – tocmai
se desf`[oar` pe o tabl` din aceea de f`cut
t`i]ei [i blaturi în lupt` cu aluatul pentru
prepararea unor nudli pentru o mâncare cu
varz`. {i, în timp ce ea lucreaz` pentru
realizarea nudlilor respectivi, eu privesc pe
geam, în curte, cum anume cea]a hivernal`
înv`luie gutuiul b`trân, uria[a salcie, [i la
fel de uria[ul mesteac`n. În mijloc, iazul
care are o vechime de cel pu]in [ase ani
de-acum, [i pe care l-am construit dup`
sfaturile unuia de pe net, cu tot ce trebuie:
adâncimea de peste 60 cm într-un anume
loc, alta mai mic` ca un fel de platou unde
s` creasc` planta de ap` Pontederia
Lanceolata. În bazin, tot de pe atunci, tr`ie[te
var`-iarn` broasca ]estoas` Florica pe care
am primit-o de la un tipograf de la
Universitate, pescar pe malurile Timi[ului.
S-a obi[nuit de atâ]ia ani la noi; de vreo
trei ani am mai primit de la acela[i tipografpescar [i pe feciorul ]estos Florin, a c`rui
menire este ca s` dea sens ou`lor pe care
le produce Florica vara într-un cuib anume
în p`mântul nisipos al unui rondou cu flori
de balt` Pontederia Lanceolata de lâng` iaz,
[i din ou` s` rezulte ni[te viitori florinei.
oacra, când venea de la sat,
se minuna de ispr`vi; zicea:
"voi, la ora[, vi-s cam lovi]i!";
se poate în]elege cam pe unde
eram lovi]i, mai ales c` ni se spune verden fa]` "s` aduce]i voi nioarce-n cas`!?" Pentru
necunosc`torii graiului soacr`-mii, nioarc`
este numele înd`tinat` pentru broasc`, chit
c` aici mai exact ar fi de spus nioarc`
]estoas`. Sigur c` aceea[i se minuna când
vedea cum anume nioarca ]estoas` vine prin
apa iazului, diminea]a, s`-i dau felioare
sub]irele de carne crud` de la Real, respectiv
piept de pui. Zice soacra: "ia, te uit` cum
vine s` mânce", [i se simte în tonul vocii o
anume îmblânzire specific` ]`ranului care
toat` via]a a tr`it printre animalele din cas`,
fie ele nioarce, hoar`, adic` p`s`returile din
b`t`tur`, dar [i vita din grajd.
Tot în iaz, [i tot conform sfaturilor
aceluia[i de pe internet, am adus [i pe[ti
speciali, de templu [intoist japonez, care
stau [i iarna afar`, se numesc koi [i sunt
albi cu negru, ro[u cu alb. Tot în iaz î[i
duc traiul [i crapii Carassius aureus: mari,
ro[ii, gra[i, f`c`tori de puiet. Se simt a[a
de bine prin apa r`corit` de ]â[nitoarea unei
fântâni arteziene hârbuit` de vreme c` sau înmul]it a[a de tare, încât vara, mai ales,

S

e agita]ie grozav` când le dau mâncare,
diminea]a [i seara: "îmi m`nânc` urechile",
zic, [i soacra se uit` la zbaterea lor [i m`
completeaz`: "unii îs buni acu[ica de tigaie".
ând se face toamn`, mai
precis de Ziua Crucii, pe
15 septembrie, Florica [i
Florin se retrag la hibernare
pe fundul iazului pân` pe la Pa[ti. Tot soacra
zice despre fapta asta: "a[a se duc în p`mânt
[i [erpii, tot la Ziua Crucii", [i eu îi dau
dreptate cu pu]ina pricepere zoologic` pe
care o am: "sunt din neamul reptilelor",
morm`i.
La sfatul aceluia[i de pe internet, nu
le dau iarna pe[tilor s` m`nânce decât o
dat` pe s`pt`mân` întrucât, mi s-a spus,
sângele lor, la fel ca al Floric`i, este adormit
de frig [i nici nu au mari pofte. Soacra
ne[tiind asemenea taine din ritmurile zoo,
îmi arunc` de la tabla cu nudli: "da' tu la
pe[tii `ia nu le mai dai s` mânce nimic,
c`-s klefni]i de foame".
Mâncare nu le-am dat, în schimb am
adulmecat parfumul [i istoria cuvântului
klefnit. Sau chlefnit cu substantivizarea
chlefneal`. Sau klefneal`! De unde anume
se trage vorba nu am chef s` dibui acum,
m` mul]umesc cu amintirea unei scene
povestit` tot la sat, în urm` cu ani. S` fi
fost în prag de iarn` când în fa]a por]ii, proptit
de b`grinul de la strad`, st`tea un june de
cel mult paisprezece ani, frumu[el, dar
"klefnit de foame". În toamna aceea a fost
s` fie foamea din 1947 din Moldova, [i
b`ietanul era venit de pe meleagurile acelea
distrofice [i comenduite de taica Stalin. Cum
în buc`t`ria de var` maica, adic` "a' b`trân`",
soacra lui socru-meu, dac` nu taman mama
soacrei lui socru-meu, frigea bubuiene
(gogo[i n.n.), a[a c` repede s-au dus fetele
mai mici afar` la socac (cite[te uli]`, n.n.)
cu un blid plin cu bubuiene [i i-au dat
feciorului aceluia "klefnit de foame". Mai
apoi a r`mas slug` în cas`, s-a culcat în
fân, deasupra podului unde rumegau vacile,
[i a înflorit pe la muncile câmpului pân`
în prim`vara anului viitor, în 1948.
u l-a mai v`zut nimeni prin
sat, pân` prin anii 1980,
când, tot acolo, la b`grinul
de la poart` s-a ar`tat un
ditamai domnul [i a întrebat de cutare mo[i
[i babe de prin cas` [i s-a prezentat ca fiind
fostul june salvat de la foamete cu bubuienele
calde din blid. A venit s` le mul]umeasc`:
ajunsese mare ofi]er prin Securitatea statului,
a[a le-a spus mo[ilor, babelor, nevestelor
[i tractori[tilor din gospod`rie care mult sau minunat [i s-au bucurat, chit c` la câ]iva
ani de la salvarea lui unii au fost purta]i
prin deportarea în B`r`gan cu tot cu blidele
cu bubuiene. Dar cine s` le mai ]in`
socoteal`, bine c` pruncul acela de atunci
"klefnit de foame" la poarta lor a ajuns a[a
un domn mare.
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MARELE BAUDRILLARD
{I TIMI{OARA

VIOREL MARINEASA

Într-o cronic` la filmul Sindromul Timi[oara – Manipularea (regia: Marius Theodor
Barna; scenariul: Mihai Creang`), Romulus Rusan ar`ta c` "str`in`tatea s-a obi[nuit s`
claseze revolu]ia timi[orean` drept una trucat`, mitoman`, din moment ce presa vorbise,
întâi [i întâi, de 60 000 de mor]i. C` n-au fost pân` la urm` decât 1103, aproape c` nu
mai intereseaz` pe nimeni, din moment ce minciuna mai mare decât secolul s-a produs,
iar asupra românilor s-a întins b`nuiala manipul`rii cu bun` [tiin]`" (România liber`,
decembrie 2004).
A mai trecut un deceniu [i stigmatul continu` s` întineze "epopeea romantic` [i
tragic` a Timi[oarei". Scriitorul [i jurnalistul Lucian-Vasile Szabo mai crede c` se poate
pune un pic de ordine. Dup` ce s-a b`tut cu purt`torii de cuvânt ai vechilor structuri
ceau[iste (cei convin[i c` româna[ii sunt ni[te la[i [i c` de vin` pentru decembrie '89
au fost "agenturili") [i cu gazetarii pupincuri[ti, slobozi]i prin 1990 într-o cvasi-democra]ie,
în ultima sa carte (Sindromul Timi[oara 1989: adev`r [i imaginar. Strategii de comunicare
mediatic` într-o realitate exploziv`, Editura Memorialul Revolu]iei 1989, Timi[oara,
2013) ridic` miza: discut` [i polemizeaz` cu alde Jean Baudrillard, Noam Chomsky [i
cu al]ii pe-aproape de ei. Dar, mai întâi, Szabo aduce câteva preciz`ri de bun-sim]: c`
s-a exagerat num`rul mor]ilor, c` s-a propagat în lumea întreag` cacealmaua din Cimitirul
S`racilor, de vin` e doar presa str`in`t`]urilor, în condi]iile în care a noastr` nu se
dumirise înc`; [i, mai ales, c`, oricât s-ar teoretiza de[tept prin cabinete [i prin budoare,
r`mân tragediile multor familii timi[orene, care nu pot fi drese cu nimic.
audrillard s-a ales cu dou` eseuri str`lucite de pe urma celor întâmpate
la Timi[oara, g`sind prilejul s` aplice cu succes mai vechea sa teorie a
simulacrelor. Imaginile terifiante difuzate de televiziuni au fost o f`c`tur`,
un fals pus în scen` cu abilitate, publicul asta pretinde, "evenimente
orgasmice", violen]a ca afrodisiac; ce a ar`tat Timi[oara e "o parodie meschin`... în
contast cu adev`ratele abatoare ale istoriei" [.a.m.d. Numai c` ilustrul înv`]at, fericit c`
i-a ie[it pasien]a, observ` Szabo, a ]inut socoteal` doar de ce i-a convenit; cât prive[te
documentele alternative, nu s-a ostenit s` le consulte. L-au ascultat destui cu gurile
c`scate, iar acestea (gurile) li s-au umplut de sucuri devoratoare.
F`r` s` aib` probe, Halimi & Vidal merg mai departe: noile autorit`]i ar fi regizat
farsa deshum`rii fal[ilor mor]i ai revolu]iei în Cimitirul S`racilor. Mai r`u este faptul
c` un raportor al UNESCO (Lotfi Maherzi) preia infamantul fake la [apte ani dup`
evenimentele de la Timi[oara, f`r` s` se mai uite în stânga [i în dreapta, având grij`,
în schimb, s` laude presta]ia Studioului 4 al TVR! A[a se face, constat` Szabo, c`
"minciuna de la Timi[oara a ajuns s` nu mai fie analizat`, ci s` func]ioneze ca un
automatism în exemplificarea de fapte [i produse jurnalistice lipsite de profesionalism,
cu fixare în topul celor mai mari gre[eli de pres`". Sigur de sine, Marcello Foa compar`,
pe saitul European Journalism Observatory, Timi[oara 1989 cu Libia 1991: "}ii minte
imaginea cormoranului negru din primul r`zboi din Golf, un simbol al cruzimii lui
Saddam, care – se spunea la vremea aceea – deschisese conductele de petrol? Acea
imagine era un fals. {i de masacrul de la Timi[oara, România, în timpul revoltei împotriva
lui Ceau[escu? Nu s-a întâmplat niciodat`." Autorul timi[orean constat` cu am`r`ciune:
"Nicio tres`rire, niciun dubiu... De câte victime era nevoie pentru a fi un masacru? O
sut` nu ajung?" (Ne întrebam [i noi, la câteva s`pt`mâni dup`, cum au fost posibile
exager`rile. Cineva ne-a spus ceva de genul: uite, dac` în pia]eta asta vei vedea [apteopt in[i întin[i pe caldarâm, mor]i sau r`ni]i, în timp ce gloan]ele î]i [uier` deasupra
capului, o s` ]i se par` c`-i vorba de sute de oameni c`zu]i. Pe de alt` parte, repetam
ce zisese Camil Petrescu, e destul s` moar` o singur` persoan` într-un r`zboi, cei ce
vor mii sunt robii frisonului pe care-l încondeiase ilustrul Baudrillard.)
Gazetarii str`ini p`trund în ]ar` în dup`-amiaza de 22 decembrie 1989. Belgianul
Rudi Vranckx rememoreaz` intens momentul la 12 ani dup` ce se consumase: "Decembrie
1989. Nagylak, grani]a între România [i Ungaria. O zi cenu[ie de iarn`. Se trag focuri
în partea cealalt`. Un tân`r care tocmai a împlinit 30 de ani st` cu degetul mare în sus.
O ma[in` închiriat` se opre[te pentru el – trei fotografi care merg spre Timi[oara îl iau.
Ei vor s` vad` gropile comune din Timi[oara, leag`n al Revolu]iei Române. Acel tân`r
sunt eu. E prima mea misiune important`." Lipsit de experien]`, fascinat de exotic [i
de senza]ional, el va da drumul enormit`]ilor, al`turi de al]i ziari[ti, pe banda de [tiri
("Pentru prima dat` am v`zut fa]a r`zboiului [i acea fa]` purta o masc`.").
La Timi[oara s-a întâmplat un masacru, chiar dac` nu unul care s` se ridice la
în`l]imea jinduit` de domnul Baudrillard. O consemneaz` cercet`tori one[ti ca Richard
Gilman-Opalsky sau Richard Andrew Hall. Stau, printre altele, m`rturie cele 40-43 de
cadavre sustrase din Spitalul Jude]ean, arse la crematoriul din Bucure[ti, cenu[a fiind
aruncat` într-un canal de scurgere. Stranie, tulbure r`mâne [i împrejurarea în care un
num`r de mor]i în revolu]ie au fost înhuma]i într-o groap` comun` din Cimitirul Eroilor,
pe furi[, în 27-28 decembrie 1989, deci dup` c`derea regimului, pentru ca s` fie descoperi]i
abia în 14-15 ianuarie 1990.

B

orizont

www.revistaorizont.ro

19

PIC~TURA
CUCUT~
pic`tura DE
de cucut`

DESPRE
GLORIE
(II)
PAUL EUGEN BANCIU
Când ani de zile am avut imaginea
s`r`ciei, a micilor bucurii pe care ]i le poate
oferi cump`rarea unor aparate tehnice, care
s` te aduc` în rând cu lumea, tr`iam o ciudat`
strângere de inim` când vedeam reac]ii de
meschin`rie la generozitatea mea, un om
indiferent la bani, doar cât s` n-ajung` f`r`
o le]caie. Când [tiam c` bun` parte dintre
femeile acelea, bibliotecare, aveau so]ii
bolnavi sau pensionari [i duceau în spate o
familie, nu puteam ca azi s` m` mai simt
important doar pentru c` eram invitat la
osp`]ul unui patron, al unui om pentru care
banii nu reprezint` o problem`.
m tr`it al`turi de ceilal]i
umilin]a unor salarii mizere
în compara]ie cu al]ii, a
unei vie]i dus` pu]in peste
minimumul necesar. Am f`cut fa]` unei
indiferen]e crescânde fa]` de actul cultural,
fa]` de carte, fa]` de arti[ti [i scriitori, fiind
privit de c`tre cei dinafar` ca un om ajuns
"ca singurul scriitor boss", cum scria o
gazet`ri]` într-un ziar. To]i credeau, [i înc`
mai e valabil` aceast` cutum`, c` dup`
cincisprezece c`r]i [i vreo treisprezece premii
literare, a[ avea în cont sume exorbitante,
asta din '90 încoace, [tiind c` pân` atunci
îmi cump`rasem din onorarii un apartament,
o caban` la munte [i f`cusem [i o croazier`
de o lun` pe Mediterana. Bucurii banale
acum pentru un director economic în probe
la o firm` româno-german`, care încaseaz`
7500 de euro pe lun`, o zecime din bugetul
pe care-l aveam pentru întregul personal
pe lun`, cu toate d`rile aferente.
S` fii director în cultur` e un fel de
medalie pe care o prime[ti al`turi de o
diplom`, f`r` s` ]i se asigure decât locul
de veci [i o grup` de solda]i la mormânt. E
o cinste sa fii s`rac, dar cu hainele curate,
dr`muindu-]i numai tu [tii cum bugetul în
a[a fel ca pân` la urm` s` r`mâi cu fruntea
sus, s` la[i impresia unui om împ`cat cu
lumea. Când [tii c` ]i-ai pierdut aproape
dou`zeci de ani din via]` suportând tot felul
de amenin]`ri [i de intrigi [i umilin]e doar
pentru a-]i p`stra acest bun câ[tigat printrun concurs corect, s` po]i r`mâne în acela[i
mediu în loc s` te bucuri de ceva dup` c`r]ile
pe care le-ai scris, m`car de libertate
sufleteasc` [i de o recunoa[tere a valorii,
î]i vine s` dai totul pe apa sâmbetei [i s`
încerci s` o iei de la cap`t altundeva.
Am încercat s` fiu cât mai constant în
tot ceea ce am întreprins, de[i m-am ambalat
peste puterile mele uneori, pentru ni[te
scopuri minore, pentru a aduce în prim plan
imaginea unei institu]ii b`tute de Dumnezeu.
Nu eram f`cut pentru a[a ceva, dar recunosc
acum c` m-am sim]it cel pu]in util, încercând
s` aduc alinare acolo unde nu mai era
speran]`. Nu sunt un lupt`tor prea versat,
cum e nevoie în ziua de azi. Nu [tiu face
compromisuri, dar mai grav, dup` ani, am
început s` m` simt în apele mele, f`r`
preten]ii prea mari, [tiind c` sunt înconjurat
de c`r]i, ca un pictor pus custode peste o
galerie de art`. Era lumea mea. Dar am asistat
în decursul anilor acelora la deteriorarea
complet` a statutului institu]iilor de acest
fel, atât în ochii ministerului de resort, cât
[i a oficialilor locali. Eram un sihastru ce
propov`duia credin]a într-un Dumnezeu
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unic, în fa]a unei mase de atei.
Vine o genera]ie de atei, a[a cum a fost
[i cea de pân` la mine, ce crede în bani, în
afaceri, în binele personal, f`r` s` mai ]in`
seama de promiscuitatea peste care vor fi
[efi. O genera]ie care va vopsi un perete,
va cump`ra rafturi noi, va cere bani pentru
orice hârtie xeroxat`, pentru orice bibliografie f`cut` la cerere, dar se va lupta s`
ob]in` salarii cât mai mari. O genera]ie de
serviciu, cu [coli aproximative [i masterate
ce sun` pompos, dar vide ca valoare, care
nu va citi nici titlurile c`r]ilor pe care le va
cump`ra, necum s` mai aib` vreo imagine
coerent` despre structurarea valorilor [i
deteriorarea lor în timp. O genera]ie cu o
cultur` f`cut` prin liceu, dornic` s` parvin`
politic [i social, aflat` într-o permanent`
gâlceav` cu personalul din subordine, pe
care va [ti s`-l umileasc` [i s`-l pun` s`
munceasc` f`r` menajamente, pentru c`
înainte de toate va crede în statutul func]iei
[i-o va în]elege ca fiind egal` cu cea din
oricare loc. Între directorul din cultur` [i
patronul de firm` nu va mai fi nicio diferen]`.
Vor fi prieteni. Va [ti cum s` profite, chiar
umilindu-se, de pe urma rela]iei lor. Va c`uta
s` intre pe sub pielea puterii, s` o poat`
tr`da la nevoie, pentru a îmbr`ca haina altei
puteri. {i tot nu va fi mul]umit. Oamenii
din subordine nu-i vor mai fi colegi, nu-i
vor mai fi apropia]i suflete[te [i nu va avea
nici un fel de în]elegere pentru ei.
Dac` binele personal îl poate a[eza în
rândul clasei de mijloc, pe care el o va vedea
drept cea mai de sus clas`, va fi mul]umit,
[i va vrea mai mult, a[a c` n-o s`-[i iroseasc`
anii încercând s` reziste în acela[i post, ci
va parveni spre structurile de mai sus, spre
profituri personale mai mari, de[teptânduse curând c` o func]ie în cultur`, chiar [i
de conducere, e pentru oameni cu handicap. A[a îi va privi [i pe creatori, ca pe ni[te
inadaptabili, ni[te învin[i de soart` datorit`
unor tare biologice sau mentale, care-i fac
inutili mersului înainte ai lumii, buni s`
reziste în condi]ii de ev mediu, înc`lzinduse iarna cu lemne în chiar buricul târgului,
când cea mai nevoia[` dintre firme are termopane [i aeroterme [i vitrine de sticl` groas`.
oliticul, oprit la poarta
institu]iei vreme de optsprezece ani, va invada din
nou spa]iul, distorsionând
rela]iile dintre oameni, peste care va trona,
ca un rege adev`rat, [i nu doar ca un personaj
de roman, noul director. Încolo merge lumea
[i eu am ]inut-o pe loc. Încolo merg rela]iile
dintre oameni pe care eu i-am a[ezat în rândul
semenilor apropia]i, f`r` s` fac vreo diferen]`
între mine [i ei, decât în statul de func]iuni,
[i aceea datorat` nivelului lor de studii. Ce
inginer renun]` la 2000 de lei pentru a mai
veni pe 700, dac` nu e dat de undeva afar`?
Ce absolvent de facultate umanist` mai vrea
s` se încurce cu titluri de c`r]i [i autori, pe
diverse domenii, dac` nu are un handicap
care-l face inutilizabil în înv`]`mânt? Medicii
nu se fac bibliotecari, iar cei cu studii de
biblioteconomie î[i fac rela]ii s` se aciueze
pe la vreo gazet` sau post de radio [i
televiziune, s` câ[tige mai mult.
Lumea bibliotecii e una aparte chiar în
rândul institu]iilor din cultur`. E [i
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patrimoniu, ca muzeele, dar nu are doctori
în istorie sau filologie. Aceia merg la
institutele de cercetare, unde au salarii mai
mari, la nivelul gradului pe care l-au ob]inut,
[i cu mult timp liber. Nu e nici libr`rie, cu
vânz`tori de carte privatiza]i, care [tiu cum
s` fac` reclam` produselor puse în vânzare.
Nu e nici institu]ie de spectacol, de[i încearc`
s` atrag` oamenii la mici întruniri culturale
ce au în centrul lor personalit`]i culturale
din ]ar`, ori vernisaje, ori seri de poezie,
ori saloane de carte ale editurilor din ora[
sau din zon`. Nu e nici editur`, pentru c`
toate c`r]ile tip`rite sub egida ei sunt distribuite gratis, pe baz` de list` cu semn`turi,
fiind subven]ionate de la bugetul de stat.

Nu e nici institut de cercetare, pentru c`
de zona patrimoniului de carte se ocup` doar
doi, trei oameni, vizita]i într-un an de al]i
doi, trei cititori.
lume spre care cet`]eanul
de rând prive[te cu condescenden]`,
chiar
[i
atunci când în jurul numelui institu]iei se face vâlv` pentru evenimentele culturale pe care le propune. Soarta
acestor institu]ii st` sub un semn mare de
întrebare: sunt sanatorii pentru memoria
întârziat` a lumii sau pentru oamenii care
lucreaz` în ele? Mai au ele acela[i statut
ca în secolul trecut, sau trebuie regândit totul
într-o ]ar` a s`r`ciei [i a contrastelor
incredibile dintre mas` [i ale[i? E lumea
culturii una bolnav`, expirat`, când totul
se rezum` la câteva dvd-uri, prin care po]i
ajunge s` cuno[ti mai multe decât în trei
rafturi de c`r]i?

O

JURNAL
DE
FAMILIE
PIA BRÎNZEU
1912. Bunica se gânde[te cu drag la copil`ria ei din S`lcud. S-a n`scut
3 octombrie 1912
într-un sat mic, lâng` Blaj, pe Târnave. Îi e dor de [coala mititic` de acolo [i de biserica
frumoas`, unde tat`l ei era preot. Se duceau împreun` la slujba de diminea]` [i o ]inea
strâns de mâna ei firav` ca s`-i dea încredere. Dup` ce so]ia lui murise, r`m`sese singur
cu cei trei copii. Cei doi b`ie]i erau vrednici, dar fata era prea sl`bu]`. Oare va cre[te
mare? Oare va rezista în lumea asta complicat` [i rea?
A dus-o odat` [i la Bucerdea Grânoas`, acolo unde tr`ise mama lui, Gheorghina
Trifu. A murit [i ea, a murit [i fratele ei, un om mai ciudat, dar plin de ambi]ii. {i-a
schimbat numele din Trifu în Maiorescu, fiind ei rud` dup` bunica lor cu Petru Maior,
[i a plecat în lume. El, Daniil Nicoar`, nu va pleca niciunde [i nici nu î[i va schimba
numele vreodat`, oricât de importante ar fi rudele str`mo[ilor. Doar ea, micu]a Emilia,
o va face când se va m`rita.
A[a s-a [i întâmplat. A devenit Emilia Brînzeu în 1908. Asta dup` ce tat`l ei a
murit [i, orfan` de ambii p`rin]i, a ajuns la Vulcan, la fratele Emil. El a crescut-o din
câ[tigurile lui de tâmplar priceput [i aici l-a cunoscut pe viitorul ei so].
Acum îl a[teapt` cu ner`bdare. Au deja doi copii, dar el e mereu pe drumuri. Acum
trei ani, în vara lui 1909, a participat la un congres pentru unirea bisericilor [i s-a dus
pân` la Velehard, în Moravia. Alteori a plecat la Blaj sau la Oradea, la Budapesta sau
la Bucure[ti, pentru a-[i face rela]ii [i a intra în politic`. De parte româneasc`, desigur,
c`ci prea e stirpe de na]ionali[ti greco-catolici. Nu va sfâr[i bine, îi repet` bunica mereu,
dar nu se astâmp`r`. De ce n-a sosit înc` de la Bucure[ti? Nu l-or fi arestat cumva
ungurii pe drum? De fapt s-a dus s`-l felicite pe v`rul Trifu, adic` pe Titu Maiorescu,
mutat acum de la Externe la Justi]ie. Dar caut` [i subven]ii pentru casa parohial` din
Vulcan. A auzit de la episcopi c` Bucure[tiul d` ajutoare pentru nevoile culturale ale
românilor din Ardeal. Cu liceul ortodox din Bra[ov au stabilit o conven]ie diplomatic`,
iar Sibiul prime[te ajutoare masive. De ce nu ar primi bani [i greco-catolicii din localit`]i
mai mici, dac` un ministru ca Titu Liviu ar pune o vorb` bun`?
În sfâr[it, dup` dou` ore de întârziere, ajunge [i bunicul acas`. E obosit [i nu prea
pare în apele lui. Nu zâmbe[te deloc "Cum a fost, Nicule?", întreab` bunica. "Nicicum",
r`spunde p`rintele cu glasul stins. "Nu i-am putut spune nimic. Nici m`car n-a vrut s`
m` primeasc`. Dar nu m` las. Voi face ca [i pân` acum. Voi mai lua un împrumut de
la banca din Media[, chiar dac` trebuie s` vin iar`[i pe tren cu avansul de 30.000 lei
cusu]i în hain`. Nu m` tem de ho]i, m` tem doar c` nu voi putea strânge banii de la
credincio[i. Cu to]ii admir` ideea, laud` cl`direa [i le place c` va fi modern`, cu baie,
dar nu vor deloc s` contribuie financiar. {i atunci cum vom reu[i s` pl`tim datoriile?"
Post Scriptum. Profesorul Vasile Fr`]il`, rud` cu mine prin aceast` încregatur`
ardeleneasc`, m` sf`tuie[te s` citesc "Jurnalul" lui Timotei Cipariu. Acolo descop`r c`
str`bunica bunicii era sor` cu bunica autorului. Ca s` vezi!
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SUSPECTUL
OLANDEZ
RADU PAVEL GHEO
În ultimii ani în România au ap`rut mai
multe c`r]i bazate pe dosarele de Securitate
ale autorilor, de la – s` zicem – Acas` se
vorbe[te în [oapt` a lui Stelian T`nase pîn`
la Eu, fiul lor. Dosar de Securitate, ambele
devenite lucr`ri de referin]` pentru cei
interesa]i de istoria recent` [i de practicile
represive ale statului totalitar. Aceste volume,
ca [i altele asemenea lor, dezv`luie o parte
terifiant` [i sordid` a unui regim pe care
doar amnezicii l-ar putea regreta.
nul trecut Editura Trei a
publicat o carte din aceea[i
categorie, îns` cu ni[te
caracteristici aparte. În
primul rînd e vorba de o traducere din neerlandez`: volumul îi apar]ine lui Jan Willem
Bos, fost student [i lector universitar la Bucure[ti în anii comunismului, azi traduc`tor
al scriitorilor români în neerlandez`. Cartea,
publicat` ini]ial în Olanda, a ap`rut cu titlul
"Suspect". Dosarul meu de la Securitate.
A[adar, pornind de la dosarul ob]inut de
Jan Willem Bos în anul 2007 de la CNSAS,
cartea dezv`luie mecanismele de supraveghere [i control ale str`inilor afla]i în România. Iar cei care î[i imagineaz` c` în
asemenea cazuri se pot vedea la lucru elita
contrainforma]iilor [i supercreierele Securit`]ii vor avea o imens` dezam`gire.
Unul din lucrurile pe care le remarc`
autorul imediat ce î[i consult` dosarul – de
fapt dosarele, fiindc` descoper` dou`-trei
dosare diferite pe numele lui – e acela c`
angaja]ii Securit`]ii nu fuseser` în stare decît
rareori s`-i scrie numele corect. Pe coperta
unuia din dosare apare ca "Boss Willem
Jan", pe a altuia, "Boss Jan-Wilhelm", iar
în alte locuri g`se[te [i varianta "Ian Willem
Bos". Pe aproape, dar niciodat` corect!
"M-am considerat norocos c` “oamenii de
la CNSAS‘ au reu[it s` le depisteze în
arhiv`", spune, pe bun` dreptate, urm`ritul.
În al doilea rînd m`rturiile [i dosarul
s`u confirm` înc` o dat` cît de steril` [i,
adesea, stupid` era o mare parte din
activitatea Securit`]ii. Din tot ce poveste[te
[i reproduce autorul, ai mereu senza]ia c`
desf`[urarea de for]e securistice e nu doar
exagerat`, ci chiar complet inutil`. Bos e
urm`rit de Securitate pentru c` e cet`]ean
str`in, deci dubios prin defini]ie, ca în bancul
acela stupid cu insul care-[i bate nevasta
doar fiindc` trebuie s` fi f`cut ea ceva. A[a
c` organele de stat declan[eaz` urm`rirea
olandezului, recruteaz` un informator dintre
prietenii s`i români [i îi deschid un dosar
de urm`rire informativ`.
A[a [i începe povestea lui Jan Willem
Bos: cu rememorarea întîlnirii cu prietenul
s`u, devenit informator, pe care îl nume[te
aici "Doru". Relatat` cu economie [i re]inere,
ea impresioneaz` tocmai prin firescul ei
uman. Imediat dup` ce e abordat de
Securitate, Doru vine la prietenul lui [i îi
poveste[te ce i s-a întîmplat. Cei doi stabilesc
de comun acord ce s` spun` [i ce s` nu spun`
Doru organelor statului, astfel încît nici unul
din ei s` nu fie pus în pericol. {i a[a se [i
întîmpl`: rapoartele benigne ale lui Doru
îi confirm` buna-credin]` (dac` putem vorbi
de bun`-credin]` în raport cu Securitatea),
f`r` a-l afecta pe prietenul s`u.
Doar c` lucrurile nu se opresc aici. {i
tocmai asta m-a atras la povestea lui Jan
Willem Bos – felul cum reu[e[te s` prezinte
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un caz aparent banal, devoalînd încetul cu
încetul logica absurd` a securi[tilor, care
ar p`rea penibil` dac` n-ar fi provocat atîtea
suferin]e. Ca unul trecut printr-o istorie
similar`, am în]eles bine absurditatea implicit` a sistemului în ansamblul s`u. O
suspiciune vag` – fie [i nefondat` – ducea
la punerea sub urm`rire a oricui, iar ulterior punerea sub urm`rire devenea o dovad`
în sine a vinov`]iei, c`ci Securitatea (la fel
ca Partidul) nu gre[ea niciodat`. Doar c`
lucrurile st`teau tocmai pe dos, iar Bos o
dovede[te sistematic, din mai multe perspective.
Exist` un capitol în care e prezentat`,
într-o form` concis` [i clar`, o scurt` istorie
a Securit`]ii, a Partidului Comunist Român
[i a cenzurii în România. Crime, abuzuri,
injusti]ie, toate concur` la crearea statului
comunist [i a sistemului ce a umilit decenii
în [ir un popor. Dup` aceast` punere în scen`
(necesar` nu doar pentru cititorul olandez,
ci – ast`zi – [i pentru mul]i români), J.W.
Bos relateaz` cele trei perioade petrecute
de el în România [i, în paralel, felul în care
sînt oglindite în dosarele Securit`]ii: finalul
anilor 1970, cînd traiul în România pare
înc` acceptabil, perioada de lipsuri crunte
din 1982-1983, pe care le simte [i el din
plin, [i o vizit` de dou` s`pt`mîni la
Bucure[ti, în martie 1989, care ajunge s`
constituie partea cea mai voluminoas` a
dosarului s`u. E [i normal: în 1989 paranoia organelor de Securitate sporise odat`
cu cea a liderului suprem, iar Bos se întîlne[te
cu scriitori afla]i pe lista neagr` a regimului:
Mircea Dinescu [i Dan De[liu.
În final, pentru crearea unei imagini cît
mai rotunde, autorul include cîteva anexe:
o scrisoare adresat` de Mircea Dinescu
pre[edintelui U.S.R. din 1989, D. R. Popescu,
un articol al s`u despre Dinescu, ap`rut în
Olanda, o scrisoare comentat` a lui Dan
De[liu c`tre Nicolae Ceau[escu, un poem
al Anei Blandiana din 1989, laolalt` cu
decodarea lui, precum [i un set de bancuri
române[ti din România ceau[ist`. Cum
spuneam, o imagine rotund` a unei epoci
cenu[ii [i triste.
nii s-ar putea s` fie [oca]i
de inconsecven]ele [i erorile
sistematice ale func]ionarilor Securit`]ii. Transcrierea gre[it` a numelui lui Bos e cea mai mic`
dintre ele. Uneori securi[tii identific` gre[it
persoanele din fotografiile pe care le fac,
alteori încurc` datele, informa]iile, institu]iile.
Cînd încep s`-i supravegheze coresponden]a
olandezului, nu g`sesc traduc`tori competen]i din neerlandez`. Dar cel mai penibil
pare efortul dispropor]ionat, imensa desf`[urare de for]e a acestei institu]ii: se screme
muntele ca s` nasc` un [oricel. Iat`, de
exemplu, o mostr` dintr-una din ac]iunile
de filaj ale securi[tilor: "De la c`min BOB"
(numele conspirativ dat lui Bos) "a plecat
la ora 11.00 [i cu tramvaiul 14 a c`l`torit
pîn` la sta]ia Basarab unde a coborît [i pe
jos s-a deplasat în str. Luteran` unde a intrat
la Agen]ia Publicom, ora 11.20. Dup` 10'
a plecat de aici [i a mers la o libr`rie de pe
Cal. Victoriei... dup` care a plecat pîn` în
pia]a Amzei. Aici a cump`rat cafea, apoi a
mers pe jos la libr`ria Mihail Sadoveanu,
ora fiind 11.50..." [i a[a mai departe. "Suspect", cum spune autorul.
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Cel care a f`cut filajul [i a scris acele
rînduri î[i rumeg`, probabil, pensia gras`
pe undeva, cu con[tiin]a c` [i-a slujit patria.
Iar asemeni lui mai sînt mii, zeci de mii.
Dar nu, nici unul din ei nu [i-au slujit m`car
o clip` patria ori poporul, chiar dac` to]i
rosteau vorbele astea mari. Din cartea lui
Bos reiese clar c`, atunci cînd nu era pur [i
simplu malefic`, Securitatea era incompetent` [i inutil`. Sau, dac` va fi avut vreo
utilitate, e una neinten]ionat`. Gra]ie

urm`ritorilor s`i din acei ani, Jan Willem
Bos [i-a recuperat o bucat` de trecut: detalii
uitate, fotografii necunoscute, întîmpl`ri
reînviate de paginile din dosar. Altfel,
suspectul olandez, care i-a tradus în
neerlandez` pe Urmuz, Mircea C`rt`rescu,
Sorin Titel, Ana Blandiana, Marin Sorescu
etc., a f`cut mai multe servicii culturii române
[i României în general decît toat` liota de
"organe" ale Securit`]ii. {i, pe deasupra, a
mîncat [i salam cu soia.

JURNAL DIN ANII CRIZEI
ROBERT {ERBAN
Miercuri, 26 ianuarie 2014
Îl privesc pe fiu-meu, îi fac cu ochiul
[i îl întreb:
-Tudor, pot s` te pup mult, mult, mult?
-Nu...
- De ce nu?!
- Fiindc` am închis magazinul.
Vineri, 31 ianuarie 2014
Înregistrez un "Piper pe limb`" cu {tefan
Câl]ia [i Matei Câl]ia. Matei, curatorul
devotat [i profesionist al operei tat`lui s`u.
Pe parcursul dialogului simt cum pictorul
Câl]ia m` seduce cu vorbele sale pline de
saft, de c`ldur`, de bun`tate, de bun-sim].
Chiar [i dup` atâ]ia ani de televiziune, riscul
s` cad în capcana admira]iei fa]` de un
interlocutor, iat`, apare. Riscuri, adic` s`
r`mân f`r` replic`, f`r` întrebare, f`r` grai.
De[i a[a a[ mai t`cea… Când poveste[te
cum din satul s`u natal comuni[tii au t`iat,
prin anii '50, cei 12 stejari în jurul c`rora
oamenii se adunau la s`rb`tori, domnului
Câl]ia i se umezesc ochii. Schimb vorba
ca s` nu mi se întâmple acela[i lucru [i citesc
un pasaj din "{apte pove[ti cu {tefan Câl]ia",
o carte-obiect regizat` de Matei [i ap`rut`
recent. Cuvintele tat`lui: "Când se a[eza o
cruce undeva, acel undeva nu era un loc
întâmpl`tor – era un Loc. Era acolo unde
caii oboseau, unde omul oprea c`ru]a. Locul
din care, umblând de o parte [i de alta a
acestor dealuri, cuprindeai totul. Aici g`seai,
poate, un izvor [i era firesc s` te a[ezi, s`
te odihne[ti [i totodat` s` prive[ti. Aici a[ezau
crucea, aici se opreau to]i. Deci chiar atunci
când umblai singur, aici te întâlneai cu to]i
cei dinaintea ta. {i aici î]i l`sai gândurile.
Crucea nu era, ca acum, amintirea unui
accident, a unui r`u. Pentru cre[tin, crucea
era semnul Învierii, deci al bucuriei de a
nu fi singur, de a fi cu Dumnezeu. Conota]iile
ei erau, mereu, pozitive."
Sâmb`t`, 1 februarie 2014
Tudor a deschis "magazinul", dar...
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Acum pot s` te pup?
Nu!
De ce?
E scump.

Duminic`, 2 februarie 2014
Citesc cu mare poft` [i, deseori, în
hohote de râs, "Scriitor în comunism",
cartea lui {tefan Agopian, care îmi înt`re[te
gândul c`, departe de a fi cea mai bun`,
lumea scriitorilor este cea mai frumoas`.
{i, prin ochii lui Agop, doldora de umor
[i de personaje formidabile! {tefan Agopian
– unul dintre ele.
Mar]i, 4 februarie 2014
Ce o fi fost mai întâi: albu[ul sau g`lbenu[ul?
Sâmb`t`, 8 februarie 2014
Tudor, la raionul "pesc`rie" de la Real,
în fa]a acvariului în care stau pe[tii, c`tre
sor`-sa: Crina, de ce stau pe[tii `[tia în
ap`, sunt murdari?
Duminic`, 9 februarie 2014
Îmi înfrâng..., naiba [tie ce, [i m` uit
la "Piper". Una dintre foarte pu]inele emisiuni pe care le v`d. Nu din cauza déjavu-ului, ci fiindc` tot nu m` pot obi[nui
cu personajul care sunt pe sticl`. A[a c`
încerc s` m` ignor [i s` m` uit la {tefan
Câl]ia [i la fiul s`u, Matei. Vr`jitorul [i
ucenicul s`u.
Luni, 10 februarie 2014
Fix trei ani de când am reintrat în presa
de cotidian. On-line. 24 din 24. Mult` vitez`, pu]in` creativitate. Multe poze, tot mai
pu]in text. Mult consum nervos, destul
de rare bucurii. Jurnalistica în on-line
seam`n` cu o alergare pe 100 de metri:
nu vezi peisajul, nu prea î]i dai seama nici
ce e cu tine, important e s` ajungi la finish în timpul cel mai scurt, ]inând în din]i
o bomb`: titlul.
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PORTRETUL
TAT~LUI
ABSENT
ADRIANA CÂRCU
Am 4 ani. Sunt culcat` cu fa]a la perete,
în patul de la tanti Domnica. Tata st` aplecat
deasupra mea. Simt c` m` prive[te [i ]in
ochii închi[i, pentru c` nu [tiu ce s` fac. A
plecat când aveam 8 luni. L-am v`zut de
vreo dou` sau trei ori în via]a mea con[tient`.
Îl cunosc mai mult din pove[ti. {i a[a cum
se întâmpla prin anii '50, pove[tile despre
el nu sunt frumoase. Tata a l`sat-o pe mama
s`-l a[tepte o noapte întreag` de revelion,
gata îmbr`cat` în rochia ei neagr` [i cu perlele la gât. I-a spus, ca într-o anecdot`, c` se
duce dup` ]ig`ri [i s-a întors de-abia pe 3
ianuarie, beat mort. Tata ducea femei în
cabina camionului, femei care trebuiau s`-i
pl`teasc` infidelit`]ile cu podoaba capilar`
sau cu vreun ochi învine]it, ori de câte ori
erau aflate acolo. Aud c` m-a uitat odat`
în z`pad`, dup` ca s-a b`tut bine cu vatmanul
în sta]ia din Pia]a Crucii [i l-au dus de acolo
cu salvarea. Acum st` aplecat deasupra mea
[i parc` a[teapt`. Simt c` ar trebui s` r`spund
în vreun fel acestei afec]iuni mocnite, dar
nu [tiu cum. Odat`, într-o iarn`, m-a dus
cu sania la o iubit` de-a lui, o femeie mare,
cu p`r mult [i cu un zâmbet larg. Am stat
singur` într-o camer` pe o canapea ro[ie,
cu poala plin` de batoane de ciocolat`, pân`
ei au f`cut nu[tiuce.
rivirea lui e amuzat` [i
cercet`toare [i are mereu o
scobitoare în col]ul gurii, pe
care o tot mut` nervos de colocolo. Tata are p`rul ondulat, dat cu briantin`
[i o must`cioar` [ic. E smead, înalt [i slab
cu mâini frumoase [i abile, iar când nu
vorbe[te, mu[chii maxilarului i se contract`
dup` un ritm numai de el [tiut. Când vorbe[te
cu mine e stânjenit, o stânjeneal` pe care
[i-o ascunde sub tot felul de glume pe care
nu le în]eleg. Are voce pl`cut`. E b`rb`tos,
dar undeva îi simt o moliciune. Poate c`
moliciunea aia sunt chiar eu. Tata era spiritual [i juc`u[, dar se înfuria repede. Îi pl`cea
s` danseze. La restaurant b`tea ritmul muzicii
pe genunchi. Odat` s-a îmbr`cat în femeie,
alt`dat` a str`b`tut toat` curtea cu mama
în spate. Odat` a f`râmi]at un scaun, doar
pentru c` supa nu era cald`.
S-au luat din dragoste. Sora lui spunea
c` radiau atâta iubire încât umpleau cu ea
orice înc`pere. Spunea c` sem`nau. Au stat
împreun` trei ani. Trei ani de extaz [i
disperare. Când mama n-a mai [tiut cu el,
l-a p`r`sit. A fugit cu mine la tanti Domnica
[i a stat acolo o s`pt`mân`, plâng`nd întins`
în pat [i strângând la piept un caiet cu versuri
pe care i le scrisese cândva - în timp ce el
plângea în strad`. Au întrebat-o de trei ori
dac` s`-l lase în`untru [i ea de trei ori a
r`spuns: Nu! Mai încoace, când încercam
s`-l reconstitui din amintirile ei, mama
spunea c` l-a a[teptat mereu. {i dup` ce se
m`ritase din nou. Îmi povestea, pe cât îi
permitea sfiala, despre nop]i nebune de iubire
[i despre b`t`i. Despre c`l`torii romantice
cu camionul [i despre baluri cu gelozii [i
confetti. Spunea c` tata era atât de fermec`tor
la vorb` [i la chip, încât a tr`it mereu cu
spaima c`-l va pierde.
Odat`, dup` ce ne-am mutat în Pia]a
Maria, l-am aflat a[teptându-m` în holul
autoservirii, unde mergeam din când în când
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dup` cump`r`turi. Aveam nou` ani. M` mir
[i azi cât o fi a[teptat acolo. Am fost la fel
de stânjeni]i ca întotdeauna.
-a întrebat ce fac [i mia dat acelea[i batoane de
ciocolat` cu nugat. Numi amintesc s` ne fi
îmbr`]i[at. Mai târziu am început s` merg
la Severin, la mama Stela, sora lui, unde
venea din când în când s` m` vad`. De acolo
nu-mi amintesc nimic. Am doar o poz` în
care st`m împreun` în fa]a casei. Eu, într-o
rochie nou`-nou]` de georgette, cu piciorul
drept întins în fa]` (pesemne de mândrie),
el, într-o c`ma[` în carouri, [ezând pe trepte
[i privind în obiectiv cu capul înclinat. Nu-mi
amintesc decât c` în vara aceea ne-am dus
la ]ar`, la bunici, unde era un neam întreg
de oameni iubitori. Doar el m` f`cea s` fiu
stingher`. Acolo, la c`minul cultural, la un
spectacol, mi-a spus s` ascult atent un cântec
numit geamparale. Acum era cu alt` femeie.
Una mai blond`, mai îndesat`, care nu
zâmbea deloc. To]i îi spuneau "nem]oaica".
Dup` o vreme am auzit c` lucra ca [ofer
pe [antierul termocentralei de la Rovinari.
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Mai apoi am aflat c` l-au dat afar` [i de
acolo pentru c` b`use.
Pe tata l-am v`zut ultima data când
aveam 18 ani, într-o iarn` când am vizitat-o
pe mama Stela împreun` cu prietenul meu,
Paul. A venit [i am stat to]i la mas`. F`cea
acelea[i glume de neîn]eles. Când a plecat
m-a îmbr`]i[at [i mi-a spus c` vine a doua
zi s`-mi aduc` o sut` de lei. Nu mai [tiu
dac` am întârziat inten]ionat, dar seara, când
ne-am întors din ora[, era în sta]ia de vizavi,
a[teptând autobuzul. M-am f`cut c` nu-l

v`d [i am luat-o repede spre cas`.
În anul trei de facultate, o prieten`, care
avea rude la Severin, m-a întrebat dac` [tiam
c` murise. Nu [tiam. M-au încercat sentimente contradictorii atunci: moartea mi-l
apropiase într-un fel. Din motive de nep`truns, mama Stela mi-a ascuns moartea lui.
Mai târziu i-am repro[at t`cerea, dar de atunci
m` întreb mereu ce a[ fi f`cut dac` aflam
la timp. Mul]i ani mai târziu am aflat de la
tanti Ani[oara, c` tata a murit pe o banc`,
în parc. Avea 50 de ani.

PASEISME TONICE
CLAUDIU T. ARIE{AN

(I) O premier` în colec]ia "Biblioteca medieval`" este edi]ia
bilingv` român`-arab` din Ibn Tufayl (Abentofal), Hayy bin yakzâl
sau Din tainele în]elepciunii r`s`ritene, traducere, introducere,
note de George Grigore, Editura Polirom, Ia[i, 2013, 208 p. Tradi]ia
sus]ine c` autorul de veac XII, cunoscut [i sub numele latinizat
de Abubacer, ar fi compus peste [apte mii de versuri, un tratat
filozofic despre suflet [i altul [tiin]ific cu profil medical. Editorii
crediteaz` scrierea de fa]`, unica r`mas` de la el, drept o "capodoper`
beletristic`, filozofic` [i mistic` a culturii arabe", care "încearc`
o armonizare între filozofia greac` [i religia islamic`", pornind
de la parabola robinson-crusoesc` a unui ins ce cre[te [i evolueaz`
spiritual singur pe o insul` pustie.
Redactat` contra r`t`cirilor eretice ale vremii, cartea ce posed`
o aur` de alert` delicate]e a min]ii [i sim]irii face s` sclipeasc`
în fa]a cititorilor "câteva din luminile tainei tainelor", a[ternând
totu[i asupra misterelor descoperite – ca în poezia blagian` –
"un v`l sub]ire, un acoper`mânt delicat, care se va l`sa iute str`puns
de cel vrednic, dar care se va îndesi dinaintea celui ce nu merit`
s`-l str`pung`, s` treac` dincolo de el", cum declam` în nuan]e
profetice eleganta frazare a misticului arab c`tre finalul apologului
s`u absolut remarcabil. O binevenit` fereastr` c`tre o lume intelectual` a Levantului clasic ce a prezervat [i filtrat creator mai bine
decât mul]i europeni ai epocii valorile neasemuitei antichit`]i grecolatine.
(II) Alt` colec]ie, coordonat` de Vasile Adrian Carab` cu
similar` prestan]` editorial` [i constan]` calitativ`, "Byzantium",
ne ofer` monografia lui Dominique Barbe, Irina, împ`ratul Bizan]ului, traducere de Ioan Doru Brana, prefa]` de Sebastian-Alexandru
Nazâru, Editura Nemira, Bucure[ti, 2013, 447 p. Absolvent sorbonez
ce pred` în Noua Caledonie medievistic` [i materii conexe, autorul
a publicat ini]ial în 1990 Irène de Byzance: la femme empereur,
reeditând în 2006 o variant` îmbun`t`]it` ce caut` s` l`mureasc`
polemicile violente ce sugereaz` când o elegant` atenian` aristocrat` a spiritului ortodox ce a restaurat în veacul al VIII-lea,
într-un Constantinopol sfâ[iat de schisme, Dreapta Credin]` iconodul`, când o infam` autocrat` ahtiat` dup` puterea de bazileu [i
în stare de orice abuz (inclusiv depunerea din rang [i orbirea fiului

ei natural Constantin al VI-lea Porfirogenetul) pentru a o p`stra,
când candidat` la sfin]enie universal`, când monstra]iune politic` abuziv`.
R`mâne, oricum, prima femeie împ`rat din istorie, poate cu
excep]ia anterioar` cu peste dou` milenii, ce confirm` doar regula,
a reginei Hat[epsut din a XVIII-a dinastie a Egiptului faraonic.
Atestând c` adev`rul istoric este, ca de obicei, la mijloc [i invocând
absen]a documentelor referen]iale de baz` cu privire la mult controversatul personaj, autorul propune un eseu biografic spre a evita
c`derea în romanesc [i roman]at. Oricum, Orientul ortodox o
venereaz` ca pe o nou` Sf. Elena, fiindc` a reinstaurat definitiv
cultul icoanelor în Biseric`, iar Occidentul a uitat-o aproape complet,
motiv pentru care acest demers recuperator este mai mult decât
oportun.

(III) O tem` la care subscriu cu tot entuziasmul este cea cuprins`
în elegantul volum editat de Doina Mo], Valorile Olimpismului,
Editura Brumar, Timi[oara, 2013, 135 p. Distinsa Maestr` a Sportului ce întreprinde, cu acurate]e [i farmec narativ, un succint
istoric al Jocurilor Olimpice din grecitate [i pân` în prezent propune
un veritabil model umanist [i paideic prin demersul de fa]`. Kalokagathia elin`, îmbinarea armonioas` dintre un trup frumos [i tonifiat
cu un suflet bun, educat [i nobil, chiar [i în varianta mai agrest`
a latinilor cu mens sana in corpore sano ar trebui s` figureze în
toate programele [colare [i academice ca idealuri inconturnabile
de umanitate optimizat`.
{i cine ar fi mai potrivit pentru acest demers integrator decât
"profesorul de Olimpism", sportivul cultivat sau educatorul vivace
ce "promoveaz` respectul suprem pentru valoare [i adev`r", cultivând o iubire de aproapele "pe care vrei mai degrab` s`-l dep`[e[ti
decât s`-l învingi, dar spre care te îndrep]i plin de stim` [i loialitate",
cum g`sim undeva citat în carte. Via]a merit` tr`it` sub asemenea
idealuri generoase, chiar dac` lumea modern` pare a-[i fi pierdut
apeten]a pentru altceva în afara show-ului vizual (fie el [i doar
televiziv) produs de sportul de performan]`, a c`rui împlinire
etic` [i filozofic` sunt tocmai Olimpiadele de iarn` sau var`,
evenimente rare ce mai unesc omenirea în bine [i care ar trebui
s` ne fac` s` mai [i vis`m, nu doar s` trepid`m sau s` mo]`im în
fa]a unor ecrane la purt`tor din ce în ce mai mici [i mai limitative.
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BINOMUL
BAS – OSEA

ALEXANDRU ORAVI}AN
De ce Osip Mandel[tam? Pentru c`, a[a
cum m`rturise[te Bogdan-Alexandru St`nescu în deschiderea volumului Enter Ghost.
Scrisori imaginare c`tre Osip Mandel[tam
(Editura Art, 2013), înainte de a se reîntrupa
sub alter-egoul BAS, "Mandel[tam e poetul
care mi-a readus pl`cerea nop]ilor de acum
cincisprezece ani, pl`cere care s-a manifestat
prin relectur`" (14). Epistolele lui BAS c`tre
cel pe care îl alint` Osea prilejuiesc atât
(re)descoperirea destinatarului cât, mai ales,
conturarea unui portret al expeditorului.
Cultivat` înc` din vremea adolescen]ei, când
spa]iul diurn era "condimentat" de binomul
Liviu Rebreanu-Angela Similea (14), erudi]ia
lui BAS tresalt` din fiecare pagin`, iar cunoa[terea profund` a operei lui Mandel[tam
constituie un bun prilej pentru demonstrarea
unor filia]ii ce reu[esc s` surprind`.
entru amatorii de clasific`ri [i
categorisiri, cartea lui BogdanAlexandru St`nescu constituie
o veritabil` provocare. A[a
cum însu[i autorul m`rturise[te în deschiderea volumului, "scrisorile imaginare" nu
sunt epistole în sensul propriu al cuvântului,
nici jurnal de lectur`, nici critic` literar`,
nici proz` ori pies` de teatru – de[i con]in
elemente din toate aceste sfere. În lipsa altui
termen care s` le defineasc`, ele sunt glos`ri
nu doar pe marginea literaturii mari, ci [i
a criticii, în ele figurând nume precum
Tolstoi, Bulgakov, Dostoievski, Gorki ori
Flaubert, dar [i Nabokov, James Wood ori
Daniel Mendelsohn.
Conexiunile dintre universuri literare
aflate uneori la ani-lumin` distan]` unele de
altele sunt prezentate atât de competent [i
abil încât descoperirea lor ia în con[tiin]a
cititorului forma unei epifanii joyceene, lucru
datorat în principal predilec]iei lui BAS spre
o analiz` în stilul lui Nabokov, cu accent pe
dimensiunea stilistic` a textului. Comparatismul practicat de autor se na[te la însu[i nivelul
textual, în dimensiunea stilistico-estetic` a
operei literare, constituindu-se astfel într-un
argument solid pentru o atare lectur`.
ele
patru
"Corec]ii
postflaubertine" din a doua
jum`tate a c`r]ii sunt un
exerci]iu de comparatism de
indiscutabil` originalitate. Pornind de la
constatarea lui James Wood conform c`reia
"odat` cu Flaubert, una dintre muncile prozatorului devine aceea de a deghiza cât mai
bine interven]iile auctoriale în observa]ii ale
naratorului/personajului s`u" (81), BAS caut` modalit`]ile prin care Flaubert [i postflaubertienii au încercat s` împlineasc` acest
deziderat [i le g`se[te în conturarea nodurilor
stilistice [i a liniilor tematice analizate [i
Nabokov în celebrele sale cursuri. Acestea
se prelungesc de la un autor la cel`lalt; astfel,
BAS reu[e[te s` creeze o veritabil` paradigm` în care îi include pe Flaubert, Gogol,
Dickens, Delmore Schwartz, Jonathan Franzen [i pe Mandel[tam însu[i.
Ce îi une[te, de pild`, pe Dickens [i
Franzen? R`spunsul vine din analiza cazului
lui Jonathan Franzen. Refuzul acestuia de a
face parte din celebrul Book Club al [i mai
celebrei Oprah Winfrey a fost comentat la
scar` global`, afirma]iile lui Franzen conform c`rora romanul se adreseaz` unui public
preponderent masculin [i textul a fost scris
în umbra unei tradi]ii literare înalte fiind soco-
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tite scandaloase. Printr-un exerci]iu de comparatism la nivelul ultim, textual, BAS demonstreaz` filia]ia care îi d` dreptate lui Franzen:
corespondentul incipitului Corec]iilor se reg`se[te tocmai în Casa umbrelor a lui Dickens.
Acesta [i multe alte exemple vor face deliciul
celor ce vor parcurge epistolele.
BAS e înzestrat nu doar pentru al`tur`rile ingenioase, el posed` [i capacitatea
de a crea o proz` care "prinde". Moartea
lui Tolstoi e prezentat` într-una din scrisorile
c`tre Osea printr-un decupaj aproape cinematografic: "Astapovo, 7 noiembrie 1910. Sofia
prime[te, în sfâr[it, permisiunea de a-[i vedea
so]ul muribund. Ea singur` fusese obligat`
s` trop`ie în jurul g`rii, f`r` a putea intra
în camera unde f`ceau poze o sumedenie
de paparazzi. Se apropie de urechea contelui
[i îi spune c` l-a iubit toat` via]a, c` a fost
unica ei iubire. R`spunsul: dou` suspine
prelungi, apoi Tolstoi moare. Sfâr[itul unei
c`snicii de 48 de ani" ( 62). Prin lecturile
atente [i analiza minu]ioas`, autorul reu[e[te
s` se identifice cu aceste "personaje", adjudecându-le prin cunoa[terea ultim`, exact a[a
cum "Dumnezeul Flaubert p`trunde în
Félicité" (87).

relungirea liniilor tematice [i
a nodurilor stilistice identificate
nu se limiteaz` la nivelul pur
literar. Luând ca punct de plecare eseul lui Mandel[tam, Veacul al XIXlea, unde rusul men]ioneaz` c` procurorul
regal a intuit c` în Madame Bovary exist`
pericol, dar îl c`uta acolo unde nu era, BAS
sus]ine c` "ei bine, pericolul a trecut: secolul
XXI este unul al superproduc]iei literare,
al scriitorului maimu]`-la-ma[ina-de-scris,
care trebuie s` dea o carte pe an pentru a
nu fi uitat" (92). {i, revenind la cazul lui
Franzen, la "apetitul pentru scandal, curajul
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de spune ni[te lucruri care te pot costa
enorm", analistul m`rturise[te: "m` intereseaz`, Osip, pentru c` tr`iesc într-o ]ar` unde
se tace enorm [i se [u[ote[te pe la col], la
fel de mult. Cel care iese în public e taxat
de nebun, zurbagiu [i repede îndep`rtat din
comunit`]ile de interpretare…" (100).
Exerci]iul practicat cu seriozitate [i
pasiune de Bogdan-Alexandru St`nescu în
acest volum din care "Exeunt all, but Ghost!"
(110) nu vizeaz` doar scriitori, opere literare,
genuri sau epoci literare. El devine, treptat,
un paralelism între literatur` [i via]`, un
Comparatism cu C mare.

MARIA
IERT~RII
ELENA SANDU
Poveste a unei vindec`ri suflete[ti [i a unei reconcilieri trecutprezent, romanul Sophia al Silviei Beldiman (editura Brumar,
2012) reprezint` sui generis valorificarea beletristic` a unui concept antropologic actual, cel al memoriei trecutului recent. De
fapt, mai degrab` o continuare a acestei valorific`ri, c`ci leg`turile
cu romanul precedent (Pusta, Editura Limes, 2008) sunt evidente.
Mai întâi, inspira]ia (relativ) autobiografic` este sugerat` de
men]inerea nara]iunii la persoana întâi [i de identitatea dintre statutul
socio-profesional al personajelor feminine [i cel al scriitoarei:
Maria, personajul-narator din Pusta, este student` la filologie în
Timi[oara, iar în Sophia, Maria este o tân`r` mam`, profesoar`
de limba român`, so]ia unui student care face naveta între localitatea
unde profeseaz` ea [i centrul universitar timi[orean.
Îns`, mai mult decât coeren]ele biografice, semnul egalit`]ii
între ipostazierile personajului este pus de c`tre coordonata sa
fundamental`, anume sensibilitatea exacerbat` a privirii interioare
[i exterioare ce genereaz` o combustie intern` la limitele
suportabilului. Apoi, se men]ine [i se continu` în Sophia formula
naratorial` anterioar`, povestea personal` pe fundalul social (aflate
tototdat` într-un strâns raport efect-cauz`) al comunismului ceau[ist.
Din aceast` perspectiv`, proza Silviei Beldiman se înscrie
perfect în ceea ce î[i propuneau s` eviden]ieze editorii Radu Pavel
Gheo [i Dan Lungu prin volumul colectiv de proze cu titlul edificator
Tovar`[e de drum. Experien]a feminin` în comunism (Editura
Polirom, 2008), reunind scrierile de tip m`rturie ale mai multor
scriitoare contemporane. Dincolo de tematic`, tr`s`tura comun`
a scriiturii Silviei Beldiman cu acest experiment literar feminin
cu valoare documentar` îl reprezent` subiectivismul asumat al
nara]iei ce decurge în Pusta [i Sophia din impresia de implicare
absolut` [i exclusiv` în propria poveste de via]`, impresie dat` [i
de firul narativ unic. Proza Silviei Beldiman este în acest sens o
punere în act într-o variant` feminin` radicalizat` a formulei
romane[ti camilpetresciene, autoarea scriind, cu liminar` sinceritate,
doar ce a v`zut, sim]it, tr`it. Scriitura este deliberat ego-centric`,
singura capabil`, în viziunea, subîn]eleas`, a naratoarei, s`
re(con)stituie condi]ia dramatic` a intelectualei într-un regim
procustian.
Astfel, inversând într-un fel raportul personaj – fundal social, "filmul" societ`]ii comuniste române[ti ante- [i postrevolu]ionare este proiectat monstruos pe ecranul supradimensionat
reprezentat de con[tiin]a [i sensibilitatea personajului principal.
Maria reprezint` romanul existen]ei ca supravie]uire, amalgam

dureros de frustr`ri, subterfugii, compromis cotidian obligatoriu,
îndurat la limita fizic` [i psihic`, [i multiple forme ale refuzului
prin evadarea din real. Refugiul în amintirile copil`riei din spa]iul
rural, o Arcadie a normalit`]ii, reprezint` reaxiologizarea fiin]ei
prin credin]` [i tradi]ie, repere care alimenteaz` deopotriv` frustrarea
fa]` de anormalitatea cotidianului ("Doamne, ce-ai f`cut din visele
mele? " – p. 28), dar [i rezisten]a în fa]a vicisitudinii ca modus
vivendi. Spa]iul familial se dore[te a fi spa]iul sacralizat, protector, o capsul` a iubirii [i a armoniei, un loc al cultiv`rii valorilor
ancestrale precum bun`tatea, cinstea, iertarea, contrapus imundit`]ii
exterioare.
Desigur c` nici spa]iul familial [i nici cel al rela]iilor de prietenie,
ca variante alternative diminuate, cu func]ii compensatorii, ale
macrosociet`]ii, nu se pot sustrage ac]iunii invazive [i distructive
ale cancerului social reprezentat de comunismul ceau[ist, Maria
fiind v`duvit` atât de so]ul idolatrizat, disp`rut la Revolu]ie, cât
[i de prietena cea mai bun`, considerat` "îngerul v`zut" pân` la
aflarea tr`d`rii. Personajul feminin acum adult, introvertit,
încremenit` în postura de Didon` credincioas` memoriei so]ului
decedat, încearc` s` se adapteze social, îns` constat` c` în zorii
postrevolu]ionari se profileaz` deja noi tipuri socio-umane cu
aspira]ii ilicite spre trepte cât mai avantajoase în noua ierarhie,
nejustificate prin performan]` [i competen]` uman` [i profesional`.
Retr`gându-se, pas cu pas, din cercurile, tot mai constrâng`toare
ale socialului, Maria parcurge stoic traseul c`tre spa]iul ultimei
evad`ri, reg`sirea Sinelui, limanul suprem.
Titlul reprezint` [i cheia în]elegerii acestui roman, traducând,
foarte probabil, viziunea autoarei. Numele ales de Maria pentru
fiica sa, Sophia, sugereaz` puterea intui]iei feminine, în general,
[i a personajului, în special, prezen]a Sophiei, în dubla sa
semnifica]ie, de "perl` albastr`" a sufletului omenesc [i de alter
ego în linie descendent`, dovedindu-se salutar`: iubirea pentru
fiica Sophia nutre[te în timp în]elep]irea, se converte[te în
philosophie.
Coagulând într-o formul` inedit` fundalul(-cauz`) socio-politic
cu destinul familial [i traseul personal al reg`sirii Sinelui, între]esut
cu sugestii teo-sofice, finalul-surprinz`, nu este totu[i surprinz`tor:
Gloria, prietena din copil`rie, iubit` pân` la adora]ie [i apoi urâtâ
cu patim` la aflarea faptului c` fusese informatoare a Securit`]ii
[i deci, responsabil` moral de mortea so]ului, se dovede[te mama
so]ului Sophiei, nunta celor doi fiind [i momentul izb`vitor al
pedepsei destinului pentru Gloria, care î[i vede aici pentru prima
dat` fiul. Astfel, prin intermediul Sophiei, în ambele sale în]elesuri,
Maria îndur`rii devine Maria iert`rii [i a fericirii.
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LINGUA TERTII IMPERII
SAU
DESPRE
HOLOCAUST
VICTOR NEUMANN
Ca s` în]elegem de ce antisemitismul a
fost principala referin]` în declan[area Holocaustului, respectiv cum anume ideologia
antisemit` a devenit o politic` de stat în anii
1933-1945, este util s` st`ruim [i asupra limbajelor celui de-al Treilea Reich. În acest sens,
vom invoca un jurnal care nu a fost tradus
înc` în român`, un document arareori inclus
ori comentat în nara]iunile istorice interna]ionale atunci cînd este prezentat r`ul suprem
al omenirii generat de regimul na]ional-socialst
german, cunoscut sub numele de Auschwitz.
Ne referim la un document redactat în anii
1933-1945 [i care cuprinde o m`rturie excep]ional` l`sat` posterit`]ii. Autorul este Victor Klemperer, un eminent filolog, evreugerman originar din Dresda, c`s`torit cu o
germanc`, educat în deceniile în care Germania fusese condus` de Bismarck, cînd se propagase ideea [i crezul unei posibile simbioze
iudeo-germane. Avea o forma]ie filologic`
riguroas`, specialist fiind în literatur` francez`.
Nu avusese o apartenen]` politic`, putînd fi
socotit ca apar]inînd acelei freischwebende
Intelligentz (intelligentsie ce î[i suspend`
partizanatele). Existen]a sa uman` [i profesional` a fost strîns [i pentru totdeauna legat`
de cultura german`.
rofesor universitar la Dresda pîn`
în 1935, cînd, datorit` faptului
c` era evreu, regimul nazist i-a
luat catedra [i l-a obligat s`
lucreze ca muncitor într-o uzin`. Pentru c`
avusese un mariaj mixt, nu a fost deportat,
dar suportase discriminarea sub multiple
forme. Cum observase Sonia Combe, o interpret` a operei lui Victor Klemperer, Jurnalul
intitulat LTI (Lingua tertii imperii) –
Notizbuch eines Philologen este una dintre
cele mai credibile m`rturii privind fantasmagorica Germanie construit` [i condus` de
Hitler. Aten]ia acordat` de Victor Klemperer
limbajelor celui de-al Treilea Reich este una
fundamental` în sensul cunoa[terii cuvintelor,
mesajelor [i doctrinei naziste, al în]elegerii
modului în care func]iona ma[ina de
propagand` a lui Hitler, respectiv pentru a
descoperi impactul teribil pe care l-a avut
asupra popula]iei. El exemplific` [i explic`
în ce consta antisemitismul, cum s-a articulat
ideologia extremist` pe baza vocabularului
social-politic, ce în]elesese Hitler prin
antisemitism [i ce rela]ie a stabilit el între
antisemitism [i rasism.
Scris în condi]ii cu totul excep]ionale –
în cazul în care ar fi fost descoperit, autorul
ar fi ajuns în camera de gazare de la Auschwitz
- jurnalul-document a lui Victor Klemperer
este considerat o "referin]` a tuturor reflec]iilor
asupra limbajului totalitar". Iat` un fragment
relevant din suita de m`rturii despre con]inutul
limbajelor contaminate de orientarea nazist`:
" … antisemitismul a fost pentru Hitler
un sentiment fundamental, rea[ezat pe natura
primitiv` a omului. Führer-ul are de la
începuturi [i, probabil, în cel mai înalt grad,
acest truc calculat ce nu pare s` fie asociabil
cu starea de iresponsabilitate, dar care, totu[i,
îi este atît de des asociat. El [tie c` nu se
poate a[tepta la fidelitatea acelora ce sînt la
fel de primitivi ca [i el [i c` cea mai u[oar`
[i mai sigur` modalitate de a o conserva este
între]inerea, legitimarea, sublinierea urii
instinctive împotriva evreului. El cade aici
pe cea mai de jos treapt` a culturii populare...
Asociind ideea de ras` antisemitismului, el
(Hitler, n.n.) pretinde c` ofer` nu numai o
baz` [tiin]ific`, dar, de asemenea, [i o baz`
popular` imposibil de eradicat. Pentru c` ura
ar putea schimba haina, tradi]ia, cultura [i
credin]a, dar nu [i sîngele. Ce cî[tig`
între]inînd o asemenea ur` fa]` de evreu,
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asociat` pornirilor instinctuale? Cî[tigul e
enorm. Este atît de mare încît antisemitismul
na]ional-sociali[tilor s` nu fie luat în
considerare drept o aplica]ie particular` a
rasismului general, ci mai degrab` un
împrumut [i o dezvoltare a doctrinei generale
a rasei ca fundament pentru antisemitismul
durabil.... (Astfel) evreul este omul cel mai
important în statul lui Hitler, el este ]apul
isp`[itor..., adversarul cel mai notoriu..."
Isteria exprimat` în cuvinte avea s`
provoace atrocit`]ile. Teoria rasist` pe care
Hitler [i-o însu[ise din c`r]ile lui H. Stewart
Chamberlain avea s` serveasc` regimului
nazist pentru justificarea antisemitismului.
Cu mult înainte ca ira]ionala teorie s` devin`
realitate, cu un deceniu înainte de Holocaust,
Victor Klemperer era con[tient de acest lucru.
În pofida faptului c` era supravegheat, c` a
fost degradat de la statutul de profesor
universitar la acela de muncitor, c` trebuia
s` poarte steaua galben`, c` suporta toate
interdic]iile formulate împotriva evreilor, a
rezistat [i fizic [i psihic, folosindu-se de
preg`tirea intelectual` [i de curajul s`u pentru
a citi ziarele, c`r]ile, bro[urile, pentru a observa
schimb`rile de atitudine în rela]iile sociale,
a asculta discursurile lui Hitler [i Goebbels,
etc., a examina destructurarea spiritual` a
culturii germane prin mijlocirea limbajului
inventat [i propagat de cel de-al Treilea Reich.
Într-unul din pasajele Jurnalului, Victor Klemperer remarc` faptul c` de la începutul
s`u regimul nazist manifestase o radical`
schimbare în atitudinea fa]` de evrei, una ce
se baza exclusiv pe teoria rasist`. Cuvintele
[i expresiile indicaser` dorin]a de a constrînge,
a exclude, a face distinc]ii arbitrare între a[anumi]ii arieni [i non-arieni, între rasa german`
[i str`ini, între puritatea na]iunii [i cei ce nu
se încadrau acestei purit`]i din cauza originilor,
tradi]iilor, înf`]i[`rii, numelor, comportamentului, dar mai cu seam` din cauza sîngelui.
Iat` ce noteaz` Victor Klemperer la 21 martie
1933: "Cu 25% sînge non-arian este str`in
speciei (artfremd). În cazul în care exist` o
îndoial`, expertul în [tiin]a rasial` este cel
ce tran[eaz`. Este la limpieza de la sangre
ce func]iona în Spania secolului al XVI-lea."
Cît prive[te capitolul onomastic` al
Reich-ului nazist, acestuia i se dedicase un
întreg capitol, prin botezarea cu nume
imaginîndu-se identitatea persoanei, dar mai
ales originile [i continuitatea apartenen]ei la
aceea[i familie. Faptul c` opera lui Herder
devenise material de propagand` nu trebuie
s` ne surprind`. Chiar dac` e vorba de un
alt secol [i de o ideologie radical` comparativ
cu aceea romantic`, Herder furnizase cel pu]in
o surs` de inspira]ie pentru imaginarea unei
comunit`]i de acela[i neam [i de acela[i sînge
(jus sangvinis). Victor Klemperer observase
cum c` "moda wagnerian` [i na]ionalismul
de lung` durat` au preg`tit terenul, Horst,
Sieglinde etc, sînt prenume deja frecvente
înainte de apari]ia lui Hitler."
l`turi de cultul pentru Wagner
– probabil mai puternic [i
decît acesta – la aceasta au
contribuit Jugenbewegung
(mi[carea tinerilor) [i Wandervögel (cîntecele
p`s`rilor migratoare)". Dorin]a era ca numele
s` sune bine, s` indice originea german` prin
sînge [i înrudirea cu divinit`]ile Nordului.
Cîteva exemple invocate de Victor Klemperer
sînt relevante [i ele indic` un pompos accent german: Uwe, Ingrid, Uta, sau prenume
duble: Bernd-Dietmar, Bernd–Walter,
Dietmar-Gerhard, Klein-Karin, Klein- Harald,
etc. Jurnalul-document aminte[te cum c`
"toate numele din Vechiul Testament fuseser`
interzise", ceea ce indica delimitarea de ceea
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ce e evreiesc sau ar putea fi evreiesc. Cultura
[i religia evreilor aveau s` fie respinse. Astfel
s-a preg`tit terenul pentru solu]ia final`, Klemperer observînd c` diabolica ideologie din
Lingua tertii imperii are multe în comun cu
romantismul [i cu neoromantismul. Originea
sau înrudirea cu limbajele fantasmagorice ale
secolului anterior e sugerat` de sensul nostalgic al conceptului de Weltanschauung.
ntr-o viitoare analiz` extins` a
Jurnalului-document trebuie avute
în vedere no]iunile-cheie invocate
adesea de Victor Klemperer ca parte
a limbajului totalitar nazist. Deocamdat` s`
cit`m un alt fragment care arat` cît de mult
influen]eaz` cuvintele modul de a gîndi al
colectivit`]ii, structurînd ideologia dominant`.
Iat` o not` sugestiv` datat` 20 aprilie 1933:
"Înc` o nou` ocazie de s`rb`toare, o nou`
s`rb`toare a poporului: aniversarea lui Hitler.
Cuvîntul Volk (grup etnic) este folosit în
discursuri [i în scrieri la fel de des ca sarea
de pe mas`, stropind cu un vîrf de cu]it tot
ce este legat de acesta: Volksfest (s`rb`toarea
comunit`]ii etnice), Volksgenosse (camarad
etnocomunitar), Volksgemeinschaft (comunitate etnic`), volksnah (prieten al comunit`]ii
etnice), volksfremd (str`in de comunitatea
etnic`), volksentstammt (de acela[i neam)".
Întrebîndu-se care a fost ziua cea dificil`
pentru evrei în cei doisprezece ani de nazism,
r`spunsul lui Victor Klemperer a fost
urm`torul: "19 septembrie 1941, ziua în care
fiecare evreu a fost obligat s` poarte steaua
galben`, steaua lui David cu [ase bra]e, pînza
de culoare galben` care simbolizeaz` cium`
[i carantin` [i care în evul mediu era culoarea
distinctiv` a evreilor, culoarea geloziei, a bilei
în sînge, culoarea r`ului care trebuie evitat".
Cuvîntul "Evreu" era încadrat de liniile a dou`
rînduri de triunghiuri interferînde, fiind scrise
cu litere îngro[ate, simulînd caracterul ebraic.
Toate detaliile î[i aveau rostul lor în mintea
[i în sufletul lui Victor Klemperer. Steaua
galben` a f`cut posibil ca oricînd [i oriunde
evreul s` fie recunoscut, s` fie ]inta urii
institu]ionalizate sau a urii populare. Înlesnise
urm`ririle, brutalit`]ile, organizarea deta[amentelor de munc` [i a ghetto-urilor, drumul
c`tre Auschwitz [i exterminarea în mas`.
Ceea ce ar fi de dorit s` mai re]inem din
observa]iile celui dintîi filolog ce se aplecase
asupra limbajului nazist este aten]ia pentru
cuvîntul evreu. "Acesta ocupase locul central în limbajul lor, un spa]iu mult mai mare
decît cuvîntul fanatic. Adjectivul evreu este
[i mai frecvent decît substantivul evreu, scrie
Klemperer, c`ci el reprezint` amalgamul
tuturor adversarilor într-un singur [i efectiv
adversar: Weltanschauung-ul iudeo-marxist,
incultura iudeo-bol[evic`, sistemul de
exploatare iudeo-capitalist, interesul cercurilor
iudeo-engleze [i iudeo-americane de a distruge
Germania". O ur` funciar` se dezvoltase
împotriva evreului, asociat de fiecare dat`
r`ului universal. De la fixarea antisemitismului
rasial la exterminare nu a fost decît un pas.
"Cuvîntul exterminare este un verb care apar]ine vocabularului general al celui de-al Treilea
Reich [i intr` la sec]iunea ™evrei¤".

Î

|N LOC DE CONCLUZII
Originile Holocaustului trebuie c`utate
în textele social-politice, în legisla]iile [i în
deciziile administrative din perioada cuprins`
între sfîr[itul primului r`zboi mondial [i aceea
marcat` de închiderea în anii 1950 a ultimelor
lag`re de deporta]i. Holocaustul este probat
de izvoarele ce fac dovada c` din punct de
vedere legal, social-politic, cultural, grupuri
de persoane sau comunit`]i au f`cut subiectul
statului poli]ienesc [i al persecu]iilor în anii

1933-1945. Potrivit lui The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), ele
includ [i materialele privitoare la procesele
privind crimele de r`zboi, m`rturii despre
Holocaust [i nega]ioni[tii s`i, comemorare
[i memorare a victimelor, precum [i alte
colec]ii de izvoare, acte personale, jurnale,
memorii, coresponden]`, fotografii, postere,
h`r]i, interviuri audio [i video, c`r]i, pamflete,
manuscrise, albume fotografice1 .
um observa Timothy Snyder,
faptul c` "memoria a comis
abateri excentrice de la
istorie"2 trebuie s` ne pun` pe
gînduri. Pentru început îmi vin în minte cîteva
întreb`ri: Care sînt izvoarele intelectuale [i
ideologice ale lumii moderne ce au f`cut posibil` degradarea spe]ei umane în "secolul extremelor"? Cine, cînd [i pentru ce scop a inventat
no]iunea de du[man? Ce vrea s` sugereze
ori s` reglementeze perechea no]ional` noi
– voi? Ce se în]elege prin expresia du[manul
de ras` [i în ce context politic se multiplic`
ea? Cine devine du[manul în cazul r`zboaielor
[i ce rol joac` activarea prejudec`]ilor cu
ajutorul acestei no]iuni? Cum explic`m cultura
excluderii ? Cum [i cînd dobîndim în locul
ei o cultur` a incluziunii? R`spunsul la acestea
presupune informa]ie asimilat`, curiozitate
pentru cunoa[terea celuilalt, eliberarea de
prejudec`]i [i dobîndirea acelor principii ce
]in de minima moralitate. Acolo unde ignoran]a a supravie]uit, unde politicile sînt exclusiviste sau unde societatea indic` semnele
unei crize de con[tiin]`, acolo sînt suficiente
motive s` fim vigilen]i. Reflectînd asupra
limbajului [i ororilor s`vîr[ite de regimurile
totalitare nu facem altceva decît s` fim aten]i
[i s` reac]ion`m la ce se petrece în jurul nostru,
la sensurile cuvintelor [i no]iunilor, la
con]inutul mesajelor scrise, vorbite, gesticulate, la ac]iunile ce pot fi puse la cale cu
ajutorul lor în chip con[tient sau incon[tient.
________________
1 În studiul Holocaustului, mãrturiile
autentice sînt legate de sistematica ac]iune
sponzorizatã de state, prin care [ase milioane
de evrei, o jumãtate de milion de romi,
homosexuali, prizonieri de rãzboi, handicapa]i
fizic [i psihic, secta cre[tinã Martorii lui
Jehovah, du[manii politici, francmasonii din
Europa [i din nordul Africii au fost uci[i de
regimul nazist [i de colaboratorii sãi în ghettouri, lagãre de concentrare, lagãre de muncã
[i centre specializate în crimã.
2
Tymothy Snyder, “Holocaust. The
Ignored Reality‘ în The New York Review
of Books, 16 iulie 2009.
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POEME DE
MONICA ROHAN
"2013" ...
(FIL~ DE JURNAL)
Cititorii în stele r`sar
printre rafturile bibliotecii
Anul pierderii ia sfâr[it
anul pierderii ca o floare uscat`-i
în centrul fiin]ei mele s`dit
surcele g`tite pe rugul iubirii
biblioteca bibliotecarei fo[ne[te
se întorc p`durile dinaintea pece]ii de plumb
slovele vii î[i scutur` piei de semnifica]ii
sfânt martirizat, suflete, toate înveli[urile
le-ai dat leg`turilor ferecate
în cuvinte de aur Doamne, al c`r]ilor
iart`-mi
cruzimea cu care în dou` rupeam gâze
minuscule
-licuricii –
burta lor luminiscent`
mi-o lipeam în mijlocul frun]ii
[i-n lumina aceea agonizând` feeric
buchiseam calea în labirintul din inima
vie]ii...

BASM DE IERNAT
La fereastra mea z`pada din alt an
taie o pârtie ro[ie
prin caolinul memoriei
Vine în zbor inima cr`iesei îmbobocit`
desigur, prim`vara-i aproape
O, la fereastra mea o feti]` î[i plânge p`pu[ile
fugite în lume
Neaua tope[te viscolul iubirii-nstelate
Îmi adun palmele reci, peste tâmpla de brad
a rug`ciunii
se aprind vreascuri din lemn aromat
Copila din vremea cealalt` trece prin
fereastra
inimii mele
de mân` cu îngerul
Z`pada cade laolalt` cu versul zilei de azi
Un convoi îniernat
poart` inima verde
din anul de por]elan
al cr`iesei...

PR~JITURILE MAMEI
U[or fulguie[te
Dospesc sub z`pad`
pa[ii mici
[o[onii t`ia]i în cioburile
dimine]ii sticloase
Nu se leag` nimic!
Poezia se f`râmi]eaz` ca un aluat înghe]at.
Sunt copila cu degete reci în m`nu[ile strâmte
Culege-m` ca pe floarea amor]it` [i singur`
foarte
Pieptarul t`u are nasturi de ca[
[or]ul t`u e o paji[te înflorit`
ochii t`i migdala]i îngena]i verzi g`lbiori
mâ]i[ori
Z`pada-pulbere de vanilie alb` se cerne lin
lin.

TUCIUL E TUCIURIU
Ninsoarea se cerne lin lin (am mai spus)
pulbere vanilat`
peste cornule]ii fragezi smul[i din
burta Vestei cu tav` cu tot
tava-i neagr` neagr`

în cea]` de foc împachetat`
"Nu pune mâna – sss, frige! –ai v`zut dac`
nu m` ascul]i…"

CENU{A NINSORII
Ninge.
Se a[az` pulberea neagr`
în golurile albelor foi.
Somnambul` ninsoare, moale, t`cut`,
între zumzetul lucrurilor
î[i a[terne dalbele-i vise.
Legat de lun`, sufletul
nu mai r`zbate pân` la inima mea singur`
–Ênesfâr[it`-i întinderea incertului
anotimpÊ–
Colbul m` spune, treptat, între tânguitoare
loviri
din aripi de vânt...
Cre[te cenu[a ninsorii.

NINGE, {I...
Ninge [i sunt atât de fragil`
adev`rurile-mi se sparg
aud plânsul lumii
[i oasele celor f`r` de cas`
oameni, mâ]e [i câini, p`s`ri [i vite cu
suflarea
pe lame de ghea]`
R`bufne[te vântul, mânia rece explodeaz`
fereastra
[i ninge
Atât de fragil` e inima
unde am ad`postit arsura insomniei
osteneala aripilor, mâ]elor, câinilor, pomilor,
melcilor înghe]a]i în cochilia lunii de nea...
Inim`, nu pleca, nu tânji dup` moarte
mai stai, iarna trece, mai stai, rogu-te,
rabd`...!

RUMOAREA ZIDARILOR
Lini[tea îneac` / vorbirea sufoc`
roca lunii pe-alocuri disloc`
[i cerne-o-ninsoare albastr` de roc`
se surp`-n genuni amarul gândirii
lujerii firii
cresc din r`chit`
se smulg [i iar cresc
încol]ind de din zori
pân`-n astrul ceresc
coborât în abis
lan]uri fragile de vis
de fiori
verigi încrustate în sângele vremii
verigi scrijelite-n peretele viu
rumoarea zidarilor,
forfota vie]ii...

negrul e alb în fântâna solar`
spectrul luminilor albe acolo-i, în talazuri
aprinse
respir` cu luna
ve[nica-i sete
St`, st` stare sub arborele m`rii
arborele plin de p`mânt
pomul cu mere de lut
scrijele[te numele s`u [i din scoar]a neagr`
r`sar lacrimi de cear` albastr`
[i chihlimbar însetat
Potirul e alb! alb pe alb scris potirul
scap`r` iasca ostenelilor vremii "sarcina mea
iu[oar` este"
pic`tura uscat` se-aprinde [i lacrima
con[tient` a lumii învie.

BRUMA-NTREB~RII,
CHIPU-I BRUMAT

ANOTIMPUL VERII...
(AUREOLA)

cum va fi piatra sub crusta durerii,
cum va fi iarna ce-mi bate în tâmpl`?

Poame de lut din pomul ars
mestec foamea cuvintelor
[i nu m` mai satur
Vremea de lut ar` ziua lung` a pâinii
ziua de ar[i]` t`iat` m`runt
brazd` cu brazd`

R~STURNARE DE SORI
Pânzele freatice s-au tulburat
acolo nu se (mai) poate ad`pa ciuta
s-a definit a tenebrelor ciut`
îns` nici vuietul r`d`cinii amare
nici scrâ[netul pietrelor
nu-i limpezesc tânguirea
nu-i acesta numele s`u
Toate culorile-s înmormântate în alb
alb` e inima sa ro[ie
alb` inima ei neagr`
alb timpul curcubeului alb în rotirea-i nebun`
puritate sacrificiu tenebre
coridoarele unde vântul spulber` petalele
mor]ii

Vine îngerul [i eu nu-l cunosc
îmi devine el foamea
dintr-un strugure de cuvinte
clare ca via]a
Peste bra]ul s`u ostenit rânduie[te
în slove m`runte, întâia mea rug`ciune, de
aur curat
-mo[tenire de la bunica –
În minte-mi încol]esc boabele grâului
"Ia [i m`nânc`!" – m`-ndeamn`
întinzându-mi un colac aburind de lumin`.

Strig`t mut treaz în somn
– prim`vara-i pe duc` –
v`lure[te inima pietrei
trandafir burgund fost-a cândva
odinioar` lanuri de vis unduiau cerul nescris
din inima mea
ast`zi c`rbune albastru,
scrâ[net uscat
scrisoare decantându-[i splendoarea
din clipocitu-i îndep`rtat
– toamna-i pe duc` –
talpa ei goal` în bocancu-nghe]at
fo[ne[te iluzia dansului viei
boabe de sânge cuvintele-n care
inima înc` mai cânt`
lovind egal într-un clopot sub]ire

F~R~ VREO VIN~
REAL~
Când cade noaptea
o]elul negru al tr`d`rii izbe[te smulgându-]i
inima
dintr-o singur` cumplit` mu[c`tur`
{i noaptea nu se mai ridic`
Damnat
î]i duci eternitatea durerii
într-un co[ de oase arse, în strig`tul mut
m`duv` vie ecoul inimii zvâcnind...

TUNDEREA
P`rul meu cânepiu cenu[iu platinat
l-am t`iat.
Am decupat ochii poemelor.
Vers dup` vers, am eviscerat
mormane întregi de cuvinte.
Continu` s`-mi sângereze genunchii.
De acum voi t`cea. O sut` de ani.
P`rul meu va continua s` creasc`.
Tot astfel t`cerea, înver[unatele-i r`d`cini.
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POEME DE SLAVOMIR GVOZDENOVICI
NOAPTEA
p`[e[te pe str`zi
noaptea lor [i a noastr`
f`r`-ocoli[
cu o piatr` pre]ioas` la gât
nici c` o v`d trec`torii
directorii anonimi
aman]ii neferici]i
studen]ii cu palma plin` de dulciuri
sub bra] sub genunchi
în Pia]a Unirii
nebunie total`
în Pia]a Libert`]ii în Pia]a Victoriei
în tramvaie
sus la mansarde
în Fratelia [i în Fabric
noaptea p`[e[te goal` pân` la os
purtând taine
acoper` am`giri un urlet umil
de siren`
le face cu ochiul pe sub fereastra
dincolo de care o alt` noapte se l`b`r]eaz`
la altul în pat într-o speran]` str`in`
sub n`vala nop]ii
str`zile noastre devin nesfâr[ite
în noaptea care p`[e[te
stau fiin]ele întunericului
p`roase leoarc` de sudoare
tic`losul [i ho]ul [arpele
cred c` nu-i va ajunge lumina zilei
în timp ce învârt pungi de plastic
precum un proverb
în aceast` fund`tur`
în acest echilibru în[el`tor
noaptea p`trunde pe coridoare
se strecoar` în buc`t`rii obosite
de pe str`zi [i de pe acoperi[uri
se pr`v`le[te peste p`s`ri
trage cortina peste animalele
[i mormanele de varz` din pia]`
oare câte mâini are
aceast` nenorocire a noastr` pe care nu o
vedem
neobosit` sprijin` aripa ci[melei
la care vin
zânele cu aripi de aur ale ora[ului
fiare [i oameni
la cel`lalt col] noaptea a[eaz` o stea
în p`catul cuiva
le [opte[te ceva
preo]ilor [i lupilor din Mehala
o v`d pe sub castani pe sub tei
ia o pozi]ie critic`
fa]` de monumentul cu nume str`in
deasupra c`ruia se stinge cerul
[i începe ziua noastr` f`r` sfâr[it

ÎNTRE UNDEVA {I
NICIUNDE
între nori [i lucrurile m`runte
se strecoar` fiin]ele iernii
lini[tite
curate
neînc`lzite
scutur` cenu[a
de pe acoper`mântul c`r]ilor [i al bibliotecilor
î[i beau la soare cafeaua amar`
cu ochii a]inti]i spre undeva [i niciunde
f`r` grab` descoper` ziduri
cu gesturi triste d` ocol
viitoarelor construc]ii
la fel cum doamnele nefericite
aerisesc înc`perile dinspre sud
golesc mormintele timpului
piramidele egiptene
pe locul tronului pecetluiesc scrisori de amor
în care mi-am pus înc` de mult
propriul chip [i capul îndep`rtat

ROATA SCRIBULUI
în fiecare sear` î[i dezbrac` ve[mântul
sub care se oglinde[te zidul enorm al cet`]ii
aceasta are [apte por]i
precum [apte c`r]i deschise
din care descifreaz` [apte înv`]`turi
[apte fântâni reci
când atinge apa [i cartea
devine un fulg din [apte ierni
[i din [apte geruri de piatr`
din care ca din cea]` un fulg alburiu
acoper` fiecare liter`
fiecare virgul` [i fiecare semn al întregii lumi
de unde îmi trimite mesaje
triste]ea tuturor verbelor
mi-o ridic` pe trup [i pe [ira spin`rii
de-a lungul gâtului
se reazem` de urechi de nas [i de ochi
deschide ferestre secrete
de bucurie le potrive[te pe toate în abisul acesta
barba îi mai cre[te [i ast`zi în întuneric
de diminea]` se retrage singuratic în frac
dup` [apte scoar]e
r`sfoie[te în`untru [apte
lumini
cea dintâi lumin` e asemena unui râu
cu [apte maluri înaripate
a doua r`sare din r`ni ne[tiute
a treia se zide[te în oase
a patra ridic` din furtuni diguri
a cincea e asemenea ochilor de fluture
asemenea privirii poetului
a [asea foreaz` dup` o perl`
dezghea]` imperii crucificate
a [aptea [i cea din urm`
preg`te[te o cerneal` întunecat`

Z~PEZI PESTE ITHACA
Z`pezile au c`zut ca o sabie
peste ora[ peste copaci peste aripi
tu le strângeai neobosit` la piept
prin libr`rii inima ta înc`lzea guri de aur
în teatru vânturile ]i-au sim]it jarul cuvintelor
de genunchi î]i st` rezemat`-o biseric`
în parc ai dat ocol trandafirului
ai pecetluit cu um`rul o poveste de dragoste
cu îngerii nepricepu]i
umbra lui Diogene se-nc`lzea la tine în palm`
le-ai dat din c`ciul` din mân`
aheului furnicii istoriei
ai p`[it în c`r]i cu o iarn` asemenea
pe când eu treceam prin mul]ime
necunoscut singur
cu mâinile goale îi întindeam sarea Carthaginei
am ]â[nit la tine-n ierbar
invocând ploi de lapte
în zadar te smulgeam din vis din cenu[i
ai str`fulgerat din z`pezi ca
o sabie
am închis ochii

ÎNC~ DE TÂN~R
înc` de tân`r apar din c`r]ile lui Dositei
din scrisorile c`tre Haralampie
din manuscrisele str`vezii din cas` din
proverbe
toat` greutatea pentru mine const`-n pana
rigid`
cu care fac ap`sat semne pe relieful hârtiei
precum un tâmplar îngândurat cu o dalt`
prin biblioteci viitoare
[i tot de tân`r apar din "Pove]ele"
unei gândiri s`n`toase
calf` nebun` b`smuitor
atins adânc de un cristal
îmi introduc sângele în eseul despre apus [i
lumin`
în broasca Movilei celei Mari
a[ez câte o mic` fântân` a cneazului
din care la noi ajunge ecoul

precum în înserare urletul m`rii
Împ`r`teaso ridic`-te
înc` tân`r
apar dintr-un secol teribil

DOMNI{OARA LENA
nu puteai s`-o atingi nici cu-un cântec de pas`re
când p`rul i se afla la r`s`rit printre [oimi
ochiul i se odihnea în poala unui semizeu din
sud
iar genunchii îi erau în`l]a]i pe patru câmpii
cum s-o descriu
avea pantofi f`r` talp`
haina din bol]i cere[ti neru[inate
în jurul taliei ochiul meu uzat
mi-am amintit în sân purta semnul veacurilor
se plimba împreun` cu mine pe str`zile ve[nice
în care au coborât teii
de pe umerii unor tineri viteji
îi ]â[neau porumbeii din mâneci
intrau prin birturi s`te[ti
le c`deau pe pânz` nebunilor pe piane [i pe
câmpie
de ploaia de lumin` se încovoiau copacii-n
gr`dini
subliniez cât vezi cu ochii împrejurul ei
în interspa]iile ei nocturne
g`seai vise [i materie pentru proverbe-n]elepte
când era cu mine
iar asta însemna cel pu]in câ]iva ani lumin`
îi evitam cu abilitate pe liceeni
pe Kafka [i pe p`stori
mersul ei provocator leg`na
cu]ite [i g`[ti bete
m`ri îndep`rtate [i gr`dini botanice
[i cel`lalt ochi al meu înc` s`n`tos
ne-au z`rit schelete aprinse
b`trânii sub armuri [i sub zâmbete
copiii ne dezbr`cau în fa]a licuricilor
din n`luciri se strigau fugind apoi mor]i de
fric`
aici mi-am pierdut mâinile-n spa]iu
ca s-o încing apoi cu sânge [i v`z
r`ni]i într-o zi am revenit în lume
domni[oara Lena se c`]`ra pe strig`tul meu
împrejurul ei c`deau stropii mei de sânge
m-a atins cu o adiere
[i-a pus p`l`rioara pe-o parte
[i m-a redat credin]ei str`vechi

MAMA
din titlurile presei sârbe[ti
ceramic` nesm`l]uit`
elita investi]iilor
Katarina garda personal`
oamenii de [tiin]` sus]in
[tafeta
Rexona cursa pentru cei mari
invazia viru[ilor
la toamn` c`l`toresc la New-York
Velika Plana

Kosovska Mitrovica
Timi[oara baroc
drum printr-o groaz` de vicii
fugi iepura[ule fugi
cursurile principale
afluen]ii
pe toate le vezi
s` cin`m totu[i paste
cai pe credit
tob` de e[apament pe alese
noi oferim mai mult
program pentru refugia]i
clim` de 20 Euro
[aua din Belgrad
Mure[ ap` rece
cresc`torii din Novi Sad
un hipodrom cât un ochi
s` cin`m totu[i paste
mam`

VOM PREG~TI O CIN~
ÎMP~R~TEASC~
|l a]â] pe balaurul din mine
el î[i scoate cele trei limbi pentru mor]i
câte capete am oare
când pe fiecare îl atinge cu una
cel dintâi cap se groz`ve[te cu g`vanul gol
al ochiului
în jurul celuilalt cap se leag`n` ceva
asem`n`tor cu o frunz`
plesc`ie din a treia limb`
precum o iarn` de groaz` împrejurul celui
de-al treilea cap
trei capete nebune [i toate-ale mele
împletite cu limba despicat` în trei
cum s` mângâi femeia
când îmi atinge cele trei gâturi
îmi tremur` genunchii
m` rostogolesc în toate p`r]ile de atâta pl`cere
inventez un cântec despre atingeri
[i despre decapitare
balaurul meu se prelinge din pat ca un râu
sup`rat pe fiecare pas`re
care las` în mine câte un ou luminos
încerc s`-i distrag aten]ia balaurului
dragul de tine vom preg`ti
o cin` împ`r`teasc`
vom sf`râma oasele
floare a mea
se va în`l]a fumul din lipiile tale
de unde atâta furie în viespea ta
las` c` vom pleca departe
î]i voi trimite o vedere cu un c`l`re] s`lbatic
care ajunge la tine asemeni cascadelor
cu cele trei capete ale mele
ca [i cum ar fi trei steaguri a trei ]`ri
[i ne vom ghiftui iubire
[i vom tr`i ca to]i oamenii ferici]i

TRADUCERE DE
LUCIAN ALEXIU
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POEME DE LEO BUTNARU
PRINCIPIUL ÎNGERULUI
Odat`
pe când eram înv`]`cel la cursul primar
al [colii personale de literatur`
v`zând cum coboar` din cer un înger
mi-am pus gând ce a[ fi vrut de la el
ie[indu-mi c` ar fi bine s`-mi d`ruiasc` un
poem
tocmai despre l`sarea sa pe p`mânt
despre ce simte
etcetera.
Chiar a[a i-am [i spus:
D`ruie[te-mi te rog un poem.
Dar nu m-am ales decât cu ce a]i citit pân`
aici
atât:
îngerul era surdo-mut.
…A[a gândeam
îns` uimitor îngerul a dat glas:
Te-am l`sat s` te descurci de unul singur
a zis
oprindu-se din drum.
Vezi? Ai reu[it [i f`r` ajutorul meu.
Poate c` am contribuit [i eu pu]in
oarecât
aici
în final
prin ceea ce-]i spun acum.
Mai apoi
din alte întâmpl`ri similare
am priceput principiul neab`tut:
de obicei
îngerul te ajut` la început
sau la final de poem.
Cât de cât.
Deloc mai mult.

DRAGOSTEA
FULGERULUI

ne[tiind de care Salomeea a fost totu[i vorba
– de
fiica lui Iosif Logodnicul
cea dintre milostivele mironosi]e
care oblojir` cu mirt Mântuitorul
sau de fiica Irodiadei care când mama-[i
întreab`
ce s` cear` contra dansului s`u pentru regele
Irod
Irodiada îi zice nemernic: capul lui Ioan
Botez`torul!

TINERE}E ÎN BLUGI

Ai putea disp`rea din dragostea unui fulger
pentru tine
cel care s-ar aprinde
s-ar întinde
râvnind s` aib` de prelungire
linia vie]ii din palma ta…

Tinere]ea pleac` simplu cum se pleac`
ea îns`[i fiindu-[i [tafet` care se curm`;
pleac` se duce spre adâncul orizontului
se împlânt` în el
de nu i se mai vede zare de urm`
pân` [i blugii s`i rup]i în genunchi
contopindu-se otova cu albastrul cerului.

CELE DOU~ SALOMEE

SPRE EXEMPLU BACH

Salomeea venise la emisiunea "Dansez
pentru tine"
[i lumea presupunea c` moravurile deja
s-au mai îndreptat
dar nu a fost s` fie: peste câteva zile
pre[edintele juriului a fost g`sit decapitat
iar cu Salomeea s-a întâmplat exact ca la
palatul lui Irod Antipa
ceea ce îns` nu-nseamn` c` a fost adus jertf`
[i ciclul de emisiuni
"Dansez pentru tine"
capii televiziunii considerând c` fusese de
ajuns
capetele celor doi – al capului de juriu [i
cel al dansatoarei…

Lega]i de greutate de o ton` sau chiar dou`
a orgii
organi[tii nu pot fi ambulan]i.
Fa]` de orga lor organi[tii sunt etern constan]i
–
spre exemplu Bach
câinele de geniu al muzicii prins în lan].

…numai c` – îmi dau seama – deja mi-i
cam dat a confunda
a încâlci oarece i]e

BIBLIOTECILE AZI
Încetul cu încetul
unele dup` altele
bibliotecile deja – ca minele abandonate.
Dar
spre deosebire de minele de aur – neepuizate
în vecii vecilor neepuizate…

CORTEGIU
Moartea face instruc]ie cu lumea – o
disciplineaz`

organizeaz`
ordoneaz`
aliniaz` în coloane
(ceea ce – ne d`m seama – nu ni se mai
întâmplase
înc` de la gr`dini]`
sau de la ora de educa]ie fizic` din clasele
primare)
dup` care – cu cântare
cu muzic`
cu fanfare
cu pomul vie]ii în mân` – înainte!
Înainte spre îns`[i instructoarea – spre
moarte!

LEGEA CONTRARIILOR
uneori
în tinere]e
în loc de un r`spuns – un nou r`s`rit de zi
la b`trâne]e
(din p`cate inevitabil
[i u[or de presupus
în virtutea legii contrariilor)
în loc de un eventual r`spuns – un apus de
zi
sau chiar de întreb`tor…

TIP
Am întâlnit în cale un om cu fruntea de
chihlimbar
zicându-mi c`
dac` nu e cumva cineva de pe alte planete
sigur c` e pur [i simplu un cet`]ean din ]`rile
Baltice.

DESPRE
PUNCTUALITATE
Eventuala nepunctualitate a lui Dumnezeu?...
Poate doar c` din întâmplare
s` nu fi pus vreun punct undeva
cumva
încolo Dumnezeu e mereu la timp
[i pretutindeni.

REMARC~ F~R~
TENDIN}~
Dup` comportamentul porumbelului
insistent
pornit s`-i suceasc` min]ile porumbi]ei
în dragoste probabil nu se poate
f`r` pu]in` nervozitate.

LUPTA CU OMUL
CUVÂNTUL ÎNGERULUI
De obicei
îngerul se ]ine de cuvânt – pur [i simplu
nu-l roste[te.

ÎNTREIT
Tu trebuie s` fii demn întreit:
pentru tine
pentru umbra ta
[i pentru nefiin]a ce-]i va urma.

Nu, nu, eu nu sunt Iacob
care s` fi luptat cu îngerul!...
….Îngerul îns`
chiar dac` [tie din capul destinului meu
c` este imposibil s` m` fac` sfânt
ce se mai str`duie
ce se mai str`duie totu[i îngerul
s` m` fac`
s` m` fac` totu[i!...
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ARTE
arte

LUMI DE
PULBERE
DANIELA MAGIARU
Frumoasa c`l`torie a ur[ilor panda
povestit` de un saxofonist care avea o iubit`
la Frankfurt de Matei Vi[niec
Cu: Zoltán Lendváczky, Erika Tankó,
Ákos Orosz, Mariann Molnár,
Regia: Zoltán Balázs
13 decembrie 2013
Maladype, Budapesta
Despre
spectacolele
companiei
independente Maladype (care a s`rb`torit
în 2012 zece ani de activitate) am scris cu
diverse ocazii (Leonce [i Lena, Ubu rege,
Egg(s)Hell, Lorenzaccio). La fel [i despre
programul coerent ce î[i urmeaz` neab`tut
drumul libert`]ii [i al autenticit`]ii. Ceea
ce mi se pare extrem de legitim în cazul
oric`rei companii de teatru, [i al acestei trupe
în mod particular, este c`utarea perpetu`,
nevoia de a g`si mereu noi c`i de a face
art`. La acestea se adaug` o deschidere real`
c`tre spectatori sau a[a cum formuleaz`
Balázs Zoltán "vrem s` îmb`trânim împreun`
cu publicul nostru". A cre[te împreun` cu
spectatorii, a avea reac]ii [i mai ales un dialog
sunt esen]iale în parcursul asumat de
Maladype. De aceea au dezvoltat o serie
de programe care vin s` le întregeasc`
viziunea artistic`. De pild`, Academia liber`,
care î[i propune s` aduc` laolalt` oameni
cu interese comune pentru ca prin discu]ii
publice "s` g`seasc` noi subiecte [i identit`]i
în conceptul de realitate teatral`." În sezonul
actual, temele propuse au fost: puterea,
formarea con[tiin]ei, gândirea creativ`,
reac]iile umane dezb`rate de prejudec`]i.
În cadrul Maladype, are loc un curs de
grafic` [i func]ioneaz` un club de film, la
care, pe lâng` proiec]ii, participan]ii au [ansa
de a se întâlni cu cinea[ti. Un alt proiect
(care a debutat în 2011) se nume[te "Crossroads". El î[i propune s` pun` în oglind`
tendin]e ale vie]ii culturale, s` creeze contacte
între companii cu sensibilit`]i diferite. În
proiect au fost deja implicate teatre independente din diverse ]`ri. Din România, Teatrul
Act a fost prezent la Budapesta cu Amalia
respir` adânc [i într-un "schimb" de spectacole, Maladype a jucat la Bucure[ti Ubu
rege.
nul dintre cele mai recente
programe este cel de lecturi.
În cadrul acestuia, textul lui
Matei Vi[niec, Frumoasa
c`l`torie a ur[ilor panda povestit` de un
saxofonist care avea o iubit` la Frankfurt
a beneficiat (în prezen]a autorului) de o
lectur` aparte, din cel pu]in dou` motive:
spa]iul de joc [i conceptul. În locul mic –
tip apartament – de la Maladype e
întotdeauna o pl`cere s` revii. Camerele de
la "Baz`" au aerul extrem de intim al locurilor
care te invit` s` respiri aerul convivialit`]ii.
Mai mult, camerele sunt impregnate de aerul
spectacolelor jucate în imediata apropiere
a spectatorului. Recuno[ti elemente de decor,
vezi construc]ii de scenografie care î]i aduc
automat în minte alte mont`ri.
Textul lui Matei Vi[niec propune o
poveste de dragoste în nou` nop]i consumate
în lirism, pe grani]ele sub]iri ale oniricului,
fracturate între dou` realit`]i. Tiparul ales
de Balázs Zoltán pentru punerea în lectur`
se pliaz` perfect pe fragmentarul piesei.
Spa]iul central al "Bazei" poate fi accesat
din trei înc`peri diferite. Trei u[i cu secretele
lor, dou` cupluri, patru actori [i nou` nop]i.

U

Mai mult decât atât, citirea neconven]ional`
din punct de vedere formal, mai cap`t` un
strat de culoare prin ingeniozitatea gândului
de a avea fiecare scen` jucat` "în stilul" unui
alt pictor. Ele devin astfel literalmente tablouri
în mi[care. Un quizz care recite[te, de fapt,
fiecare dintre cele nou` nop]i într-o alt` cheie,
imprimându-i aerul unei c`l`torii în timp [i
în imagine [i care reface un traseu amplu,
de la Botticelli la Picasso [i Fernando Botero.
iecare tablou "vorbitor"
dobânde[te valen]e noi (uneori
de comic nea[teptat) sau
profunzimi suplimentare prin
apelul la un tip de imaginar care opereaz`
cu un cu totul alt instrumentar. Textul este
transpus în imagini extrem de vii. U[ile se
deschid treptat, lumina se desface în buchete
de culoare [i ochiul percepe pictura realizat`
atât de abil de actori (de altfel, toate elementele de scenografie au fost create de c`tre
ace[tia). Propozi]iile primesc astfel [i înc`rc`tura [i valen]ele tu[elor plastice. Chiar
dac` spectacolul-lectur` este puternic vizual,
actorii sunt departe de a sta "în poz`", citind

F

un text. Cele dou` lumi – pictural` [i textual` sunt aduse împreun` prin creativitatea
demersului, dar [i prin jocul actoricesc. Dac`
tablourile cer aten]ia privirii la lumin` [i
la compozi]ie, cuvintele rostite aduc înveli[ul
sonor [i completeaz` sensul pove[tii.
Urm`re[ti, ca în picturile cubiste, acela[i
subiect din mai multe perspective – simultan.
Povestea ur[ilor panda poate fi citit` în oricare dintre variantele propuse, având elegan-

]`, nebunie, poft` de joac`, subtilitate, umor,
adâncimi, frumuse]e. Fiecare scen` propune
o pies` în plus în construirea mozaicul pove[tii [i fiecare plac` de mozaic le poten]eaz`
pe celelalte. Textul permite [i îndeamn` la
mai multe chei de lectur` [i pare c` actorii
[i regizorul au pornit într-un joc prin care
s` le încerce pe toate. În spatele u[ilor deschise – se afl` lumi întregi de pulbere care
coloreaz` firele frumoasei istorisiri.

SIGMAR
POLKE
LA
TIMI{OARA
ILEANA PINTILIE
Printr-un fericit parteneriat între Centrul Cultural German
[i Muzeul de Art` din Timi[oara au fost expuse pentru prima
dat` în ora[ o serie de lucr`ri ale cunoscutul pictor german Sigmar
Polke, lucr`ri apar]inând colec]iei IFA din Stuttgart. Aceast`
expozi]ie, intitulat` "Muzic` de origine necunoscut`", poate fi
considerat` un veritabil eveniment pentru amatorii de art` modern` [i contemporan`, pentru speciali[ti, dar [i pentru publicul
larg, care are astfel posibilitatea de a intra în contact cu lucr`rile
de grafic` ale artistului.
Afirmat pe scena artistic` german` la începutul anilor 1960
[i devenit repede recunoscut interna]ional, Sigmar Polke este
ast`zi un nume de referin]` în primul rând pentru pictur`, crea]ia
lui afirmându-se într-o perioad` în care ™criza tabloului¤ se
manifesta din plin. Arta lui s-a f`cut apreciat` mai ales prin imensa
capacitate de inova]ie a expresiei, dar [i a tehnicilor clasice, Polke
fiind, din acest punct de vedere, unul dintre primii arti[ti europeni,
care a folosit mijloacele picturii într-un mod ambiguu, creând
impresia c` lucr`rile lui ar fi un amestec de pictur` cu tehnici
grafice de reproducere.
Refugiat din Germania de Est, ca [i Gerhard Richter, cu care
s-a aflat într-o rela]ie de colaborare, Polke s-a sim]it într-o oarecare
m`sur` angajat politic. Situa]ia Berlinului, împ`r]it în dou` de
un zid care desp`r]ea ora[ul nu numai teritorial, ci [i ideologic,
l-a condus pe Polke, împreun` cu Richter [i Konrad Lueg s`
creeze o ac]iune menit` s` pun` în valoare aceste contradic]ii. O
demonstra]ie pentru realismul capitalist – astfel a fost intitulat`
ac]iunea lor, desf`[urat` în 1963 în galeria lui René Block din
Berlinul de Vest, care prezenta un interior modern de camer` de
zi, pus pe socluri spre a fi "muzeificat". Arti[tii "locuiau" aceast`
instala]ie, expunându-se ca pe ni[te mostre ale "realismului
capitalist" (spre deosebire de realismul socialist, curent artistic
consacrat în Germania de Est).
În timp ce Gerhard Richter s-a inspirat din fotografia alb /
negru, utilizând fotografii ale unor necunoscu]i (o fotografie
anonim` devenit` un fel de ready-made), pe care a speculat-o în
zona incertitudinii, impreciziei, Polke [i-a g`sit sursa de inspira]ie
din ambiguitatea mijloacelor de expresie alese. Încercarea de a
sugera un fel de automatism vizual, folosind fie puncte de raster
ce imitau grafica, fie utilizând drept suport materiale imprimate
gata fabricate sau chiar tapet, ne apare ca o influen]` a neodadaismului, de care era ata[at prin admira]ia lui pentru arta pop.
Chestionând cu inteligen]` rela]ia cu genera]ia anterioar`, a
pictorilor expresionismului abstract, Polke a oferit [i el un "r`spuns"
la autonomia artei sau a libert`]ii absolute a gestualismului prin
lucrarea intitulat` ironic Moderne Kunst (1968). Aceast` pictur`
oferea o mostr` de compozi]ie abstract-gestual`, tratat` îns` de

artist ca o reproducere, deoarece el a rezervat pentru titlu un spa]iu
alb în partea inferioar` a lucr`rii.
Lucrarea lui Polke face o referin]` la o pictur` a lui Roy
Lichtenstein din 1965 intitulat` Little Big Painting, care reprezenta
ostentativ doar ni[te tu[e gestuale, pictate în alb [i negru pe un
fundal de raster, sugerând c` ar fi o reproducere dup` tu[a vreunui
faimos artist din genera]ia expresionismului abstract.
Provocarea, ironia, simularea, uneori violen]a (caracteristic`
anilor 1960) sunt mijloacele cu care artistul opereaz`, experimentând
când în sfera artei abstract gestuale, când în cea figurativ`. Seria
de patruzeci de gua[e din aceast` expozi]ie ofer` din plin mostre
asupra modului s`u de a lucra. Titlurile sunt în primul rând sursele
principale de nedumerire, prin utilizarea conexiunilor absurde
dintre cuvinte, ele provoac` curiozitate [i declan[eaz` în privitor
un proces de chatarsis, deoarece, cu ajutorul ironiei, artistul treze[te
în privitor o percep]ie critic` asupra societ`]ii. Dar cel mai adesea
contrastul se accentueaz` atunci când între titluri [i lucr`ri nu se
stabile[te nicio conexiune logic`, când titlurile lungi devin adev`rate
propozi]ii care exprim` un con]inut, iar ca r`spuns, privitorul
g`se[te în lucrare o stare interioar` a artistului, exprimându-se
cu mijloacele artei abstracte [i gestuale.
Am ales urm`torul exemplu de astfel de titlu provocator [i
moralizator, o sfidare a receptorului, considerat incapabil de a-l
în]elege pe artist: Pentru tablou el de]ine numai un organ receptiv,
nu productiv, iar pentru o astfel de ocazie complicat`, ca povestirea
unei întâmpl`ri în limbajul imaginii, creierul s`u nu este suficient
de simplu [i bine structurat. Incredibila lui sagacitate tehnic`,
prin care, f`r` prejudec`]i artistul utilizeaz` pigmen]i obi[nui]i
al`turi de r`[ini artificiale [i pigmen]i metalici, creeaz` o receptare
plin` de admira]ie. Simularea tehnicilor grafice prin punctele pictate
manual face parte din "arsenalul" s`u de tehnici de disimulare
cu ajutorul c`rora ob]ine ambiguitatea percep]iei.
Aceste puncte negre suprapuse peste culoare sunt un fel de
pattern, ni[te structuri menite a sugera un aspect mecanic [i a
induce o r`ceal`, o distan]are fa]` de subiect. Realizate manual,
ele conduc la o simulare, menit` s` în[ele puterea de apreciere
a receptorului, sfidând de fapt capacitatea lui de a determina tehnica
utilizat`. Uneori, prin intermediul punctelor, se contureaz` imagini
figurative suprapuse unor fonduri tratate pur gestual, alteori punctele
marcheaz` chenare, sugerând c` ar fi vorba de marginea unui
pelicule de film.
Cu ajutorul acestor mijloace artistice originale [i mereu înnoite
vizual, Sigmar Polke de]ine în arta german` o pozi]ie singular`,
de artist experimentator, dar [i un spirit critic activ, deschizând
un dialog permanent cu societatea. Al`turi de Gerhard Richter,
Wolf Vostei [i chiar Joseph Beuys, Polke se afl` printre arti[tii
germani de a avut un considerabil impact interna]ional.
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E
SCRIS
ÎN
CARNE
DANA CHETRINESCU
Dup` ce, vreme de secole, marii pictori
[i-au pus semn`tura în josul tablourilor [i,
pre] de multe decenii, celebrii designeri de
mod` au semnat etichetele unor taioare [i
p`l`rii fistichii, a sosit vremea medicilor
s` dea autografe pe organele interne asupra
c`rora au ac]ionat cu for]` demiurgic`. Este
cazul unui chirurg britanic care, dup` ce a
operat un bolnav de ficat, [i-a scrijelit
ini]ialele în carnea acestuia1 . Autorit`]ile
investigheaz` în momentul de fa]` pentru
a afla ce l-a determinat pe Dr. BramhallMenghele s` fac` un asemenea gest.
icul scandal britanic
p`le[te în fa]a marelui
scandal românesc care a
]inut s`pt`mâni la rând
cap de afi[ la începutul anului 2014, când
un avion pilotat de Adrian Iovan, f`cut celebru de mariajul s`u cu creatoarea de mod`
Romani]a Iovan, s-a pr`bu[it în mun]ii Apuseni. În accident [i-au pierdut via]a pilotul
[i o tân`r` medic rezident, în timp ce copilotul [i al]i patru medici au fost r`ni]i. Avionul
zbura la Oradea pentru un transplant de ficat.
Fiind vorba de o interven]ie de urgen]`, cei
[apte s-au îmbarcat în ciuda viscolului de
afar` [i au riscat o c`l`torie într-un avion
prea mic [i prea prost echipat pentru vreme
rea. Dup` pr`bu[ire, a fost nevoie de cel
pu]in [ase ore pentru ca echipele de salvare
s` ajung` la r`ni]i. Rezultatele anchetei au
fost contradictorii, dar opinia public` a declarat cu t`rie c` cei doi mor]i (sau m`car tân`ra
fat`) ar fi supravie]uit dac` ajungea salvarea
la ei m`car cu un ceas mai repede.
Pentru a mai pune gaz pe foc,
ROMATSA, agen]ia de pe lâng` Ministerul
Transporturilor care ar fi trebuit s` gestioneze
mai bine situa]ia, a declarat cu senin`tate
c` opera]iunea de salvare a durat atât de
mult din cauza r`ni]ilor. Ace[tia, în loc s`
se concentreze [i s` dea coordonatele precise de localizare, comunicând doar cu organele abilitate, s-au apucat s` sune pe la neamuri [i spitale, care oricum nu aveau ce
face pentru ei. Lipsa lor de cooperare a creat
"confuzie"2 , care confuzie a f`cut ca p`durarii cu sim] de orientare s` ajung` înaintea
elicopterelor SMURD dotate cu sta]ie de
transmisie. Mai mult decât atât, ROMATSA
a apreciat c` [ase ore pentru a salva [apte
oameni care se zbat între via]` [i moarte
nu este mult, "dup` standardele interna]ionale."
Dar, chiar [i f`r` tupeul serviciilor de
trafic aerian care nici usturoi n-au mâncat,
nici gura nu le miroase, impresia general`
cu privire la gestionarea acestei situa]ii de
criz` este una extrem de proast`. Poate c`
nu trebuia chiar s` pice guvernul (a[a cum,
în mod exagerat, au sugerat unii aprin[i de
mânie), dar faptul c` pompierul care n-a
g`sit avionul la timp a fost declarat "un
vierme" [i un minor sub-[ef de serviciu [ia pierdut slujba, în timp ce factorii de decizie
la vârf sunt bine-mersi arat` cum nu se poate
mai române[te. Mor]ii [i pompierul sunt de
vin`, în rest to]i ar fi f`cut ce trebuia dac`
i-ar fi l`sat ace[tia în pace.
olac peste pup`z`, investiga]iile Parchetului au
scos la iveal` faptul c`
avionul lui Adrian Iovan sa pr`bu[it în apropierea unuia dintre cele
mai performante radare din ]ar`, doar cinci
de acest fel existând la ora actual` pe teritoriul României. Unul din r`ni]i, sunând pe
la prieteni, a [i înv`]at cum s` dea coordonatele acestui radar, dar ROMATSA a ales
s` le ignore, considerând c` un neprofesionist
nu ar fi avut cum s` ofere ni[te date corecte.
La doar câteva s`pt`mâni dup` aceast`
tragedie, al]i doi b`rba]i erau cât pe ce s`
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moar` de frig în jude]ul Constan]a, dup`
ce s-au r`t`cit în plin câmp [i viscol. De[i
au trimis zeci de SMS-uri, indicând faptul
c` se afl` chiar sub un releu, au trecut trei
ore pân` a ajuns cineva la ei. Iar acel cineva
era [eful de post dintr-un sat învecinat, care
num`rase stâlpii cu pasul pân` la oamenii
degera]i. Serviciile de transmisie d`duser`
SMURD o arie de c`utare de 65 km.
Se desprinde din aceste triste povestiri
o moral` clar`: în viitor, orice aeronav`,
de la mititelele Cesna la marile Boeing-uri,
trebuie s`-[i schimbe organigrama, înlocuind
copilotul cu [eful de post [i înso]itoarea de
zbor cu p`durarul. {eful de post va num`ra
cu abacul milele parcurse, iar p`durarul (de
preferin]` mo] din Apuseni) va explica pasagerilor cum s`-[i pun` masca de oxigen cu
calmul [i cump`tarea specifice locului s`u
de ba[tin`.
Dar, pentru c` mun]ii Apuseni sunt
departe, iar Constan]a [i mai [i, mai bine
vorbim despre s`n`tatea cu scandal din
regiunea de vest a ]`rii, unde numai anul
2013 a venit cu o list` lung` cât o zi de
post de controverse, acuza]ii de malpraxis
[i b`l`c`reli publice. E drept, nu s-au
înregistrat aici prea mul]i fica]i, nici din aceia
inscrip]iona]i, nici din cei transplanta]i. În
rest, îns`, am avut de toate. De[i cel mai
cunoscut scandal a fost cel provocat de
evacuarea unei aripi a spitalului de copii
pentru a face loc mafiei imobiliare locale,
el nu a fost nici pe departe singurul3.
aprilie (nu, nu era o p`c`leal`!):
Institutul de Boli Cardiovasculare anun]` brusc c` nu mai
opereaz` pe nimeni pentru c`
s-au s`turat s` cheme pacien]ii cu bisturiul
steril de acas`. Apoi, la maternitate, un
scandal cât casa – e drept, ceva mai mic
decât cel de la Bucure[ti de acum câ]iva
ani, cu bebelu[ii ar[i de vii dup` ce o asistent`
a uitat s` sting` (sau s` aprind`?) lumina –
cu nou-n`scutul unui celebru fotbalist: dup`
ce copilul a luat nota zece la na[tere [i to]i
i-au asigurat pe p`rin]i c` e s`n`tos tun, acesta
a murit "din cauze naturale", ceea ce,
apreciaz` Colegiul Medicilor, nu ar trebui
s` mire pe nimeni, având în vedere c`
bebelu[ul se înscria perfect, din punct de
vedere statistic, în procentul obi[nuit de
decese neonatale. Urmeaz`, apoi, o lung`
list` de pacien]i care s-au dus la spital pe
picioarele lor [i au plecat de acolo direct
în lumea celor drep]i, dup` ce au luat diver[i
viru[i colaterali. {i despre ace[tia Colegiul
Medicilor a opinat c` se înscriu în rata
obi[nuit` de mortalitate în urma spitaliz`rii.
Toat` lumea ar spune c` nesinchiseala
se trage de la subfinan]area sistemului public
de s`n`tate [i de la migrarea masiv` a personalului medical. Eu a[ spune c` se trage
mai degrab` de la sindromul dispensarului.
Acesta era, în epoca aurit` a comunismului
ceau[ist, str`mo[ul clinicii [i cabinetului,
unde oamenii, deja c`li]i în cozile la pâine,
lapte [i tacâmuri de porc, a[teptau cu ceasurile [i zilele pe [i pe lâng` scaunele de mu[ama rupt` din coridoare întunecoase, friguroase [i (uneori) aseptice. În urma experimentului medical comunist, sistemul proletar
a reu[it cel mai paradoxal lucru din istoria-i
secular`: aristocratizarea personalului medical, de la chirurg [i stagiar pân` la infirmier
[i portar. Atunci lumea s-a împ`r]it în dou`
– medici [i nemedici, într-un armonios raport
de dependen]` feudal`. {i de atunci ne întreb`m, ca în Balada doamnelor de alt`dat`,
"Où sont les neiges d'antan?"
___________
1 Libération, 24 decembrie 2013.
2 Romaniatv.net, 3 februarie 2014.
3 Digi24.ro, 5 ianuarie 2014.
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CHIRURGUL {I FICATUL
CIPRIAN V~LCAN

Hans Peter Fischer, profesor de limbi clasice la Bremen între 1865 [i 1895, a pus
bazele Societ`]ii Germane pentru Dobîndirea Nemuririi. Asocia]ia, condus` de Fischer [i
avîndu-i printre fondatori pe zece pescari de ton din Marea Nordului, sus]inea c` ideea
nemuririi este o idee esen]ial` pentru evolu]ia umanit`]ii [i c` ea trebuie eliberat` de conota]iile
sale religioase, devenindu-le astfel accesibil` agnosticilor [i ateilor. Fischer scria în bro[ura
Sensul [tiin]ific al nemuririi, publicat` în 1881, c` atingerea nemuririi trebuie s` fie principalul
scop al eforturilor oamenilor, care au obliga]ia moral` de a conlucra, punînd împreun`
toate resursele intelectuale [i materiale disponibile pentru atingerea acestui ]el final.
El propunea s` existe dou` direc]ii principale de ac]iune: reunirea unei echipe de
cercet`tori alc`tuit` din cei mai str`luci]i speciali[ti europeni, finan]at` de marile puteri
mondiale, care s` colaboreze pentru ob]inerea unui elixir al nemuririi [i, în al doilea rînd,
desf`[urarea unei campanii de informare [i educare a publicului în leg`tur` cu acele mici
gesturi cotidiene care pot asigura perpetuarea memoriei oric`rui individ. Fischer era convins
c` în acest fel se poate asigura o democratizare a ideii de nemurire, care nu va mai fi
promis` doar individualit`]ilor de elit`, eroilor, sfin]ilor, asce]ilor sau geniilor, ci va deveni
o ]int` posibil` pîn` [i pentru cei mai umili dintre muritori.
În afara cercului restrîns al discipolilor s`i entuzia[ti, bro[ura lui Fischer nu a stîrnit
nici un ecou, asemenea altor mii [i mii de proiecte de reformare a umanit`]ii schi]ate în
epoc`. Cei 49 de participan]i la întîlnirile de joi seara ale Societ`]ii Germane pentru Dobîndirea
Nemuririi au încercat s` compenseze prin devotamentul lor lipsa de interes a contemporanilor
fa]` de generoasele propuneri f`cute de Fischer. În ciuda protestelor so]iilor care-i credeau
sminti]i, ei au hot`rît s` pun` la dispozi]ia asocia]iei toate economiile f`cute de-a lungul
vie]ii pentru a contribui la ob]inerea elixirului nemuririi. Au fost angaja]i doi medici, un
alchimist [i un botanist care s-au ar`tat interesa]i de proiect. Au fost aduse din Orient
manuscrise taoiste care vorbeau despre c`ile prin care poate fi învins` moartea.
Au fost studiate cu acribie toate textele grece[ti care pomeneau despre ambrozie [i
nectar. Au fost cump`rate re]ete [amanice din Siberia. Au fost încercate diferite elixiruri
atribuite lui Agrippa [i Paracelsus. În ciuda eforturilor celor patru angaja]i ai Societ`]ii
Germane pentru Dobîndirea Nemuririi, dup` zece ani de eforturi nu s-a ob]inut nimic.
Fischer [i-a p`strat optimismul, era convins c` e nevoie de un efort continuat pe durata
mai multor decenii sau poate chiar secole, îns` asocia]ia a r`mas f`r` bani [i a fost nevoit`
s`-[i concedieze colaboratorii. Fischer le-a cerut discipolilor s`i credincio[i s` nu se descurajeze
[i a murit la scurt timp dup` aceea din pricina unui infarct suferit în urma unei partide de
popice.
Discipolii lui Fischer au în]eles c` nu vor putea ob]ine elixirul nemuririi, a[a c` au
decis s` perpetueze memoria maestrului lor reeditîndu-i bro[ura din 1881 cu speran]a c`
ea va fi luat` în serios peste o sut` de ani de un cîrmuitor luminat care va avea [i resursele
necesare pentru a-i pune în practic` ideile. R`ma[i f`r` bani, demoraliza]i, p`r`si]i de
familii, speria]i de apropierea mor]ii, au decis s` se concentreze pe a doua direc]ie propus`
de Fischer. Au început s` vorbeasc` peste tot pe unde aveau ocazia despre importan]a de
a l`sa urme ale trecerii tale pe p`mînt, despre importan]a de a-]i perpetua numele prin
gesturi umile, îns` f`cute cu perseveren]`.
Astfel, au început s` apar` pe garduri nume scrijelite cu stîng`cie, copacii s-au umplut
de ini]ialele unor be]ivi îndr`gosti]i, admiratorii lui Nietzsche au s`pat în stînci numele
lui Zarathustra, iar, mai tîrziu, astronomii care au reu[it s` descopere noi stele îndep`rtate
le-au dat numele unor iubite din tinere]e. Cet`]eni care p`reau rigizi [i incapabili de cel
mai mic efort de imagina]ie au început s`-[i îngroape în p`durile din apropierea ora[elor
casete de metal con]inînd genealogia familiei lor al`turi de cîteva fotografii înf`]i[îndui în ]inute mar]iale. B`trîne acrite de mizantropie au angajat curieri care s` le arunce în
mare zece versiuni ale autobiografiei lor roman]ate închise în sticle de bere. S-au v`zut
pîn` [i oameni ajun[i la ospiciu dup` ce au pretins c` au reu[it s` înve]e limba furnicilor
pentru a le încredin]a acestora mo[tenirea principalelor evenimente ale istoriei Europei.
Simon Bramhall, chirurgul pîrît în mod josnic de un coleg mai pu]in talentat [i de aceea
extrem de invidios, era str`nepotul unui pescar de ton din Marea Nordului care a f`cut parte
din Societatea German` pentru Dobîndirea Nemuririi. Crescut cu un adev`rat cult al ideii
de nemurire, a încercat de mic s` lase peste tot urme ale trecerii sale prin lume, schilodind
p`s`ri, zgîriind copaci [i garduri, îngropînd sold`]ei de plastic sub buc`]i sparte de gresie,
obligîndu-[i mai apoi iubitele s`-[i tatueze numele lui pe sîni sau pe fese. Dup` ce a în]eles
c` nu va reu[i s` primeasc` niciodat` premiul Nobel pentru Medicin`, a decis s` se amuze,
scriindu-[i numele pe ascuns în diverse p`r]i ale organismului pacien]ilor s`i. E greu de
spus dac` tr`ia cu iluzia c` viermii ar putea s` descifreze alfabetul latin sau dac` credea mai
degrab` c` Dumnezeu î[i scruteaz` creaturile pîn` în adîncul viscerelor, îns` e sigur c` peste
389 de persoane din Marea Britanie tr`iesc înc` purtînd în interiorul corpului lor ini]ialele
S.B.
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CONTINENTUL
GRI
CULTURA ÎN SUBTERANELE SECURIT~}II
DANIEL VIGHI, VIOREL MARINEASA

OBSESIA PASTERNAK
În data de 28.08. 1967, agentul Dr`ghici
Ioan pred` o not` informativ`, în casa conspirativ` Coris, tân`rului c`pitan Indrei Ion
asupra problemei "legionare", conex` urm`ririi unui prieten al lui Sorin Titel, pe nume
Traian Anderca. În rezumatul dactilografiat
se men]ioneaz` faptul c` sursa l-ar fi cunoscut
pe Sorin Titel cu ani în urm`, la filiala Uniunii
Scriitorilor din Timi[oara. În prezent, Sorin
Titel lucreaz` ca redactor de proz` la revista
"Orizont". Ini]ial a fost simpatizat în cenaclu
[i considerat un posibil viitor talent. Dup`
ce i s-au publicat îns` trei volume de proz`,
o parte dintre membrii cenaclului s-au deta[at
de el, deoarece "le consider` a nu fi pe linia
tradi]iei prozei române[ti datorit` felului
modernist cum sunt scrise.
La început a fost criticat de Cioban(u)
Nicolae, îns` ulterior [tiu c` sunt în rela]ii
bune. Despre Sorin Titel se vorbea c` este
dezordonat, el pierde manuscrisele, iar cu
ocazia unei vizite la surs` a luat spre
publicare un fragment de roman (pentru a
fi) tip`rit în Orizont, îns` a pierdut o parte
din acesta. Rela]ii, în general, le are cu unii
scriitori tineri, cu care frecventeaz`
restaurantele trecând totdeauna (ca fiind)
lipsit de bani, uneori neavând bani nici s`[i pl`teasc` cotiza]ia la sindicat".

SCENE DIN VIA}A DE
CENACLU
În 15 iunie acela[i an, într-o alt` cas`
conspirativ`, "Dr`gan", sursa Vladimir Ioan
îi d` o not` informativ` maiorului Boze[an
Iosif:
"Sursa, potrivit instructajului primit,
informeaz` urm`toarele :
In [edin]a Cenaclului literar de la revista
"Orizont" din ziua de 14 a avut loc închiderea
activit`]ii pe perioada de var`, prin discutarea
volumului Ilumin`rile m`rii de Anghel Dumbr`veanu. In prezidiu, Sorin Titel, autorul
[i criticul {. F. Criticul F. a citit o cronic`
despre acest volum de poezii, care va ap`rea
în revista "Orizont". A caracterizat poezia
lui Anghel Dumbr`veanu drept o poezie
calofil`, exotic`, plin` de rafinament coloristic, iar pe poet drept un apollinarist.
}irioi l-a caracterizat drept un poet
senzorial [i senzual, nu în sensul vulgar,
ci frumos al cuvântului, spunând c` poetul
simte nevoia s` exprime ™senza]ia¤, nu

sentimentul, imaginea. A f`cut remarca unui
abuz de epitete, care repede se pot învechi.
Tov. Jebeleanu face remarca unor împrumuturi ale poeziei noastre contemporane
din a[a numita literatur` "calofil`" [i "zerogradist`", la mod` în Fran]a prin literatura
lui Sartre acum 20 de ani. Acum aceasta e
dep`[it`. Filozofia lui Sartre, precum [i moda
literaturii la "zero grade", lipsit` de sentimente, de imagini, nu mai e actual` acolo,
dar se vede c` la noi acum devine la mod`.
Recunoa[te lui Dumbr`veanu un mod
propriu de stil [i tonalitate, care este cea
nostalgic`. Face abuz de neologisme. Poezii
gra]ioase.
Onescu, student an V, face analiza
câtorva poezii remarcând o ™voluptate a
culorilor¤.Levin, critic, remarc` tehnica
poetului de a îmbina epitete spirituale unui
fapt material:™materializeaz` sentimente [i
spiritualizeaz` elemente materiale". Poezia
lui A. Dumbr`veanu are intui]ia unei ™zone
transreale¤. Sorin Titel, prezidentul
cenaclului, invitînd la cuvânt, spunea: ™m`
inhib` terminologia asta [edin]oman` la
discutarea unei opere literare, parc` ar fi o
traducere din ruse[te¤. Vorbind despre A
n g hel Dumbr`veanu a spus ™îmi sunt dragi
poe]ii în ipostaza melancolic`¤.
În încheiere, poetul Anghel Dumbr`veanu, ]inând cont de criticile aduse [i de
asocierile care s-au f`cut între poezia lui
[i prerafaeli]i (Levin) (...), se consider` un
poet care tr`ie[te mai mult în vis, în fantezie
— în acea zon` trans-real` dup` cum a remarcat Levin (...).
OBSERVA}II:
Agentul a participat la [edin]a cenaclului
ca urmare a instructajului f`cut anterior.
Sorin Titel este lucrat în ac]iune, iar
}irioiu este în aten]ia tov. Mr. Co[eriu Ioan."

PE URMELE C~R}II, PRIN
CASE CONSPIRATIVE
Cu trei zile înainte, pe 12 iunie 1967,
în cadrul obiectivului Financiar-CFR, agentul
Ion Olteanu se întâlne[te într-o alt` cas`
conspirativ`, ("B`descu"), a doua într-o
s`pt`mân` [i a treia în cursul verii, de data
asta cu maiorul Misici Gheorghe. A[adar,
pân` acum au participat la ac]iune ofi]erii:
c`pitan Indrei Ion, maior Co[eriu Ioan, maior
Boze[an Iosif [i maior Misici Gheorghe.
Putem ast`zi s` evalu`m, chiar dac` fugar,

câ]i oameni, câte case, câte salarii pentru
ni[te fleacuri.
La obiectivul Financiar-CFR este reluat`
c`utarea c`r]ii Doctor Jivago de Boris
Pasternk, care punea în pericol siguran]a
na]ional`. Scriitorul {. F. îi spune sursei
c` nu se mai afl` în posesia ei, "afirmând
c` a dat-o unui prieten din Turnu Severin
[i c` nu mai [tie ce s-a întâmplat cu ea".
De altfel, cu înc` o s`pt`mân` înainte (8
iunie), harnicul agent Nicolae Bolovan îl
informeaz` pe maiorul Co[eriu c` a ini]iat
"o discu]ie cu Sorin Titel în casa acestuia
despre cartea Dr. Jivagov (sic!) de Pesternak
(sic!), exprimându-mi regretul c` nu mi-a
dat-o s-o citesc în vremea când aceast` carte
se afla în biblioteca lui Sorin Titel. Acesta
a spus c` nu e cartea lui, ci a lui Coto[man,
care a vândut-o lui {.F.
E de men]ionat c` recent i-a ap`rut lui
Sorin Titel o culegere de povestiri, Valsuri
nobile [i sentimentale, în care exist` nuvela
Soare pentru fiecare, ce a ap`rut la Moscova
ca o selec]ie din proza scriitorilor contemporani de la noi, nuvela ce a dat [i titlul
culegerii. "

SPECTACOLE, M~RTURII,
TEMERI, OBSESII: UN
RAPORT OLOGRAF
La filele 31-34, de-a lungul a patru coli
ministeriale, c`pitanul Boieru/Bocea (?) A.1
întocme[te un raport cu textul urm`tor:
"În ziua de 2 septembrie 1967 m-am
deplasat la locuin]a numitului F. I. din strada
Gheorghe Doja, nr. 50 în scopul purt`rii
unei discu]ii cu el în leg`tur` cu apari]ia
unor publica]ii interzise (aduse din Occident) [i care se afl` în posesia numitului
Sorin Titel scriitorul urm`rit de organele
noastre prin ac]iune informativ`.
Întrucât criticul F. I. m` cuno[tea deja
a acceptat s` discute cu mine manifestând
mult` bun`voin]` în acest sens. La început
s-a discutat despre unele piese de teatru ale
scriitorului decadent francez Genet ("Sub
supraveghere", "Balconul" [i "Cameristele"/
"Servitoarele"). Despre acest scriitor numitul
F. I. a spus c` nu a citit nimic de el îns` a
auzit câte ceva de la al]ii în special de la
Sorin Titel atât despre biografia scriitorului
cât [i despre opera sa. A fost contrariat când
a auzit c` o pies` a lui Genet "Sub supraveghere" a fost pus` în scen` la Teatrul Ger-

man men]ionând c` acest lucru se poate face
numai dup` ce în prealabil se analizeaz`
oficial în mod critic aceast` oper` [i numai
dup` aceea s` se lucreze cu ea pentru a
preîntâmpina transmiterea unor idei gre[ite
despre via]` [i societate marelui public.
Discutând apoi despre unele lucr`ri ale
lui Eugen Ionesco ca "Théâtre" "L'Impromptu de l'Alma" "Le nouveau locataire", "Le
maître", "La jeune fille à marier" [i altele
a spus c` a v`zut toate aceste c`r]i în biblioteca redac]iei "Orizontul" (sic!) din Timi[oara.
Despre c`r]ile "Les fruits d'or" de N.
Sarraute, "Le visionnaire" de Julien Green,
"The The Twentieth Century" (ap`rut în
limba englez`) F. I. a spus c` nu [tie nimic.
Despre volumul "La maison de rendezvous"2 a afirmat c` l-a citit împrumutând-l
de la Sorin Titel în care este vorba de un
reportaj din Honkong (sic!).
Referitor la periculozitatea unor astfel
de publica]ii numitul F. a r`spuns c` aceasta
depinde de persoana care le cite[te în ce
m`sur` poate analiza aceste opere în mod
critic sau s` urm`reasc` la ele tehnica scrisului
unui roman sau altul. A ad`ugat c` pe Sorin
Titel îl preocup` mai mult problemele de
tehnica nara]iunii decât nara]iunea înse[i (sic!).
Rugându-l apoi s`-mi spun` câte ceva
despre opera lui Pasternak Dr. Jivago F. a
spus c` are aceast` carte din care a citit 200
pagini [i într-adev`r are un con]inut anticomunist. Îns` a mai spus c` unele poezii
ale lui Pasternak au ap`rut [i în revista
"Orizont".
La întrebarea mea dac` mi-o poate
împrumuta3 mi-a r`spuns afirmativ îns` ceva
mai târziu deoarece cartea în prezent se afl`
acas` la p`rin]ii s`i la Turnu Severin.
În acest sens i-am dat num`rul de telefon
pentru a-mi fixa o întâlnire cu care ocazie
îmi va da spre citire cartea Dr. Jivago.
În cadrul discu]iilor purtate despre Sorin
Titel (în prealabil s-a discutat [i despre al]ii)
a men]ionat c` întradev`r (sic!) la domiciliul
s`u se adun` mul]i tineri în special studen]i
citindu-se [i comentându-se unele c`r]i mai
mult scrise în limba francez`. Sorin Titel
spune celor cel audiaz` c` cu ani în urm`
aceste publica]ii au fost interzise în ]ara
noastr` îns` acum nu mai sunt [i c` ele pot
fi procurate direct din Fran]a (prin po[t`).
La întrebarea mea dac` aceste discu]ii au
[i nuan]e politice F. a r`spuns c` nu au ci
numai de ordin literar.
De asemenea la unele aluzii ale mele
c` niciodat` Sorin Titel nu a fost v`zut cu
o fat` a r`spuns c` î[i d` seama c` despre
el se vorbe[te c` ar fi homosexual îns` el
este convins c` nu este, lucru constatat de
el întrucât cu ani în urm` o perioad` de dou`
luni au locuit împreun` în aceea[i camer`.
În concluzie l-am rugat s` p`streze toat`
discre]ia celor discutate pentru care m-a
asigurat [i a spus c` cel târziu o s`pt`mân`
va pleca definitiv din Timi[oara la Craiova
unde i s-a asigurat un post de redactor la
publica]ia "Înainte" fiind prieten cu Ilie
Purcariu, redactorul [ef."
_____________
1
Numele acestui ofi]er este greu descifrabil, vom încerca s`-l identific`m pe parcursul investiga]iei. De altfel, din Raport apare
ca fiind un amestec ciudat: spre exemplu
scrie corect titlurile în francez` [i englez`,
are o ortografie în general bun`, în schimb
pune rar semne de punctua]ie sau face gre[eli
greu explicabile, cum ar fi numele ora[ului
Hong-Kong.
2
Roman de Alain Robbe-Grillet, ap`rut
în 1965; ac]iunea se petrece în Hong-Kong.
3
Oare ce voiau s` fac` bravii ofi]eri
de securitate, fie ei locotene]i, c`pitani sau
maiori, cu cartea odat` împrumutat`: s-o
citeasc` din scoar]`-n scoar]` sau s-o ard`
cu proces-verbal?
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NEVERMORE
CRISTINA CHEVERE{AN
Pentru publicul care nu se specializeaz`
în Studii americane, apari]ia r`sun`toare a
filmului 12 ani de sclavie poate reprezenta
un moment de revela]ie. Dup` recentele
Lincoln sau Django Unchained, pelicula
duce mai departe lec]ia tulbur`toare despre
un fenomen greu de imaginat în contextul
unor State Unite declarat democratice [i
progresiste: sclavia. Dac` aspectul cvasididactic poate da impresia unei acumul`ri
inten]ionate de situa]ii cutremur`toare, puse
în slujba unui discurs cinematografic moralizator, adev`rul e, din nefericire, altul: povestea urm`re[te cu fidelitate liniile de for]`
ale unui manuscris-document publicat în
1853, cu mai bine de un deceniu înainte de
încheierea R`zboiului Civil [i de abolirea
oficial` a unui sistem ru[inos al exploat`rii,
abuzului [i umilirii extreme.
12 ani de sclavie. Povestea lui Solomon
Northup, cet`]ean al New York-ului, r`pit
la Washington City în 1841 [i salvat în 1853
de pe o planta]ie de bumbac de lâng` Red
River, Louisiana e titlul complet al relat`rii
unei aventuri pe cât de nedorite [i sinistre,
pe atât de comune perioadei. Volumul, prezentat drept cheie alternativ` de lectur` pentru faimoasa Colib` a unchiului Tom, se
dedic` scriitoarei din Connecticut devenit`
stindard al aboli]ionismului dup` publicarea
romanului-simbol: Harriet Beecher Stowe,
"al c`rui nume este asociat peste tot în lume
cu marea reform`". În vreme ce epicul sentimental [i roman]area (bine-inten]ionat`) a
condi]iei sclavilor au propulsat cartea pe
post de arm` eficient` în b`t`lia ideologic`,
afirmând f`r` echivoc importan]a literaturii
ca agent al schimb`rii, pove[ti precum cea
a lui Solomon Northup au r`mas în planul
secund al percep]iei de mas`, fiind incluse
în categoria aparte a "nara]iunilor din sclavie"
(slave narratives).
Principal` form` de expresie literar`
afro-american` în secolul XIX, acest gen
se opune unei orânduiri sociale în care rasa
[i clasa autorilor-protagoni[ti îi condamn`,
cel mai adesea, la analfabetism. Oral` prin
defini]ie, cultura sclavilor de pe planta]iile
[i din conacele opulente ale albilor înst`ri]i
din sudul preponderent rural îmbrac` astfel
o nou` form` cu sprijinul – [i, nu arareori,
în interesul politic al – intelectualilor [i editorilor aboli]ioni[ti. Ace[tia mizeaz` pe impactul emo]ional al jurnalelor [i memoriilor
victimelor sistemului înfierat pentru a crea
o stare de spirit favorabil` ini]iativelor, drept
care, în timp, apar [i varii critici sau dubii
referitoare la autenticitatea materialului.
Dac` doza de fic]iune [i interpretare
subiectiv` e greu de stabilit, faptul c` nara]iunile din sclavie se bazeaz` pe experien]e
recognoscibile [i atestate documentar nu
poate fi contestat. Printre figurile cele mai
cunoscute desprinse din rândul autorilor,
devenite formatori de opinie, se înscriu Olaudah Equino, Frederick Douglass, Harriet
Jacobs, Harriet Tubman. Solomon Northup
însu[i e beneficiarul mai multor reedit`ri
de secol XIX, c`zând apoi în uitare pân`
când fervoarea mi[c`rii pentru drepturi civile
din SUA anilor 1960 îl readuce în aten]ia
cercet`torilor. Fascina]i de precizia detaliilor
[i de multitudinea de date, nume, locuri
verificabile, istorici precum Sue Eakin, Joseph Logsdon sau David Friske se angajeaz`

în recuperarea, adnotarea [i plasarea manuscrisului în contextul perioadei pe care o
reprezint`, subliniind faptul c`, oricât de
[ocante ar fi, suferin]ele lui Northup (devenit
Platt prin voia [i nep`sarea st`pânilor) nau fost nici pe departe singulare, aproape
fiecare episod traumatizant reg`sindu-se în
nenum`rate exemplare în sudul profund.
Prin ce trec Solomon [i cei asemenea
lui, captivi f`r` [tiin]` [i preaviz ori n`scu]i
în robie? Greu de descris [i de suportat sub
povara realit`]ii concrete. 12 ani… scrie,
de fapt, o istorie a sclaviei din interior, stând
m`rturie violen]ei, perversit`]ii, absurdit`]ii
[i fanatismului unui rasism dezl`n]uit. Oameni vându]i, cump`ra]i, închiria]i, evalua]i
[i negocia]i asemenea unor obiecte, indivizi
maltrata]i, agresa]i fizic [i verbal, b`tu]i cu
bestialitate, mutila]i, viola]i, lin[a]i din infinita ur` a celor proclama]i superiori de legi
nescrise, care plaseaz` averea [i culoarea
pielii mai presus de umanitate, "personajele"
acestei epopei de co[mar sunt cadavre ambulante, fantome pierdute f`r` speran]` în negura unor timpuri siderante.
Demn de [tergere din memoria colectiv`, [irul de st`pâni ai lui Solomon se
cere totu[i expus cu nume, prenume,
apar]in`tori [i desprinderi demne de
dispre], întru avertisment public oric`ror
extremi[ti trecu]i, prezen]i [i viitori. Înregistrarea automat` a replicilor [i ordinelor
ce tr`deaz` un cinism infinit nu are nevoie
de comentarii. Povestea e remarcabil de
re]inut` la capitolul patetism, naratorul
nesim]ind nevoia unui atac furibund, ci
mul]umindu-se s` înregistreze relele —
[i pu]inele bune — ale vie]ii cotidiene.
Dac` unii proprietari [i intenden]i, f`r`
a renun]a la privilegii, dau semne de în]elegere [i omenie, specimene precum Edwin
Epps sau John Tibeats sunt adev`ratele
bestii: orbite de furie [i instincte primare,
josnice, imorale, brutale, murdare din toate
punctele de vedere. Seria ororilor pe care
le provoac` sau gireaz` e prea lung` pentru
o enumerare iar supravie]uirea lui Northup
pentru a-[i împ`rt`[i experien]a — un
miracol de care milioane de anonimi nau avut [ansa s` beneficieze. Al`turi de
celelalte "nara]iuni din sclavie" consacrate
în spa]iul american, povestea lui ar merita
o traducere de calitate.
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SCLAVIE {I RASISM,
VIA
HOLLYWOOD
ADINA BAYA
Pân` în urm` cu câ]iva ani, dezv`luirea
incomodului trecut sclavagist al Statelor
Unite era o tem` ocolit` discret de Hollywood. Motivele sunt lesne de ghicit. Subiectul e foarte delicat [i destul de dificil
de livrat în fa]a audien]elor albe americane
f`r` a le trezi un sentiment colectiv de vin`
([i cine ar vrea s` pl`teasc` biletul la cinema pentru a se sim]i vinovat timp de dou`
ore?) E drept c` au existat [i excep]ii: filme
care aduc în discu]ie tema rasismului, a sclaviei [i a efectelor sale, îns` evitând detaliile
cu adev`rat sumbre ale terorii sistematice
la care au fost supu[i adesea sclavii de pe
planta]ii. M` refer aici la ecraniz`rile unor
romane celebre, cum ar fi Culoarea purpurie
(The Color Purple, 1985) de Alice Walker
sau Beloved (1998) de Toni Morrison, ori
la câteva dintre filmele lui Spike Lee. Sau
poate chiar [i la viziunea idealizat` asupra
sclaviei ce apare în unele filme despre R`zboiul Civil, cum ar fi Pe aripile vântului
(Gone With the Wind, 1939).
Îns` niciun regizor nu a îndr`znit s`
arate cu adev`rat sclavia în toat` plin`tatea
spiritului s`u odios. Niciunul nu s-a aventurat
s` portretizeze ororile sale, s` prezinte în
fa]a unui public larg persecu]ia sistematic`
la care a fost supus` popula]ia de culoare
din Statele Unite. Pân` la Quentin Tarantino,
desigur. Care în Django dezl`n]uit (Django
Unchained, 2012) ofer` o intruziune brutal` în practicile de umilin]` [i tortur` ce
intrau în rutina vie]ii negrilor de pe planta]iile
din sudul Statelor Unite.
Odat` cu filmul lui Tarantino, se pare
c` Hollywood-ul a deschis u[a unui întreg
trend tematic. Redescoperirea trecutului sclavagist american [i a impactului s`u asupra
prezentului se afl` în acest moment printre
cele mai actuale teme cinematografice. Dovad` stau, printre altele, filmul Majordomul
(The Butler, 2013) regizat de Lee Daniels,
Lincoln-ul lui Steven Spielberg (2012) sau
12 ani de sclavie (12 Years a Slave, 2013),
regizat de Steve McQueen. Toate aceste
proiecte cinematografice, care dezv`luie aspecte pu]in explorate anterior apropo de
sclavie [i discrimiarea pe termen lung a
popula]iei negre în Statele Unite, beneficiaz`
nu numai de sus]inerea unor mari case de
produc]ie [i a unor regizori celebri, ci [i
de o distribu]ie din care nu lipsesc superstarurile momentului.
Înscris cu succes în acest val de filme
care î[i propun s` abordeze frontal istoricul
sclavagist [i tradi]ia discriminatorie existent` în multe state americane, f`r` idealiz`ri
[i f`r` unghiuri de abordare comode pentru
audien]ele albe, 12 ani de sclavie a reu[it
s` devin` unul dintre favoritele premiilor
Oscar din acest an. Candidat la nu mai pu]in
de 9 statuete de aur, filmul are o distribu]ie
în care numele sonore – Michael Fassbender,
Brad Pitt, Paul Giamatti – se împletesc cu
cele ale unor staruri în devenire – Chiwetel
Ejiofor, Lupita Nyong'o etc. Filmul e bazat
pe o poveste real` petrecut` în America de
dinaintea R`zboiului civil: un negru liber,
care tr`ia al`turi de familia sa în statul New
York, e r`pit [i vândut unor planta]ii din
sudul sclavagist, unde r`mâne sechestrat timp
de 12 ani.
12 ani de sclavie urm`re[te teroarea
sus]inut` la care ajunge s` fie supus Solomon
Northup, fost muzician educat în nordul
Statelor Unite, [i actualmente salahor pe o
planta]ie din sud pe care biciurea sclavilor
era regula zilei. Filmul nu face economie
la detaliile morbide ale persecu]iei diabolice

[i sistematice a negrilor. În plus, scoate la
iveal` discrepan]a dureroas` dintre spiritul
mereu contrariat [i revoltat al lui Solomon,
[i blazarea sau suferin]a pasiv` a celor ce
s-au n`scut sclavi [i au tr`it întreaga via]`
trata]i ca ni[te animale ce trebuie domesticite
cu biciul. E memorabil` scena în care Solomon e pe cale s` fie spânzurat, iar restul
sclavilor – cu siguran]` mai numero[i [i mai
puternici fizic decât agresorii lui Solomon
– nu intervin în niciun fel, ci î[i continu`
activit`]ile ca [i cum nimic sinistru nu s-ar
fi întâmplat la un pas de ei.
Filmul 12 ani de sclavie reprezint` un
viraj destul de nea[teptat în cariera regizorului Steve McQueen. Nu numai pentru c`
e un britanic ce trateaz` un subiect pur american, ci [i pentru c` cele dou` lungmetraje
anterioare care i-au adus notorietatea – Hunger (2008) [i Shame (2011) – au avut mai
degrab` ca ]int` circuitul festivalier european
decât veleit`]i de blockbuster. Prin filmul
de fa]`, f`cut cu sus]inerea unei case de
produc]ie enorme, cu Brad Pitt în distribu]ie
([i pe lista de produc`tori) [i cu o tem` pe
care scrie "candidat la Oscar" înc` dinainte
de lansare, McQueen pare s` fi spus adio
carierei de regizor de filme independente.
Cu toate astea, amprenta sa auctorial` r`mâne
vizibil` în film. Unde? În cadrele fixe de o
lungime foarte curajoas` pentru un film
hollywoodian [i în scenele lungi lipsite de
dialog, care puncteaz` momentele-cheie ale
filmului. Acest gen de inser]ii stilistice
salveaz` filmul de la un ton hiperdramatizant.
Michael Fassbender – aflat aici la a treia
colaborare cu McQueen – ofer` un joc
absolut eclipsant în rolul unui proprietar de
planta]ie psihopat, cu o imagina]ie maladiv`
la capitolul invent`rii metodelor de tortur`
a sclavilor. Câte despre Brad Pitt, care apare
pe afi[ [i are cu siguran]` rol de cârlig în
captarea audien]elor, probabil c` num`rul
s`u total de replici ar putea înc`pea pe vreo
dou`-trei pagini de scenariu. Interven]ia sa
în economia pove[tii e limitat`, dar decisiv`.
Pe lâng` faptul c` este "eroul salvator",
personajul lui Pitt joac` [i rolul autorului
de discurs moralizator. De parc` nu era
extrem de evident, el ofer` mur`-n gur`
privitorului o lec]ie despre de ce sclavia este
o practic` condamnabil`. Dar chiar [i a[a,
cu degetul lui Brad Pitt în ochiul privitorului,
12 ani de sclavie r`mâne un film bun, salvat
în mare parte de stilul auctorial al lui
McQueen [i cu doar câteva derapaje în
melodram`.
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POETICE
TUR DE ORIZONT SILABELE
ALE CONTEMPL~RII
EUGEN BUNARU

Un eseu "blindat" [i scris cu nerv din
revista 22 poart` semn`tura artistului [i
teoreticianului vizual Dan Mih`l]ianu. Tema
e devoalat` chiar în titlu: Postoptzecismul.
Iat` un... motiv ca s` lectura]i eseul, desprins
din corpul s`u: "În prezent, amânarea constant` a unui bilan] clar a ceea ce s-a produs
cu adev`rat relevant în anii '80 – pozi]ii,
lucr`ri [i evenimente artistice, cernute de
bruiajul genera]ional (totalitatea indivizilor
care au debutat [i practicat în "post obsedantul" deceniu '80) – duce la o constant`
minimalizare, desconsiderare ori eludare a
unor elemente esen]iale care, de fapt, stau
la baza aproape a tuturor dezvolt`rilor artistice actuale, creând spa]iu ideilor de Genera]ie Spontanee, Imaculata Concep]iune,
Na[terea din spuma ori cenu[a revolu]iei a
unei "Arte Noi", conducând la reinventarea
unor concepte [i practici artistice considerate
inexistente în trecutul predecembrist, prin
trecerea la zero (22 decembrie '89) a
contorului artei române[ti.
De[i s-au realizat sinteze, lucr`ri de doctorat [i expozi]ii, incapacitatea discursului
critic actual de a elabora un timeline f`r`
sincope [i pauze nejustificate, dublat de absen]a suportului muzeal (colec]ii [i expuneri permanente ale operelor marcante ce
au relevan]` pentru discursul artistic actual), aduce prejudicii incalculabile chiar [i
celor care cred c` se pot debarasa de însu[i fundamentul pe care î[i bazeaz`
demersul. Unele cercet`ri vizeaz` prioritar
aventurile artistice ale "optzecismului dup`
optzecism" în care se studiaz` ce fac
optzeci[tii azi, f`r` a reu[i s` impun` ori
analizeze pertinent ce au f`cut ei marcant
în epoca de referin]`. Alte ini]iative frizeaz`
chiar "colectivizarea for]at` a artei", unde
"toat` lumea cânt`, râde [i experimenteaz`"
ori "sculpteaz`" [i, evident, în sfâr[it "danseaz`", situa]ii ce duc la "babilonizarea" discursului artistic-critic [i în final la o "comedie de situa]ii" tip Molière, în care toat` lumea constat` cu uimire c` "face proz`".
Altfel, printr-o intui]ie strategic`, o serie
de arti[ti, galerii, centre [i spa]ii de art` [iau luat în mân` destinul [i au început de la
o vreme s` î[i "anexeze" pe cont propriu
arti[ti [i opere de art` din trecutul mai mult
sau mai pu]in apropiat, pentru a-[i legitima
propria pozi]ie [i a demonstra c` nu provin
din Middle of Nowhere. Aceast` tendin]`
nu reu[e[te înc` s` compenseze efectele
devastatoare ale conflictului genera]ional
din art`, care reflect` fenomenul generalizat
din cultura [i societatea româneasc` actual`."

POETUL CU FLOW
În primul num`r din 2014 al Familiei
este evocat poetul Traian T. Co[ovei, care
s-a stins din via]` chiar în prima zi a anului.
Scrie Mihai Vieru: "Traian T. Co[ovei era
omul apropierii, era poetul aproapelui, omul
care se cufunda cu generozitate în via]` (tr`im
via]a noastr` nu pe a altora). I-a fost foarte
u[or s` acceseze simplul de al`turi cu
dezinvoltur`. Altfel spus, cu flow. Flowul e definit ca mi[care natural` a unei
deprinderi sau îndemîn`ri fizice ori spirituale,
care func]ioneaz` f`r` a implica aspectul
cognitiv sau ra]ionalitatea sau tehnica. La
Traian T.Co[ovei poezia este rezultanta
acestui flow. Curgerea unui fluviu dup` ce
o mul]ime de afluen]i îl poten]eaz`. Mul]i

dintre scriitori nu se descurc` nici pîn` la
alimentara din col]. Aceast` a doua natur`
venea în completarea instan]ei literare
inhibitive pe care o genera Ion Stratan prin
ermetismele literare, prin distilatul de vers.
Se apropiau, f`r` urm` de îndoial`, în
expansibilitatea rîsului ca modus operandi.
Ca desfiin]are a oric`rui resort kafkian la
îndemîn`. Îi spuneam în drum spre Bucure[ti:
"B`trîne, uite, s-a împotmolit trenu' pe [ine,
s-a scurtcircuitat re]eaua", "{i nu are careva
dintre voi o papiot` de doi[pe mii de vol]i
la el s`-l porneasc`?", sau "Hai repede c`,
mai nou, aici la noi, porcul se împu[c`!"
Spre deosebire de cloister-ul stratanian,
refugiul într-o stare religioas` [i epifanic`
într-o urbe X poluat` de non-poetic la maxim,
Traian T. se expanda cu o generozitate
risipitoare (scuza]i barbarismul lingvistic)
întru oamenii de al`turi. O voca]ie a
lumpenproletariatului, o voca]ie a rat`rii
sinonim` Sfîntului Cristofor îi con-sfin]ea
"înh`itarea cu frip]ii".

APOCALIPSA, ACU'!
Ioana Nicolaie r`spunde întreb`rilor lui
Dan Mircea Cipariu în agentiadecarte.com.
{i astfel iese un dialog viu (titlul s`u – "Am
intrat în apocalipsa non-recept`rii"), ce are
ritm [i pulsa]ie, neap`rat de citit. O mostr`?
Vineeeee! Ioana Nicolaie: "Oare s` fie poe]ii,
aceia dintre ei care, optând pentru o poezie
extrem de s`rac`, f`r` podoabe [i f`r`
viziune, intimisto-social`, [i-au pierdut
bruma de public la care puteau aspira? S`
fie oare prozatorii, aceia dintre ei care
"execut`" autofic]iuni din vârful peni]ei, f`r`
nicio grij` când vine vorba de stil, de
construc]ie epic` [i, pân` la urm`, de
relevan]`? Sau cei care d`râm` în loc s`
construiasc` sunt noii critici literari? N-am
nicio îndoial` c` ace[tia din urm` sunt
adev`rata problem`. Excluzând câteva voci
oneste, grupate la Dilema Veche, Orizont
sau la alte câteva publica]ii din ]ar`, ceea
ce frapeaz` e ori lipsa cras` de cultur`, ori
absen]a oric`rei etici profesionale. Dac`
înainte puteai întrez`ri osatura unui canon
din ciocnirea critic`, ast`zi totul e o spuz`
care va fi repede acoperit` de spuza
ulterioar`. Nu po]i s` vinzi m`rgele de plastic
strigând în gura mare c` sunt pietre pre]ioase.
C`r]ile abia publicate, dac` nu sunt chiar
de unic` folosin]`, tr`iesc în cel mai bun
caz câteva s`pt`mâni. Nu le salveaz`
recenziile – multe subminate din cauza parti
pris-ului lor – [i nici premiile literare. Nu
le mai impun nici bloggerii, nici re]elele
de socializare. Cei mai mul]i dintre cititorii
lor posibili nu vor auzi niciodat` de ele.
Dac` n-a[ [ti c` e vorba de o situa]ie
particular` – am fost invitat`, din fericire,
la câteva festivaluri interna]ionale unde am
întâlnit destui autori din varii spa]ii culturale– a[ spune c` literatura agonizeaz`, c`
internetul ([i nu inocenta cinematografie)
au intoxicat-o definitiv. A[a îns` [tiu c`
otrava e în interior, c` ni[te "anticorpi" [iau schimbat, pe furi[, abordarea. Pentru ei
albul e negru, ficatul poate pompa sânge
precum inima, creierul e mai pu]in important ca o unghie [i a[a mai departe. Doar
c` marele corp care este literatura nu va
putea suporta la nesfâr[it maltratarea aceasta.
Dac` nu va reu[i s` se apere, va sucomba.'

RO{IORII DE VEDE

Dup` cele trei plachete de poezii, Ie[irea din somn (1995), Trud` alb` (2001), Pânza
de veghe (2008), toate trei publicate la Editura Marineasa, recoltând nu multe, dar substan]iale
[i favorabile ecouri critice (Cornel Ungureanu, Dumitru Mure[an, Alexandru Ruja [.a.),
Corina Rujan a revenit, în 2013, în aten]ia iubitorilor de poezie cu o nou` plachet`
purtând sugestivul titlu Mai e o silab`
silab`, publicat` la aceea[i editur` (Marineasa).
Fidel` propriei sensibilit`]i poetice, consecvent` unei structuri l`untrice, aparent
fragile, configurate deja în c`r]ile anterioare, poeta reia [i adânce[te motive lirice a
c`ror proiec]ie [i a c`ror sublimare în "truda alb`" a versului reitereaz`, într-o expresie
de cele mai multe ori lapidar`, câteodat` cu iz aforistic, explorarea unor "zone" obsesive,
unei interiorit`]i afective, intime [i general umane, deopotriv`. Ceea ce confer`, a[
spune, din start, acestui demers liric, o relevant` unitate, o elocvent` rotunjime stilistic`
[i tematic`.
Înc` de la titlu, pe m`sura lectur`rii poemelor, recept`m semnalul unei nevoi fiin]iale,
aceea a esen]ializ`rii "mesajelor" cu tent` metafizic`, a concentr`rii lor într-un spa]iu
al metaforei epurat de orice intruziune a vreunui limbaj ostentativ-agresiv ori sincron
cu mai recentele orient`ri (de poetic`) minimaliste, mizerabiliste etc. Este, de altfel,
aici un reflex al unei atitudini proprii fa]` de poezie, al unei arte poetice optând în
favoarea unui limbaj [i unei tonalit`]i mai degrab` solemne, pe linia unei neomodernit`]i
de sorginte (posibil) st`nescian`. Iat` un astfel de poem-semnal: "O vale alb`/ o liter`/
[i poemul s-a dezv`luit ca un nor."// (O vale alb`). Reg`sim, a[adar, unul dintre motivele
preponderente în poezia Corinei Rujan, acela al albului, motiv care – spuneam [i cu alt
prilej – converte[te "discursul" s`u liric într-o adev`rat` "mistic`" a albului - simbol al
unei aspira]ii neostoite, mereu [i mereu pulsatile în subtext. Metafor` a unei nostalgii
a purit`]ii, a unei st`ri existen]iale originare – paradisiace -, pierdute de mult, "st`ruitor"
asumat`: "Aceea[i lumin`/închis` în cerc/peste destinul/st`ruitor de alb."//
Dar imaginarul poetic al autoarei se dezv`luie a fi mult mai ofertant - cu deosebire
la o lectur` empatic` a c`r]ii - a[a încât cititorul amator (iubitor avizat) va reg`si [i alte
"motive" lirice (recurente) precum: lumina, privirea, visul, t`cerea, poemul (nu neap`rat
în accep]iunea textualist`), singur`tatea, trecerea, teama, zborul, erosul (sugestiv` imaginea
"unui rege trist/în lini[tea icoanei"!), toate dezvoltând, într-o ]es`tur` organic` a rostirii,
a textului, o orchestrare mereu lucid`, mereu atent` la efectele pur estetice.
Vom putea detecta, în aceste poeme condensate (la maximum, uneori), tonuri [i
accente vag elegiace, de nelini[te, de incertitudine, de melancolie existen]ial` [i metafizic`:
"Mai e o silab`/din întuneric (...)// sau: "Ochiul plute[te/mai u[or ca o jerb`." (Haiku)/
/ [i: "....ai putea s` r`mâi/ îngenuncheat/în partea de zi/a t`cerii."// [.a. Uneori, mai rar,
aceste accente reverbereaz` "pe câmpul de lupt`/al iluziei." Dominant`, îns`, r`mâne
o tonalitate a echilibrului existen]ial [i a senin`t`]ii contemplative.
Poet` constant` cu ea îns`[i, fascinat` [i nevindecat` de "albul cuvintelor", Corina
Rujan î[i revendic`, în continuarea destinului s`u scriitoricesc, un "lirism solilocvial [i
muzical" (Dumitru Mure[an, Vatra, martie 1998), iar c`r]ile ei, în pofida discre]iei care
îi las`, oarecum, în surdin` evolu]ia, nu doar propun, ci valideaz`, dup` remarca perfect
viabil`, (datând din 1980), a lui Cornel Ungureanu "un nume apar]inând unui stil [i
unui timp al afirma]iei poetice."

Ilustr`m acest num`r cu lucr`ri ale artistului vizual
DAN VI{OVAN
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DESPRE KATYN, DOSTOIEVSKI
{I
DIAVOLUL
ÎN
CARNE
{I
OASE
VLADIMIR TISM~NEANU ÎN DIALOG CU H.-R. PATAPIEVICI
CU O INTRODUCERE DE TOMA PAVEL
Toma Pavel:
Dialogul dintre Vladimir Tism`neanu [i Horia-Roman Patapievici are ca subiect
cea mai dificil` problem` a secolului trecut (secol ale c`rui ecouri continu` s` r`sune
în jurul nostru oricît am încerca s` nu le auzim): cum a fost posibil ca r`ul s` ajung` la
dimensiuni de neimaginat [i, mai ales, cum [i de ce aceast` explozie a r`ului a avut loc
în numele ra]iunii, al [tiin]ei, [i al destinului istoric al omenirii.
Din punct de vedere strict cantitativ, num`rul de victime umane ucise în cele dou`
r`zboaie mondiale [i, înc` [i mai tragic, în exterminarea sistematic` întreprins` de regimurile
dictatoriale comuniste [i naziste, nu are precedent. Zguduitoarea carte T`rîmul mor]ii
de Timothy Snyder arat` c` pierderile umane în timpul conflictelor militare între 1939
[i 1945 au fost cele mai grave din toat` istoria lumii [i c`, înafar` de solda]ii care [iau pierdut via]a în acest r`zboi, mai bine de paisprezece milioane (milioane!) de oameni
au fost uci[i de teroarea exercitat` de Stalin [i de Hitler.
Din punct de vedere moral, aceast` dubl` teroare este atît de greu de în]eles încît
Vladimir Tism`neanu î[i intituleaz` superba sa monografie despre cei doi dictatori Diavolul
în istorie. Dincolo de limitele umane, demonismul ideologic î[i proiecteaz` umbra lui
înfior`toare.
De ce? Stalin ordona foametea [i masacrele în numele istoriei mondiale propov`duite

Vladimir Tism`neanu:
Exist` c`r]i menite s` schimbe perspective mult timp sedimentate, s` ne scoat` din
confortul conven]iilor istoriografice. Cartea
lui Timothy Snyder, Bloodlands. Europe
Between Hitler and Stalin (Basic Books,
2010), propune o nou` viziune asupra
regimurilor genocidare din Europa între 1930
[i 1945. În acei ani au fost uci[i 14 milioane
de oameni ca efect al unor programe
ideologice maniacale, urm`rite cu diabolic`
perseveren]` de c`tre dictatorii totalitari, Djuga[vili [i Schicklgruber. Cartea lui Timothy Snyder a fost tradus` la Humanitas. Este
deopotriv` o arheologie a infernului totalitar
[i un îndreptar moral.
Imperiul rus nu a fost sub nicio form`
unul democratic. A fost o autocra]ie în care
reformele au avut loc târziu [i cu mari dificult`]i. Dar nu a fost un stat totalitar, existau
legi, ele erau respectate. Demonii lui
Dostoievski voiau s` arunce în aer acest
edificiu care, cu ale sale mari imperfec]iuni
(s` nu uit`m situa]ia scandaloas` a evreilor),
era unul reformabil. Dar pentru ei, cum scria
cândva Richard Pipes, nimic din ce-ar fi
întreprins ]arismul, cu excep]ia sinuciderii,
nu era valabil. Ei nu voiau l`rgirea statului
de drept, includerea tuturor cet`]enilor sub
umbrela sa protectoare, ci nimicirea sa.
Într-un schimb de mesaje cu H.-R.
Patapievici, îi semnalam un pasaj
extraordinar (îl sintetizez aici):
Sediul NKVD-ului din Kozelsk (locul
de unde aveau s` fie transporta]i la Katyn
spre a fi împu[ca]i aproape cinci mii de
militari [i civili polonezi) era în m`n`stirea
Optyn în care se petrece discu]ia dintre Ivan
Karamazov [i Zosima despre ceea ce este
îng`duit când nu mai exist` transcenden]`
(posibilitatea ori imposibilitatea unei
moralit`]i f`r` divinitate). Dumnezeu fusese
ucis, polonezii îns` erau convin[i c` El
tr`ie[te [i se închinau, f`ceau rug`ciuni,
pr`znuiau Învierea. Amintesc c` armata
polonez` era multina]ional`, c` ofi]erii din
cele trei lag`re care aveau s` fie uci[i, deci
[i de la Kozelsk, erau civic, nu limitativ,
etnic polonezi. A[adar: "Ei, “NKVD-i[tii‘
reprezentau r`spunsul sovietic la acea
chestiune: doar moartea lui Dumnezeu f`cea
posibil` eliberarea umanit`]ii. În mod
incon[tient, mul]i dintre ofi]erii polonezi
furnizau un alt r`spuns: acela c` într-un loc
unde totul e îng`duit, Dumnezeu este un
refugiu. Ei vedeau în lag`rele lor biserici
[i se rugau în ele. Mul]i au mers la slujba
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de Hegel [i de Marx, istorie care cunoa[te [i dicteaz` viitorul. Hitler, darwinist [i
nietzschean, credea în superioritatea rasei nordice [i în misiunea ei de a supune [i
distruge rasele presupuse inferioare. Filozofia istoriei [i biologia [tiin]ific` st`teau la
baza ideologiei lui Stalin [i, respectiv, a lui Hitler. Amîndoi ucideau în numele unui
adev`r descoperit de min]i umane (Hegel, Marx, Darwin, Nietzsche) ajunse, credeau
ei, pe culmile certitudinii.
Dar dac` mintea uman`, departe de a ajunge vreodat` pe aceste culmi, e capabil`,
în cel mai bun caz, s` formuleze teorii mai mult sau mai pu]in probabile? Dac` dincolo
de ipotezele ra]iunii, istoriei [i [tiin]ei, întotdeauna provizorii [i imperfecte, se afl`, la
o distan]` infinit` de aceast` lume [i în acela[i timp în intimitatea cea mai vie a sufletului
omenesc, o instan]` cu adev`rat superioar`, cea care ne d` via]` [i ne cînt`re[te faptele:
divinitatea? Simpla ei posibilitate reduce ideologiile totalitare la ceea ce sunt de fapt,
o impostur` tiranic`, resping`toare. Nu e deci de mirare c` atît comunismul, cît [i nazismul
s-au declarat ateiste [i au considerat religia ca pe un du[man.
Demonismul totalitar [i ura lui contra religiei sunt subiectul conversa]iei dintre
ace[ti doi importan]i [i curajo[i intelectuali contemporani, Vladimir Tism`neanu, profund
cunosc`tor al tiraniei comuniste, [i Horia-Roman Patapievici, nu mai pu]in profund
gînditor al modernit`]ii. Dialogul lor, lucid [i emo]ionant, ne aminte[te c` aceast` instan]`
superioar` nu trebuie, nu poate niciodat` fi uitat`.

de Pa[ti înainte de a fi trimi[i la moartea"
(p. 138). Într-adev`r, într-o lume din care
Dumnezeu a fost expulzat, cum se mai poate
distinge între Bine [i R`u? Iat` r`spunsul
lui H.-R. Patapievici. Îl consider un
remarcabil document intelectual [i moral:

Horia-Roman
Patapievici:
Într-adev`r, Volo, tulbur`tor... Îns`
istoria asta îmi sugereaz`, în mod nelini[titor,
[i altceva: faptul c` [i popoarele
(colectivit`]ile, adic`) asum` decizii morale în mod la fel de net precum indivizii:
cu acea ocazie, polonezii s-au comportat
în bloc potrivit premisei "Dumnezeu exist`", în timp ce ru[ii, la fel de compact,
potrivit premisei c` "Dumnezeu nu exist`".
Ce m` nelini[te[te este acest aspect de "logic`
a colectivelor", prin care un Nae Ionescu
(de pild` – nu era, îns`, singurul în epoc`)
încerca s` înlocuiasc` logica indivizilor.
Dac` logica colectivelor e fals`, cum cred
c` este, atunci cum poate fi explicat`
"coeren]a" de individ a colectivit`]ilor?
R`spunsul ar putea fi acesta. El se
bazeaz` pe distinc]ia dintre colectivit`]i
normale [i colectivit`]i totalitare pe care o
introduce raportarea diferit` la r`u. În bine,
coeren]a e dat` de universalitatea limit`rii
care determin` pentru to]i oamenii condi]iile
a ceea ce se cade [i nu se cade (silogismul
moral ia forma: "Dac` Dumnezeu exist`,
atunci numai lucrurile decente sunt
permise"). În r`u, coeren]a e dat` tot de un
soi de universalitate a limit`rii, care e îns`
acum determinat` ca obligativitate a limit`rii:
iar aceast` obligativitate nu mai fixeaz`
universalitatea unui comportament, ca în
morala normal`, ci impune, simultan, dou`
lucruri, ambele tipice regimurilor totalitare: absolutul supunerii colective la ordin
[i relativismul con[tiin]ei morale executante
(silogismul moral ia forma: "Dac`
Dumnezeu nu exist`, atunci mi se poate
impune orice, iar adev`rul rezult` din
participarea la execu]ie").
Ceea ce mi se pare de re]inut în gîndul
pe care mi l-a sugerat pasajul din Snyder
adus în aten]ie de tine este c` din premisa
"Dumnezeu nu exist`" nu decurge maxima
"Totul e permis" decît în regimurile politice
normale (cum era cel în care tr`ia
Dostoievski); în regimurile totalitare, din
premisa "Dumnezeu nu exist`" decurge
maxima "Orice ordin poate fi executat".

{i cred c` mai poate fi ad`ugat ceva,
referitor la r`ul totalitar: r`ul "normal" este
intrinsec limitat (atît ca inten]ie, cît [i ca
num`r de victime); r`ul totalitar este în
principiu nelimitat (atît ca inten]ie, cît [i
ca num`r de victime): r`ul totalitar con]ine
în el necesitatea escalad`rii indefinite a
r`ului.
Nu cred c` Dostoievski ar fi putut
imagina uciderea om cu om a 21.000 de
suflete, la rînd, de diminea]` pîn` seara, de
c`tre semenii s`i ru[i. În concep]ia lui, totul
i-ar fi împiedicat s` fac` asta (duhul ortodox,
spiritul slav, omenia omului simplu, frica
de Dumnezeu etc.). De aceea, în ciuda
demoniei sale simbolice, Verhovenski e înc`
în logica crimei individuale [i a puterii
limitate. Dostoievski tr`ia într-o vreme în
care oamenii înc` nu puteau în]elege c` "totul
este permis" nu înseamn` chiar c` totul este
cu adev`rat permis. Totul înseamn`
totalitatea posibilit`]ii, or, caracterul la
propriu ilimitat al r`ului totalitar nu poate
fi imaginat într-o societate normal`. Î]i dai
seama de ilimitarea cu adev`rat ame]itoare
din r`ul totalitar numai angajîndu-te în f`ptuirea lui, care implic` întotdeauna trecerea
de la "în propor]ie individual`" la "în
propor]ie de mas`".
De ce nu func]ioneaz`, în totalitarism,
mecanismele moralit`]ii normale? Pentru
c` societ`]ile totalitare î[i anesteziaz`
f`ptuitorii împotriva con[tiin]ei c` f`ptuiesc

r`ul prin pervertirea sim]ului lor privind r`ul
"normal": iar aceasta se face prin deschiderea
min]ii individuale spre ceea ce poate cu
adev`rat însemna "totul e permis", la scar`
colectiv`. Principalul con]inut al transgres`rii
moralit`]ii normale, pe care îl face cu putin]`
deprinderea oamenilor obi[nui]i cu practicile
totalitare, const` în faptul c` "totul este
permis" devine un îndemn indefinit la
ilimitare, potrivit principiului "Dac` ceva
poate fi profanat, atunci el trebuie cu
necesitate profanat".
Care e mecanismul care permite o astfel
de escaladare ilimitat` a r`ului? Cred c`
r`spunsul nu poate ocoli angajarea
teologicului (în definitiv, toate ideologiile
totalitare sunt religii seculare anti-teiste).
Sentimentul meu este c` noutatea pervertirii
totalitare a sim]ului normal al r`ului const`
în faptul c` prin "exterminarea nelimitat`"
e c`utat` nu doar uciderea unui num`r de
oameni, ci batjocorirea în to]i cei care r`mîn
înc` în via]` a ideii înse[i de om; iar în ideea
de om nu e urm`rit` doar batjocorirea
omului, ca persoan` fizic`, ci batjocorirea
chipului lui Dumnezeu s`dit în condi]ia
uman`. Ceea ce face r`ul totalitar un r`u
intrinsec ilimitat ]ine de faptul c`, la originea
sa, se afl` setea de a nimici fizic chipul lui
Dumnezeu imprimat în chip metafizic în
condi]ia uman`. Este ceea ce face din
desf`[urarea efectiv` a r`ului totalitar o
întîlnire istoric` cu Diavolul în carne [i oase.

