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 CONSTANTIN M. POPA

A

mâncare ºi
neant

m preluat în titlu sintagma concluzivã a
Antologiei abundenþei livreºti din finalul recentului
eseu critic semnat de Mircea A.
Diaconu, tenace ºi neobosit cãlãtor pe drumurile nesfârºite ale
literaturii, care, de aceastã datã,
îl însoþeºte pe aproape uitatul
Calistrat Hogaº într-o aventurã
scripturalã nelipsitã de surprize
abrupte. „Marele minor”, în
pregnanta formulare cãlinescianã, pãrãsise „canonul” pentru a
se instala în confortabilul con
de umbrã revizitat doar de cunoscãtorii dedaþi cu gustul esenþelor rare. Periplul montan al
marginalului profesor nemþean,
spirit prin excelenþã ironic ºi
autoironic, se aratã a fi o permanentã pendulare între naturã ºi
culturã. Deºi lipsit de un fir al
Ariadnei, el nu se rãtãceºte în
labirintul livresc, lãsându-se
cãlãuzit de instincte.
Reiterarea arhetipurilor (Odiseu, Enea, Don Quijote, Robinson) ascunde enigma solidaritãþii
structurale cu idealul hedonist
de viaþã transgresat însã în „spaþiul pur al iluziilor”. Proza lui
Hogaº se ordoneazã, fãrã derapaje egolatre, în jurul a douã nuclee generative: ochiul ºi
închipuirea.
Sã-l urmãm pe estetul digresiv în secvenþa rezumatã de exegetul sãu prin enunþul invocat
în titlul: „priveam cu mulþãmire
de artist (s. m.) la pitorescul cu
care surpãturile de mãmãligã
oacheºã, spãriate cu câte un
strop de urdã albã, se rostogoleau la rãstimpuri deopotrivã de
rari, ca ºi spre fundul unor prãpãstii, înspre adâncurile gâtlejurilor încã flãmânde ale lui
Sgribincea ºi Huþan...”. Într-adevãr, „mâncare ºi neant” ºi, în
plus, fascinaþia spectacolului.

Un spectacol autoreferenþial,
Hogaº însuºi, regizând prodigioasele scene ce dezvãluie, în
opinia lui Mircea A. Diaconu, latenþele histrionismului atras, în
egalã mãsurã, de misterul feminin ºi de plãcerea ospãþului. Ne
întrebãm ºi noi, împreunã cu
subtilul critic: „Este Hogaº un
primitiv?” Schiller definea generic poetul drept garant ºi ocrotitor al naturii. Departe de
naivitatea schillerianã, prozatorul nu realizeazã în sine natura,
ca prezenþã grandioasã (chiar
dacã se abandoneazã extremelor:
sublimul ºi derizoriul), ci încearcã, uneori cu o impudoare anticã, sã devoaleze priveliºtile
provocatoare, „tablourile” avivând simþurile ºi declanºând seria filiaþiilor morale ºi erudite.
Inteligente, pãtrunzãtoare, observaþiile analitice privilegiazã
secvenþele guvernate de instinctul erotic ºi cel al foamei. Donjuanesc (idile ºi insinuãri) ºi gurmand
(dar nu gourmet), Hogaº ascultã
chemãrile obscure ale trupului în
care se destramã întâlnirea cu
necunoscutul. Asistãm la un insidios efort de identificare, la o
irepresibilã voinþã de epuizare în
peisaj, desfãtarea privirii determinând imprevizibil, cum ar spune
Sadoveanu, clipe de echinocþiu
sufletesc. Pentru cã actele rãmân
doar potenþialitãþi, se supun numai rigorii ºi coerenþei lumii ficþionale.
Plãcerea aparþine unui sibarit
ce se cenzureazã, care are conºtiinþa timpului ºi, prin aceasta,
se exclude din cetatea incapabilã
de martiri descrisã undeva de
Octavian Paler, poate în Mitologii subiective. Oricum, dacã acceptãm ideea cã religia plãcerii
presupune existenþa unei inchiziþii omonime, cu siguranþã Hogaº
ar fi fost ars pe rug ca eretic.
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In this issue:
Constantin M. POPA: Mâncare ºi neant
In this issue, the author reviews the book Antologia abundentei livresti by Mircea A.
Diaconu. The latter analyzes the
“great minor”, Calistrat Hogas, in
a scriptural adventure spiced
with abrupt surprises. The analytical itinerary reveals an ironic
and self ironic spirit in a permanent oscillation between nature
and culture. z 1
Gabriel COªOVEANU: Aºteptând încheierea epocii promisiunii
In this article the author writes about the manner in which
postmodernism is understood
and projected in the Romanian
culture. His opinion is that the
Romanian intellectualist overtakes Postmodernism through imitation and agression, coordinates which determine the author to think at the Sokal experiment. z 3
Sanda CORDOª: Cîntarea
României ºi viaþa literarã
In this article, the author approaches the National Festival
“Cantarea Romaniei”, one of the
most important (because of its
impact) cultural manifestation in
the communist Romania. A certain part of the writers responded to the directions imposed by
the political power of the time
and served for its main objective, while others faked off. In the
end, among the prizes, several
were given to professionals of
literature. z 4
Horia DULVAC: Biserica celorlalþi. Mici adversitãþi
In this article the author refers to the ambiguous and capricious relationship between
man and divinity. Walking the
empirical path, Horia Dulvac
betrays the inauthentic balance between man and God, a balance crossed, and, therefore,
canceled, by vanity. z 5
Ion Bogdan LEFTER: Patologia culturalã
The author radiographs what
he thinks is the worst disease
provoked by communism and
perpetuated until nowadays:
enclave-like behaviour. Instead
of dialogue and debate, more
aggressive techniques have appeared; the individual aggressions are so violent that it is
crystal clear that the purpose
isn’t the idea any more, but the
elimination of any potential adversary. z 5
Ion MILITARU: Iubirea ºi
natura
In this issue, the author ends
his philosophical transit through
the theme of love, pretext by Paul
and Virginia, the type of couple
that continues the tradition of
idyllic love in which the simple,
though total dedication is protected from the caste and wealth interests and, generally, by the
whole sophistication of things,
which, firstly, add a totally strange character to love. z 6
Ion BUZERA: Ministeriabilul
In this article, the author analyzes the synthesis of present literature, signed by Ion Simuþ.
There are five major conclusions
after reading the volume: the resistance of the neomodernist literary canon; the existance of
two separate poles (neomodernism and postmodernism); poetry’s blow back; the posibility
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(more than theoretical) to win a
Nobel Prize; the randomness of
prize giving until 2004. z 7
Gabriela GHEORGHIªOR:
Un intelectual critic
This author analyzes the corpus of social and political articles
named Proximitati incomode, by
Al. Calinescu. The book proves
to be a plea for revealing the historical truth and for the values of
the western democracy, and the
author – an intellectual critic and
an “old school” humanist. z 10
Xenia KARO-NEGREA: Poveºti ºi ceva poezie
In this article I have reviewed
two poem volumes of two debutants. Both volumes have the
merit of not cultivating assertively the dark poetics, but an
embracive irony. Lavinia Balulescu tries to reconstruct the infantile-innocent psychic, while
Ioana Bogdan redeems rather a
reflexive femininity, than a sensitive one. z 11
Petriºor MILITARU: Misterul limbajului artistic. Trei meditaþii
Our essay speaks about the
hermeneutical contributions of
Victor Ieronim Stoichiþã comprised in three books in which he
describe stylistic and symbolical configurations in painting
poetics of the last centuries in
contemporary art. z 12
Cosmin DRAGOSTE: Peste
tot, femeia
Insecte, the book of Claire
Castillon, brings into our consideration a text without any inhibitions, which attacks in a
vivacious and ironic manner uncomfortable themes for the mentality and platitudes of the small
cosmopolite and European bourgeois, at the beginning of the
third millennium. z 13
Alina GIOROCEANU: Repere în þara cuvintelor
The author of Elemente de lexicologie, Liviu Groza, intents to
establish and to clarify the keyconcepts of an important linguistic discipline: the lexicology. In
order to achieve these aims, the
effort is engaged in collecting
and synthesizing the main lexicological concepts spread in
various scientific papers and
books. z 13
Constantin CUBLEªAN:
Manuel ºi Dancu
The critic analyzes O femeie
pentru apocalips, a novel with
a special metaphorical weight,
especially lyric, in which Vintila
Horea seems to celebrate the
assistance of a long and pathetic confession of all time world’s
lovers. z 14
Adrian MICHIDUÞÃ: Filosofia lui P. P. Negulescu
In a generation of illustrious
names: C.Radulescu-Motru, Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinti, Ion Petrovici, Mircea
Florian – P. P. Negulescu imposed through harshness and encyclopaedism and remained in
The History of Romanian Philosophy as one of the most prolific historian of philosophy. z 16
Elena BUTOESCU: Prefeþele
lui Robinson Crusoe, autor ºi
narator
In this article, Elena Butoescu writes about Daniel Defoe, a
prolific author familiar with the
book-market requierments of the
18th century, who wrote two follow-ups of his far-famed novel.
The author deplores the rupture
between Defoe’s intention and
the contemporary critic and
concludes that, if the other two
books in the trilogy were published, together with their prefaces
in the Western world as well as
in the East, many misunderstan-

dings would be avoided, even
cleared. z 17
Lazãr POPESCU: Douã perspective asupra zeilor
In this article the author analyzes the opposite perspectives
on the gods that Martin Heidegger and Rene Girard had. Heidegger believed that the gods
averted from man and Girard believed that they - as idols, as
mediators - are more present
than ever. z 18
Ioana DINULESCU: Paracliserul de Marin Sorescu într-o
nouã montare craioveanã
After a decade of Daniela Peleanu’s directional enactment,
Paracliserul, by Marin Sorescu,
comes again into Valeriu Dogaru’s consideration, actor of The
National Theatre from Craiova.
His project is based mainly on
the scenography of Lia Dogaru
and the expressiveness of multimedia instruments offered by the
tech team of director George
Dulamea. z 19
Adina MOCANU: Schrei Reloaded
The 4th of April was the opening night of the Stop the tempo
play, written by Geanina Carbunariu and directed by Edith Mag.
The play illustrates the life of
some youngsters who want to
escape from the ordinary and its
plain activities. z 19
Cristian PEPINO:„Regizorul e un plutonier-major...”
A director of national and international notoriety, recognized
by prestigious awards, Cristian
Pepino gratifies a creative artistry in both performance arts and
conceptual construction. The
discussion for the “Mozaicul”

magazine emphasizes the devaluation of present culture and the
deep crisis of show-public relation. z 20
Marius DOBRIN: La ce bun
cititul?
Long-expected at “Colibri”,
by all the artists, to resume the
past achievements, director Cristian Pepino and his famous team
proposes a present vision of the
classic Pinocchio, the story of
Carlo Collodi. Pinocchio is now
a challenge: minimal scenery, a
combination of classic puppets
and fabulous costumes, manipulator actors on sight, but most
of all, the video projection. z 21
Cãtãlin DAVIDESCU: Eustaþiu Gregorian sau chipurile inocenþei
Eustatiu Gregorian is a famous play writer and painter,
with an activity for more than
four decades, and with notorious
international performances, especially in the puppet theatre
scenography field. The artist’s
last public manifestation in this
field, in Craiova, was more than
two decades ago, in a group exhibition. He is one of our first
masters who had the courage to
bring the puppet in the front of
the scene, thus eliminating the
visible screen and especially the
interior one, between the puppet-actor and its public. z 22
Ovidiu BÃRBULESCU: Nicolae Predescu. Primãvara celor 70 de ani
With the occasion of celebrating the 70th anniversary of the
artist Nicolae Predescu, The Art
Museum from Craiova hosted a
retrospective painting and graphic exhibition this early spring.

The artist transcends especially
in the water colour technique,
and he has been honestly declared one of the most representative water drawing artists from
both Oltenia and Romania. z 22
Anca FLOREA: Soldãþel de
cursã lungã
Soldãþelul de plumb, by Dumitru Capoianu benefited, on the
stage of The Lyric Theatre „Elena Teodorini” from Craiova, of
the collaboration with Migry
Avram Nicolau, who realized an
excellent show, always “in gear”,
alert, cursive, with “clues” to
which even the youngest spectators immediately react, with a
natural story line, every character being shaped by his essential characteristics, therefore
credible and convincing. z 23
Strada Traian Demetrescu,
nr. 31. Casã de culturã
The House of Culture “Traian Demetrescu” was inaugurated this year, on the 28th of
March, in Craiova. The renovation was part of the United Nations Developing Program, “A
Beautiful Romania” project. The
project’s objective is the rehabilitation of patrimonial and public
utility buildings that are properties of local authorities. z 23
In this issue we publish poems by Gabriel Nedelea (debut),
Patrel Berceanu, Doina Pologea,
and prose by Doina Rusti. In the
universal literature contents,
Geo Constantinescu translates
and presents JOSÉ IGNACIO
FORONDA.
The magazine is illustrated by
Eustaþiu Gregorian and Nicolae
Predescu.

ASOCIAÞIA PRIETENII ªTIINÞEI „GH. ÞIÞEICA“

Personalitãþi publice ºi oameni de afaceri în sprijinul culturii

Programul
Onorabilitate – Generozitate

Î

n perioada 1 ianuarie - 30
iunie a.c. , personalitãþi ale
vieþii publice ºi oameni de
afaceri craioveni doneazã, pentru
a încuraja interesul tinerilor pentru culturã, abonamente la revista Mozaicul unor licee ºi facultãþi.
Radu Berceanu – senator,
vicepreºedinte al Senatului României – 25 exemplare – Universitatea Craiova, Facultatea de
Litere
Marian Jean Marinescu –
deputat în Parlamentul Europei
– 25 exemplare – Universitatea
Craiova, Facultatea de Litere, Departamentul Teatru - Muzicã
Diana Buºoi – deputat - 25
exemplare – Grupul ºcolar „Traian Vuia” Craiova
Monalisa Gãleteanu – deputat - 25 exemplare – Colegiul Naþional „ªtefan Velovan” Craiova
Constantin Dascãlu – vicepreºedinte Consiliul Judeþean
Dolj – 25 exemplare Colegiul Naþional „Elena Cuza”
Constantin Mândruleanu –
preºedinte-director general Microcomputer Service, consilier
judeþean - Dolj – 25 exemplare –
ªcoala de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”
Ionel Panã, director CEZ România, consilier judeþean - Dolj
– 25 exemplare – Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
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Antonie Solomon – primarul
municipiului Craiova – 25 exemplare – Colegiul Naþional „Carol I”
Aurel Bojenoiu – consilier
municipal – 25 exemplare – Grupul ªcolar Electroputere
Radion Cãmãtaru – consilier
municipal Craiova -25 exemplare
– Colegiul Naþional „Elena Cuza”
Nicolae Marinescu, consilier
municipal - Craiova – 25 exemplare – Colegiul Naþional „ªtefan Velovan”
Constantin Popeci, preºedinte- director general POPECI S.A.,
consilier municipal Craiova – 25
exemplare – Grupul ªcolar
„Traian Demetrescu”
Marin Radu, consilier municipal Craiova – 25 exemplare –
Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”
Dumitru Ungureanu – consilier municipal Craiova – 25
exemplare – Grupul ªcolar „C.D.
Neniþescu”
Gheorghe Unguru – consilier
municipal Craiova – 25exemplare – Colegiul Tehnic „Ion Mincu”
Vasile Bãrbuþi, preºedintedirector general Novus S.A., –
25 exemplare – Colegiul Naþional “Gheorghe Chiþu”

Dan Cherciu, preºedinte-director general Polisea S.A. – 25
exemplare – Liceul de Artã „Marin Sorescu”
Gabriel Ionescu – sales director – ECOCAT – 25 exemplare Colegiul Naþional „Carol I”
Mihai Rãdulescu, preºedinte
director general INDA S.A. – 25
exemplare – Liceul de Informaticã „ªtefan Odobleja”

P

rogramul este deschis
tuturor personalitãþilor
publice ºi oamenilor de
afaceri care cred cã nivelul general de instrucþie, educaþie ºi
culturã al tinerei generaþii determinã calitatea vieþii unui popor,
asigurând performanþa ºtiinþificã ºi economicã, coeziunea socialã ºi elita politicã aptã sã-i
promoveze interesele în lume.
Noi abonamente, în pachete
de minim 25 exemplare, destinate
sã fie donate elevilor, studenþilor
sau altor comunitãþi interesate
din Oltenia, pot fi fãcute pe adresa redacþiei revistei Mozaicul,
unde vor fi fãcute publice în fiecare numãr ºi pe site-ul revistei.
Mulþumim tuturor celor care
ne-au înþeles dorinþa de a contribui la formarea unei elite naþionale ºi susþin demersul nostru.

işcarea deilor

 GABRIEL COªOVEANU

aºteptând încheierea epocii
promisiunii

S

-a scris mult despre raporturile
culturii române cu postmodernismul, atât de intens ºi de aplicat,
forþându-se echivalenþe altfel imposibile,
încât procedura a instilat o tristeþe greu
remediabilã. Cea dintâi alarmã care sesiza
ceva nelalocul lui a fost impresia de autocolonizare, care, dincolo de a rãmâne o
remarcã izolatã, a parafat un nou episod
din bãtãlia noastrã, cu accente disperatrevanºarde câteodatã, pentru înscrierea
într-un trend, cu înþelegere à la roumaine a unei viteze oarecare, adicã mai degrabã ca înarmare pentru asaltarea
adversarilor interni decât ca participare
serioasã la frontul dezbaterilor de nivel
european ºi mondial. Ceea ce se reþine,
probabil, la prima survolare a miilor de
pagini dedicate de conaþionali entuziaºti
fenomenelor de ultimã orã, este puternica înclinaþie spre mimetism, cuplatã cu o
irepresibilã agresivitate, menitã sã înfrângã, în faºã, vocile care s-ar fi ridicat, fie ºi
în context doar pedagogic (dar nu-i un
teren la fel de important ca acela epistemologic?), contra unor versiuni evident
diluate ale maeºtrilor occidentali.

Litigiul cu precedenþa are
istorie cât lumea,
însã aroganþa tehnologiei de astãzi l-a
îmbrãcat în hainele reformatorului care
vine sã ne elibereze de ierarhii pãrtinitoare, de norme ignoratoare de minoritari, ºi,
încã ºi mai spectaculos, de instanþele ce
impun canoane. Nervozitatea frustratului/revanºardului actual forjeazã o terminologie flamboaiantã, ce conferã senzaþia
de efervescenþã, ba chiar de emergenþã a
unor idei ce nu ar fi prins text în „vechile”
condiþii ale dominãrii unor maeºtri care
validau Sensul. A fost evocat (v. George
Steiner) acel pas-de-deux al instruirii ºi
dorinþei, dans ce descrie ultimativ setea
de putere, indiferent de capacitatea orchestrei interioare, dar vectorul puterii a
fost obnubilat, cu excepþia unor proiecte
marxiste, ignorându-se, ca (horribile dictu!) elitistã, ipoteza conform cãreia existã
interpreþi care slujesc o cauzã cu mult
peste persoana lor. Or, la noi, autocentrarea îºi revendicã încã, ºi nu fãrã succes, partea leului în discurs, încât nu îþi
trebuie o analizã sociologicã pentru a
(d)enunþa o variantã coruptã a individualismului, cãreia i se spune, îndeobºte, solipsism.
Opere pur ºi simplu recuperatoare, în
sensul dat de rebranºarea la fondul interzis de lecturi, au fost calificate drept postmoderniste, iar autorii lor, niºte dizidenþi
fãrã o cale liberã de exprimare a neliniºtii
(sub comunism, dar ºi dupã, cãci regimul
a dispãrut, dar locuitorii lui nu prea), au
trecut drept eroi lãudabili ai înnoirii, adicã ai adaptãrii la vremuri care, fatalitate!,
celebrau închiderea spiritului în modul
cel mai clar, ºi vrem sã spunem, prin asta,
administrativ-îmbogãþit-cu-aportul-artiºtilor-înºiºi. Adaptabili de vocaþie (cãrora
le spune, îndreptãþit, o Monica Lovinescu, „turciþi”) au fãcut carierã, ocupând
locuri fruntaºe în literatura românã contemporanã, deºi tropismele lor indicã triumful conjuncturalului asupra naturalului
(ne referim, ideal, la natura indomptabilã
a artistului). Amestecarea apelor e flagrantã. Sã susþii canonul estetic autohton prin
exemple de prim rang de versatili politici
precum Nichita Stãnescu, Marin Sorescu, Nicolae Breban, Mircea Horia Simionescu etc., echivaleazã cu predarea
seninã a cosmografiei ptolemeice sub

vremi cu aptitudini spre iscodirea rizomaticului ºi fractalilor. Nu s-a fãcut încã bilanþul baletului esteticului cu politicul la
noi, ºi iritaþii în legãturã cu o posibilã stabilire a conexiunii directe dintre cota literarã ºi cea pragmaticã solicitã amânarea
lui sine die, proclamând – parcã necunoscãtori de cazurile (nici nu mai invoc
ficþionari ca atare) unor Heidegger, Paul
de Man (care, ºi el, are la activ munca la
ziarul colaboraþionist Le Soir, în timpul
ocupaþiei naziste în Belgia) sau Sartre –
o imperioasã separare a omului de manifestãrile sale de naturã intelectualã. Problema pe care ne-o punem se referã, ca
întotdeauna, la putinþa acestei impersonalizãri. Cum ar veni, nu avem, cam de
multiºor, la dispoziþie Grund-ul dezbaterii, cum cã stilul este omul (ºi viceversa)?

Sursa acestei cecitãþi e de
gãsit într-o atitudine
vânoasã,
deºi aparent echilibratã, comme il faut,
ca fiicã bunã a political correctness, bazatã pe dinamitarea opoziþiilor binare, o
bazã, practic, pentru logocentrism. Pentru cã logocentrismul indicã, fãrã echivoc,
o serie de prevalenþe: a prezenþei asupra
absenþei, a identitãþii asupra diferenþei, a
principalului asupra secundarului, a vieþii asupra morþii º.a.m.d. Mult clamata liberalizare a comentariului (de orice fel), al
cãrei celebru avocat rãmâne Derrida, are
în centru o vioiciune de tip combinatoriu,
ce aminteºte de excesele structuralismului, abordate de Toma Pavel în Mirajul
lingvistic. Mai precis, relativ noua formã
de miraj numitã deconstrucþie demonizeazã seriile anterioare drept „ierarhii violente”, rezultând cã, de pildã, comparaþia
autor politeist-autor rectiliniu moral (sã
zicem, cu aplicaþie pe mioritici, Arghezi
versus Mircea Vulcãnescu ori Marin Preda versus Radu Petrescu) þine de o gândire dihotomicã, revolutã ca ºi prea
heterosexualul Shakespeare sau ca retorica falocentricã a Noului Testament.
Abhorând tentaþia definirii lucrurilor,
dar insistând, în toate cãrþile lor, pe definirea poziþiei proprii, deconstrucþioniºtii
(ºi aºa le vom spune, în continuare, relativiºtilor contemporani, de la noi sau de
aiurea) pun pietre la templul, neorientat
la vreun punct cardinal, al plãcerii de a
decreta cã nici o interpretatre nu e mai
corectã decât oricare alta. ªi asta indiferent dacã obiectul focalizãrii e un sitcom,
un semn de circulaþie sau un poem epic.
Mai mult, dupã De Man, cel puþin, o aserþiune e adevãratã dacã învesteºte cu putere un individ sau un grup (a statement
is true if it empowers an individual or
group). Punctul de vedere menþionat cauþioneazã de minune orice ierarhie emanatã sub presiune (din unghiul puterii) sau
prin turcire (din unghiul scriitorului dornic de capital simbolic, ºi, eventual, arghirofil). E un punct foarte sensibil în toatã
argumentaþia abilã ce permite, hedonistic, verdictul indecidibilitãþii, ºi, în general, lectura capricioasã, ce rãstoarnã
clasamente, ºi anume statutul dreptãþii.
Dupã Derrida, dreptatea (justice) este
condiþia indestructibilã care face deconstrucþia posibilã. Legea, în context, ajunge ceva volatil, situat, dupã necesitãþile
argumentaþiei, dincolo sau dincoace.
Dacã textul permite orice, atunci orice
axiomaticã a unui Dincolo devine improbabilã sau chiar ridicolã. ªi, de fapt,
exact asta doresc deconstrucþioniºtii, sã
demanteleze orice eºafodaj teoretic, pe

temeiul cã minciuna pândeºte din orice
construct coerent, respectiv menit sã
manipuleze, sã impunã albul mort european sau nord americanul posesor de
sclavi, cum ar fi Washington (cãruia, în
manuale primare din SUA, nu prea i se
acordã nici douã rânduri) etc.

Deºi Sokal, co-autor al
unei celebre farse
intelectuale, a insistat
sã nu se generalizeze concluziile sale
asupra existenþei stocasticului în sfera
academicã, apetitul pentru (auto)subversivitate este viu ºi producãtor de ironii
fãrã margini. Cu sau fãrã aportul sãu, a
înflorit specia numitã Campus novels &
anti-intellectual fiction, prilej pentru toþi
interesaþii sã jubileze în faþa reperelor
universitare, rezervoare, nu-i aºa, (nici
vorbã de think tanks!) ale micimii omeneºti drapate în costumaþia adecvatã Aulei. Câteva astfel de demistificãri ne stau
la îndemânã, despãrþite de multe niveluri
valorice: Cearta, de Alexandru Piru, Bietul Ioanide, de G. Cãlinescu, Bulevardul
Eroilor, de Andrei Bodiu sau David Lodge, cu Changing Places. A Tale of Two
Campuses (ori cu sequel-ul lui, Small
World: An Academic Romance). În critica deconstrucþionistã, ca ºi în ficþiunile
care atacã nucleele gânditoare, reperãm,
peste tot, o figurã ce întremeazã scepticii
(!) ºi melancolizeazã lucidul care a creat
obiectul pentru contestare (întotdeauna
se va gãsi unul), iar aceastã figurã, cu
elongaþie ce-i permite cantonarea în monoteisme istorice, dar ºi în marxism, poartã numele de promisiune.
Amintind dur de lumea politicã, promisiunea, constituent al oricãrei farse, dar
ºi hranã primordialã pentru orice revoluþionar, se afiºeazã confortabil în mijlocul
noþiunilor deconstrucþiei (différance, trace, écriture, supplement, hymen, pharmakon, marge etc). Într-o interpretare
deconstrucþionistã, orice temã, orice subiect pot fi transformate din absente sau
imposibile în prezente sau posibile, pentru cã binaritatea tradiþionalã prezenþã/
absenþã se face scãpatã explorãrii, din
moment ce o promisiune nu e nici prezentã, nici absentã. Aici, parcã nedrept afectiv, dar corect logic, se înscriu un Blaga
sau un Noica, maeºtrii absoluþi, la noi, ai
promisiunii. Fãrã sã ne dorim performanþa, în cultura noastrã a prevalat, consistent, o modelare intelectualã instituitã de
deconstrucþioniºti: prezenþa absenþei.

Astfel, am avut, cu oarecari sforþãri, ºi un
clasicism (v. Analiza lui Mircea Martin,
din G. Cãlinescu ºi „complexele” literaturii române), ºi o Revoluþie memorabilã,
dar neîncheiatã pânã azi (v. teza lui Catherine Durandin, din Istoria românilor),
ºi, desigur, un postmodernism, în pofida
absenþei postmodernitãþii. Încã o formã
de humor inimitabil ºi unic, apãrat ca atare, adicã paradoxal, cu încrâncenare.
Un „deconstrucþionist” al abordãrilor
postmoderniste, precum Eugen Negrici,
nu a fost deloc prizat de pontifii (sic!) criticii optzeciste, care, în majoritate (cel
puþin, aºa par), îmbrãþiºeazã opinia lui J.
Hillis Miller, dupã care critica este eticã,
chit cã „avocatul” ºi colegul lui Derrida
sau al lui Paul de Man (v. Etica lecturii,
traducere recentã în românã, în sfârºit, din
Hillis Miller) demonstreazã exact contrariul. Între necesitatea ontologicã ºi cea
lingvisticã a discursului se voteazã, cu
multe detururi, pentru ultima. Sokal s-a
jucat, dar românii care nu au practica unei
asemenea „jucãrele” (pentru cã nu au fondul uman ºi ºtiinþific) iau foarte în serios
problematica rãsturnãrii valorilor. Adicã
le iau personal, cât se poate de pre-modern. Te ispiteºte, astfel, când observi
setea de legitimare epistemologicã a conaþionalilor angajaþi literar, sã dai credit,
cumva ciudat, unui deconstrucþionist ca
Richard Rorty, care zice, net, cã „Aºanumitele metode sunt simple descrieri ale
activitãþilor antamate de imitatori entuziaºti ale unei minþi originale, oricare ar fi
ea – ceea ce [Thomas] Kuhn ar numi «programele de cercetare» generate de operele lor” (So-called methods are simply
descriptions of the activities engaged in
by the enthusiastic imitators of one or
another original mind—what Kuhn
would call the “research programs” to
which their works gave rise). Durandin
are dreptate, un ciclu istoric românesc –
cel al stabilirii canonului indestructibil,
istoric vorbind, dar ºi juridic, ºi, evident,
hermeneutic – nu s-a încheiat încã.

Nicolae Predescu
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 SANDA CORDOª

Cîntarea României ºi viaþa literarã

D

espre un proiectat festival „Cîntarea României”, Nicolae Ceauºescu vorbeºte pentru prima
datã în 6 octombrie 1976, într-o
cuvîntare rostitã la Consfãtuirea
cadrelor din domeniul ºtiinþelor
sociale ºi învãþãmîntului politic.
Ocazionat de împlinirea a 100 de
ani de la proclamarea Independenþei þãrii, festivalul este menit
„sã marcheze realizarea unei cotituri în activitatea culturalã, politicã ºi educativã de masã” ºi are
în vedere „sã antreneze milioane
ºi milioane de oameni, cãpãtînd
caracterul unei puternice miºcãri
de masã. Nu trebuie sã existe
comunã, ºcoalã, instituþie, întreprindere fãrã formaþii artisticeculturale, fãrã cercuri de creaþie
în diferite domenii de activitate”1.
Dupã cîteva sãptãmîni, la 22 octombrie, aflat la Adunarea Popularã de la Satu-Mare, secretarul
general al Partidului Comunist
Român ºi preºedintele României
revine cu unele precizãri: „vreau
sã fiu bine înþeles cã însãºi denumirea de «Cîntarea României»
presupune o manifestare a creaþiei noastre populare ºi, în acest
sens, pe primul plan trebuie sã
stea munca, activitatea ºtiinþificã ºi de învãþãmînt – care trebuie sã dea sensul adevãratei
creaþii ºi adevãratei cîntãri a poporului nostru, liber pe destinele sale. O adevãratã «Cîntare a
României» nu poate fi conceputã ºi înþeleasã fãrã tumultul abatajelor din mine, al furnalelor,
laminoarelor, utilajelor grele, fãrã
freamãtul muncii din industria
electronicã, din industria uºoarã
sau alimentarã. De asemenea, nu
poate fi conceputã o adevãratã
«Cîntare a României» fãrã zumzetul tractoarelor ºi al maºinilor
agricole, fãrã munca entuzistã a
muncitorilor ºi þãranilor. Acesta
este adevãratul sens a ceea ce
dorim sã fie festivalul «Cîntarea
României» – festivalul muncii, al
creaþiei, adãugînd la aceasta ºi
bucuria exprimatã în muzicã, în
dans, în creaþia literar-artisticã”2.
La scurt timp, este elaborat
un Regulament cadru, care
conþine obiectivele ºi regulile de
desfãºurare ale manifestãrii. În
ceea ce le priveºte pe cele dintîi, se vorbeºte despre „realizarea unei puternice emulaþii a
creaþiei ºi interpretãrii artistice,
stimularea spiritului creator al
oamenilor muncii”, despre „crearea unor opere noi, cu un bogat conþinut de idei, inspirate
din realitatea actualã a þãrii, din
construcþia socialismului, din
trecutul glorios de luptã al partidului ºi clasei muncitoare”,
despre „educarea maselor în
spiritul dragostei faþã de patrie
ºi partid”3.
În ceea ce priveºte modul
de desfãºurare, festivalul se întinde pe durata a doi ani, avînd
etapã de masã, judeþeanã, interjudeþeanã (regionalã) ºi naþionalã, încheindu-se cu o galã a
laureaþilor la Bucureºti. Dacã sînt
secþiuni separate pentru amatori
ºi profesioniºti, în schimb, domeniile ºi speciile sînt, cu mici
excepþii4, comune. Astfel, la Creaþie artisticã existã genurile:
concurs de poezie, de prozã, de

4

dramaturgie, de muzicã, de coregrafie, de artã plasticã, de film,
iar la Interpretare: concurs de
teatru, de muzicã coralã, revoluþionarã ºi patrioticã, de muzicã
de camerã, de muzicã uºoarã, de
muzicã popularã, de operã ºi
operetã, de recitaluri de poezie
ºi de balet. Conform Regulamentului, „Uniunile ºi asociaþiile de
creaþie vor stimula ºi vor sprijini
activitatea membrilor acestora,
iar împreunã cu comitetele de
culturã ºi educaþie socialistã, cu
organizaþiile de masã ºi obºteºti,
pe aceea a cercurilor de creaþie
de masã în vederea realizãrii de
noi lucrãri literare ºi muzicale
destinate repertoriilor formaþiilor
artistice de amatori”, dupã cum
„Editurile vor realiza lucrãri de
prozã, poezie, teatru, inspirate
din activitatea socialistã ºi din
trecutul militant al poporului ºi
partidului nostru, culegeri de cîntece patriotice ºi revoluþionare,
alte lucrãri necesare activitãþii
politico-ideologice ºi culturalartistice”5.
Pe durata a 13 ani, din 1976
pînã în 1989, ºi a ºapte ediþii, instituþia literarã a fost implicatã,
prin Uniunea Scriitorilor, reviste, cenacluri ºi edituri, în Festivalul Naþional „Cîntarea
României”. Fenomenul este, evident, de o mare complexitate ºi
ar putea prilejui o cercetare foarte interesantã. Investigaþia mea
de acum e doar o simplã luare de
contact, o atingere grãbitã a unui
þãrm. Am cercetat colecþiile revistelor „România literarã” (sãptãmînalul bucureºtean al Uniunii
Scriitorilor din România) ºi „Ramuri” (lunarul editat la Craiova
de Comitetul de culturã ºi educaþie socialistã al judeþului Dolj)
urmãrind prezenþa Festivalului în
paginile lor. Tendinþa evidentã a
acestora este de a acorda cît mai
puþin spaþiu acestei manifestãri,
lunarul din Craiova fiind, din
acest punct de vedere, mai avantajat (probabil ºi datoritã distanþei faþã de centru – politic – ºi
datoritã regimului temporal de
apariþie). Astfel, în anul 1977, în
revista „Ramuri” pagina 14 este
consacratã manifestãrii ºi poartã pe frontispiciu titlul „Cîntarea
României.” Aceastã paginã apare pînã în numãrul din iulie (nr.7,
15 iulie 1977) în care sînt anunþaþi premianþii doljeni la etapa
naþionalã, dupã care, pînã în
1981, ea nu mai e pusã în slujba
festivalului, ci, de cele mai multe
ori, e o paginã-debara (continuãri, mici informaþii etc.).
În „România literarã”, festivalul este prezent tot pînã la anunþarea premiilor (nr. 24, 16 iunie
1977), dar i se consacrã mai mult
spaþiu; pe lîngã rubrica informativã, Festivalul Naþional „Cîntarea României” din pagina 2,
paginile 12 ºi 13 devin, în multe
numere, File pentru „Cîntarea
României”, în care sînt publicate, de obicei, diverse texte propagandistice, în conformitate cu
cerinþele directivelor oficiale.
Dacã informaþiile din „România
literarã” au acoperire naþionalã,
fiind consemnate întîlnirile (petrecute, desigur, sub egida Festivalului) scriitorilor profesioniºti
din diverse asociaþii cu cititorii,

- o frînturã informaþiile din „Ramuri” sînt nu
doar de anvergurã localã (inevitabil), dar majoritatea este dedicatã manifestãrilor amatorilor: o
duminicã cultural-artisticã la Segarcea; primãvara bãileºteanã;
parada oierilor la Novaci; teatrul
popular la Caracal; desenele copiilor din Teasc etc. Dupã ce se
înfiinþeazã aºa-numitele Centre
de Creaþie ºi Culturã Socialistã
„Cîntarea României”, revista reflectã activitatea acestora: spectacol la Centrul de Creaþie ºi
Culturã Socialistã „Cîntarea României” al sindicatului Întreprinderii „Electroputere” din
Craiova; montaj literar-muzical la
Centrul de Creaþie ºi Culturã Socialistã „Cîntarea României” din
Popoveni etc. În mod constant,
în „Ramuri” se scrie despre viaþa
publicã ºi omagiantã a cenaclurilor, fiind preferate, însã, nu cenaclurile Uniunii, ci tot cele ale
amatorilor precum: cenaclul
„Clepsidra” din Bechet, cenaclul
„Gh. Brãiescu” din Calafat, cenaclul „Arcade” din Þicleni, cenaclul feroviarilor craioveni etc.
Existã ani (1977, 1981, 1988,
1989) în care agenda ºi eventuale
articole dedicate manifestãrii au
spaþiu bogat ºi pagini proprii în
cele douã reviste, dupã cum existã perioade în care informaþiile
acestea sînt diseminate în alte
pagini informative. Astfel, în 19841985, „Ramuri” pagineazã datele
despre „Cîntarea României” la
rubrica Panoramic oltenesc. Fenomenul e similar în „România literarã”, unde informaþiile sînt
trecute adesea în pagina a doua,
intitulatã Viaþa literarã.
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Un alt aspect interesant (pe
care nu fac, din nou, decât sã-l
semnalez) este cel al premiilor
obþinute de scriitori la festival.
La încheierea celei dintîi ediþii,
laureaþi la poezie sînt: Ioan Alexandru, Imnele Transilvaniei;
Adrian Pãunescu, Pãmîntul
deocamdatã; Gheorghe Tomozei, Poema patriei; Szemler Ferenc, Pe malul visului; Nikolaus
Berwanger, Poezii svãbeºti. La
prozã: Constatin Leu, Plîngerea
lui Dracula; Dinu Sãraru, Clipa; Eugen Uricaru, Rug ºi flacãrã; Majtenyi Erik, Clopot de
bord; Joachim Wittstock, Însemnãri. La dramaturgie: Mihnea
Ghorghiu, Patetica 77; Horia
Lovinescu, Sîngele; Dumitru
Radu Popescu, Douã ore de
pace6. Zece ani mai tîrziu, la încheierea ediþiei din 1987, premiile nu mai sînt acordate pe genuri.
Lista este urmãtoarea: Paul Anghel, Cutremurul; Lucian Avramescu, Bunã seara, iubito;
Vlaicu Bârna, Monotonia metronomului; Radu Cârneci, Pasãrea
de cenuºã; Constantin Chiriþã,
Romantica; ªerban Cioculescu,
Argheziana; Nicolae Dragoº,
Mihai Stoian, Drumeþi în calea
lupilor; Petre Ghelmez, Bãiatul
ºi pãdurea; George Ivaºcu, Confruntãri literare; Mircea Martin,
Singura criticã; Mircea Scarlat,
Istoria poeziei româneºti; Mircea Horia Simionescu, Licitatþia; Teodor Vîrgolici, Scriitori
clasici ºi armata românã7. Simpla enumerare dovedeºte cît de
complex ºi de eterogen este cîmpul scriitorilor participanþi (din
motive ele însele variate) la Festivalul Naþional „Cîntarea României”. Unii dintre aceºtia rãspund
liniilor trasate de puterea politicã ºi servesc obiectul principal

al acesteia („dezvoltarea conºtiinþei socialiste a maselor, educarea lor în spirit militant,
revoluþionar, formarea concepþiei
materialiste despre lume ºi viaþã”), în vreme ce alþii se sustrag
ºi sînt, în cãrþile premiate, profesioniºti ai literaturii.
1
Nicolae Ceauºescu, România pe
drumul construirii societãþii socialiste multilateral dezvoltate. Rapoarte, cuvîntãri, interviuri, articole, vol.
13, Bucureºti, Editura Politicã,
1977, p.504.
2
Ibidem, p.534.
3
Festivalul Naþional al Educaþiei
ºi Culturii Socialiste „Cîntarea României”. Regulament cadru, consultat în Arhiva Direcþiei pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional a Judeþului Cluj, p. 1.
Interesant este cã Regulamentul cadru din 1979 (consulat în acelaºi loc)
aduce, pe lîngã cele trei deja enumerate, un alt obiectiv, aºezat în primplan: „dezvoltarea conºtiinþei
socialiste a maselor, educarea lor în
spirit militant, revoluþionar, formarea concepþiei materialiste despre
lume ºi viaþã” (p.2).
4
Amatorii au, în plus faþã de profesioniºti, concurs de texte pentru
brigãzi artistice ºi colective de satirã ºi umor, concurs de creaþie popularã contemporanã (la creaþie) ºi
concurs de brigãzi artistice, de fanfare ºi de dans popular (la interpretare). În ce-i priveºte, profesioniºtii
au o secþiune aparte: criticã ºi istorie literarã (la creaþie).
5
Regulamentul cadru din 1979,
p.11.
6
Distincþiile Festivalului Naþional „Cîntarea României” în domeniul creaþiei literare profesioniste, în
„România literarã”, nr. 24, 16 iunie
1977, p.2.
7
Premii ale Festivalului Naþional „Cîntarea României”, în „România literarã”, nr. 7, 11 februarie 1988.

Nicolae Predescu

Dacã Kant ºi Haegel au fãcut un
fel de pasã de prestigidatori, pãcãlindu-ne de fapt cu teza cã spiritul, sinele uman au totuºi o naturã
intrinsecã, putând fi descoperite,
mutând de fapt doar marfa de colo
colo, transferând asupra

biserica celorlalþi.
mici adversitãþi

Î

mi amintesc cu jenã sen
zaþia de disconfort ºi osti
litate difuzã împotriva
aproapelui, când trebuia sã stau
la coadã la bisericã, în zilele de
paºte.
Bãrbaþi cu spatele gros ºi ceafa rigidã mã împingeau de parcã
ar fi vrut sã mã dea la o parte de
la masa prescurii intimitãþii cu
dumnezeu, bãtrâne sau þaþe cu
ochi vicleni pãreau cã mã absorb
sufocant în magma trupurilor.
Elementaritatea acestui test
de toleranþã pe care îl picam cu
exactitate, discrepanþa enormã
între sacrificialitatea cerutã de
ritualul religios ºi lipsa mea de
vocaþie asceticã mi se pãreau
demoralizante.
Nu numai cã nu mai suntem
apþi de rigoare ritualã, dar aceasta nu putea fi înlocuitã nici mãcar de mireana rãbdare, îmi
spuneam!
În plus, eroarea: sacrificiul,
asceza, ni se livrau ca suferinþe,
cînd ele erau de fapt providenþialã favoare. Toate detaliile meditaþiei mele vinovate indicau cã,
de fapt, micul test de penitenþã
al cozii rãbdãrii era de o frivolitate înºelãtoare, în realitate având
un sens mai adânc...
Ne aflam deja în plin exerciþiu
a cãrui ritualitate deja începuse,
ca imprudenþii invitaþi la un spectacol televizat ce nu realizeazã cã
sunt deja în plinã emisiune, continuându-ºi gestica lor parazitã.
În fine, m-a îngrozit sã descopãr cât de primar rãspundeam
totuºi la impulsuri, la uri difuze
generate de o metafizicã gelozie:
interpus între mine ºi felurite
semne ºi icoane ale lui dumnezeu (unul care nu se lãsa totuºi
mediat), erau ceilalþi, o coadã
mare de fraþi ostili care mã împiedicau sã ajung în faþã, la altar.
Situaþia era cu atât mai alarmantã cu cât pereþii aceia de spinãri solide ale aproapelui pãreau
a fi chiar zidurile unei biserici (ale
adevãratei biserici) la care nu
aveam acces pânã nu rezolvam
problema elementarã a iubirii
aproapelui.
Un imperativ atât de simplu,
pe care orgoliul nostru pãrea cã
îl poate pasa cu eleganþã, ca un
dribling condescendent, urmând
sã trecem la lucrurile cu adevãrat serioase. Comandamente serioase ºi savante care, de fapt nu
ajungeau nici mãcar sã fie începute cu adevãrat, cãci ne împotmoleam cu toþii (aici, erudiþia
ajungea, cumplitã ironie, paradoxal obstacol) la testul acesta simplu.
Dincolo de ipocrizia publicã,
prezenþa stânjenitor ontologicã
a celuilalt intra într-o ecuaþie fãrã
soluþie logicã, exasperantã. Pe de

o parte, vrei sã îþi exerciþi funcþionalitatea: aceea cu care te-a îndemnat zeul ce þi-a deschis
porþile libertãþii, o misiune care
þine de conservarea identitãþii. Pe
de altã parte, þi se cere sã îþi dizolvi acest contur persecutânduþi propria subiectivitate. O
asemenea divinitate, îþi vei spune, nu se poate aºtepta decât la
oameni revoltaþi...
Biserica domnului se vãdea a
îºi fi îngropat mult mai adânc
pereþii în trupurile celorlalþi decât ai fi crezut ºi primul pas în
relaþia cu tatãl, trecea, iatã,
printr-o foarte perfidã probã a
unei cozi frustrante formate din
fraþi ostili.
În definitiv, e de înþeles cum
cel de alãturi ne iritã. Prezervãm
o relaþie exclusivã cu tatãl, vrem
sã avem o comunicare personalã cu dumnezeu.
În materie de mediere, am acceptat o singurã datã serviciile
exhaustive ale a unui profet, cãruia îi concedem adeziunea noastrã entuziastã, susceptibilã de
naivã intoleranþã.
De la intermediarul Isus, care
a lãsat ca biserica sã fie în trup,
intenþionând sã facã din individualitate un templu, aceastã relaþie personalã cu dumnezeu
cade ºi ea în îmbrãþiºarea ideologicã a bisericii.
Biserica este instituþia. Instituþiile sunt edificii adãpostind,
aidoma unor calice florale, în
materialitatea lor, popasurile acelui dumnezeu lipsit de atribute.
(Minunatele clãdiri ale bisericilor ortodoxe, masivitatea lor arhitecturalã, mi-au indus senzaþia
unui somn al substanþialitãþii, la
bazã, prelungit hibrid cu îndrãzneala spiritualitãþii, a turnurilor,
clopotelor, vârfurilor...)
Dacã închizi ochii într-un templu, îþi este uºor sã vezi zeii cãzuþi cu faþa în jos. Bisericile îºi
dorm somnul instituþional – probabil cã acesta era punctul de
plecare al lucrãrii religioase a profeþilor. Dar pentru reabilitarea
cãderii, trebuie recunoscutã
acesteia capacitatea luminoasã
de a trasa luminos recuperarea.
Aºadar, severul tatã („nu poate omul sã vadã faþa mea ºi sã
trãiascã) lucreazã fatalmente prin
intermediari. Primul, ºi cel mai elementar, este aproapele cãruia nu
vom putea desigur sã îi cedãm
întregul conþinut al propriei individualitãþi (iubirea este activ
agent).
În fond, aceasta este de fapt
logica lanului – cine îºi poate
imagina un lan de grâu format
dintr-un singur spic, sau o ierboasã pajiºte în afara prolificitãþii ºi a numãrului?

O eventualã încercare de a
plasa însuºi gândul în afara speciei devine imposibilã prin absenþa delimitãrii (situaþia ontologicã
a omului Adam) ºi vidul determinãrilor.
În ceea ce mã priveºte, de la
acel sartrian al adolescenþei „iadul sunt ceilalþi”, achiziþiile de
sensibilitate culturalã, dar mai
ales o anumitã predispoziþie moralã care se îmbogãþeºte cu vârsta, au fãcut sã mã gândesc cu
mai multã intensitate la subiecte
care în adolescenþã mi se pãreau
frivole: acest subtil schimb, solicitat într-un mod care pare direct,
brutal, din rugãciunea tatãl nostru: „ne iartã nouã greºelile /.../,
aºa cum ºi noi iertãm /.../”.
E o solicitare care parcã vizeazã subþierea graniþelor dintre
entitãþile individuale, ca ºi cum
s-ar dori reîntoarcerea tuturor
oamenilor în substanþa lor comunã, citoplasmaticã dinaintea sentinþei care a dus la moarte,
alteritate ºi înmulþire. (Iertarea
care a constituit de altfel una dintre tezele fundamentale ale creºtinismului are ca efect, dupã cum
vedem, suprimarea acestor gelozii ontologice pe celãlalt, întãrirea instituþiei dar ºi redefinirea
poziþiei de a fi în alteritate a fiinþei individuale.)
Aidoma multora (care suferã
de un soi de protestantism organic, graþie ºi profesiunii lor de a
pune la îndoialã ºi reformula), am
micul meu altar individual ºi un
ritual de comunicare destul de
intens ºi frecvent cu dumnezeu.
O relaþie atât de intensã, încât
mulþi cãlugãri, gândeam uneori
cu orgoliu ascuns, ar avea cuvinte de laudã. Cu toate astea,
rãmâne o relaþie inconstantã,
sporadicã ºi poate din aceastã
cauzã nici fãrã prea mult folos,
din care biserica e deseori exclusã (consecinþa unui orgoliu evident arhetipal – ne gândim la
orgoliu ca mobil al pãrãsirii Paradisului, imbold al copiei de a fi
egalul originalului din care s-a
desprins).
În aceastã intensã relaþie individualã pe care o am cu divinitatea, apelul la intermediari trece
deseori neobservat. Creºtinii i se
adreseazã lui Isus cu acelaºi capital de speranþã cu care i se încredinþeazã lui dumnezeu.
(Ontologic corect, cãci odatã
devenite locuri consacrate ale
nemuriirii, aceste enititãþi ies din
istoria lor atribuþional – nu mai
conteazã cã au fost odinioarã
oameni – devenind una cu tatãl
lor).
Întâlnesc în Bhagavad Gita
– unul dintre cele mai perfecte
poeme ºi incantaþii religioase –
afirmaþia lui Krsna: „oferã sacri-

Însemnãri nocturne

 ION BOGDAN LEFTER

patologia
culturalã
Simptomatologie
post-„enclavã”

C

a orice „corp”, fie ºi social, lumea culturalã româneascã îºi are ºi ea
patologia ei, cu unele simptome
ºi boli comune, general-valabile,
ºi cu altele specifice. Las deoparte întreaga zonã a maladiilor
psihice provocate de natura meseriilor creative (care implicã atipicitatea, devianþa, excepþionalitatea, orgoliul, obsesia
posteritãþii ºi alte fantasme, mai
mult ori mai puþin amuzante…)
ºi mã rezum la cea mai gravã
boalã provocatã de comunism
ºi perpetuatã pînã azi: comportamentul de tip „enclavã”, în
care mai toatã lumea (literarã, artisticã) se cunoaºte cu mai toatã lumea, informaþiile, opiniile,
cotele la bursa valorilor circulã
pe culoarele dese ale bîrfei, libertatea de gîndire ºi de miºcare e limitatã de complicitãþi
º.a.m.d.
Simptomatologie care defineºte în grade diferite generaþiile succesive de artiºti autohtoni:
e foarte rãspînditã – cu excepþii
meritorii, fireºte – în rîndurile
autorilor afirmaþi integral înainte
de 1989, cu mentalitãþi ºi instincte formate în „enclava” culturii;
scade – apoi – ca relevanþã în
cazul primului val postmodern,
lansat în ultimul deceniu comunist, dar rãmas atunci marginal,
ieºit la suprafaþã abia dupã 1990;
ºi ar trebui sã nu se mai manifeste la cele mai tinere serii de scriitori ºi artiºti, apãrute în ultimul
deceniu ºi jumãtate. Din pãcate,
boala dã semne de perpetuare pe
ici, pe colo, printre junii cu pretenþii de independenþã ºi nonconformism; din fericire, nu prin
pãrþile esenþiale, cãci trãim – totuºi – în România anului 2008,
din ce în ce mai departe de mizeriile vechiului regim…
ficial, oferã ritual, o floare, respiraþia, gestul tãu, oricui le-ai oferi
tot la mine ajung”. Aºadar, aceºti
intermediari divini, deveniþi una
cu tatãl, sunt locuri înalte cãrora li te poþi adresa.
Dacã zeii se hrãnesc din sacrificii, din gesturile noastre controlate, rituale, atunci ei depind
de noi. Sunt lipsiþi de mijloace ºi
putinþã de acþiune în afara acþiunii oamenilor, obligaþi sã se sustragã în potenþialitate. Aceasta
înseamnã cã gesturile mele sunt
contabilizate undeva acolo, în
spaþiul acela virtual ºi decident,
care face într-un mod straniu
corp comun, aºa cum observa C.
G. Jung, cu subconºtientul sau
inconºtientul public, ceea ce dã
arbitrariului gesturilor un puternic temei moral ºi face posibilã o
eticã.
Dar nu acesta a fost lucrul cel
mai paradoxal, pe care l-am descoperit, care m-a fãcut sã le vãd

Fãrã dialog

N

u e nimic nefiresc în diversitatea de opþiuni
ale grupurilor ºi orientãrilor intelectuale, caracteristicã
societãþilor democratice. Solidarizarea cvasi-generalã are nevoie de un inamic comun, cum a fost
cazul în comunism, cînd omogenitatea lumii noastre culturale sa datorat repudierii regimului. În
fond sîntem – însã – diferiþi, deci
gîndim diferit. De ce ne-am „alia”
dacã nu mai sîntem o comunitate „asediatã”? N-am face decît sã
ne dovedim incapabili de a ne
asuma diversitatea.
Altceva e nefiresc în vremuri
de libertate ºi normalitate, ºi anume lipsa de comunicare dintre
grupurile intelectuale cu orientãri diferite. În locul dialogului ºi
al dezbaterii vedem cum dintr-o
parte a scenei sînt lansate atacuri la persoanã, atît de violente,
de „devastatoare”, încît e limpede cã urmãresc eliminarea din joc
a „adversarilor”.
Nu din toate pãrþile, ci dintr-o
anumitã parte, repet! În ultimii
ani, în spaþiul nostru intelectual
s-a înregistrat un numãr îngrijorãtor de mare de asemenea episoade contondente. Agresorii au
provenit invariabil din cercurile
preponderent conservatoare, iar
þinte le-au fost personalitãþile
publice de orientare novatoare,
liberalã, postmodernã. Singurele explicaþii pe care le-am gãsit
pentru agresivitatea excesivã a
celor dintîi: incapacitatea de a
accepta diversitatea; ºi disperarea în faþa pierderii dominaþiei
asupra lumii intelectuale. „Ayatolahilor” de pînã mai ieri ai culturii române nu le vine sã creadã
cã viaþa merge înainte ºi cã, întro societate pluralistã, nu se mai
pot bucura de susþinerea unanimã de care au avut parte în vremurile rezistenþei la comunism
sau ale respingerii „neo-comunismului”...
deodatã zeilor slãbiciunea, ci faptul cã, în absenþa solicitãrilor credincioºilor (o rugãminte seamãnã
cu un abandon, cãci nu îþi mai
aparþii ºi deci soliciþi altuia preluarea fiinþei tale, e dovada credinþei, ceea ce place zeilor), un
zeu se poate stinge precum amintirea civilizaþiilor strãvechi. Vieþile individuale sunt devorate de
aceºti zei care au nevoie de gesturile noastre, ca un fel de combustibil pus pe foc, aºa cum un
om are nevoie de gânduri.
Aceasta face ca zeii sã fie nu
neapãrat geloºi, ci ca eficacitatea lor sã depindã în mod vital
de statistica solicitãrilor, a celor
ce i se predau. Chiar dacã ruga
în spaþiul public pare a rãni intimitatea, în definitiv e vorba dacã
poþi accepta acest soi de disoluþie, ca dezvelirea în faþa celuilalt
sã fie aidoma celei în faþa judecãþii finale. Nu suntem, de cele
mai multe ori, pregãtiþi.
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işcarea deilor

 ION MILITARU

Debut

iubire ºi naturã
(Bernardin de Saint - Pierre)
(III)

I

ubirea în naturã – înainte
ca Rousseau sã elaboreze
filosofia socialã ºi politicã
a naturii – îºi are argument în
cuplul divin. Adam ºi Eva se gãsesc sub protecþia divinã atâta
timp cât relaþia lor se consumã în
baza respectului pentru naturã,
adicã atâta timp cât solicitãrile ºi
reverenþele lor cuprind strict natura. La un moment dat, pentru
cei doi, natura este datã la o parte ºi se face loc ºarpelui, creaturã de alt ordin. ªarpele nu þine de
ordinea naturii, iar apariþia lui
vine sã o distrugã.
Pentru cei doi, pentru Adam
ºi Eva, natura nu este destul. Eva
nu are nevoie de mãr, pentru cã
fructele îi stãteau oricum la dispoziþie. Ei i se creeazã nevoia artificialã. Ispita este alimentaþia
care vine sã conteste natura ºi
sã ofere ceva mai mult. Fructul
oprit este contestaþia pe baza
unui mãr.
Mãrul oferit de ºarpe este alimentaþia pe bazã de E-uri, iar revolta târzie împotriva alimentaþiei
artificiale, pe bazã de compuºi
chimici ºi modificãri genetice,
este expresia vârstei de aur,
nostalgia dupã un timp în care
nimic din toate acestea nu se recomandau.
Felul în care a evoluat în interiorul naturii relaþia dintre Adam
ºi Eva aratã cum relaþia din interiorul naturii este insuficientã,
cariatã. Natura nu poate oferi tocmai ceea ce se doreºte.
În Genezã nu existã ceva de
felul unei poezii a iubirii. Aici
poate fi gãsit ceva de felul unei

imagini a fericirii, dar nu ºi una a
iubirii.
*
igur, nu trebuie confun
datã dincolo de limitã,
perspectiva rousseauistã cu perspectiva modernã a
ecologismului. La Rousseau
conta dimensiunea socialã ºi
moralã, dincoace, conteazã dimensiunea economicã ºi politicã.
Paul ºi Virginia continuã tradiþia iubirii idilice în care dãruirea simplã ºi totalã sã fereascã
de interesele de castã ºi avere,
adicã de întreaga sofisticare a
lucrurilor care, în primã instanþã,
au un caracter cu totul strãin în
faþa iubirii.

S

*
xistã ºi o incapacitate de
a efectua o hermeneuticã a iubirii redusã la dimensiunea ei idilicã ºi pastoralã.
Simplitatea traseului iubirii reduce la abstract, adicã la absenþã
elementele care conferã, în sens
fizic, relief ºi fizionomie.
Altfel, natura nu participã la
iubirea lor, ci numai societatea o
poate face. Natura nu are voinþã
ºi nici avânt al implicãrii. Ea este
ca ºi absentã în neutralitatea ei.
Societatea, prin voluntariat ºi
implicare fireascã, devine compus al iubirii.
Lipsa de epicitate a romanului se datoreazã în bunã mãsurã
creditului acordat naturii. Natura nu este epicã, nu are poveste
sau istorie, nu se povesteºte ºi

E

nici nu se lasã povestitã. Episoadele geologice în care se pune
transformarea naturii la nivel cosmic nu este poveste a naturii
propriu-zise.
Admiraþia naturii la Rousseau
este mai mult în manierã ideologicã ºi retoricã decât într-una
ontologicã, cosmologicã sau
ºtiinþificã.
Semnificaþia religioasã care se
acordã naturii nu completeazã
dimensiunile ei absente. Despre
religie nu învãþaserã decât ceea
ce avea darul sã-i apropie de
ea; ºi dacã nu ºtiau sã aducã
prinos bisericii prea multe rugãciuni, în schimb, pretutindeni
unde se aflau, fie acasã, fie pe
câmp, fie în pãdure, înãlþau spre
cer mâinile lor nevinovate ºi o
inimã plinã de dragoste pentru
mamele lor (p. 296).
Însuºi numele lui Bernardin
aratã un ataºament pentru naturã ca piatrã, adicã piatrã de construcþie. Piatra pe care se va
edifica biserica naturii, adicã
ideologia în care natura sã treacã în ceea ce nu mai fusese. Bernardin de Saint-Pierre aratã, la
nivel de nume ºi în mãsura în
care numele înseamnã ceva, cum
piatra, adicã materia anorganicã
a naturii se pune bazã a construcþiei pentru spirit. Natura lui Bernardin ºi a lui Rousseau este,
pânã la urmã, inovaþie a spiritului care se justificã în lume, adicã
în lumea pe care el o creeazã,
Natura lui Rousseau ºi a lui Bernardin este proprie lor, natura
construitã de ei ºi nu natura în

genere, natura aºa cum s-a dat
ea unei istorii întregi.
Natura de aici devine germenele unei noi viziuni pentru posteritate. Ea va modela o istorie în
ansamblu, nu doar literarã, ci
politicã, ideologicã ºi economicã. Natura lui Bernardin ºi a lui
Rousseau va deveni un întreg
explicativ pentru toate marile
construcþii speculative ale filosofiei de aici înainte.
În ordine realã ºi istoricã, iubirea are loc în societate, în cuprinsul unei istorii care-i face loc
ºi o susþine prin ingredientele de
conjuncturã ºi timp.
Practic, despre iubire se vorbeºte strict în contextul unei lumi
existente ºi al unei istorii. Iubirea în afara istoriei, adicã în natura simplã, nu este de gãsit în
ceea ce se cunoaºte. Dar poate
fi gânditã o astfel de iubire? Poate
fi gânditã o iubire în afara unei
societãþi minimale, a unor convenþii ºi morale stabile?
Ordinea implicatã aici de poziþiile logice este de forma rãspunsului pozitiv sau negativ.
Iubirea în afara istoriei, adicã în
natura simplã, nu este de gãsit
în ceea ce se cunoaºte. Dar poate fi gânditã o astfel de iubire?
Poate fi gânditã o iubire în afara
unei societãþi minimale, a unor
convenþii ºi morale stabile?
Paul ºi Virginia va rãmâne,
dincolo de orice, un model peren. Cinematografia îl va prelucra, la fel, literatura ºi arta.

(sfârºit)

Gabriel Nedelea este student
în anul al II-lea, la Facultatea de
Litere, secþia românã-englezã,
Universitatea din Craiova. Din
poemele sale de început se poate deduce o sensibilitate de lume
nouã, o intenþie a eului de a capta armonii.

(XKN)

Dupã potop
Se învârteau strigãtor la cer
Pãlãrii ºi frunze din trei în trei
copaci
Coborâþi din fructul oprit
Când urmele de ochi pe pãmânt
Îºi apropiau dansul
ªi fântânile din douã în douã
ploi;
Cântecul trimis
Odatã cu stingerea
A fost prins de negustorii de
stambe
ªi croitorii l-au þesut
Dupã chipul ºi asemãnarea lor;
Fierarii ºi tâmplarii mi-au fãcut
O crenguþã de mãslin
Din peºtii fãrã corabie
Pe care Dumnezeu îi înmulþise
Odatã cu poruncile
ªi pâinea noastrã cea de toate
zilele;
De atunci m-a apucat o beþie
Din trei în trei octave
Din douã în douã gusturi
Din albastru în albastru.

Învierea cocoºilor
Cei care nu au fost
La slobozirea potopului
Stau la coada Ochiului Tãu
ªi aºteaptã cerul sã bea
Din fântânile prinse
Pe la încheieturile lumii,
Ce mã dureau
De câte ori pisicile
Cântau dimineaþa.
Petru a înviat cocoºii de trei ori
Sã boteze lumea de gura lor
ªi sã lase în zborul pãsãrilor
Taina grãdinilor suspendate.

Dezînjumãtãþirea
Luna plinã isteric în tine
ªi ocolul Pãmântului
În douãsprezece stele,
Dans, dans, dans...
ªi ochii tãi minerali
Pentru cã pãrul tãu ºi copacii
Nu dorm niciodatã.
Din pielea ta (de) mãr
Sâmburi alunecã pe îngeri
Cântecul pe care
Îl ºtiu ºi din auzite.
Involuntare florile
Din partea stângã a cuvântului
Întind mâinile tale ºi fruntea mea
ªi muzica din spatele-înjumãtãþirii.

 Gabriel Nedelea
Nicolae Predescu
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ministeriabilul

I

on Simuþ este printre foar
te puþinii critici literari care
au luat în serios literatura
de dupã 1989, în sensul cã au
considerat-o un potenþial segment istorico-literar, explorabil,
adicã, în „profunzimea” ºi extensia lui, cu instrumente livrate de
diversele metodologii disponibile, consacrate sau de ultimã orã,
de producþie indigenã sau importate. De fapt, din perspectiva acceptãrii literaturii române
contemporane ca obiect de studiu, criticii români se împart în
patru mari categorii: primii nu pot
ºi nu vor; cea de-a doua categorie poate, dar nu (mai) vrea; mai
sunt (cei mai numeroºi) ºi cei
care vor, dar nu pot; în sfârºit
(categoria Ion Simuþ): cei care
vor ºi pot. Probabil cã mulþi dintre cei care aparþin primei categorii au acceptat tacit verdictul
lui Culianu (care avea, orice s-ar
zice, inclusiv o funcþie autoanulatorie), „prelungindu-l” pânã în
prezent ºi considerând cã „nu se
face” sã te ocupi de o nonexistenþã, cei din a doua categorie
s-au orientat spre alte activitãþi
sau, în cel mai bun caz, au optat
pentru a face, cea mai mare parte din timp, altceva, iar criticii mai
tineri (care par mai aplicaþi ºi
care populeazã majoritar categoria a treia) nu au experienþa, detaºarea ºi blazarea – citeºte:
saturarea informaþionalã, singura care garanteazã noutatea ºi
anvergura ipotezelor de lecturã
– pe care le presupune vizualizarea unui tablou, totuºi, complex, în care pâlpâie destul de
multe beculeþe.
Critica literarã de astãzi este
victima inocentã a unor confuzii
ºi interese mai mult decât ridicole. În primul rând, despre ea se
exprimã persoane care nu au absolut nicio legãturã cu aceastã
activitate. (Este ca ºi cum un
mãcelar ar indica unui programator de calculatoare cam ce ar trebui sã facã). În al doilea rând,
scriitorii sunt destul de activi în
planul criticii. (Este ca ºi cum
pacientul i-ar dicta chirurgului
cam ce operaþii sã desfãºoare).
În al treilea rând, critici foarte
buni au pãrãsit profesia (fãcând
posibilã inclusiv dobândirea facilã de notorietate de cãtre critici
lipsiþi de idei, compas mental ºi
instinct valorizator), iar aceasta
s-a rãzbunat, în sensul cã ceea
ce fac acum nu mai e deloc performant, ca sã folosesc un eufemism.
Cã lucrurile au, totuºi, un mers
rezonabil se datoreazã, în primul
rând, unor oameni ca Ion Simuþ,
al cãror devotament faþã de literatura românã contemporanã nu
numai cã nu s-a diminuat, dar sa rafinat, a câºtigat în luciditate
ºi prospeþime. Observator acut
ºi profesionist al vieþii literare curente, Ion Simuþ susþine ºi o rubricã neconvenþionalã – un fel
de combinaþie „imposibilã” Cioculescu-Ornea-Manolescu! –,
dar la fel de serios scrisã, în „România literarã”, a publicat o soli-

dã ºi inovatoare interpretativ monografie Rebreanu ºi s-a implicat hotãrât, de la începutul anilor
’90, în dezbaterile, la început anemice, apoi tot mai turbulente asupra ºanselor noii literaturi.
Zonele lui de interes ating ºi chestiunile teoretice (canon, periodizare, raporturile neomodernism/
postmodernism etc.), dar factorul dominant al discursului sãu
este echilibrul practic – termenul
apare explicit, de ex., la p. 274 –,
în înþelesul cã poziþionarea la
care recurge este aproape totdeauna – ceea ce e deja extraordinar în sine – exterioarã
faptului/faptelor evocate. (Întro epocã în care „intimizarea” cu
textul literar, „pertu-urile”, „empatiile”, „literarizãrile”, „eseismele”, „epistolarismele”, confuziile
ºi aberaþiile au devenit monedã
curentã, instinctul distanþãrii
evaluative, care ar trebui sã asigure minimul utilãrii profesionale, a ajuns sã fie cotat ca valutã
forte). Capacitatea investigativã
este incontestabilã, ca ºi predispoziþia la raportãri juste ºi conexiuni exacte. Implicarea
„nonafectivã” în ceea ce trateazã e o garanþie (mãcar potenþialã) a validitãþii punctelor de
vedere propuse. Oricine vrea sã
afle, prin intermediul unei expuneri clare ºi competente, ce s-a
întâmplat cât de cât retenibil în
literatura românã a ultimelor douã
decenii (evident, nu e chiar tot!),
are îndemânã Simptomele actualitãþii literare (Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007, 376 p.).
Indiferent ce temã abordeazã (mai
puþin una, când chiar precizeazã
cã e silit sã adopte un ton cvasipamfletar), Ion Simuþ e calm-argumentativ ºi lucid-pragmatic,
tenace în desfolierea cazuisticilor (pânã la limita reluãrii informaþiilor: probabil pentru mai
buna fixare a lor!), foarte rar ironic, dar mai totdeauna persuasiv, multicontextualizant ºi
discret-febril, cu puþine scãpãri
(cum e cea de la p. 285). Citisem
multe dintre articolele care compun Simptomele... prin revistele
literare, dar e evident cã au numai de câºtigat în aceastã nouã
dispunere, care le pune foarte
bine în evidenþã dimensiunea
compactã.
Cinci chestiuni majore rezultã
în urma lecturii volumului lui Ion
Simuþ: rezistenþa canonului literar neomodernist; existenþa a doi
poli (neomodernismul ºi postmodernismul), care se menþin întrun anumit echilibru ºi pe care îl
„coloreazã” strident ºi cultura de
divertisment; reculul poeziei ca
gen; posibilitatea mai mult decât
teoreticã pe care o are literatura
românã de a obþine premiul Nobel într-un interval decenal; aleatorismul acordãrii premiilor
literare pânã prin 2004. Autorul
nu numai cã ºi-a propus sã cartografieze literatura românã contemporanã (gest care, oricum,
are în el ceva de erou civilizator,
cf., de exemplu, p. 201), dar mai
are ºi instrumentele necesare
pentru a desfãºura o astfel de
activitate. Prima calitate a discursului critic al lui Ion Simuþ este
claritatea expunerii, urmatã ime-

diat de apetenþa clarificãrii conceptuale. Autorul despre care
scriu reprezintã cazul fericit al
celui care nu complicã inutil lucrurile, dar – în acelaºi timp – are
acces direct la ceea ce conteazã,
calitate care îl individualizeazã
prin simpla ei prezenþã. Despre
canon, de exemplu, cu excepþia
studiului introductiv al lui Nicolae Manolescu la antologia de
cronici de la Aula ºi cel teoretic
(inserat în antologia lui Marin
Mincu de la Pontica) al lui Paul
Cornea, nu ºtiu sã fi scris cineva
la noi mai dens ºi mai oportun
decât Ion Simuþ. Criticul orãdean
vede foarte bine dinamicile, sintetizeazã rapid ºi eficient. Convingãtor este, de pildã, textul
despre Ion Bogdan Lefter (pp.
150-155). Pentru mine a devenit
ºi mai clarã capacitatea criticului
ºi istoricului literar de a vedea
foarte bine situaþii ºi problematici exterioare profilului sãu „de
bazã” citind articolul Poate deveni liberal un credincios ortodox? (pp. 159-165), care
destructureazã cu fineþe una dintre marotele „gânditorilor” noºtri
politici privitoare la incompatibilitatea liberalism/ortodoxie ºi
semnaleazã uºurinþa cu care anumite calitãþi genuine pot glisa ºi
se pot extrapola. M-au amuzat ºi
paginile reuºite despre Breban
(în spec. 278-283), fãcându-mã sã
mã întreb dacã nu cumva cel mai
debil narator – mãcar în sens
psihologic – este megalomanul,
printr-un pervers efect de retoricã de care el nu are cum sã-ºi
dea seama: tot ceea ce desfãºoarã la nesfârºit (cf. p. 288) nu face
decât sã camufleze stângaci vidul fiinþei sau un complex inavuabil. Din aceastã perspectivã,
se poate înþelege mai uºor de ce
„minimalistul” Bacovia e un „învingãtor” (vorba lui Lucian Raicu), în timp ce „maximalistul”
Breban... În sfârºit, confesiunile ºi interviurile lui Ion Simuþ re-

levã un
spirit total
opus celui
tocmai
amintit
(ceea ce
nu-l împiedicã sã-l
analizeze
cu sagacitate), de o
intensã
modestie
ºi de o
finã perspicacitate
în
detectarea valorii
literare,
cu unele
inevitabile reluãri
ideatice.
Se observã ºi predispoziþia
profesoralã a autorului, care
ºtie sã-ºi
justifice
preferinþele ºi ipotezele, dar mai ales sã le învãluie în
noi ºi noi sugestii credibilizante.
Am citit cartea lui Ion Simuþ
cu plãcere intelectualã, mai ales
cã în multe dintre dezbaterile evocate m-am implicat – dupã puteri
– direct. Despre o carte de criticã elogiul suprem e acela cã îþi
oferã alternative. Cea a lui Ion
Simuþ e stimulatoare prin bogãþia de oferte echilibrate ºi greu
contestabile. (Deºi în multe privinþe am alte pãreri). Numai cã
existã o parþialitate inevitabilã a
„punctului de vedere” al unui
critic literar, pe care încearcã sã
o „vindece” istoricul literar ºi,
mai ales, în alt plan, teoreticianul
literar. Orice critic important are
în minte un concept de literaturã
(oricât de elastic) în virtutea cãruia comenteazã cãrþi, autori,
epoci. Or, acest concept este fatalmente restrictiv. O sã dau un
singur exemplu. Despre Istoria...
lui Alex. ªtefãnescu, Ion Simuþ
scrie (pp. 63-86), ca de obicei,
credibil ºi comprehensiv, considerând apariþia un eveniment ºi
fãcându-i foarte puþine observaþii. Et pour cause! (Cf. uºor melodramatica Declaraþie de
dragoste pentru generaþia ’60,
pp. 105-112). Numai cã despre
aceeaºi istorie mai existã un articol (bine, mai existã probabil vreo
sutã-douã!), care este cel puþin
la fel de bine scris, dar care e foarte dur, ajungând la o concluzie
opusã: cel al lui ªtefan Borbély,
Piatra tombalã a criticii foiletonistice româneºti (Observatorul cultural, 57/2006), reluat în
volumul apãrut de curând O carte
pe sãptãmânã (Ideea Europeanã, 2007). Vrând sã cred cã nu
are nicio legãturã faptul cã unul
este „prins” în cuprins, iar celãlalt nu ºi fãrã sã forþez neapãrat
paradoxul, afirm numai cã istoria
literaturii va reþine monumentala
apariþie ca pe o medie (habar nam cum o va realiza!) a celor
douã intervenþii. Ideea care se

impune e urmãtoarea: niciun critic literar nu e scutit de eroare
(ba chiar aº merge mai departe ºi
aº spune cã unele erori sunt mai
fertile decât „corectitudinile”),
dar cu cât timpul îi confirmã mai
decis luãrile de poziþie ºi cu cât
strategiile lui multiple (inclusiv
de ordin istorico-literar sau, dacã
îi dã mâna, de ordin autopromoþional) dau roade, sunt validate
de sistemul literar, cu atât importanþa lui creºte. Paradoxul criticului literar este acesta: deºi
funcþia pe care o îndeplineºte
este una „de întâmpinare”, valoarea lui este totdeauna retroactivã. Din douã, una se întâmplã:
ori criticul – devenit istoric literar – are un asemenea prestigiu
ºi o asemenea putere de convingere (inclusiv cantitativã), încât
vorba lui devine lege, iar
prostioarele – dacã sunt, dar nu
e obligatoriu! – din cronici, articole, efemeride etc. au un farmec
nespus de dulce (cazul Cãlinescu); ori felul lui de a selecta ºi
„direcþiona” este atât de vizionar, încât – pânã la urmã – literatura îl urmeazã, iar ce spusese îl
impune (cazul Lovinescu). ªansa
literaturii române (interbelice)
este de a fi avut doi critici ºi istorici literari atât de diferiþi.
Ion Simuþ e un exemplu edificator al faptului cã disponibilitatea comprehensivã a literaturii se
educã nu de azi pe mâine, ci în
timp, pe parcursul unor decenii
bune. Exemplul lui Lovinescu i
s-a transmis în mai multe privinþe, inclusiv într-o anumitã (splendidã) temeritate a aserþiunilor
orientate în contra tendinþelor
dominante sau a celor care îºi
arogã cu inconºtienþã un asemenea statut. A parcurs mai multe
etape, a deprins impecabil lecþia
argumentaþiei strânse, neconcesive ºi a determinãrii exclusiv
„endogene” (v., de ex., p. 293) a
criteriilor validãrii. Nu are idiosincrazii ºi de aceea nu gafeazã
grav, când se delimiteazã are
aproape totdeauna o eleganþã
care tinde sã redimensioneze
obiectul contestaþiei, dar e ºi
ferm, direct, nondigresiv. Îºi afirmã cu seninãtate limitele, pãºeºte cu precauþie (ºi de aceea
obþine rezultate concludente) ºi
în alte zone decât cele ale literaturii române contemporane. Mia plãcut foarte mult – mai ales
cã mã regãsesc în ea – ºi afirmarea nondiscipolatului (p. 341).
Dupã mai bine de douã decenii
ºi jumãtate de la debut, e o voce
criticã majorã, un stilist sobru ºi,
mai ales, un detector implacabil
al celor mai „fierbinþi” teme ale
literaturii române contemporane.
Un personaj principal (de tip „reflector”!) al vastului ºi poate surprinzãtorului „text” care e
literatura românã în curs de elaborare.
Dupã ce Nicolae Manolescu a
devenit ambasador la UNESCO,
lãsând liber pe termen nedeterminat locul de ministru de interne al
criticii româneºti (cum îl numea
cândva Ion Simuþ), un candidat
cu ºanse reale pentru aceastã
demnitate este chiar Ion Simuþ.
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unchiul meu, poºtaºul
1. Îl ºtiam ºi mai-nainte, dar
ne-am împrietenit abia dupã ce
m-am dus la ºcoalã. Ieºeam pe la
prânz, cu ghiozdanul lipit de spate, treceam drumul ºi fãceam popas la poºtã. Unchiul Alex mã
aºtepta pe treptele oficiului, îmbrãcat cu haina lui albastrã, cu
mâinile în buzunarele pantalonilor, cu bretonul cãzut pe un ochi.
ªi tot pe la ora aia venea ºi maºina de poºtã – o dubiþã albastrã
care scuipa în fiecare zi cam acelaºi lucruri: un teanc mare de ziare, în special Scânteia,
unul-douã colete ºi un pachet
mic de scrisori. 10-20 de scrisori,
nu mai multe. Apoi începea partea parfumatã a existenþei noastre. Unchiul Alex sorta
corespondenþa, adicã ne închideam în încãperea micã a poºtei,
care avea geamurile date cu vopsea gri, scoteam crãticioara cu
apã, aruncam în ea fierbãtorul ºi
o lãsam sã se încãlzeascã bine,
ºi-abia dup-aceea puneam deasupra grãtarul ºi peste el plicurile proaspãt primite. Era ca un
ritual pe care îl fãceam cu sufletul la gurã, aºteptând ca hârtia
sã se dezlipeascã ºi sã citim scrisorile. Pe la începuturile aventurii noastre eu nu citeam. Îl
priveam pe unchiul Alex ºi trãiam odatã cu el emoþia care i se
aºeza pe faþã, în special pe ochii
înlãcrimaþi, pe buzele mângâiate
când cu dinþii, când cu limba.
Bineînþeles nu mã ignora, nu era
un cititor înrãit, ci unul dornic sã
împãrtãºeascã ceea ce citeºte.
Mã punea la curent din mers cu
ceea ce era mai important cum ar
fi, sã zicem cã tanti Miþulica vine
sãptãmâna viitoare, cã Nelu Cãruþaºu mai are o lunã de zile pânã
la liberare sau cã fata lui nea Gicã
ªchiopu n-a intrat la liceu ºi-a
plecat pe Litoral sã facã bani.
Alteori îmi citea câte un fragment, iar mai târziu, când prietenia noastrã se întãrise, mã lãsa
chiar sã citesc. Dar nici dupã ce
terminam lectura nu era mai puþin interesant, când unchiul Alex
împãrþea scrisorile prin Zãval.
Venea fâlfâind plicul ºi strigând
cât sã audã ºi destinatarul ºi vecinii destinatarului:
-Tanti Milica, tanti Milica, þia venit scrisoaaare!
- De unde, Sãndele, maicã, de
la Ionicã-al nostru?
- Sã ºtii cã mã supãr rãu de
tot dacã-mi mai zici aºa! Nu þi-am
spus cã am ºi eu un nume: Alex .
De ce nu-mi spui cum mã cheamã pe mine?!
- Bine, aºa-aºa, cã-mi uitasem,
cum ai spus.
- Uite aici scrisoarea ºi stai
fãrã grijã cã Ionicã vine duminicã dimineaþã, cu prima cursã.
Ceea ce era uimitor, ºi mã mir
mai mult acum decât atunci, era
cã nimeni nu întreba de unde ºtie
unchiul Alex tot felul de amãnunte, care erau cuprinse numai în
scrisoare. El nu dãdea niciodatã
plicul fãrã sã spunã uite aici, ai
scrisoare de la Fãniþa, a rãmas
corigentã la matematici, ia plicul ãsta de la nenea Panait,
care zice cã n-are bani sã vã trimitã cã s-a scumpit gazda, veºti
proaspete de la Nicoliþa care îºi
mãritã fata. Uneori mai cerea ºi
amãnunte: Fata asta a Nicoliþei
nu e Mihaela, care venea vara
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pe-aici, cu o rochiþã de mãtase
înfloratã?
- Ia te uitã, o mai þii minte! Ea e.
O sã-i spun cã ai întrebat de ea.
Unchiul Alex avea o curiozitate intelectualã, pe care o cãpãtase la liceu. Fusese un an la liceul
din Bechet. Pleca dimineaþa cu
bicicleta ºi se întorcea dupã
prânz, asudat, grav ºi uneori cu
un teanc de cãrþi luat de la biblioteca ºcolii. Atunci a început
sã-ºi spunã Alex. Apoi a rãmas
repetent din cauza chimiei ºi a
abandonat liceul, ºi cum în toamna aia a murit Ioncel, poºtaºul,
s-a oferit sã împartã el ziarele. ªi
acolo a rãmas.
Cum spuneam, unchiul Alex
citea scrisorile cu implicare, se
bucura ori se întrista de ce scria
în ele, mi le dãdea ºi mie ºi pleca
apoi prin Zãval, strigând de departe vestea cea mai importantã
din scrisoare.
Asta a fost la început. Cu timpul, dupã ce bretonul începuse
sã i se rãreascã, ºi-a pierdut interesul pentru scrisori sau în tot
cazul nu mai avea suficientã rãbdare sã citeascã totul. Cãuta repede veºtile care îl pasionau, în
general catastrofele, dramele,
dezvãluirile tenebroase, dar nici
pe acestea nu le ducea pânã la
capãt. Citea cã nu ºtiu cine este
bolnav rãu ºi nici nu-i pãsa cã
omul spunea mai departe cã este
bolnav rãu de o lunã jumate, dar
cã acum doctorii zic cã merge
spre bine, cã unchiul Alex ºi
anunþa misterios, cu ochii somnoroºi pe sub bretonul rar, cã bãiatul dumitale e bolnav, ba mai
mult mai ºi adãuga câte ceva: no mai duce mult. E rãu de tot,
dar nu vrea sã spunã el cât de
rãu este.
Cu trecerea timpului, vedeam
cum unchiul Alex devenea din ce
în ce mai neatent, mai grãbit ºi
mai amator de completãri ºi înflorituri, încât, când ajunsesem
pe la gimnaziu, erau momente în
care îmi era jenã de el ºi de felul

aproape necuviincios în care privea peste gard spre oamenii care
luau scrisorile, uitându-se drept
în ochi lui, încercând parcã sã mai
smulgã de la el o informaþie în
plus, ba chiar rugându-se spuneþi-ne domnu’ Alex, nu cumva
e ceva de rãu cu fata noastrã?
Îl tratau ca pe Mafalda, îi spuneau numele pe care el îl pretinsese, dar când nu era de faþã
vorbeau despre el ca despre un
ins cu care e mai bine sã nu-þi
pui mintea: stã închis în poºtã ºi
ne citeºte scrisorile, le citeºte –
treaba lui, dar mãcar bine cã ni le
aduce. Cred cã le era fricã de el,
nu pentru cã le-ar fi dat un motiv
anume, ci pentru cã intuiau cã ar
putea sã fie în stare de rãutãþi
ireparabile.
În multe privinþe, pentru mine
continua sã fie strãlucitor. Îmi
plãcea siguranþa lui care îmi dãdea ºi mie sentimentul cã sunt
apãratã. Îl vedeam uneori trecând
pe mijlocul drumului, înalt, dreptînþepenit de drept, cu privirea trimisã înainte, ca ºi cum ar fi privit
dincolo de timpul nostru. ªi apoi,
era cineva: nu exista om în tot
Zãvalul care sã nu fi ºtiut cine
este Alex Poºtaºul. Era stãpânul
veºtilor, aducea scrisorile ºi ºtia
tot ce miºcã. Chiar ºi telegramele, puþine câte erau, le completa.
Primea mesajul prin telegraf ºi-l
scria cu un creion chimic pe hârtia poroasã ºi îngãlbenitã, primitã cu mulþi ani în urmã special
pentru telegrame. A murit Vasile
spunea cine spunea, iar Alex
scria fãrã grabã pe hârtie: S-a dus
Vasile, Dumnezeu sã-l ierte, apoi
striga în gura mare: Nea Ioniþãneaioniiiiþã! Hai gãtiþi-vã de înmormântare. V-a murit nepotul,
cum care? Vasile. De la Bucureºti.
Ioniþã îl privea uluit ºi când
îºi venea în fire cerea resemnat
telegrama.
- Ce-þi trebuie telegramã, nu
þi-am spus ce scrie în ea?!
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Într-o varã, cam pe când treceam în clasa a VIII-a, s-a întâmplat ceva care m-a îndepãrtat de
el, ori mai exact atunci am ajuns
în punctul în care s-a rupt prietenia noastrã.
A fost vorba despre o femeie
care avea fata plecatã de douã
sãptãmâni la mare ºi nu dãduse
încã niciun semn. Era început de
iulie strãlucitor ºi senin. Alex citise în ziua aia, în felul lui grãbit
ºi neglijent, cred cã vreo 5-6 scrisori toate cam pe aceeaºi temã.
Le citisem ºi eu. Dragã mamã,
dragã tatã, eu sunt bine sãnãtos ºi aici mâncarea este foarte
buna, însã cu banii o duc cam
prost. Chestii stupide, scrise de
copii plecaþi în tabere. Pânã la
una, care povestea despre cum
o fatã era cu picioarele fãcute zob
– se prãbuºise o parte din clãdirea taberei, iar pe ea o prinsese o
grindã. Expeditorul nu dãdea mai
multe detalii. Doar cã cineva o
pãþise urât de tot. Unchiul Alex
n-a comentat ºi nici nu mi-a fãcut impresia cã ar fi bãgat în seamã scrisoarea. Nu era genul lui.
El adora scrisorile cu drame amãnunþit povestite, în general despre oameni pe care îi cunoºtea.
Aºa cã atunci când a pus geanta
cu ziare pe grãtarul bicicletei nu
se citea nimic pe faþa lui: era plictisit, mohorât, cu buza lãsatã ºi
cu privirea tulburatã de ape grele.
Am mers cu el o bucatã de
drum tot povestindu-i, cum îi
povesteam eu, ce mai zice unul
ºi altul, când ne-am întâlnit cu
Mamalina, bucãtãreasa de la grãdiniþã, cu care aveau de-a face
toþi copiii Zãvalului. ªi Alex, înveselit brusc, a început de departe: bine cã mi-ai ieºit în cale,
cã tocmai disearã ajungeam la
dumneata, uite ai scrisoare de
la Iulica, dar sã ºtii cã e de rãu,
fiindcã a cãzut casa pe ea. Mamalina îl privea ca ºi când ar fi
cerut îndurare, însã Alex tocmai
se ambalase ºi mãrunþea infor-

maþia conºtiincios, fãrã s-o priveascã pe femeia care deschisese gura cu buzele învineþite.
Parcã o vãd: bãtrânã, cocoºatã
puþin, cu un puloveraº maro,
croºetat din bumbac subþire ºi
vopsit în coji de nucã. Se uita la
Alex ºi cred cã nici nu mai auzea
înfloriturile lui despre grinzile
putrezite, casa atinsã de bombardament în timpul ultimului rãzboi
ori descrierea amãnunþitã a ambulanþei. Mamalina a cãzut
brusc, ca o budincã, ºi nu s-a mai
ridicat.
În afarã de mine ºi de Alex nici
nu cred cã a mai ºtiut cineva cum
murise.
Dupã ce lumea s-a adunat în
jurul nostru s-o vadã pe Mamalina moartã, Alex s-a repezit la
poºtã sã dea telefoane: la cel mai
apropiat dispensar, la rudele de
la Piteºti, în fine, el avea toate
telefoanele pe care le apelase
vreodatã. Iar eu am cãutat, în
geanta lui, scrisoarea despre
casa prãbuºitã. Mai mult ca sã
mai vãd odatã cine era destinatarul: era o fatã, Felicia, nici mãcar nu ºtiam cine e, venitã în
vacanþã la bunicii ei, iar scrisoarea fusese expediatã de-o colegã plecatã în tabãrã. Iar aceastã
colegã obscurã povestea despre
accidentul unei necunoscute!
Prin urmare nu era vorba nici despre Mamalina, nici despre nimeni cunoscut. Era o scrisoare
de vacantã, trimisã unei Felicii
trecãtoare prin Zãval. ªi cum
eram încã sub impresia morþii, mam revoltat pe neglijenþa unchiului Alex, care nici mãcar nu se
obosise sã citeascã destinatarul.
Nu se poate, i-am reproºat eu, în
timp ce el bãtea cu degetul în
furca telefonului negru e nedrept
ºi criminal sã faci aºa ceva. Nici
sã citeºti scrisorile nu e bine, dapãi sã le mai ºi falsifici, sã le
spui oamenilor porcãrii, pretinzând cã eºti deþinãtorul adevãrului, în sfârºit, i-am spus tot ce
Ö
mi-a venit la gurã.

Apoi am luat scrisoarea ºi am pus-o
într-un carte, o carte de versuri, primitã la
premiu. Nici nu m-am uitat cine scrisese
cartea. Peste numele poetului am lipit cu
pelicanol o manºetã de ziar, pe care am
scris apãsat, cu pixul albastru: Alex Poºtaºul. Am pecetluit dupã aceea ºi paginile cãrþii, iar scrisoarea pentru neºtiuta
Felicie a rãmas închisã în burþile volumului de poezii.
2. Am purtat multã vreme cartea asta
cu mine, prin internate, pe la gazde ºi am
aºezat-o de câþiva ani în bibliotecã, lângã
alte cãrþi cam de aceeaºi mãrime, ºtiind
mereu cã în ea se aflã plicul ºi în el toatã
istoria mea neagrã de complice.
Duminica trecutã am desfãcut cartea,
am recitit scrisoarea ºi m-am gândit din
nou la unchiul Alex. Iar a doua zi am plecat la Zãval. Voiam sã-l vãd ºi sã vorbesc
cu el. Chiar ajunsesem sã cred cã e o chestiune de viaþã ºi de moarte. Ca ºi cum întâlnirea cu cineva ar putea sã-þi rescrie
istoria.
Am oprit în faþa casei lui, care nu mai
era casa lui. Alþi oameni locuiau acum
acolo, îºi ridicaserã altã casã ºi nici nu-ºi
mai aminteau de la cine cumpãraserã pãrinþii lor terenul. Apoi am vorbit cu o femeie mai bãtrânã care m-a recunoscut de
la distanþã. Mã ºtia bine, îi ºtia ºi pe bunicii mei, dar de unchiul Alex nu-ºi aducea
aminte. O fi fost, mamã, zicea ea, au fost
mulþi poºtaºi în Zãval, cine-i mai þine
minte! ªi pentru cã ºi alte douã femei dãdeau din umeri, am luat-o din poartã-n
poartã, întrebând dacã ºtie cineva ce s-a
întâmplat cu unchiul Alex. Unii pãreau sãºi aminteascã, ba cineva chiar m-a-ntrebat dacã nu cumva era ãla care ne citea
scrisorile.
- El este. Þi-l aduci aminte?
- Nu ºtiu ce s-a fãcut, dacã a murit ori
dacã a plecat. Era unul mãrunþel ºi ºtirb?
- Nu. Nu era el.
M-aºteptam ca lumea sã-l þinã minte,
chiar aºa ticãlos. Credeam cã umbra lui
pluteºte albastrã pe de-asupra Zãvalului.
În cele din urmã m-am dus la cimitir ºi
am citit toate numele de pe cruci. Dar nu
l-am gãsit nici acolo. Dispãruse fãrã urmã
ºi fãrã sã apuc sã mai vorbesc cu el. Se
spulberase. Nu-i rãmãsese nici numele.
M-am oprit la mormântul bunicilor mei
ºi m-am aºezat pe bordura cavoului. Cerul albicios cobora peste crucile albe ºi
negre, dintre care se ridicau, înalte, florile
colorate de nalbã.
Nu prea departe, în faþã, era o movilã
de pãmânt ºi în marginea ei stãtea înfiptã
o cruce fãcutã din douã crengi groase,
legate cu rafie.
M-am uitat spre cerul alb, printre florile roºii de nalbã. Stãteam pe bucata de
ciment cenuºie, cu gâtul înþepenit ºi creierul invadat de o nemulþumire disperatã.
Am scos din geantã cartea de versuri, în
care stãtuse înmormântatã scrisoarea necunoscutei Felicii, ºi am vãzut cã pe pagina cu marginile rupte ºi scorojite de lipiciul
uscat, scria cu literã mãruntã: Mama mea
avea 16 ani când a plecat în lume. Era
începutul unui poem scurt despre o fatã
cu ochi neliniºtiþi, pe care o vedeam coborând din carte printre cruci ºi printre
florile de nalbã. Îºi cumpãrase de curând
o pereche de sandale albastre, din pânzã,
ºi era hotãrâtã sã meargã cu ele pânã la
capãtul lumii. A ajuns într-un oraº, a muncit într-o fabricã, acolo s-a îndrãgostit de
George, iar el i-a scris într-o zi o scrisoare,
pe care ea a þinut-o pânã în clipa morþii
sale, sub ziarul care cãptuºea sertarul
noptierei. Fiica ei, Margareta, a înmormântat-o cum se cuvine, apoi a aruncat noptiera, care era veche ºi penibilã, ºi aºa
scrisoarea lui George a putrezit împreunã
cu ziarul, printre roºii strivite ºi coji de
cartofi. Aceastã Margareta era frumoasã
ºi independentã. A fãcut ASE-ul, s-a mãritat ºi a fãcut trei copii. Pe la începutul
anilor 70 a primit scrisori multe de la fiul ei
cel mare, plecat în armatã ºi le-a pus cu
dragoste într-o casetã pe care a moºtenit-o într-o zi Alexandru ºi, neºtiind ce sã
facã, a þinut-o cu el pânã spre bãtrâneþe,

când copiii l-au dus la azil, aruncând scrisorile împreunã cu alte lucruri. Fiecare
dintre oamenii aceºtia care se prelingeau
de pe pagini în lumina albã a cimitirului îºi
avea scrisorile lui. Iar dintre toþi, Carolina
avea cele mai multe, o cutie mare în care
încãpeau patru teancuri, legate cu panglici colorate. Scrisorile ei au ajuns la un
vãr care i-a supravieþuit, un bãrbat trecut
de patruzeci de ani, cu ochelari priponiþi
cu ºnur negru. El le-a citit pe toate ºi le-a
pus la loc, pe ºifonier.
Mã uitam la ei, îi vedeam miºcându-se
încoace ºi încolo, peste florile mormintelor, câte unul îmi arunca priviri compãtimitoare ori se uita la mine cum te uiþi la
cãþelul cel drag, ºi am început apoi sã le
vãd ºi gândurile, plutind deasupra lor, liliachii ºi transparente, dar tot aºa de multe, derulându-se repede ºi sacadat, ca
într-un film mut, bãrbaþi aroganþi, cu pistoale ºi maºini, femei foºnitoare, învãluite în rochii colorate, oameni înaintând
maiestoºi printre oameni, cãlare pe val.
ªi mã miram cã niciunul nu-ºi aducea
aminte cum arãtã poºtaºul.
Chiar dacã unii ºtiau cum îl cheamã ori
cã avea un dinte strãlucitor, nimeni nu era
legat în vreun fel de poºtaº. Îºi citeau fericiþi scrisorile, rupeau cu voluptate marginile plicului ºi mã priveau pe sub gene,
ironici, lãsându-ºi gândurile sã pluteascã
pe deasupra tulpinilor înalte de nalbã. ªi
bineînþeles pentru niciunul nu conta daca
poºtaºul le citise ori nu corespondenþa.
Discret sau nu, corect ori ticãlos, un poºtaº rãmânea peste tot un ins fãrã faþã. În
lumea asta nãvãlitã dintre pagini, nu conta absolut deloc cine era ºi ce fãcea cãrãuºul, deºi el stãpânea peste întreaga
arhivã a faptelor trecute ºi viitoare. El era
zeul ignorat, care veghea în uniforma lui
albastrã peste toate secretele închise în
plicurile cãlãtoare. Era cititorul din umbrã, care lua parte la viaþã, privind prin
geamul aburit, siluetã neluatã în seamã,
murind cu mult înainte de mesajul adus.
Mã uitam pe deasupra florilor de nalbã
la clãbucul cerului ºi vedeam în acelaºi
timp o sumã de feþe zâmbitoare, întristate, încruntate, citind filele scrise special
pentru ei. Mama poetului, cu sandalele ei
albastre, gãsise plicul de la George înfipt
în uºã ºi nu s-a gândit niciodatã la cel
care-l pusese acolo ori la ce-ar fi spus ºi
la ce-ar fi gândit el. Era veselã ºi mã privea cu ochi strãlucitori laolaltã cu toþi
ceilalþi, care ieºiserã în cimitirul din Zãval, dintre coperþile cãrþii secrete.
Am închis volumul ºi am dezlipit încet
hârtia veche pe care scrisesem demult
numele unchiului meu. Am înlãturat-o ca
pe o piele uscatã ºi am vãzut, în sfârºit,
numele poetului, ieºind la luminã. Pe coperta mãtuitã s-a-nºirat, lung ºi drept,
numele nemuritor al unui om care a scris
despre mama lui. ªi mi s-a pãrut nedrept.
Trist ºi nedrept. Nu atât pentru cã lumea
îl uitase pe unchiul meu. Ori pentru cã
moartea bucãtãresei se pierduse în faldurile cenuºii ale unei istorii mãrunte. Ci
pentru cã eu însãmi nu eram decât un loc
închis, ca un mormânt ori ca o burtã de
carte, în care zãcea o scrisoare pe care no va mai citit nimeni.
Pe cerul de vatã, printre crucile albe ºi
nalbele unduitoare, baleta o lume fantastã, atrãgãtoare ºi vie, dar care nu avea
nicio legãturã cu mine. Eu trãiam în continuare sub umbra albastrã a poºtaºului, în
vara eternã ºi otrãvitã. ªi oricâte lumi vrãjite s-ar fi ridicat din cãrþile nemuritoare,
singurã povestea mea era cea care conta
cu adevãrat. Am lãsat în cimitir cartea
marelui poet, care pentru mine nu fusese
decât coaja, ºi-am strecurat scrisoarea
Feliciei în buzunarul blugilor. ªi atunci,
mama poetului, parcã niþel surprinsã, anþepenit ca o statuie. Pe faþa ei au apãrut
viniºoare subþiri ºi-n câteva clipe imaginea ei s-a spart ca un vas de porþelan.
Am luat-o pe aleea buboasã, privind
drept spre poarta strãjuitã de doi stâlpi
albi. ªi dincolo de ea a clipit o secundã
stafia albastrã a unchiului meu criminal.

 PATREL BERCEANU
(19.04.1951 - 02.05.2006)

poeme
Alcãtuire cu acoperiºul
din lacrimã
sfântã alcãtuire din sânge ºi nervi
þi-aº spune mamã, þi-aº spune casã
cu o ferestruicã pentru suflet
ºi uºã pentru moarte, dar mai joasã
i-aº zice casã i-aº zice mamã
alcãtuirii acesteia cu podeaua de lut
cu stâlpii din oase ºi acoperiºul din
lacrimã
cu sângele din ce în ce mai mut

Sãmânþã
Dacã înþeleg bine
Vã e fricã de moarte
Vã e teamã pânã sã ºi rostiþi
cuvântul moarte.
Dacã aþi rosti cuvântul
moarte aºa cum aþi spune
mamã sau apã sau viaþã
în toate cuvintele zace
ghemuitã ºi rãbdãtoare sãmânþa morþii
Mai înþelepþi am fost când
am venit pe lume þipând
de spaimã în faþa vieþii.

de aº ºti povestea de aº ºti cuvântul
cu care frunza se rupe de-un ram auriu
þi-aº zice mamã þi-aº spune casã
mi-aº zice umbrã mi-aº spune fiu

Numãrãtoare
chiar mi-ar fi fricã sã dau de unul singur
de locul în care izvorãsc bucuriile
dacã
totuºi locul ãsta nu-i în afarã sper sã mã
descurc cumva; nu pe colinã
ci din lac îºi trage sufletul steaua
de ne
va cãlca sfârºitul dusã va fi
rãcoarea din iarbã dusã rãcoarea din lac
ºi numãra-va stele albastre
privirea cuminte a morþilor care vom fi

În grija ierbii
dacã muritorii se primesc cu pâine ºi sare
cum s-o primesc, de-ar fi sã-mi calce
pragul
pe ea, zeiþa somnului de-a pururi ?
de eºti tu cel cãutat
învaþã sã te dãrui, o
singurul meu suflet,
rãmânã restu-n grija ierbii
*
cum faci dumneata de treci prin gardul de
sârmã
a întrebat pasãrea vântul de searã
oh e atât de simplu trimit rugina sã-mi
deschidã calea

Clinchet
In memoriam Patrel Berce

anu

eltuit, ºi pe puþin.
încã o zi: nimicul m-a ch firul de pelin ?
, pe
pe iasomie m-a schimbat t a obþinut
atâ
ne,
cât preþ a pus pe mi
cernut
bun negustor, în sitã m-a lui vibrare grea
a
ºi mi-a lãsat un clinchet, dincolo de ea.
ºi
s-o port în viaþa-aceasta, vis de zori de zi
în
a,
afl
va
o
ca,
ple
când voi
þa lui va locui
acela ce viaþa mea cu via e în vis trecând, abur dedus
art
mo
din
sc,
d el s-a dus
precum prime
viaþa mea îl locuiesc, cân
gândul aceluia pe care cu
ul vieþii, odatã petrecut
m-a cheltuit nimicul. fir l din vis, clinchetul mut
etu
din noi rãmâne doar sun
 Doina Pologea
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un intelectual critic

Alexandru Cãlinescu, Proximitãþi incomode, Editura Curtea
Veche, Seria „Actual“, Bucureºti,
2007
Motto: Socrate: „Deci cel
cu adevãrat iubitor de
învãþãturã trebuie, încã
din copilãrie, sã tindã
spre adevãr.“
(Platon, Republica)

A

lexandru Cãlinescu
face parte dintre acei
(puþini) aristocraþi ai
spiritului pentru care „trãirea în
culturã“ nu înseamnã ignorarea
istoriei. Reputatul critic ºi istoric
literar (distins cu premii nu doar
la noi, ci ºi în Franþa, unde i s-a
conferit ºi rangul de Cavaler în
L’Ordre National du Mérite, în
2004) a fost ºi a rãmas un intelectual critic (se cuvine sã reamintim cã profesorul ieºean s-a
solidarizat, în 1989, cu cei ºapte
scriitori care redactaserã un memoriu în apãrarea lui Mircea Dinescu), un umanist „de modã
veche“, ataºat modelului clasic
al „vieþii bune“ în care reflecþia
eticã ºi politicã erau extrem de
importante. Din aceastã conºtiinþã a responsabilitãþii civice
ºi morale a intelectualului s-au
nãscut textele de atitudine, de
criticã a derapajelor politice, a

moravurilor / nãravurilor
lumii contemporane, de aici
ºi de aiurea, publicate în
ziare ºi reviste. O parte dintre articolele apãrute sãptãmânal în Ziarul de Iaºi,
între februarie 1999 ºi noiembrie 2006, au fost reunite în volumul Proximitãþi
incomode.
Aºa cum subliniazã ºi
Andrei Pleºu, într-o însemnare de pe coperta a IV-a,
Alexandru Cãlinescu „face
o formã de gazetãrie care
nu este cea obiºnuitã ºi
care se poate aduna imediat
în volum. Asta înseamnã
cã nu e o gazetãrie conjuncturalã ºi cã el scrie în
aºa fel încât textele þin ºi
dupã ce momentul apariþiei
lor a trecut“. Chiar dacã pleacã
de la „boli“, simptome ºi probleme punctuale, de strictã actualitate jurnalisticã, articolele lui
Alexandru Cãlinescu, susþinute
de o inteligenþã ºi de o erudiþie
cuceritoare, se înscriu într-un
plan mai larg, al istoriei ideilor ºi
al meditaþiei etice generale. În
plus, în peisajul gazetãresc de la
noi, dominat de icnete umorale,
de atacuri revanºarde ºi de bãºcãlie ieftinã, discursul jurnalistic
al autorului se remarcã prin „eleganþa ºi politeþea intelectualã“
(H.-R. Patapievici), prin portanþa argumentativã ºi rigoarea frazãrii, redevabile unui spirit lucid
ºi echilibrat, impunãtor prin seriozitate, fermecãtor prin cordialitate, umor ºi ironie de bunã
calitate.

Proximitãþi incomode are, fireºte, un caracter miscelaneu,
comentariile lui Alexandru Cãlinescu având ca punct de pornire emisiuni TV, articole din presa
informativã ºi culturalã, filme ºi
cãrþi, amintiri ºi întâmplãri cotidiene. Se pot însã detaºa câteva
linii de forþã, conturate de recurenþa unor teme, consecinþã nu
a capriciului sau a „obsesiilor“
autorului, ci a necesitãþii reacþiei în faþa faptelor ori a poziþiilor
contrariind logica bunului simþ
ºi a adevãrului. Prima constantã
þine de recuperarea memoriei celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XX-lea ºi de contracararea
încercãrilor neruºinate de falsificare a istoriei prin ocultarea ori
minimalizarea abuzurilor ºi a crimelor regimurilor totalitariste,
recte comuniste, în special din

audiobook
Mircea Dinescu, 35 de poezii
în lectura autorului, Humanitas
Multimedia, 2006

M

ircea Dinescu n-a
fost niciodatã un ins
obiºnuit: copil teribil al literaturii române, culegând
lauri de la primul volum publicat,
apoi contestatar al regimului comunist mai întâi prin poezia sa,
apoi prin pamflete ºi interviuri
publicate în strãinãtate, Dinescu a devenit, dupã 1989, o figurã
publicã recunoscutã pentru directeþe, vehemenþã, pentru o
anume efervescenþã a personalitãþii, care-i dã farmecul ºi nota
distinctivã. Dincolo de aspectul
de document literar, CD-ul publicat la Humanitas reuºeºte sã
surprindã tocmai ritmul interior
al lui Mircea Dinescu, freamãtul
unui revoltat care nu poate lãsa
lucrurile aºa cum sunt.
În fapt, poezia lui Mircea Dinescu are douã tonalitãþi complet distincte: una, muzicalã,
graþioasã, luminoasã, corespunzând poemelor de dragoste, în
care eternul adolescent nu se
dezice, ºi alta de nuanþã socialã,
cu tonuri pamfletare acide, în termeni de un curaj nebun pentru
lumea în care a fost publicatã ºi
în imagini de o violenþã rarã („oh,
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veac înnebunit ºi patruped”;
„iese avortonul din canal ºi cântã” ori: „tabloul îºi vomitã peisajul”). E o prospeþime în toate
aceste poezii, indiferent cã sunt
de un fel sau altul, o autenticitate a trãirii ºi a vibrãrii care nu ºia pierdut actualitatea, cu toþi anii
care au trecut de la scrierea lor,
cu toatã schimbarea socialã care
s-a produs. Se regãsesc în acest
volum câteva din piesele de rezistenþã ale operei lui Dinescu,
unele dintre cele mai cunoscute
poezii de dragoste, precum
„Când treci” („Sub paºii tãi cad
viermii în extaz/ Se bâlbâie salcâmii ºi fac spume/ Ruºinea fuge
beatã din obraz/ ºi m-aº dori pãmânt muºcat de râme”), „Cântecul pândarului”, „Elegie la
trenurile reci” („De-ai adormi, iubito, pe linia feratã/ Îmbujorate

trenuri te-or ocoli tiptil/ Din ceruri au sã cadã baloturi mari de
vatã/ Vor fi beþii de rouã, se va
dansa cadril”), dar ºi din poeziile
contestatare virulente, ca „Interogatoriu”, „Porturi”, „Se amânã”, „Indulgenþã de iarnã”
(„Fereºte-mã, Doamne, de cei cemi vor binele,/ De bãieþii simpatici dispuºi oricând la o
turnãtorie voioasã”).
CD-ul acesta este un prilej sã
ne reamintim cã domnul simpatic ºi uºor zãpãcit de la Tãnase ºi
Dinescu este, de fapt, un mare
poet. ªi, ascultându-l, îi dãm
dreptate lui Mircea Martin, care,
în ianuarie, îºi încheia laudatio
pentru premiul „Mihai Eminescu” primit de poet astfel: „Mai
scrie poezii, Mircea Dinescu!”

 Luminiþa Corneanu

, serie nouă, anul XI, nr
nr.. 4 (1
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Europa, dar ºi din alte pãrþi ale
lumii, unele încã active (China,
Cuba). Luându-ºi drept „aliaþi“
cercetãri ºi studii de autoritate
(Cartea neagrã a comunismului, Se ivesc zorile. Moºtenirea
totalitarismului în Europa,
1953-2005, coordonate de
Stéphane Courtois ºi Du passé
faisons table rase! a aceluiaºi,
Noile secrete ale nomenklaturii de Mihail Voslenski, Ferocele secol XX de Robert Conquest,
Occidentul ºi enigma rusã de
Martin Malia, Vestul împotriva
Vestului de André Glucksmann
º.a.) ºi beneficiind de o cunoaºtere amãnunþitã a istoriei contemporane (naþionale ºi mondiale),
Alexandru Cãlinescu dezavueazã mistificãrile (ale nostalgicilor
comunismului ºi ale stângii occidentale, notorie prin cecitatea
ei istoricã) ºi intoxicãrile opiniei
publice, mai vechi sau mai noi,
de la impostura cu ºtaif pânã la
mãrturiile / delirurile fantasmagorice ale unor foºti nomenclaturiºti sau securiºti (gen
Niculescu-Mizil, Pleºiþã). O altã
temã dominantã a volumului,
strâns legatã de prima, o reprezintã viaþa politicã, româneascã
ºi internaþionalã. Spectrul problemelor, comentate cu subtilitate, dar ºi cu intransigenþã, este
foarte extins: „democraþia originalã“ româneascã, prestaþiile jalnice ale politicienilor români
(incompetenþã, corupþie, mârlãnie), atacurile teroriste din 11
septembrie 2001, rãzboiul din
Irak, isteria antiamericanã ºi antioccidentalistã (ca prelungire a
propagandei comuniste sau ca
retoricã a „corectitudinii politice“, ideologia stângii de azi), fundamentalismul islamic, atentatele
de la Madrid ºi „înfrângerea democraþiei“ în Spania prin victoria socialiºtilor în alegeri, politica
actualã francezã º.a. La fel de importantã în economia Proximitãþilor incomode se dovedeºte ºi
critica „beteºugurilor“ mass-mediei româneºti: spectacolul grotesc al unor moderatori (precum
„telesenatorul“ Adrian Pãunescu), instrumentalizarea politicã a
presei ºi manipularea opiniei publice, tabloidizarea, reflectarea
inadecvatã a unor evenimente
majore (ca, de pildã, suprimarea
vizelor pentru cãlãtoriile în þãrile
din spaþiul Schengen), superficialitatea, vulgaritatea, gãzduirea
în emisiuni a unor „personaje“ de
un grobianism feroce (de tipul Pleºiþã), „fabricarea“ de vedete (cazul Becali), kitsch-ul sãrbãtorilor
„programate“ (de care suferã ºi
societãþile de consum occidentale), într-un cuvânt, „bâlciul media-

tic“, rezultat atât al lipsei de profesionalism, cât ºi al unui îndoielnic simþ moral ºi estetic.
Nervul polemic al autorului dã
naºtere, uneori, unor „reprezentaþii“ de ironie finã, savuroase ºi
care reuºesc sã „deconstruiascã“, prin pertinenþa argumentelor, ideaþia „adversarului“.
Exponenþial în acest sens este
textul „C. T. Popescu, «boborul»
ºi Natalia Oreiro”. Alexandru
Cãlinescu nu doar îi demonstreazã iutelui la mânie CTP cã s-a înºelat în privinþa teoriei
„tovarãºului rating“ legitimator
(expusã în grobianul atac din
Opinia studenþeascã) ºi cã se
contrazice apoi (dupã ce a fost
bãtut la audienþã de cântãreaþa/
actriþã de telenovele), ci îi dã ºi o
„lecþie“ de civilitate a dialogului
polemic (probabil cã fãrã niciun
feed-back, dar lecþia este memorabilã). În alte cazuri, observaþia
umoristicã vine sã sublinieze o
stare de fapt inacceptabilã. Scriind despre incompatibilitatea
dintre calitatea de senator ºi ipostaza de animator TV a lui Adrian
Pãunescu, profesorul aminteºte
cã în Franþa fenomenul este de
neconceput, deoarece, „ar râde,
cum se spune pe româneºte, ºi
curcile“. Dar… „Asta e valabil
pentru Franþa, întrucât în România curcile ori n-au simþul umorului, ori sunt în aºa mãsurã
tolerante, încât acceptã sã vadã
un senator dându-se în stambã
pe micul ecran“. La fel de spumos este articolul Câinii noºtri,
în care metafora caninã devine o
formã de reprezentare a vieþii
politice româneºti.
Deºi este doar o culegere de
articole, Proximitãþi incomode
reuºeºte sã prezinte o imagine
cuprinzãtoare a convulsiilor ºi a
ororilor istoriei recente a umanitãþii, ºi, totodatã, sã ofere o radiografie a actualitãþii, a crizelor ºi
a dilemelor începutului de mileniu. Dincolo de acest tablou, important în ordine documentarã,
esenþialã rãmâne vocea autorului, un moralist fãrã ton emfaticmoralizator, pledând însã
consecvent pentru revelarea ºi
rostirea rãspicatã a adevãrului istoric ºi pentru valorile democraþiei occidentale (care, oricât ar
cârti unii, s-a dovedit, istoric, cea
mai bunã formã de organizare social-politicã dintre soluþiile posibile). Alexandru Cãlinescu ar
trebui sã devinã un model pentru
toþi „iubitorii de învãþãturã“ care
cred cã problema adevãrului, a libertãþii ºi a demnitãþii fiinþei umane nu þine de jurisdicþia lor.

fractali
Lavinia Bãlulescu, Lavinucea, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2007

D

acã se întâmplã sã citim înainte ceea ce ni
se scrie pe coperta a
patra, superlativele, exclamãrile,
encomioanele ne pregãtesc pentru însãºi lectura. Desigur, coperta a patra este loc pentru
laude. Când, însã, devine loc
pentru manipulare, cel mai mult
are de suferit semnatarul cãrþii.
Prea puþini critici manifestã suficient discernãmânt sã spunã cititorului despre text / autor aºa
cum e, sã trezeascã pofta de lecturã nu prin superlative intimidante / impunãtoare, ci prin
asumarea unei viziuni asupra textului, a unei chei de lecturã de la
un profesionist, cum s-ar spune.
Dacã citim, însã, mai întâi textul, cum este recomandabil sã se
întâmple în cazul de faþã, avem o
ºansã sã nu ne supãrãm pe tânãra poetã din cauza celor doi semnatari (Robert ªerban ºi Daniel
Vighi) cu autoritate care-i protejeazã (pânã la asfixiere) cele 26

poveºti ºi ceva poezie
de poeme. Aºadar, a se citi mai
întâi textul, mai întâi poezia ºi
apoi pledoaria!
Lavinia Bãlulescu nu face parte din acea categorie de poeþi care
nu îºi mascheazã / disimuleazã
neputinþele creatoare prin supãrãri licenþioase. Ceea ce credem
cã vrea sã ascundã este teama /
timiditatea ºi ascunde prin mimarea calinului, a inocenþei. „Amintirile din copilãrie”, pe care le citim
în carte, nu reuºesc sã anuleze
întru totul poezia. Eul reþine (în
rinichi, pare-se, fapt care aminteºte de Angela Marinescu din
Întâmplãri derizorii de sfârºit) talentul ºi-l face scãpat (sperãm cã
accidentul este totuºi mimat) la
rãstimpuri. Se pot citi, aºadar,
versuri „simpatice”, chiar bune
în acest volum. De la prima poezie (chiar dacã ratatã prin previzibilitatea din final) se anunþã
disponibilitãþile ludic-profunde:
„numele pisicilor mele: þiþi, meiþã, codiþã, tanti / domnul tucã. /
numele câinilor: linda, gioni,
domniºoara cochi, / gogoºar,
castravete, cãcãciosu / de simba, grasu de simba, simba bor –
bo – lim – ba, / simboca umflãþoaca. / numele gãinii mele oarbe: gãina albã. / numele fratelui
meu imaginar: / nu mi-l mai amintesc. / numele copiilor pe care o
sã-i am: ina, felix, aprilie. / numele pãpuºilor: bambi, roza sindi,
lili, broasca, / bãrbatul broascã,
sili-uili, domnul arlechin. / numele
bãrbaþilor de care mã voi îndrãgosti:” („Listã pentru mai târziu”). Totul rãmâne, însã, la
stadiul de promisiuni ferme, dar
promisiuni, probabil în ideea comodã ºi seducãtoare cã „Eu sunt
în stare sã promit orice” („Învãþãturile mamei cãtre Lavinia, par-

tea a doua”). Toate cele 26 de
poezii sunt formulãri de premise
rãmase fãrã concluzie, sunt elanuri ludice rãmase fãrã mizã. Teama (infantilã) de sine, de cuvinte,
de imagini, de... poezie menþine
discursul în zona semantismului
inocenþei, în zona memoriei banalului care, însã nu-i permite, cel
puþin aºa credem noi, sã-ºi dezvãluie „calitatea talentului” (sic!)
de care vorbeºte Daniel Vighi. Se
poate intui promisiunea liricã, în
opinia noastrã, din versuri precum: „eu cred în orice. / ca ºi cum
mi-aº ºterge toate urmele.” („Retrospectivã pentru lumi paralele”) sau: „iar când m-ai sãrutat
eu m-am lovit de dinþii tãi. / ªi nam mai uitat nici pânã acum. / (sunetul. asta n-am uitat.)” („Din
pierderile unei memorii”) sau
„Ce-þi trebuie sã auzi când dormi?
/ Omul trebuie sã fie mereu pregãtit.” („Lavinucea scoate picioarele afarã”) sau, sã citãm,
poemul cu poantã de final reuºitã: „Pe picioare se vor ºterge de
preºul verde / nici câine nu va
mai dormi pe el / nici mânã nu-l
va mai scutura de colþul casei. /
Pãdure care nu gãseºte ghemul.”
(„Poveste cu copiii pe care nu-i
mai aºtepþi”).
Lavinia Bãlulescu promite.

Cât pe ce
Ioana Bogdan, Anumite femei, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 2007

A

ceeaºi inserþie accidentalã a enunþurilor
lirice este de gãsit ºi
în cartea Ioanei Bogdan. Reverenþa în faþa epicului e aproape
un ritual, ca ºi cum tinerii poeþi

Xenia Karo-Negrea

s-ar simþi obligaþi sã-ºi dilueze,
sã-ºi narativizeze simþurile, sã
povesteascã despre ceea ce ar
scrie.
Exerciþiile din prozã ale Ioanei
Bogdan par sã-ºi spunã totuºi
cuvântul în defavoarea poeziei.
Aproape nicio secundã nu ne
pãrãseºte impresia cã eul ºi-a
oprit demersul liric la jumãtate,
cã pudoarea, nesiguranþa,
(neºtiinþa?) l-au reþinut de multe
ori la nivelul emiterii de gânduri
intime, deloc sau insuficient prelucrate (în scop liric). Gesturi romanþioase, declamative, sentimentale se altoiesc pe structuri
epice improvizate (pentru cã nici
epicul nu este dus pânã la capãt), în aºa fel încât aproape fiecare poem pare sã transmitã
faptul cã eul nu a avut curajul sã
scrie doar poezie, iar Aproape
femei pare un volum publicat
prea devreme sau în lipsã de alt-

ceva (ºi acum desigur, ne referim
la membrii juriului care a premiat
cartea în 2006 cu Premiul pentru
Poezie la Concursul de manuscrise al Uniunii Scriitorilor).
Cu toate acestea ºi în cartea
Ioanei Bogdan (ca ºi în cea a
Laviniei Bãlulescu), se pot citi
versuri, hélas!, frumoase, profunde, transfiguratoare: „Eu merg
numai pe partea ta dreaptã. / Eu
îþi cunosc numai profilul / de peºte, cu ochiul neclintit ºi negru. /
Eu þin mâna cu care scrii, /mãnânci, loveºti. / Eu mã sprijin pe
umãrul tãu drept, / adorm pe genunchiul tãu drept, / visez lumea
din spatele gândului tãu dretp. /
/ Eu am dreptul la lumea mea,
nemãrginitã. / Ivitã în dreapta
ta.” („Pe umãrul drept”). Dincolo de puþinele stângãcii (o cacofonie, supralicitarea binomului
eu-dreapta, repetiþia obsedantã
ºi aridã a deicticului „eu”), acest
poem este printre puþinele din
volum care sunt nu doar închegate, ci chiar sugestive, expresive, adicã... lirice.
Din fericire, Ioana Bogdan
surprinde aºteptãrile cititorului
de poezie actualã ºi propune o
feminitate alcãtuitã ºi din gânduri, din idei, din ...reflecþii, din
refuzuri, nu doar din senzaþii ºi
din stãri PMS.
Judecând dupã poezii de
acest tip, avem speranþa (din
nou) într-o schimbare de sensibilitate, în sensul cã poeþii par sã
înceapã sã înjure mai puþin ºi
chiar sã renunþe la cultul eului
loser, în care cititorul (pentru
care, paradoxal, pãreau cã luptã)
nu se va recunoaºte niciodatã.

z comparativul de superioritate z comparativul de superioritate z
nar de personaje, Editura Hasefer, Bucureºti, 2007)

ÎN ROMÂNIA NU SE MOARE DE FOAME. „ – De acord. Se
poate trãi din meditaþii. Numai cã
pentru orice pas o sã ai nevoie
de aprobare. Securitatea te-ar
fute, mai delicat sau mai brutal,
pentru cã ai deveni exact genul
de ins care le place grozav. Orice
ai vrea sã faci, ei þi-ar putea interzice. Ca sã-þi anuleze interdicþia, þi-ar pune condiþii. Sunt sute
de mii, poate milioane de oameni
ghidonaþi în acest mod”. (Radu
Mareº, Ecluza, Aula, 2006)

BOABE DE POLEN. „Revelaþia omului din Ostrovul Cernica /
a fost studiatã în laboratoarele /
de sub Dealul Mitropoliei. / Nu a
fost consemnat votul împotrivirii / iar trei cãlugãri / au plutit trei
zile ºi trei nopþi / prin canalele
Dâmboviþei”. (Viorel Sâmpetrean, Powder, Uimire, Editura
Deliana, 2006)
POEZIA CA ªANSÃ DE
SALVARE A UMANITÃÞII.
„Ceea ce surprinde Mihail Sebastian cu fineþe, ceea ce dã profunzime realã teatrului sãu, este acea
reliefare a frumuseþii morale a
condiþiei umane, în efortul de a
descoperi banalitatea ucigãtoare a realitãþii pedestre, prin poezia visãrii. Aici se ºi întâlneºte
cu poezia lui Giraudoux, cu suflul liric al lui Claudel, cu ironia
candidã a lui Jules Renard sau
cu inocenþa impenetrabilã din
Topaze de Marcel Pagnol”.
(coord. Constantin Cubleºan,
Mihail Sebastian. Teatru Dicþio-

UN PORTRETAL GÂNDITORULUI. „Desluºirile ce se fac în
aceste mãrturisiri de sine ale filosofului de la Paris, ajutã la înþelegerea mai profundã a unei
conºtiinþe intelectuale acute dar
ºi a gravelor probleme existenþiale în care se confruntã contemporaneitatea. Probleme tratate de
scepticul de la Paris, de cãlugãrul metafizic angoasat, care a fost
ºi rãmâne Cioran”. (Constantin
Cubleºan, Din mansarda lui
Cioran, EuroPress Group, Bucureºti, 2007)

EDWARD. „Se pare cã numele avusese o influenþã nefastã
asupra destinului sãu, deformându-i caracterul. Era posibil sã fi
fost un copil renegat. Sau abuzat de mic de vreo rudã apropiatã ori chiar de unul dintre pãrinþi,
din care pricinã acumulase în el
multe frustrãri ºi multã urã faþã
de bãrbaþi ºi de femei. ªi cã aceste frustrãri ºi aceastã urã îl împingeau spre acte de canibalism”. (Nichita Danilov, Locomotiva Noimann, Polirom, 2008)
(C.M.P.)
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 PETRIªOR MILITARU

ecturi

misterul limbajului artistic.
trei meditaþii

Despre naºterea lui
Hermes
Victor Ieronim Stoichiþã, Creatorul ºi umbra lui. Ediþia a
doua, Editura Humanitas, 2007,
340 p.

P

rogramul acestei hermeneutici integratoare pare
sã fie republicarea ultimei cãrþi scrise de autor înainte
de pãrãsirea României predecembriste (în 1981), lucrare ce adunã
o serie de eseuri despre apariþia
figurii moderne a criticului, perceput metaforic („umbrã” a creatorului) ºi mitic („Hermes”,
veghindu-l pe Zeus în timp ce
acesta picteazã fluturi, dupã un
tablou renascentist). ªi avem
toate datele sã provocãm egalitatea fascinantã între aceastã
umbrã a pictorului ºi cea a comentatorului îndreptat spre textul literar, „contemplând” ºi
veghind actul demiurgic al autorului, fie chiar dacã ne situãm
doar sub egida lui Gaetan Picon,
exegetul „scriitorului ºi a umbrei
lui”. Cele douã „umbre”, una picturalã, alta literarã sunt înrudite
din prisma verbalizãrii explicative, cu rolul necesar de a desãvârºi sensul operei: „Înþelegerea
operei este propria sa rostire”. V.
I. Stoichiþã va cãuta „germenii”
instituþiei critice în cele mai diverse poetici picturale, de la codificarea extremã a „închipuirii”
ºi a „tâlcuirii” din taxinomiile iconografiei greco-bizantine (din
Erminia de la Athos a lui Dionisie din Furna, din jurul lui 1730)
pânã la naºterea artei abstracte,
analizatã din perspectiva unei
extreme funcþii poetice a limbajului artistic la Mondrian ºi Kandinsky.
Pagini revelatorii sunt cele
care tind sã decripteze discursul
(pre)renascentist eterogen, modus dicendi al marilor personalitãþi artistice care au recreat figura
complexã a secolului umanist,
oscilând între poetica platonicianã, a frumosului transcendent
(impus în Renaºtere mai ales de
Marsilio Ficino) ºi cea aristotelicã, a artiºtilor veneþieni, plãsmuitori ai frumuseþii imanente. În
Tratatul de picturã a lui Cennino Cennini, de la sfârºitul secolului al XIV-lea, arta se desprinde

12

din locul sãu rezervat în breasla
medicilor ºi spiþerilor ºi accede
alãturi de filozofie ºi poezie, pentru ca secolul al XVI-lea sã impunã o concepþie analogicã
retoricii ºi metaforismului literar,
fiind pãrãsitã codificarea matematicã; din aceste cauze multiple, tabloul va fi frecvent numit
„poem” în scrierile criticilor de
artã veneþieni. Centrul acestor
reflecþii de multe ori incongruente, interogative, revoluþionare
sunt pasajele dedicate descoperirii complementaritãþii dintre
poetica lui Michelangelo ºi cea
a lui Leonardo da Vinci, care traduc diferit raportul reprezentat
artistic dintre Om ºi Lume: primul aspirã la opera ca centrum
mundi, al doilea ca imago mundi.
Michelangelo stã sub semnul
sapienþial al lui Saturn ºi este cel
care ajunge la epuizarea limbajului plastic, deschizând incomunicabilitatea locvace a manierismului, spre aceeaºi limitã creatoare ducând ºi ermetismul lui
Pontormo, creator al unei suprapuneri originale a scenelor biblice cu semnificaþii alchimice.
Leonardo este aºezat sub zodia
dinamismului reprezentat de figura lui Hermes, suprasemn al
creaþiei întoarsã spre sine, cãci
analiza criticã este „un hiatus în
ºuvoiul praxis-ului”.

Carnavalul
limbajelor: capricii
ºi perversiuni
Victor Ieronim Stoichiþã, Anna
Maria Cordech, Ultimul Carnaval: Goya, Sade ºi lumea rãsturnatã. Traducere din englezã
de Delia Rãzdolescu, Editura
Humanitas, Bucureºti, 2007,
372 p.

F

iind rodul unei colaborãri cu o specialistã în istoria artei din Spania,
cartea apãrutã iniþial în 1999, la
Londra, propune o analizã a imaginarului sfârºitului de secol
XVIII, ºi, implicit, a naºterii modernitãþii. Cercetarea este o cãutare curajoasã a inserþiilor
spiritului modern, prin abordarea
unei perspective interdisciplinare, care sã poatã sonda schimbarea paradigmei artistice de la

originile ei antropologice, referenþiale. Abia ghicitã în naºterea
treptatã a conºtiinþei moderne a
lui Hermes-interpretul, din lucrarea anterioarã, viziunea dublã a
autoritãþii creatoare este insistent chematã aici sã completeze
instaurarea ficþiunii (picturale
sau literare) prin mãrcile reflectãrii pactului subversiv dintre cititorul modern ºi artistul
premodern. Pe scurt, tema istoriei reflectatã de autori este translaþia Carnavalului real (ritual,
spectacol popular) în Carnavalul imaginar, proces însoþit de
contextul socio-cultural al Revoluþiei franceze ºi de destrãmarea
sensurilor mecanismului unei
lumi întregi.
Tema Carnavalului eternizat în
creaþie este susþinutã de parcursurile exemplare ale pictorului ºi
gravorului spaniol Fr. Goya ºi ale
scriitorului Marchiz de Sade,
personaje ale acestei epoci apocaliptice, care filtreazã, prin mijlocirea artei lor, dramatica
schimbare de direcþie, de limbaj
artistic, de relaþionare a artistului cu lumea ºi cu alteritatea. Înstrãinarea specificã operei lor
începe cu pierderea sensului sãrbãtorii, de petrecere voioasã cu
alteritatea. La Goya ºi Sade, riturile carnavaleºti (libertinajul, excesul, rãsturnarea, travestirea,
bucuria) vor fi privite în oglinda
îndepãrtatã a ritualului artistic,
redimensionate în retorta angoasei ºi a „gândirii vertij”, stârnite
de încheierea unui ciclu existenþial.
Mari maeºtri ai travestirilor,
Goya ºi Sade sunt vãzuþi ca primii care au dat semnalul carnavalizãrii realului prin artã ºi, mai
ales ai auto-carnavalizãrii, fixându-ºi mãºti pe figura lor îndreptatã spre istoria demitizãrii.
Analiza complexã a simbolurilor,
emblemelor, gravurilor, tablourilor ºi a evoluþiei dramatice a operelor lui Goya de la o etapã de
creaþie la alta (oscilaþia între Goya
– aulicul, oficialul, seriosul, din
portretele monahilor la Goya –
gravorul satiric, critic acerb al
societãþii, din suita Capriciilor)
ne convinge sã acceptãm legãtura perfectã dintre râs ºi seriozitate din autoportretele
creatorului, cãci apropierile dintre bufonul regelui, bãtrânul-copil, femeia cu barbã sau
monºtrii raþiuni explicã în final
specificul anticlasic al poeticii lui
Goya ºi inclusiv asemãnarea
marcantã cu Gracián, Quevedo,
secolul conceptismului spaniol.
În cazul lui Sade, autorii explicã
identitatea dintre sexualitatea sa
perversã ºi literatura transgresivã, dintre mundus perversus ºi
acea mundus inversus a Carnavalului, încât textele sale vor rãsturna însãºi ideea de literaturã,
forþând limitele cuvântului care
nu va mai fi capabil sã spunã
„necurãþiile” realitãþii, aºa cum
însuºi „divinul marchiz” îºi avertizeazã cititorul în debutul romanului Justine.
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Dublu creator
Victor Ieronim Stoichiþã, Vezi?
Despre privire în pictura impresionistã. Traducere din spaniolã de Mona Antohi, Editura
Humanitas, Bucureºti, 2007,
110 p.

C

artea cea mai recent
editatã a lui Victor Ieronim Stoichiþã este un
ghid de pãtrundere în impresionism, în specificul perceperii subiective a realitãþii. Dar lucrarea
este în acelaºi timp o sintezã edificatoare a concepþiei artistice a
modernismului deplin, al cãrui
grad de percepþie cuprinzãtoare
a actului creator este mãsurat în
acea coeziune profundã a auto-receptãrii cu stârnirea, chemarea, învãluirea spectatorului
(privitor sau cititor), cãci „figurile-ecou” din tablourile impresio-

niºtilor, corespunzând „personajelor de mediere” sau „figurilor-reflector” din teoria ficþiunii
(Philippe Hamon sau Wayne C.
Booth) vor oferi calea de pãtrundere dincolo de ramã a însuºi creatorului. O poeticã a receptãrii se
întâlneºte astfel cu o poeticã a
privirii, pictorii (Manet, Monet,
Degas, Berthe Morissot) comunicând implicit cu scriitorii (Zola,
Maupassant, Baudelaire) în stabilirea unui „contract” eficient cu
receptorul ºi posibilitãþile lui perceptive, într-o lume idealã a
„efectului lui Don Quijote” (teoria susþinutã într-o carte a lui V.I.
Stoichiþã, publicatã în 1995), cel
care ºi-a asumat riscul de a privi
concomitent în realitate ºi în ficþiune. Criticul va gãsi ca model
reprezentativ al conflictului dintre pasul artistului în operã ( statutul endotopic, „privirea
dinlãuntrul tabloului”) ºi inerþia
clasicistã a autorului contemplându-ºi opera din afarã (statutul exotopic, voyeur-ul care
priveºte fãrã sã fie privit) dialogul celebru, prin mesaje simbolice inserate în propriile opere,
dintre Manet ºi Degas. Un singur exemplu verificã amplitudinea semnificaþiilor acestui
dialog: în 1865, Degas va realiza
un tablou intitulat „Domnul ºi
doamna Edouard Manet”, în care
autorul îºi supune rivalul (partizan al endotoposului pictural),
devenit personaj, la cea mai nefericitã poziþie perceptivã: Manet
este reprezentat contemplându-ºi soþia dintr-o poziþie degasianã, de observator neobservat.

Eustaþiu Gregorian

 COSMIN DRAGOSTE

R

ecunosc. Pânã sã citesc Insecta, apãrutã în
colecþiile „Cotidianului”, nu auzisem nimic despre
Claire Castillon. Însã Insecta,
colecþia de 19 povestioare, am
citit-o pe nerãsuflate. Claire Castillon este ea însãºi o persoanã
interesantã, care îmi oferã o puternicã impresie de posturã atent
cãutatã, un adevãrat marketing
al imaginii. Frumoasã, perfect
conºtientã de atractivitatea sa,
dupã cum mãrturiseºte într-un
interviu, tânãra autoare iese cu
nonºalanþã pe scena literarã francezã în anul 2000 ºi, de atunci, a
reuºit sã se menþinã în prim-plan.
Prin gesturi aparent necontrolate (îi trimite unui critic testicule
de animal, nemulþumitã de o recenzie a acestuia), combinate cu
ieºiri la rampã menite sã contureze un profil dezinhibat (prezenta o emisiune televizatã care se
axa pe teme erotice, poza în diverse reviste) Castillon menþine
la cote relativ constante interesul publicului ºi a criticii.
Scriitura autoarei în vârstã de
32 de ani trãdeazã multã siguranþã de sine. Nicio clipã trenantã,
plictisitoare, naraþiunea cunoaºte o construcþie atent urmãritã,
care combinã detaliul, infinitezimalul cu lejeritatea unui spaþiu
generos. Cele 19 povestiri tematizeazã femeia în diverse ipostaze, fãrã ca, prin aceasta, cartea
sã alunece, mãcar un moment, în
patosul ºi cliºeele literaturii feministe. Critica a vorbit, în marea
ei majoritate, despre relaþia conflictualã mamã-fiicã în Insecta,
Liviu Groza (2004) Elemente
de lexicologie, Bucureºti, Humanitas Educaþional

peste tot, femeia
însã, mai degrabã, aº vedea aici
diverse puncte de inserþie în personalitatea Femeii, a unui topos
pe care Castillon reuºeºte sã-l
destructureze cu graþie ºi lejeritate. Pentru ea, „eternul feminin”
nu este ceva intangibil, ci extrem
de real, care poate fi modelat, întrucât subiectivitatea este una
dintre atuu-urile femeii.
Tânãra scriitoare nu are idoli
falºi, lasã la o parte orice reticenþe în abordarea tematicã. Acuzatã de frivolitate, Castillon merge
intenþionat pe aºa-zisul contrasens, provoacã intenþionat, se
amplaseazã într-un unghi opus
filistinismului ºi falsei pudibonderii. Incestul, pedofilia, paricidul, complexul Lolitei, nebunia în
masã a traiului naturist (în fapt,
o mare înºelãciune a megatrusturilor de produse farmaceutice),
infanticidul sunt tratate cu naturaleþe. Jocul vocii naratoriale se
moduleazã din permanentele
miºcãri de apropiere-depãrtare
faþã de evenimenþialul prezentat,
pistonul lor fiind ironia, ale cãrei mecanisme ºi nuanþe scriitoarea le posedã ºi le aplicã într-o
manierã eclatantã.
Mãºtile auctoriale îºi configureazã un spaþiu halucinant, stãpânit de puseuri obsesive. Totul
se desfãºoarã într-o atmosferã de
suspiciune generalizatã, gesturile groteºti sau cele ilogice devin motto-urile acestei lumi. Nu
existã inhibiþii, barierele sunt flui-

de, aparenta anomie domneºte.
Nicio clipã Castillon nu se lasã
dominatã de lumea pe care o creeazã, detaºarea (auto)-ironicã o
salveazã de fiecare datã.
În aceastã
lume în care femeia este mult i p l u
ipostaziatã
(mamã, fiicã,
soþie, amantã),
bãrbatul (cu
aceeaºi tipologie a rolurilor:
tatã, amant)
pare un element avolitiv
în mâna atotputernicã a jocurilor minþii
feminine. În lumea fanteziei
auctoriale, relativizarea este
totalã, pistele
de receptare
induse cititorului sunt multiple, iar la final
îºi dezvãluie, de cele mai multe
ori, banalitatea. Tocmai pe aceastã supralicitare extremã a insignifiantului, a detaliului exacerbat
mizeazã Claire Castillon.
Stilul ºi subtilitatea ºarjelor,
dezinhibarea scriiturii, recuperarea narãrii prin ironie, plasarea
deliberatã într-un ciclu de posturi
aparent haotice, ilogice, psihoti-

lingvistica. Ro

repere în þara
cuvintelor

L

ucrarea lui Liviu Groza
puncteazã conceptele
principale ale lexicologiei ºi reuºeºte sã sintetizeze teoriile care iau naºtere în interiorul
domeniului sau îl traverseazã. Pe
lângã locurile obiºnuite unui
curs de lexicologie a limbii române (lexicologia ºi disciplinele conexe, definirile cuvântului,
abordãri ale lexicului sau vocabularului), capitole speciale sunt
dedicate semanticii, etimologiei
ºi dinamicii lexicului.

Potrivit etimonului, cuvintele
pot fi grupate în mulþimi diferite
în cadrul vocabularului unei
limbi. Autorul numeºte urmãtoarele tipuri: cuvinte moºtenite,
cuvinte împrumutate ºi calchiate, cuvinte create în limbã. Acestea acoperã lexicul unei limbi ºi
se diferenþiazã potrivit criteriului etimologic (v. etimologia externã, internã, mixtã, multiplã).

„ªtiinþa adevãratã”

A

firmatã ca disciplinã
ºtiinþificã odatã cu întemeierea gramaticii
comparativ-istorice, etimologia
este consideratã fie o ramurã a
lexicologiei, fie o disciplinã lingvisticã autonomã. Preocupãri
etimologice au existat încã din
perioada alexandrinã; Antichitatea considera cã demersul etimologic te conduce la adevãratul
sens al cuvântului, capabil sã
reflecte „natura lucrului”. Cum
modernitatea conºtientizeazã arbitrarul legãturii expresie-sens,
etimologia îºi modificã scopul în
stabilirea filiaþiei, sub raportul
formei ºi al înþelesului, dintre un
cuvânt al unei limbi ºi un cuvânt
atestat anterior, numit etimon.
Regulile care stau la baza identificãrii etimonului sunt enumerate de autor ºi explicate cu

O disciplinã a
sensului

ajutorul unor exemple bine alese. Patru sunt principiile care
stau la baza stabilirii etimonului:
principiul corespondenþei fonetice, principiul legãturii semantice, principiul concordanþei
lexico-gramaticale, principiul
atestãrii în limbã. În cazul în care
acestea nu sunt funcþionale, se
utilizeazã diferite metode. Astfel,
dacã etimonul nu este atestat se
recurge la metoda reconstruirii
sau a reconstrucþiei (v. a scãpa
din lat. popularã *excappare, a
scãlda din lat. popularã *excaldare).

ce, m-au dus
de îndatã cu
gândul la
austriaca
P a u l a
Köhlmeier, cu
al cãrei volum Maramba, Insecta
prezintã numeroase afin i t ã þ i .
Volumul tinerei franþuzoaice refuzã
cu obstinaþie
sã facã pactul cu literatura comodã.
În
marea
aceasta aparent derutantã a unui veritabil
caleidoscop, existã ºi o focalizare fragmentarã, anume, aºa cum
am menþionat, pe pluralitatea
personalitãþii feminine, mereu
fascinantã în diversitatea ipostaticã. Interesantã este schimbarea
continuã a unghiurilor ºi a amplasamentului naratorial, un joc
foarte bine susþinut de un text

Î

ntr-o accepþie lãrgitã, semantica studiazã sensul în
general. În funcþie de nivelul de sondare a sensului, semantica îmbracã diverse forme:
semantica generalã, semantica
lexicalã, semantica paradigmaticã, semantica structuralã, semantica cognitivã... Ca ramurã a
lexicologiei, semantica (semasiologie în lucrãrile mai vechi) se
ocupã cu studiul sensului cuvintelor. Definiþiile sensului, toate
criticabile, sunt pe scurt prezentate în deschiderea capitolului
dedicat semanticii. Este preferatã o accepþiune generalã ºi mai
puþin riguroasã potrivit cãreia

„sensul este ceea ce numeºte,
denumeºte, desemneazã, denotã un cuvânt dat într-o limbã
datã” (p. 58). În acest fel, sensul
înglobeazã semnificaþia, denotaþia ºi semnificatul. Adaug cã unitãþile lexicale nu sunt entitãþi
singulare, ci se aflã în diferite raporturi, conjuncturale sau intrinseci, cu alte cuvinte, ºi toate se
subordoneazã nivelului de conceptualizare a unui individ. Sensul cuvântului devine astfel
recuperare ºi aproximare a unei
reprezentãri comune mai multor
mesaje interindividuale, de aceea atât de dificil de „prins” într-o
accepþie inamovibilã.
La greutatea definirii sensului se adaugã dificultatea delimitãrii sensurilor unui cuvânt ºi a
descrierii sensurilor fiecãrui cuvânt în parte. Fãrã a fi dezvoltate, sunt prezentate metodele
specifice semanticii lexicale: analiza componenþialã ºi analiza
combinatorie. Categoriilor semantice, prezente în manualele
ºcolare, li se dedicã un spaþiu
larg. Paginile în care se trateazã
cuvintele monosemantice, polisemantice, omonimele, sinonimele, antonimele sunt remarcabile
prin abundenþa de exemple.

agil, care permite aceste deplasãri permanente.
Insecta a apãrut în germanã
cu titlul Giftspritzen (Injecþii cu
otravã), ceea ce subliniazã ºi mai
pregnant loviturile precise, cu
efect calculat, la adresa idiosincraziilor micilor burghezi. Atenþia naratorialã reuºeºte sã se
îndrepte, în egalã mãsurã, spre
propriul interior, dar ºi spre o realitate pe care o surprinde cu fineþe, umor, acesta din urmã
ducând la o necesarã detaºare.
Forþa textelor, evidentã ºi amplificatã tocmai de reducþia lor, ascund un spirit fragil, a cãrui armã
de supravieþuire este atacul, replierea pe poziþii defensive putând fi oricând fatalã.
Ca ºi în viaþa de zi cu zi, Castillon aduce cu sine dublul efect
în Insecta: atracþie nebuneascã
ºi repulsie anxioasã. Într-un efort
demascator de efect, autoarea
scoate nonºalant la ivealã mecanismele dominante în domeniul
relaþional, oricare ar fi tipul acestuia. Fantoºele „lumii sãnãtoase“
sunt „radiografiate“ cu un ochi
pãtrunzãtor, din unghiuri incomode. De aici pânã la scandalizare nu mai este decât un pas.
Iar când el este fãcut ºi disputa
ajunge la paroxism, naratorul
zâmbeºte discret, ºtrengar, deschide uºa ºi pleacã, lãsând în
urmã lumea dezlãnþuitã sã-ºi regleze conturile.

Lexicul – univers în
expansiune

I

nstantanee ale vocabularului unei limbi, într-o etapã anume, pot fi comparate cu imagini anterioare / posterioare ale acestuia. Semantica ºi
etimologia contribuie la realizarea unui set de imagini relevant
prin importanþa pe care una o
acordã dinamicii sensului, iar
cealaltã relaþiei istorice dintre
cuvinte.
La baza expansiunii lexicale se
aflã rãspândirea inovaþiei lexicale, înþeleasã ca nou fapt de limbã (v. star, vedetã). Fenomenele
lingvistice care înlesnesc apariþia inovaþiilor lexicale sunt analogia (ºofa, derivat regresiv de
la ºofer, conform modelului ºoma,
ºomer), contaminaþia (îmbucãtãþi din îmbucãþi ºi înjumãtãþi),
hipercorectitudinea (benoclu,
paleativ vs. binoclu, paliativ)
ºi etimologia popularã (arcoladã, filigran, pantominã etc.).
Regulile care guverneazã dinamica lexicalã sunt cele specifice formãrii cuvintelor, adicã
derivarea ºi compunerea. De
asemenea, legea imitaþiei funcþioneazã la nivel formal ºi / sau
semantic, ca atare calcurile ºi
împrumuturile lexicale, procedee lingvistice întemeiate pe universala lege a imitaþiei, sunt
ilustrate prin numeroase exemple
care clarificã ºi fixeazã aceste
concepte de bazã ale lexicologiei.

 Alina Gioroceanu

, serie nouă, anul XI, nr
nr.. 4 (1
(1114 ), 2008

13

ecturi

Claire Castillon, Insecta, editura Univers, colecþiile „Cotidianul”, 2008

Vintilã Horia, O femeie pentru
apocalips, traducere din limba
francezã ºi prefaþã de Mihaela
Pãsat. Grupul Editorial ARC, Bucureºti, 2007

ecturi

C

a-n toate scrierile sale,
Vintil Horia se dezvã
luie ºi aici, în acest roman parabolic – O femeie pentru
apocalips – ca un fin ºi profund
poet, înainte de toate. E aici o
lungã, zbuciumatã poveste de
dragoste, o poveste care începe
într-un strãfund de istorie ºi se
sfârºeºte în zilele noastre, deci
povestea unui cuplu de îndrãgostiþi – Manuel ºi Blanca (nume ºi
ele simbolice) – reprezentând în
fapt, ideea cuplului etern („Noi am
existat dintotdeauna”). Fundalul
e unul continuu marcat de cumplite conflagraþii, rãzboaie ce despart ºi ucid oameni, incendiazã ºi
distrug cãmine, aºezãri – iatã,
apocalipsul fiind însãºi viaþa de
fiecare zi în istoria omenirii –; un
fundal pe care se profileazã siluetele a doi tineri, ca douã idei de
pasiune înflãcãratã, care se cautã, se gãsesc, se iubesc, sunt despãrþiþi ºi suferã pentru cã nu pot
rãmâne mereu împreunã: „Mi-a
fost menit s-o întâlnesc pe Blanca, s-o pãrãsesc în scorbura unui
mãslin, sã fug în ceaþã, sã cad
ostatic, sã putrezesc într-o temniþã, sã-l cunosc pe pãrintele Xavier, apoi pe Alfarabi ºi pe ai sãi,
sã mã-mplinesc încet-încet cu
aceastã luminã ºi sã pricep, în cele
din urmã, cu ochii pironiþi mereu
pe chipul acela, aflat, sã zic aºa,

 CONSTANTIN CUBLEªAN

Manuel ºi Blanca
la îndemâna privirilor mele interioare, a nevãzutelor mele mâini. Am
suferit, oare, departe de ea? Poate cã nu, fiind pãtruns de prezenþa sa realã, transferatã în imaginile
sângelui meu, aidoma unui vin
etern. Ea a devenit pacea ºi spaima, încã de la început, ea mi-a înlocuit trecutul, ºi toate amintirile
mele au fost parcã mãcinate, tocite, topite în cele din urmã în una
singurã, frontiera extremã a unui
trecut de demult ºi a unui viitor
îndepãrtat. Ea mi-a încercuit ºi mia þãrmurit cuprinsul sufletului”.
Storyul romanului nu poate fi
povestit / rezumat, n-ar avea nici
un sens, întrucât el se alcãtuieºte din lungile, obsedantele confesiuni ale celor doi protagoniºti,
care se judecã, se analizeazã, se
interogheazã în propriul for al
conºtiinþei lor individuale, în raport însã cu celãlalt, mereu cãutând a se înþelege, a se defini prin
celãlalt, în toate împrejurãrile vieþii, cãutându-se nesfârºit în haosul existenþial, tânjind dupã
clipele lor de fericire, împreunã,
exultând în faþa frumuseþii morale ºi fizice a celuilalt: „Noi am întruchipat aceastã cãutare ºi
aceastã regãsire. Dacã e viu, el e
cu gându-acum la mine, iar femeile pe care le-o fi cunoscut, pe-

acolo pe unde se aflã, i-ar fi pãrut imagini ºterse de-ale mele, pãpuºi umplute cu tãrâþe putrezite.
Dac-ar fi viu, ar fi aici, la capãtul
mâinilor mele, m-ar fi cãutat, chiar
în agonie, ar fi venit sã se sfârºeascã în braþele mele. Am bãtut
toate dealurile între Consuegra
ºi Almonacid ºi chiar mai departe, în ziua urmãtoare, în partea
unde s-a pierdut în neguri, am
întrebat la castel, m-am dus la
Eulalio, dar nici el nu mai revenise-n veci la moarã. L-am cãutat
printre morþi, în ziua blestematã
când maurii s-au întors la atac.
Am oferit recompense. Nimeni,
nici în sat, nici la castel, nu m-a
ajutat sã aflu ceva, câtuºi de puþin, despre viaþa ori despre moartea lui. Parcã l-ar fi înghiþit ceaþa,
cu bidiviu ºi cu spadã cu tot, cu
urma îmbrãþiºãrilor mele pe tunicã, pe trupul de adolescent fericit. Poate va reveni la noapte, în
visul pe care-l aºtept, în care e la
fel de plin de viaþã ca atunci,
luându-mã pe calul negru, trecând amândoi printr-o uriaºã
pãdure de cimbru, unde tufele
devin copaci tot aºa de înalþi ca
stejarii”.
Fiecare îºi oferã celuilalt dragostea ºi protecþia, fiecare trãieºte prin credinþa ºi dorinþa

celuilalt, mereu nãzuind a fi unul
ºi acelaºi, o singurã fiinþã, un singur trup ºi un singur suflet: „Nu
te teme. N-o sã-þi fac nici un rãu.
Te mãrunþesc ºi nu conteni nici
tu sã mã mãrunþeºti, de la frunte
pânã la genunchi, pentru ca temerile noastre sã devinã nepãsare ºi iubirile noastre o curgere
domoalã în fulgerul astral, dincolo de arºiþe ºi de îngheþuri.

Editura Aius

vã recomandã
www.aius.ro
Cãrþile pot
fi
la sediul Ed comandate direct,
ituri
tel./ fax 02 i Aius Craiova, la
51 596
0745 4383
34 sau prin 136 ºi
mag
virtual de p
e www.aiu azinul
s.ro

Adrian Marino, Introducere în critica literarã, ed. a II-a, ediþie îngrijitã ºi
postfaþã de Sorina Sorescu, colecþia Krinein. Opere critice fundamentale, 452 pag,
20 lei.
Prima reeditare a cãrþii apãrute în 1968
ºi care rãmâne lucrarea de referinþã pentru teoria criticii literare româneºti, de neevitat pentru orice bibliografie a
domeniului.
Ea deschide simbolic colecþia de Opere critice fundamentale destinatã deopotrivã studenþilor dar ºi tuturor tinerilor
cercetãtori care au nevoie de instrumente de lucru de valoare certã în bibliotecile
personale sau în cele academice.
Un studiu consistent, semnat de Sorina Sorescu, evidenþiazã actualitatea demersului teoretic al marelui savant „român
ºi european deopotrivã”.
Nedepãºitã în conþinuturile ei asertive
ºi (din pãcate) nici concuratã de cercetãri
similare de datã mai recentã, Introducerea în critica literarã de Adrian Marino
rãmâne, la noi, ºi dupã patruzeci de ani de
la prima ediþie, cea mai cuprinzãtoare ºi
mai documentatã sintezã frontalã de teorie a criticii literare.
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Felix Aderca, Mãrturia unei generaþii,
384 pagini, 15 lei.
Apãrutã în 1929, cartea este una dintre
lucrãrile fundamentale pentru istoria literaturii ºi a publicisticii româneºti, reunind 29
de interviuri cu personalitãþi în plinã afirmare, ordonate alfabetic, cu o excepþie, Tudor Arghezi, care deschide, semnificativ,
volumul. Nu lipsesc: Ion Barbu, Lucian Blaga, Eugen Lovinescu, Hortensia PapadatBengescu,
Camil
Liviu Rebreanu,
Oale, ulcele
ºi Petrescu,
flori.
Mihail Sadoveanu ºi chiar Ioan Slavici, între alte nume de referinþã ale culturii române cum sunt sculptorul Oscar Han, filosoful
C. Rãdulescu-Motru sau actriþele Marioara
Ventura sau Marioara Voiculescu. Lucrarea
clasicã pentru genul atât de rãspândit azi,
interviul, este ºi o ediþie bibliofilã pentru
cã reproduce întocmai ediþia din 1929, respectându-se ºi tandemul dintre grafica lui
Marcel Iancu ºi portretul literar realizat de
Felix Aderca în deschiderea fiecãrui interviu, ca ºi prin condiþiile grafice ale ediþiei.
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Nicoale Marinescu, Clipa captivã. Dialoguri despre arta plasticã, coperta ºi grafica de Viorel Pîrligras, postfaþã de
Constantin M. Popa, 308 p., 20 lei
Autorul îºi propune sã însumeze opinii,
puncte de vedere, frãmântãri, într-un cuvânt
voci ale contemporanilor noºtri aflaþi în spaþiul generos al creaþiei plastice, univers complex ºi contradictoriu. Fãcându-ºi din Felix
Aderca un maestru, Nicolae Marinescu ne
oferã nu „mãrturia unei generaþii”, ci confesiunea unui timp concentrat în clipa mãrturisitoare. (Constantin M. Popa)

Strânge-te lângã mine, lasã-te sã
te rãspândeºti în mine ca roua ºi
ca plumbul, ca praful de broascã
ºi ca arama ºi când, din aceastã
îmbrãþiºare corpurile noastre nu
vor mai fi decât unul, nu va mai
exista, pe fundul acestui creuzet
decât un singur suflet, aidoma uni firicel de aur, care
nu se va mai numi, cãci nu
va mai fi de aici. Ba nu, e
mai nimerit, în aceastã retopire, sã te-ntorci ºi sã bei
din strãfundul izvoarelor.
Parfumul acestei femei nu
e din lumea asta ºi ceea cei beau dintre buze este sufletul ei, este eternitatea
sa”.
Romanul are în toatã
construcþia sa ceva ritualic, un soi de adoraþie sacrã, oficiindu-se în toate
rostirile iubiþilor, ca într-un
halo epitalamic, ce face
astfel trimiterea spre acel
pasionant ºi pasional
poem biblic al Cântãrii
Cântãrilor. E aici un substrat religios ce asigurã
tãria ºi puritatea sentimentelor: „«Trãiþi în pãcat»,
mi-a spus Pãrintele. «Ne vom
cãsãtori în curând», i-am rãspuns. «Îl iubeºti, într-adevãr?»
Ce vorbe deºarte! «Da, pãrinte».
Un fel de fulger pãru sã strãbatã
ochii mici, brusc înecaþi în lacrimi.
Lacrimi de ce? Poate de înþelegere. De milã pentru mine ori
pentru amândoi. «ªi Dumnezeu
îl iubeºte», murmurã el. «Dumnezeu îi iubeºte pe toþi oamenii,
pãrinte». Nu se mai uita la mine.
«Da, dar El îl iubeºte pe Manuel
într-un mod aparte. Ar putea fi
un om al lui Dumnezeu. L-ar putea sluji mai bine decât o face
acum». Eram cotropitã de acele
cuvinte, dar ºtiam cã nimic pe
lume nu mã putea sili sã renunþ
la el. «Ar putea-o face, fãrã
mine?» Nu mi-a rãspuns. Aºadar,
asta era. «ªi eu? Nu vã este milã
de mine». Oare cum se smulsese
pãrintele Xavier vieþii trupeºti ºi
de ce? «Mi-e milã de amândoi,
copila mea. De asta nu spun nimic, nu fac nimic. Nu mai depinde de mine. Pricepi?». Înþelegeam, în sfârºit, ce trebuia sã se
petreacã, zi ºi noapte, în sufletul
lui Manuel. ªi-am luat o hotãrâre, singura pe care o puteam lua
la vremea aceea. Ieºind de la pãrintele Xavier, gãsisem un leac,
cel mai bine-venit. Eram gata sã
lupt, dupã exemplul lui Dumnezeu ºi al oamenilor ºi al tuturor
celorlalte fiinþe vii, sã lupt pentru viaþa mea, vreau sã spun,
pentru a-l pãstra pe Manuel”. Are
dreptate Mihaela Pasat fãcând
remarca: „Aceastã carte despre
iubire ne dezvãluie seducãtoarea magie a supravieþuirii prin
atingerea cunoaºterii care face
sã izvorascã viaþã.”
Întreaga odisee prin lume a
acestui cuplu arhetipat – Adamic,
de ce nu?! – este marcatã de o
tainicã simbolisticã a elementelor
universului prin care ea se deruleazã. Fiecare detaliu are o atare
încãrcãturã magicã în relevarea
marii iubiri dãtãtoare de viaþã ºi
de moarte. O femeie pentru apocalips e un roman de încãrcãturã
metaforicã aparte, poematic, în
primul rând, cum spuneam, în care
Vintilã Horia oficiazã parcã asistenþa unei lungi ºi patetice spovedanii a îndrãgostiþilor lumii
dintotdeauna.

omul Nichita ºi
sfera Stãnescu
a accentuat faptul cã pentru tinerii prezenþi, poemele lui Nichita Stãnescu
reprezintã „ocazia de a întâlni contrapartea a ceea
ce astãzi numim staruri
sau polul extrovertirii prin
excelenþã, a tot ceea ce însemnã în afarã”. Nichita
Stãnescu este, din aceastã perspectivã, o cale regalã de a avea acces la
propriul interior, de a descoperi farmecul afectiv al
vârstei ce stã sub zodia
leoaicei tinere. Tânãrul
poet a propus celor prezenþi ºi o cheie de lecturã,
recomandându-le sã pãtrundã în opera liricã stãnescianã prin Argotice,
fiindcã acest volum reuneºte poemele lui Nichita
din studenþie ºi conþine in
nuce prospeþimea, originalitatea ºi sensibilitatea care
se va cristaliza mai târziu
în volumele viitoare. Un
argument în plus, este ºi
faptul cã aceastã carte
pare suficient de non-convenþionalã ca sã nu se vorbeascã despre ea în ºcoli.
Ioana Dinulescu a citit
câteva extrase din diverºi critici
prin care a conturat imaginea poetului în critica literarã româneascã. Realizatoarea emisiunii l-a
citat pe Alexandru Piru, din volumul Poezia românescã contemporanã (Ed. Eminescu,
Bucureºti, 1975), pe Eugen Barbu, din volumul O istorie polemicã ºi antologicã a litaraturii
române de la origini pânã în
prezent (Ed. Eminescu, Bucureºti, 1975). În Dicþionarul scriitorilor români Ion Pop vedea
în Nichita Stãnescu „un eu narcisist care se contemplã fericit în
tot ce existã” ºi observa cã cele
11 Elegii „traseazã un fel de diagramã ºi dialecticã a stãrilor poeziei ºi construieºte o mitologie
specificã a cuvântului poetic, o
ars poetica organic articulatã”

(Ed. Albatros, Bucureºti, 2002,
pag. 357-364). Ioana Dinulescu
l-a mai citat ºi pe Marin Mincu,
din volumul O panoramã criticã a poeziei româneºti din secolul al XX-lea, care observa ca
„dupã Epica magna ºi Operele
imperfecte, prin care autorul elegiilor adera instinctiv la revoluþionarea demersului poetic,
poetul a revenit spectaculos prin
Noduri ºi semne, 1982, pentru a
instituþionaliza definitiv ipostaza sa ultimã” (Ed. Pontica, Constanþa, 2007, pag. 585). Hiatusul
dintre aceste momente critice a
fost acoperit de vocea Poetului
recitând Coloanã infinitã.
În a doua sa intervenþie, Xenia Karo-Negrea a reluat relaþia
dintre poetul Nichita Stãnescu ºi
omul Nichita Stãnescu care „a
generat foarte multe legende” ce

au format în jurul sãu o imagine care nu de puþine ori
„a ajuns sã-i acopere opera”. Acestei noi iniþiative ia rãspuns criticul literar
Gabriela Gheorghiºor care
a preluat aceastã temã ºi a
dezvoltat-o în câteva direcþii. Gabriela Gheorghiºor a
plecat de la observaþia cã
poetul a fost un adevãrat
mit în anii ’60-70 ºi a rãmas
în aceastã ipostazã ºi în
contemporaneitate, însã
preponderent în rândul cititorilor de poezie mai înaintaþi în vârstã. În urma
acestor considerente „rolul criticii de astãzi nu este
de a aºeza alte pietre la temelia mitului lui Nichita
Stãnescu, ci de a încerca
sã apropie publicul tânãr
de poezia acestuia”. Acest
lucru este posibil „plecând
într-un mod paradoxal de la
biografia sa spectaculoasã”, care i-a adus unele
neajunsuri, dar care ar putea sã deschidã noi drumuri criticii spre acest
obiectiv. Gabriela Gheorghiºor a ales ca fiind reprezentativ pentru apropierea
de imaginea omului Nichita Stãnescu portretul pe care i-l face
Eugen Simion poetului în Sfidarea retoricii.
Aceste intervenþii au încercat
sã-l scoatã pe Nichita Stãnescu
din stereotipia în care alunecã
portretele poeþilor, printr-o perpetuare de cliºee. Numai dincolo de aceste impedimente poezia
îºi face simþitã prezenþa în modul
cel mai natural de care dispune.
Dar într-un mod mai practic ºi
mai direct ne-a apropiat de poezie Mircea Tudosã, care a interpretat poemul Daimonul meu
cãtre mine ce închide volumul
Epica Magna din 1978. Acelaºi
efect imediat a putut fi resimþit ºi
în urma unui interviu cu Nichita
Stãnescu „la anii tineri”, în care
s-au auzit ºi cuvintele specifice

regimului comunist, dar dincolo
de acestea, Nichita a divulgat ºi
câteva „secrete” ale poeziei noii
tinerei generaþii de atunci.
Apoi, Xenia Karo-Negrea, „incitatoarea” acestei întâlniri, a
vorbit despre condiþia poetului
în timpul comunismului ºi de faptul cã singura ºansã era de cele
mai multe ori cea a compromisului, iar Nichita Stãnescu s-a ºi nu
s-a lãsat dominat de ideologia
totalitaristã. Trecând peste acest
moment delicat, criticul a subliniat cã unul dintre argumentele
care face din Nichita Stãnescu
un poet important este reinventarea limbii, poetul însuºi considerându-se un „poliglot al limbii
române”.
În acest context, show-ul a
continuat cu recitaluri de poezie
tânãrã contemporanã. Mai întâi,
Petriºor Militaru a recitat douã
dintre poeziile sale, Dublu sertar ºi Divinaþie, urmat de poetul
Andrei Novac. Acesta din urmã
a vorbit despre „spectacolul poetic pe care Nichita Stãnescu a
reuºit sã îl realizeze în toate volumele pe care le-a publicat” ºi
„spectacolul pe care l-a fãcut în
viaþa de zi cu zi”. Acest spectacol a generat dupã moartea sa o
mulþime de legende care au avut
sau nu un temei, dupã caz. În
aceastã ordine de idei, Andrei
Novac a vorbit despre geneza
volumului Belgradul în cinci
prieteni. Actorul Mircea Tudosã a recitat alte douã poeme stãnesciene, Tocirea ºi Nod 28,
prin care i-a adus încã o datã pe
tinerii din salã mai aproape de
poezie. Pe fondul liric iniþiat de
tânãrul actor, a citit Gabriel Nedelea, student la facultatea de
Litere în anul al II-lea, trei poeme: Dupã potop, Dezînjumãtãþirea ºi Sonet I.
Ioana Dinulescu a încheiat
aceastã întâlnire cu un poem
scris dupã moartea lui Nichita
Stãnescu, ce nu i l-a adresat în
mod direct poetului, ci implicit
prin simbolurile stãnesciene pe
care le evocã. Întâlnirea, transmisã ulterior la Radio Oltenia Craiova, a fost interesantã ºi pentru
cã i-a adus pe tineri, în afara orelor de curs, mai aproape de poezia unui mare neomodernist.

 Gabriel Nedelea

ocheanul întors srotnî lunaehco
TIMPUL, nr. 3/ martie 2008
De mai multe luni, Bogdan
Cãlinescu trimite de la Paris Note
inutile, însemnãri despre starea
lucrurilor pe tãrâmuri franceze.
Nicolas Sarkozy ºi Cécilia, acum
Carla Bruni, starea economiei
sau problemele administraþiei
mult prea birocratizate, evenimente sportive sau cutare eveniment de notorietate sunt
subiecte pentru spumoasele comentarii ale autorului. De data
aceasta, Bogdan Cãlinescu relateazã o conversaþie cu vânzãtorul de ziare care-i este amic, René,
despre o nouã înfrângere a echipei preferate, Paris Saint-Germain. În urma eºecului
inacceptabil ºi inexplicabil, acesta din urmã exclamase: „Oricum,
e vina americanilor”. De aici, o
ironicã descriere a „obsesiei anti-

americane” neclintite a francezilor: „Benzina e scumpã? De vinã
sunt Statele Unite ºi rãzboiul din
Irak, ºi nu taxele de stat ce reprezintã 75% din preþul litrului de
benzinã. Economia merge prost?
E vina americanilor ºi nu a reformelor ce nu sunt fãcute. Cultura
francezã e în declin? E tot vina
lor pentru cã ne sufocã ºi nu putem crea. Plouã? Ninge? E mâna
americanã la mijloc. E cu siguranþã CIA care s-a bãgat pe fir”.
Iatã, nu numai noi, românii, ne
auto-victimizãm... (L.C.)

Numãrul 134/2008 al bilunarului clujean de culturã concentreazã comentarii, eseuri, interviuri ºi
cronici de cert interes. Incitant
editorialul lui Radu Preda, „Biserica ºi politica”, surprinzând am-

biguitatea deciziei, luate în cadrul
Sinodului din martie al BOR, de
a permite preoþilor ortodocºi sã
candideze la apropiatele alegeri
locale. „Ordinea din zi”, rubricã
semnatã de Ion Pop, aduce în
atenþie volumul Domni, tovarãºi,
camarazi aparþinând profesorului Dan Gulea, în care autorul prezintã, pe urmele lui Pierre
Bourdieu, evoluþia avangardei
româneºti din perspectiva sociologiei literare. Semnalãm, de asemenea, percutanþa a douã titluri:
„Traiascã cãpitanul!” (sic!), deschizând polemica lui Laszlo Alexandru cu Sorin Lavric ºi
„Laserul filosofic ºi mãruntaiele
democraþiei”, sub care Dorin
Ciontescu – Samfireag analizeazã atent cartea universitarului
craiovean Ionel Buºe, Democraþie în rouge caviar. În fine, remarcãm excelenþa celor patru
pagini dedicate scriitoarei Diana
Adamek ºi puse sub genericul

consacrãrii definitive: „Scrisul
neîndoielnic”. (CMP)

Numãrul 1-2/ ianuarie-februarie/ 2008 al revistei Euphorion
este dedicat „optzecismului“.
Grupajul tematic conþine texte de
Ion Pop („Recapitulãri…“), Alexandru Muºina („A se slãbi!“),
Marin Mincu („De ce era gata sã
fie interzise întâlnirile de poezie
ale optzeciºtilor de la Târgu
Neamþ“), Romulus Bucur („Living in the past (?)“), Mihaela
Ursa („Optzecismul – paradigmã
sau coincidenþã?“), Mircea A.
Diaconu („Cuvinte despre ruinele optzecismului“), Paul Cernat
(„Creasta unui val care nu se mai
terminã?“), câteva „texteiova“,
„Poemul favorit ºi comentat“ de
Liviu Ioan Stoiciu, douã comentarii de cãrþi aparþinând lui An-

drei Terian („Trãdarea retoricii“,
despre Istoria tragicã & grotescã
a întunecatului deceniu literar
nouã de Radu G. Þeposu) ºi lui
Claudiu Komartin („O antologie
cu greutate“, despre Bãutorii de
absint), douã interviuri, cu Mircea Cãrtãrescu („Credeam sincer
pe-atunci cã lumea constã în poezie, ºi deci cã o puteam schimba
prin poezia noastrã“) ºi cu Ion
Bogdan Lefter („Mi-am asumat,
la nivel de program critic, proiectul nostru generaþionist“), plus
eseul lui Dumitru Chioaru, „Après
le postmodernisme: le néant ou
bien un nouveau classicisme?“.
Dincolo de recapitulãri, evocãri
nostalgice, (re)discutarea relaþiei
optzecism-postmodernism, accente critice ºi polemice, se reþine opinia cvasi-unanimã a
istoricizãrii fenomenului optzecist, în ciuda supravieþuitorilor pe
cont propriu, postmoderniºti sau
nu. (G.G.).
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Pe 27 martie, în ho-lul Teatrului Naþional Ma-rin Sorescu din
Craiova, a fost O clipã de eternitate în memoria lui Nichita
Stanescu cu ocazia a 75 de ani
de la naºterea sa. Clipa..., sub
forma unei emisiuni radiofonice
cu public a fost moderatã de poeta ºi realizatoarea de emisiuni
Ioana Dinulescu ºi de Xenia
Karo-Negrea, critic literar. Au
participat mozaicarii Gabriela
Gheorghiºor ºi Petriºor Militaru,
precum ºi doi actori ai Teatrului
Naþional din Craiova, Adela Minae ºi Mircea Tudosã. Au mai
fost prezenþi Marius Dobrin, cronicar de teatru ºi de film, Cristi
Nedelcu, teleast profesionist,
poeþii Andrei Novac, Nicolae
Coande ºi Ion Maria, Nicolae
Marinescu, directorul revistei
„Mozaicul”, ºi elevi de la Liceul
Pedagogic „ªtefan Velovan”,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”
ºi studenþi ai Universitãþii din
Craiova.
Momentele în care s-a vorbit
despre personalitatea lui Nichita Stãnescu au alternat cu piese
de pe albumul Nichita al lui Nicu
Alifantis. Adela Minae ºi Mircea
Tudose au recitat în debutul întâlnirii pe douã voci poemul Poetul ca ºi soldatul.
Xenia Karo-Negrea a început
dezbaterea pornind de la „legãtura ombilicalã” dintre viaþa poetului ºi opera sa, la Nichita
Stãnescu cele douã planuri tinzând, într-un mod paradoxal, sã
se confunde. Relaþia biografiepoezie este prea definitorie pentru explorarea universului liric
stãnescian. O altã idee asupra cãreia s-a oprit criticul este imaginea cubului spart într-un colþ,
care prin „imperfecþiunea” sa
poartã amprenta personaliãþii lui
Nichita ºi care este condiþia artei
în genere. Mãcar „spãrtura din
cub” ar trebui sã-l facã pe Nichita „unic, atrãgãtor, interesant ºi
durabil”. Încercarea de a înþelege ºi savura farmecul „spãrturii
din cub” a constituit intriga ºi
provocarea discuþiilor ulterioare.
Petriºor Militaru a acceptat
provocarea Xeniei Karo-Negrea
ºi „a evocat mai puþin oficios”
relaþia sa cu creaþia lui Nichita,
care a fost big-bang-ul ce i-a deschis, în adolescenþã, interesul
pentru poezie. Petriºor Militaru

 ADRIAN MICHIDUÞÃ

er pentine

filosofia lui P. P. Negulescu

Î

ntr-o generaþie cu nume
ilustre: C.Rãdulescu-Mo
tru, Mihail Dragomirescu,
Simion Mehedinþi, Ion Petrovici,
Mircea Florian – P. P. Negulescu
s-a impus prin rigurozitate ºi enciclopedism. El a fost unul dintre studenþii apreciaþi ai lui Titu
Maiorescu ºi cel mai fidel dintre
discipolii sãi. S-a spus adesea cã
Maiorescu ºi-a plasat în cele
douã universitãþi discipolii sãi,
pentru a-i continua direcþia filosoficã. Aºa este, iar P. P. Negulescu este unul dintre ei.

Contur biografic

P

etre P. Negulescu s-a
nãscut la Ploieºti în
data de 14/27 noiembrie
1872. Urmeazã cursurile primare
ºi pe cele liceale la Liceul Sfântul
Petre ºi Pavel din Ploieºti (18811888). Între anii 1889-1892 este
student la Facultatea de Litere ºi
Filosofie din Bucureºti. În 1892
îºi susþine examenul de licenþã
în filosofie cu lucrarea Critica
apriorismului ºi empirismului,
aceasta fiind o dezvoltare a lucrãrii de an Critica aprioritãþii.
Dupã absolvirea facultãþii, P. P.
Negulescu îºi continuã studiile
în strãinãtate, la Berlin, Leipzig,
ºi Paris, pe care, însã, în 1894 la
propunerea lui T. Maiorescu, le
întrerupe pentru a îmbrãþiºa cariera universitarã. Revine în þarã,
farã sã-ºi fi dat doctoratul în filosofie. Este numit conferenþiar la
catedra de Istoria filosofiei moderne ºi Logicã de la Universitatea din Iaºi. Dupã doi ani, în
1896, filosoful obþine prin concurs titlul de profesor titular. Începând cu 1 decembrie 1910, P.
P. Negulescu este transferat la
catedra de Istoria ºi Enciclopedia filosofiei a Universitãþii din
Bucureºti, rãmasã vacantã prin
pensionarea, în 1909, a lui T.
Maiorescu. Ca profesor de istoria filosofiei, P. P. Negulescu i-a
succedat lui T. Maiorescu, atât
la Iaºi, cât ºi la Bucureºti. În tot
acest timp, aureola magistrului
avea sã se prelungeascã ºi prin
ceea ce îi adãuga discipolul sãu.
P. P. Negulescu a desfãºurat
o activitate intensã de popularizare a filosofiei în þara noastrã.
Publicã o serie întreagã de studii
în presa vremii: Religia ºi arta
(1894); Psihologia cosmogoniilor (1895); Filosofia în viaþa
practicã (1896); Lucruri vechi
(1897); Spiritualismul francez
(1906); Rolul ideilor în progresul social (1900); Henri de
Saint-Simone (1925); Profesorul
Maiorescu (1927); Ceva despre
Socrate (1927); Ceva despre
Maiorescu (1936); Ceva despre
Junimea (1937). Dintre lucrãri,
amintim: Filosofia Renaºterii, 2
vol. (1910-1914); Reforma învãþãmântului (1922); Partidele politice (1926); Geneza formelor
culturii (1934); Academia platonicã din Florenþa (1936);
Destinul omenirii, 4 vol. (19381944); Istoria filosofiei contemporane, 5 vol. (1941-1945);
Filosofia Renaºterii, 3 vol.
(1945-1947). Postum: Pagini ale-
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se (1967); Problema cunoaºterii (1969); Destinul omenirii, vol
5 (1971); Istoria filosofiei moderne (1972); Problema ontologicã (1972); Problema cosmologicã (1977); Lecþii de logicã
(2001); Conflictul generaþiilor ºi
factorii progresului (2004); Filosofia în viaþa practicã (2007).
Filosoful s-a manifestat ºi ca
om de stat cu vocaþia reformatorului în sfera instituþiilor culturale (ministru al Instrucþiunii ºi
Cultelor între anii 1920-1921 în
guvernarea generalului Al. Averescu ºi între anii 1926-1927, preºedinte al Camerei Deputaþilor).
În 1941 citeºte
discursul de recepþie la Academia Românã – Conflictul
generaþiilor ºi factorii progresului.
„Din fericire, – nota
filosoful – progresul moral al omenirii are o temelie mai
adâncã, pe care o
constituie creºterea
treptatã, printr-un
mecanism sufletesc
de naturã mai mult
intelectualã, a simpatiei oamenilor
unii pentru alþii.
Aceastã creºtere,
care e un fenomen
sufletesc natural,
este în realitate principala cauzã a evoluþiei sentimentelor
omeneºti de la
egoism la altruism”.
În perioada regimului comunist filosoful a avut de
suferit „pentru cã a
scris – nota C. Rãdulescu-Motru – în
Destinul omenirii
adevãruri crude la
adresa bolºevicilor,
este evacuat din locuinþa sa, deposedat de întregul sãu
avut ºi silit sã trãiascã la Braºov”. Moare la vârsta de 79 de
ani în ziua de 30 septembrie 1951
la Braºov. Este adus la Bucureºti
ºi înhumat în cavoul socrilor din
cimitirul Bellu.

Ce este filosofia?

S

tudiul Filosofia în viaþa
practicã publicat de filosof în revista „Convorbiri literare” (1896), este unul dintre cele mai bune studii filosofice
publicat de Negulescu în perioada antebelicã. „Ce rol are filosofia în viaþa practicã ? ”– se
întreba P.P. Negulescu. „La
aceastã întrebare se pot da douã
rãspunsuri: unul privitor la utilitatea filosofiei din punct de vedere pur ºtiinþific, altul la
utilitatea ei din punctul de vedere al vieþii practice (…). Filosofia
are în viaþa intelectualã a omenirii un îndoit rol. Ea are sã verifice
întâi, primele principii ale tuturor
celorlalte ºtiinþe ºi sã se legitimeze din punctul de vedere al
adevãrului; ea are sã împrumute,
al doilea, ultimele concluzii ale

tuturor celorlalte ºtiinþe, într-o
sintezã unicã ºi superioarã. Din
acest punct de vedere, utilitatea
filosofiei este evidentã; ea este
o completare generalã a tuturor
celorlalte ºtiinþe, ºi contribuie
prin aceasta la unificarea totalã
a cunoºtinþelor omeneºti, contribuie adicã la satisfacerea – pe
cât posibil – deplinã, a nevoii
minþii omeneºti de a înþelege lumea”.1
Privitã astfel filosofia, ea este
necesarã oricãrei minþi cultivate
ºi dornicã de adevãr ºi cunoaºtere. P. P. Negulescu merge mai
departe ºi se întreabã „Care e însã

ne pe propria sa raþiune. Pânã nu
demult filosofia româneascã interbelicã – îndeosebi cea academicã – renunþase la construcþia
unei Weltanschaunung. Cu unele
excepþii (L. Blaga, C. RãdulescuMotru, M. Florian) ea a fost doar
o slugã credincioasã a ºtiinþelor
pozitive ºi aceasta, întrucât examina presupoziþiile, metodele ºi
þelurile acestora. Astfel, filosofia româneascã din ultimele trei
decenii ale secolului al XX-lea a
ajuns sã fie aproape în întregime
o doctrinã a cunoaºterii ºi experienþei. Dar filosofia poate sã fie
tot aºa de puþin o simplã servi-

Desen de Viorel Popescu

utilitatea filosofiei pentru viaþa
practicã omeneascã ?” Filosoful
român considerã necesar, sã defineascã mai întâi ce înþelegem
prin viaþã practicã, spre deosebire de viaþa pur speculativã sau
teoreticã.
P.P. Negulescu nu este un creator de termeni filosofici (în sensul lui V. Conta, C. Rãdulescu-Motru, L. Blaga, M. Florian, C. Noica), „cãci profesia de
dascãl, ºi mai ales aceea de istoric al filosofiei, îl solicitau sã expunã ºi sã explice – cum þinea
mereu sã precizeze – doctrinele
altora, de la Thales la Descartes
ºi pânã la Hegel sau la neokantieni. ªi a fãcut-o într-o aleasã
formã didacticã, clarã, corectã,
prin prezentarea etimologiei ºi a
conþinutului conceptelor la un
filosof sau altul, a nuanþelor terminologice sau conceptuale”.2
Cei mai mulþi gânditori îºi formeazã o viziune asupra lumii
(Weltanschaunung) dintr-o tradiþie religioasã ori dintr-o obiºnuinþã. Cel ce aspirã la o
concepþie despre lume trebuie
însã sã se încumete sã se spriji-
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toare a ºtiinþelor pe cât poate sã
se afle în slujba unei credinþe religioase ca în cazul lui Nae Ionescu, Nichifor Crainic sau
Marin ªtefãnescu.
Conceptul de filosofie este
analizat de P.P. Negulescu din
perspectiva filosofiei sale realiste. 1) Filosofia ca metafizicã; 2)
filosofia ca studiu sau cercetare
a fenomenelor cuprinse în sfera
experienþei sensibile ºi 3) filosofia ca analizã a primelor principii
ºi sintezã a ultimelor rezultate ale
ºtiinþei.
Ce este filosofia? La aceastã
întrebare filosoful român rãspunde cã „filosofia este ºtiinþa a ceea
ce e dincolo de marginile experienþei sensibile, dincolo adicã de
lumea ce se poate vedea ºi pipãi.
Ca atare filosofia ar fi ºtiinþa lucrurilor inteligibile, ce se pot numai concepe cu mintea, nu ºi
percepe cu simþurile, ºtiinþa lucrurilor în sine, ºtiinþa entitãþilor
raþionale, cum ar fi bunãoarã cauzele prime ºi scopurile ultime ale
universului, precum ºi natura intimã a fenomenelor lui”.3
La P.P. Negulescu „metafizica
însemnând ºtiinþa a ceea ce este

dincolo de lumea fizicã, de lumea
ce se poate percepe cu simþurile,
ce se poate observa ºi experimenta”.4

Care sunt metodele
filosofice?
„Unii cred cã metoda metafizicii este deducþia, alþii susþin cã
trebuie sã fie inducþia; alþii iarãºi
zic cã nu poate sã fie decât experienþa internã, care s-ar manifesta prin intuiþii, prin intuiþia
intelectualã a subiectului cugetãtor, ca substanþã spiritualã,
prin intuiþia afectivã a voinþei, ca
substrat al personalitãþii noastre,
prin intuiþia misticã a lui Dumnezeu, ca substanþã creatoare a
universului etc.”
Împotriva acestei concepþii –
preciza P.P. Negulescu – se ridicã însã filosofii, care cred cã mintea omeneascã nu poate trece
niciodatã peste marginile experienþei sensibile ºi cã, prin urmare,
filosofia trebuie sã se mulþumeascã sã studieze ºi ea domeniul fenomenelor, alãturi de
ºtiinþele propriu-zise”.5 Astfel înþeleasã filosofia de cãtre gânditorii iraþionaliºti, „filosofia ar fi
un fel de psihologie superioarã
sau speculativã”.
Concluzionând, P.P. Negulescu afirmã: „Nu putem zice astãzi
cã avem o filosofie, cum putem
zice cã avem o matematicã sau o
astronomie, o fizicã sau o chimie,
ci trebuie sã ne mulþumim sã constatãm cã avem atâtea filosofii
deosebite câþi cugetãtori s-au
îndeletnicit, dupã vremuri, cu
problemele generale ale naturii ºi
ale vieþii, dezlegându-le fiecare,
fireºte, în felul sãu”.6
Petre P. Negulescu rãmâne în
Istoria filosofiei româneºti ca
unul dintre cei mai prolifici istorici ai filosofiei. În opinia lui, „istoria filosofiei nu constã dintr-o
expunere purã ºi simplã a sistemelor filosofice din trecut. Se ºtie
cã un nou sistem filosofic se clãdeºte pe ruinele celor care l-au
precedat în timp. De aceea trecutul e sfânt ºi nu trebuie sã-l
atingem decât numai cu respect
ºi recunoºtinþã”. Profesorul prefera prezentarea istoricã, respingând expunerea dogmaticã;
prima ar fi mai obiectivã; mai largã, mai unitarã, a doua subiectivã ºi variabilã.
1
P.P. Negulescu, Filosofia în viaþa
practicã, „Convorbiri literare”, an
30, nr. 3, 1 martie 1896, pp. 335336.
2
Marin Diaconu, Istoria limbajului
filosofic românesc, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 2002, pp.
73-74.
3
P.P. Negulescu, Scrieri inedite, vol.
III, Problema ontologicã, Editura
Academiei R.S.R, Bucureºti, 1972,
p. 321.
4
Idem.
5
P.P. Negulescu, op. cit., p. 322.
6
Idem.
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prefeþele lui Robinson Crusoe,
autor ºi narator

ntr-o succesiune uluitoare de ediþii ºi continuãri ale
aventurilor lui Robinson
Crusoe, Daniel Defoe, autor prolific ºi bun cunoscãtor al cerinþelor pieþei de carte din secolul
al XVIII-lea, a scris douã urmãri
ale prea-cunoscutului sãu roman, al cãrui titlu este mai tot timpul restrâns la Robinson
Crusoe. Prima ediþie a romanului, publicatã în aprilie 1719 la
Londra, pentru W. Taylor, conþine o prefaþã a editorului, care nu
se regãseºte în niciuna dintre
ediþiile traduse în limba românã.
Alte trei ediþii succesive în limba
englezã au fost publicate în acelaºi an, ultima apãrând în august
1719, toate purtând acelaºi titlu
complet, Viaþa ºi nemaiîntâlnitele aventuri ale lui Robinson
Crusoe din York, marinar; cel
care a trãit singur timp de douãzeci ºi opt de ani pe o insulã
pustie, pe coasta Americii,
aproape de gura râului Oroonoque; fiind aruncat pe þãrm în
urma unui naufragiu, în care tot
echipajul a pierit, în afarã de el
însuºi; la care se adaugã o poveste despre cum, în cele din
urmã, a fost salvat de piraþi.
Toate acestea scrise chiar de
pana sa.1 Titlurile-rezumat sunt
specifice secolului al XVIII-lea,
iar autorul Defoe, ca atâþia alþii
din epocã, nu apare pe coperta
ediþiilor menþionate, în locul sãu
livrându-ni-se un personaj-autor,
însuºi Robinson Crusoe: …toate acestea scrise chiar de pana
sa.
Abia cea de-a patra ediþie a
acestui volum avea sã adauge în
titlu, spre a spori interesul cititorilor ºi a legitima istoric „povestirea”, includerea unei hãrþi a
lumii, care traseazã toate cãlãtoriile lui Robinson Crusoe.
Aºadar, continuã prefaþa acestei cãrþi, povestirea care urmeazã este una realã ºi factualã – a
just History of Fact – în care nu
vom da de urma vreunui neadevãr sau a vreunei nãscociri literare. Contradictorie mãrturisire a
editorului-naratorului-autor,
având în vedere faptul cã prefaþa aduce în discuþie ideea de povestire. Povestirea-istorie se
justificã în prefaþã ca fiind o contribuþie moralã ºi religioasã, scrisã cu modestie ºi seriozitate,
menitã a instrui ºi a fi utilã oricãrui om înþelept, prin exemplul pe
care îl oferã. Minune ºi moralã,
aventurã ºi utilitate, modestie ºi
varietate, instruire a cititorului ºi
seriozitate, fapt, ºi nu nãscocire,
iatã ce ne oferã prefaþa primei cãrþi
dintre cele ce vor urma.
Ceea ce este mai puþin cunoscut cititorilor popularului roman,
este cã volumul al cãrui titlu este
cunoscut sub numele de Robinson Crusoe, deschide o trilogie
pe care Defoe a scris-o între
1719-1720. Extraordinar de prolific acest Defoe, surprinzãtor de
rapid în publicarea ºi re-editarea
cãrþilor sale! Titlul complet al primei cãrþi din trilogie, l-am vãzut
mai sus. Cea de-a doua carte s-a
dorit o continuare a aventurilor

Nicolae Predescu

lui Crusoe, un rãspuns la epuizarea completã a primelor patru
ediþii din primul volum. La 20
august 1719, dupã aproximativ
patru luni de la publicarea primei
ediþii, avea sã aparã al doilea volum al trilogiei, care povestea ce
s-a mai întâmplat cu personajul
Crusoe dupã întoarcerea sa în
Anglia, relatând cãsãtoria lui,
moartea soþiei sale, reîntoarcerea
pe insulã a lui Crusoe, însoþit de
nepotul sãu, devenit între timp
cãpitan de vas, precum ºi câteva
amãnunte despre cum o mai duc
locuitorii insulei. Toate acestea
adunate sub titlul: Continuarea
aventurilor lui Robinson Crusoe, referitoare la cea de-a doua
ºi ultima parte a vieþii lui, precum ºi nemaiîntâlnitele povestiri ale cãlãtoriilor sale în jurul
a trei pãrþi din globul pãmântesc. Toate acestea scrise chiar
de pana sa. Cãreia îi adãugãm
o hartã a lumii în care sunt trasate cãlãtoriile lui Robinson
Crusoe. Crusoe, cel din urmarea
aventurilor sale, deºi încã tumultos ºi dominat de exces, devine
o figurã mai moderatã ºi mai înþeleaptã. Totuºi, el ne conjurã,
încã de la începutul celei de-a
doua pãrþi, sã nu uitãm cã, ce
naºte din pisicã, ºoareci mãnâncã: That what is bred in the Bone
will not go out of the Flesh. Chiar
dacã s-a mai domolit, Robinson
rãmâne acelaºi înfrigurat cãutãtor ºi apãrãtor al naraþiunii sale.
Prefaþa celei de-a doua pãrþi
pune aceastã continuare pe seama succesului de care s-a bucurat prima ºi persistã evidenþierea
acurateþii geografice ºi factuale
a povestirii, în ciuda acelora care

cred cã totul este o invenþie: Toate încercãrile pizmaºe de a minimaliza aceastã scriere drept
o viaþã romanþioasã ºi aventuroasã a lui Robinon Crusoe,
acelea a-i gãsi vreun cusur geografic, vreo lipsã de consecvenþã în relatare, sau vreo
contradicþie a faptelor, s-au
dovedit neputincioase ºi rãutãcioase, aºa cã au eºuat. În consecinþã, spre deosebire de
tradiþia „celei de-a doua pãrþi”
din literaturã, aceastã urmare
este la fel de amuzantã ºi antrenantã ca prima, conþine întâmplãri felurite, cel puþin la fel de
nemaiîntâlnite ºi uimitoare, în
timp ce nu-ºi uitã scopul didactic ºi religios, prezent încã din
prima carte. Editorul prefeþei se
ridicã indignat împotriva acelor
ediþii pirat ºi prescurtate care au
apãrut fãrã ºtirea autorului ºi care
aduc un mare neajuns romanului fiindcã, prin prescurtare, ele
au eliminat tocmai valorile religioase ºi morale de care ar trebui
sã beneficieze cititorul. Precum
majoritatea prefeþelor din secolul al XVIII-lea, ºi aceasta i se
închinã celui mai important adresant, cititorul. Astfel, acesta este
sfãtuit sã nu ia în seamã cea dea patra ediþie pirat care apãruse
prescurtatã la Amsterdam, sub
ochiul tipografic al lui T. Cox ºi
care prezenta pericolul de a descrie toatã munca autorului în
mod eronat: mistaken, misrepresented, misapplied.
Dacã în prima ºi a doua carte
a trilogiei prefeþele sunt scrise de
editor, cea de-a treia carte, publicatã în 1720 (6 august 1720, mai
exact!), ni-l propune pe Robin-

son Crusoe însuºi, nu doar ca
autor al romanului, ci ºi ca autor
al prefeþei, apãrãtor al tuturor
denigrãrilor aduse autorului Defoe, rãspunzând obiecþiilor fãcute de cãtre acea parte a lumii
plinã de invidie ºi rãu-voitoare, referitoare la sursele romanului, la un posibil plagiat, la faptul
cã naraþiunea este o romanþioasã invenþie a autorului. A treia
parte a trilogiei este mai înclinatã spre reflecþie ºi introspecþie, o
laturã cu totul nouã în cazul romanului lui Defoe, care propune
o discuþie asupra singurãtãþii,
asupra lumii creºtine ºi pãgâne,
asupra onestitãþii, providenþei ºi
a lumii angelice. Titlul celei de-a
treia cãrþi este unul filozofic:
Meditaþii serioase asupra vieþii ºi nemaiîntâlnitelor aventuri
ale lui Robinson Crusoe, incluzând viziunea sa asupra lumii
angelice. Toate acestea scrise
chiar de pana sa. Pe lângã prefaþa obiºnuitã a editorului, este
inclusã ºi o neobiºnuit de lungã
prefaþã a lui Robinson Crusoe,
autorul-narator: Robinson Crusoe’s Preface, în care Crusoe rãspunde indignat acuzaþiilor de
plagiat, de plãsmuire sau acelora de a fi romanþat povestea realã a câtorva cazuri reale de
naufragiu din epocã: Eu, Robinson Crusoe, în deplinãtatea facultãþilor mintale ºi având o
bunã þinere de minte, mulþumitã lui Dumnezeu, mãrturisesc cã
obiecþiile lor – aceiaºi invidioºi
rãu-voitori – constituie o invenþie mârºavã ca intenþie ºi
falsã ca declaraþie. Astfel, afirm
cã, deºi alegoricã, povestea
mea este ºi istoricã. Iar aceastã

poveste este o minunatã reprezentare a unei vieþi pline de necazuri fãrã precedent, pe cât de
multe, pe atât de rar întâlnite
în lumea noastrã, adaptatã cu
acurateþe întru binele omenirii
ºi gânditã încã de la început
pentru a fi de folos pe mai departe.
În sprijinul afirmaþiei de mai
sus ºi pentru o mai solidã legitimare a scrierii sale, Defoe-Robinson îl invocã pe Cervantes, care
l-a avut ca punct de pornire pentru Don Quijote pe ducele de
Medina Sidonia. Pentru DefoeRobinson, tot ceea ce înseamnã
povestire-istorisire, pleacã de la
un fapt real. Episodul în care ni
se descrie urma lãsatã de un sãlbatic în nisip, vaporul în flãcãri,
venirea canibalilor, episodul înfometãrii, papagalul, creºtinarea
lui Vineri, toate incidentele ºi întâmplãrile care par uimitoare, surprinzãtoare ºi nemaipomenite,
sunt considerate Histories and
real Stories. Pretenþia lui DefoeRobinson de a fi scris istorie se
baza pe harta adãugatã celei dea patra ediþii a primei cãrþi din trilogie. Spre deosebire de harta
imaginarã ºi evident satiricã a lui
Swift din Cãlãtoriile lui Gulliver, harta lui Defoe era una autenticã, „împrumutatã” din
jurnalul cãlãtoriilor lui William
Dampier din 1697. Harta lui Defoe intenþiona sã impunã citirea
textului lui Robinson ca discurs
istoric, autentic, chiar dacã naraþiunea înºiruitã cartografic nu
corespundea în nici un fel cu
harta ataºatã. Pe lângã aceastã
precizie cartograficã, Defoe-Robinson aduce ºi date ºtiinþifice
despre flora, fauna ºi schimbarea anotimpurilor, pe care le ordoneazã într-un tabel, întocmai
dupã modelul jurnalelor de cãlãtorie.
Între istorie ºi ficþiune, autobiografie ºi o etnografie avant
la lettre, între roman ºi realismul formal (dupã denumirea lui
Ian Watt), este limpede cã s-a
creat o rupturã între intenþia lui
Defoe ºi critica contemporanã.
Dacã s-ar pune în circulaþie ºi
celelalte douã cãrþi din trilogie,
dimpreunã cu prefeþele lor, atât
în Occident, cât ºi în traducere
româneascã, multe dintre aceste
ezitãri nominale ar putea fi evitate, ba chiar lãmurite. Nu putem
sã sperãm decât cã, într-un viitor cât mai apropiat, ne vom putea bucura de o imagine deplinã
a lui Robinson Crusoe, atât ca
narator, cât ºi ca autor, aºa cum
l-a surprins Daniel Defoe, cu toate aventurile, prefeþele, urmãrile
ºi meditaþiile lui. O umanitate întrun singur personaj-autor.

 Elena Butoescu
1
Toate traducerile din acest articol – atât al titlurilor complete din
trilogia robinsonã, cât ºi parte din
prefeþele menþionate – îmi aparþin.
Pentru aceste traduceri am folosit
ediþiile originale, aºa cum apar specificate în text.
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douã perspective asupra zeilor

D

acã Martin Heidegger
spunea cã zeii s-au
depãrtat de mult, René
Girard crede, dimpotrivã, în
cartea sa, Minciunã romanticã
ºi adevãr romanesc, cã zeii
(idolii) – mediatori sunt mai
prezenþi ca oricând. „Sosim prea
târziu pentru zei ºi prea devreme
pentru Fiinþã”, spunea filosoful
german. Care vor fi fost
explicaþiile sale, vom încerca sã
vedem în cele ce urmeazã.
Oricum, aceastã retragere a zeilor
se leagã, conform gândirii sale,
de douã concepte: cel de adevãr
(aletheia) ºi cel de Fiinþã. Pentru
el, zeul se oferã pe sine privind,
fiinþa însãºi fiinþând ca apariþie
care se dezascunde. Sã urmãrim
acest pasaj din Parmenide: „Oi
èåoi, aºa-numiþii zei, cei care vin
sã priveascã în tãrâmul
obiºnuitului ºi totodatã cei care
privesc în tãrâmul obiºnuitului,
sunt oi äáiìoíåó, cei ce îndrumã
ºi fac semne. Deoarece zeul este,
ca zeu, cel ce priveºte ºi,
deoarece el priveºte (è åÜùí) în
calitate de cel ce fiinþeazã, zeul
este cel care se oferã pe sine
(äáiùí), prin faptul de a privi,
stãrii de neascundere: äáiìoí.
Cel care se oferã privind astfel
este tocmai zeul, deoarece
temeiul ne-obiºnuitului, fiinþa
însãºi fiinþeazã în chip esenþial
sub forma apariþiei care se
ascunde.” 1
Mult mai tranºant ºi operând,
în anumite situaþii, cu o
echivalare a Fiinþei cu sacrul ºi a
adevãrului cu existenþa victimei
fondatoare, René Girard
puncteazã fãrã niciun fel de
menajamente: „Popoarele nu-ºi
inventeazã zeii, îºi divinizeazã
victimele [...]. Refuzul realului e

dogma numãrul unu a timpului
nostru” 2.
Heidegger îºi va menþine, în
aceeaºi carte, teza potrivit cãreia
zeii s-au retras, iar noi, oamenii
moderni, nu le mai putem înþelege
esenþa de entitãþi neobiºnuite,
dar îndrumãtoare: „Însã noi, cei
veniþi atât de târziu, nu putem sã
înþelegem esenþa acestor
äáiìoíåó – care vin de la apariþie
în tãrâmul obiºnuitului ºi care,
oferindu-se pe ei înºiºi la nivelul
fiinþãrii, îndrumã fiinþarea în fiinþã
– decât cu o singurã condiþie,
anume ca noi sã ajungem, întrun raport, chiar ºi numai
presimþit, cu esenþa lui áëçèåiá,
pentru ca astfel sã cunoaºtem
modul în care dezascunderea ºi
ivirea se aflã în vigoare în
întreaga esenþã a acelei fiinþe care
s-a ivit în chip incipient lumii
greceºti”3. În continuare, filosoful mizeazã pe un joc de cuvinte,
dat fiind faptul cã, zice el, grecii
nu aveau obiceiul sã scrie
accentele; în acest fel, pornind
de la omofonia cuvintelor privire
(èÝá) ºi zeiþã (èåÜ), ajung la un
soi de ambiguitate ocultatã, zeii
privitori fiind cei care privesc în
ceea ce era neascuns.
La Girard, dupã cum vom
vedea, ne întâmpinã o altã
perspectivã. În virtutea postulatului nietzscheean al morþii lui
Dumnezeu, (în fond, tot o
teologie, dupã pãrerea sa),
transcendenþa verticalã, cea
autenticã, este înlocuitã cu o
transcendenþã deviatã, reflex ºi
cauzã, vom vedea, a maladiei
ontologice. Oamenii devin zei
unii pentru alþii: „Dincolo de toate
doctrinele occidentale care se
succed de douã sau trei secole,
existã mereu acelaºi principiu:

Dumnezeu a murit, îi revine
omului sã-i ia locul”4. „Dincolo”
a deviat spre „dincoace”, în loc
de „Imitatio Christi” apare
imitarea aproapelui. Iar aproapele
devenit mediator al dorinþei, întâi
triunghiulare, apoi mimetice,
oricum metafizice, apare ca un soi
de „divinitate” uneori monstruoasã: „Negarea lui Dumnezeu nu suprimã transcendenþa,
ci o face sã devieze de «dincolo»
spre «dincoace». Imitarea lui
Iisus Hristos devine imitarea
aproapelui. Avântul orgoliosului
se sfarmã de umanitatea
mediatorului, ura este rezultatul
acestui conflict. Deoarece n-a
sesizat natura imitativã a dorinþei,
Max Scheler n-a reuºit niciodatã
sã deosebeascã resentimentul de
simþãmântul creºtin”5. Se acumuleazã, astfel, tot felul de
rivalitãþi mimetice periculoase
ajungând, evident, la urã: „Ura
este imaginea rãsturnatã a iubirii
divine”6.
Heidegger va critica anumite
explicaþii „antropomorfice” ºi
„teomorfice” eronate, considerând cã atât oamenii, cât ºi zeii,
îºi primesc esenþa proprie chiar
din fiinþã, identificatã de el cu
aletheia: „Grecii nu i-au plãsmuit
pe zei luând drept model oamenii
ºi nici nu au zeificat omul. Esenþa
zeilor greci nu se lasã explicatã
prin vreun «antropomorfism», tot
aºa cum esenþa omului grec nu
poate fi gânditã ca un «teomorfism». Grecii nici nu ºi-au
umanizat zeii, nici nu ºi-au zeificat
oamenii, ci, dimpotrivã, au privit
zeii ºi oamenii (în esenþa lor
diferitã ºi în raportul lor reciproc)
pornind de la esenþa fiinþei, în
sensul ivirii ce se dezascunde,
adicã în sensul faptului de a primi

ºi a îndruma” 7 . Se ºtie cã,
asemenea oamenilor, erau
neputincioºi în faþa destinului ºi
acest lucru era datorat, în opinia
lui Heidegger, faptului cã, diferiþi
de celelalte divinitãþi, inclusiv cea
creºtinã, zeii greci îºi gãseau
originea în „lucrarea” fiinþei.
Aceastã consideraþie heideggerianã mã face sã zãbovesc
cu tot dinadinsul asupra ei. Dacã
vom echivala fiinþa cu sacrul, aºa
cum face Girard, spunând cã,
dacã ar fi mers mai înainte de
presocratici, Heidegger ar fi
întâlnit sacrul grec, atunci vom
putea spune cã zeii greci îºi
aveau provenienþa în „lucrarea”
sacrului. Care sacru se lega, cum
ºtim, de violenþã. Atunci aceastã
sintagmã a lui Heidegger
„disputa care, sãlãºluind în esenþa fiinþei, determinã izbucnirea
fiinþei în deschiderea propriei
esenþe”, o putem citi – prin
înlocuire – în felul urmãtor.
„disputa care sãlãºluind în
esenþa sacrului, determinã
izbucnirea sacrului în deschiderea propriei sale esenþe”. Parcã
ar fi interesant. Se ºtie cã
vocabulele sacru ºi profan
aparþin lexicului iraþionalului. ªi,
de altfel, de la Cassirer citire,
cultura omului e în întregime
simbolicã, iar raþiunea nu e
termenul cel mai potrivit de
abordare în acest caz. Sacrul este
ambivalent ca ºi simbolul: are o
laturã purã ºi una impurã.
Etimologic, vine de la sacrificiu.
„Izbucnirea sacrului în deschiderea propriei esenþe”. Adaug:
esenþe ambivalente. Izbucnirea
sacrului poate fi întoarcere,
revenire a sa, iar aceastã revenire,
se ºtie, este una violentã. În forþã.
Devastatoare. Disputa din

Craiova, mon amour
Luni, 7 martie 2008, a plecat dintre noi, la 73 de ani, Alexandru Toma Firescu, unul
dintre ultimii cãrturari care
ºi-au legat iremediabil destinul
de Craiova, oraºul în care s-au
nãscut ºi au trãit. Devorat de
o pasiune de neînþeles pentru
cei din generaþiile mai noi, oportuniste, în sens etimologic, consumiste ºi pleziriste, „nea
Lizicã”, cum îi spuneau cu reverenþioasã cordialitate cei mai
mulþi dintre cei care îl cunoºteau, a oficiat, cu devoþiunea
unui mistic, slãvirea cetãþii ºi a
eroilor ei, pânã la capãt.
Începându-ºi sacerdoþiul
ca publicist-cronicar al spectacolelor „Naþionalului” care
înnobilau urbea încã pe când
era elev al istoricului Liceu
„Carol I”, cei peste ºaizeci
de ani de ritualã slujire s-au
întrupat în sute, poate mii de
articole, ºi zeci de cãrþi celebrând evenimente ºi personalitãþi emblematice pentru
dimensiunea naþionalã ºi europeanã a Craiovei.
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Editura „Aius” ºi revista
„Mozaicul” se despart acum
cu o profundã tristeþe de un
colaborator ataºat firesc al
programului neopaºoptist asumat. Dincolo de emoþii ºi
cuvinte rãmân lucrãri fundamentale realizate împreunã:
Istoria universalã a teatrului, pe care prof. univ. dr doc.
Ion Zamfirescu, ilustrul nostru concitadin, ne-a încredinþat-o pentru cea de-a II-a
ediþie, în patru volume, sub
îngrijirea preþuiþilor sãi prieteni, Alexandru Toma Firescu ºi prof. dr. Rodica Firescu,
în a cãror casã regãsea atmosfera nobilã a vechii Craiove
intelectuale, Istoria Teatrului
Naþional din Craiova, scrisã în colaborare cu Constantin Gheorghiu, care a ºi primit
Premiul UNITER în 2001,
sau Lumini din culise. Faþa
nevãzutã a scenei, în aceeaºi
fructuoasã conlucrare cu
Constantin Gheorghiu, contribuþie de pionierat în teatrologia româneascã.

Publicistic, a fost
prezent încã din primul numãr al noii serii a „Mozaicului”
(octombrie 1998), cu
articolul „Itinerarii
spirituale“, evocând
personalitatea lui Constantin Lecca, fondatorul „Mozaikului” din
1938-1939, prima
publicaþie culturalã
din Oltenia, iar în decembrie 2007, la centenarul veneratului
profesor ºi cãrturar,
publica tot aici „Ion
Zamfirescu, laudes”.
Un bizar destin îi va pregãti ca loc de odihnã veºnicã
îndepãrtata Timiºoara, celui
care a scris testamentar Craiova, mon amour. Dar capricioasa amantã, cãreia i-a
fost fidel toatã viaþa, deopotrivã când i-a oferit graþiile ei
sau când l-a trãdat cu indiferenþã, Craiova va fi nevoitã,
datoritã scrierilor ºi evenimentelor culturale pe care le-a în-
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interiorul, din esenþa sacrului îmi
pare a fi Polemos-ul lui Heraclit,
cã tot îi adora Heidegger pe
presocratici. Care Heraclit,
vorbind despre Logos-ul
adunãtor de contrarii (disputã!),
le aduna, dar violent, prin luptã.
Aºadar, logos heraclitic, cum
spunea Girard. Opus logosului
ioaneic al pãcii.
Foarte interesant pasajul de
la pagina 208, din Parmenide!
Scrie aºa: „Zeii grecilor nu sunt
«personalitãþi» ºi «persoane»
care au în stãpânire lumea, ci sunt
mai degrabã fiinþa însãºi, care
vine sã priveascã în fiinþare”. Sã
operãm ºi aici cu aceeaºi
înlocuire ºi vom avea: „Zeii
grecilor nu sunt «personalitãþi»
ºi «persoane» care au în
stãpânire lumea, ci sunt mai
degrabã sacrul însuºi, care vine
sã priveascã în fiinþare”. În
fiinþarea specificã, adaug, în
Dasein, în om. Parcã ne apropiem
puþin de Girard. ªi „fiinþa care
vine ºi se dãruieºte în fiinþare”,
înlocuitã cu sacrul, trimite parcã
la ideea girardianã cã, odatã
jertfitã, victima devine izvorul
tuturor binefacerilor, dupã ce
fusese consideratã izvorul
tuturor relelor posibile. Sã
zãbovim ºi la alt pasaj: „Ce s-ar
întâmpla dacã uitarea fiinþei ar
bântui prin istoria umanitãþii
istorice, nevãzutã ºi lipsitã de
semne? Iar dacã divinitatea
incipientã se deschide pornind
din esenþa fiinþei, sã fie oare
uitarea fiinþei tocmai temeiul
faptului cã, de când începutul
adevãrului fiinþei s-a retras în
starea de ascundere, niciun zeu
nu a mai putut apãrea, ivindu-se
din fiinþa însãºi?” 8 Uitarea
fiinþei este, girardian vorbind,
uitarea sacrului, desacralizarea
sau ateismul despre care
vorbeºte chiar Heidegger ceva
mai încolo. Însã sintagma
uitarea sacrului trebuie
înþeleasã în sensul uitãrii
mecanismelor sacrificiale
ascunse. Trãsãtura fundamentalã
a istoriei apusene, crede
Heidegger, este tocmai uitarea
fiinþei. Adicã a sacrului, a
mecanismelor sale ascunse. Fapt
contrazis de René Girard, aºa
cum am vãzut. Cãci, zice acesta:
„În mãsura în care cerul se
depopuleazã, sacrul revine pe
pãmânt; el izoleazã individul de
toate lucrurile pãmânteºti; sapã
între el ºi cele de aici o prãpastie
mai adâncã decât vechiul
«dincolo». Suprafaþa pãmântului
unde locuiesc Alþii devine un
inaccesibil paradis”9.

 Lazãr Popescu
NOTE:

Martin Heidegger, Parmenide.
Traducere din germanã de Bogdan
Mincã ºi Sorin Lavric, Editura
Humanitas, Bucureºti, 2001, p. 197
2.
René Girard, Minciunã romanticã
ºi adevãr romanesc. În româneºte
de Alexandru Baciu. Prefaþã de Paul
Cornea, Editura Univers, Bucureºti,
1972
3.
Martin Heidegger, op.cit., p. 201
4.
René Girard, op.cit., p. 74
5.
Ibidem, p. 77
6.
Ibidem, p. 79.
7.
Martin Heidegger, op.cit., p. 208
8.
Ibidem, p. 211
9.
René Girard, op.cit., pp. 79 – 80
1.

temeiat, sã nu-l uite. Consacrat sau nu oficial, Alexandru
Toma Firescu rãmâne „Cetãþean de onoare” al Craiovei.

 Nicolae Marinescu

a distanþã de un dece
niu de montarea în re
gia Danielei Peleanu,
„Paracliserul” de Marin Sorescu
a revenit în atenþia actorului Valeriu Dogaru de la Teatrul Naþional din Craiova. Intenþia iniþialã
era ca premiera sã aibã loc în timpul Colocviului internaþional de
exegezã ºi traductologie „Marin
Sorescu” organizat în perioada
21-24 februarie a.c., numai cã,
datoritã repetiþiilor pentru spectacolul „Mãsurã pentru mãsurã”
în regia lui Silviu Purcãrete, spectacol din a cãrui distribuþie face
parte ºi Valeriu Dogaru, premiera oficialã a „Paracliserului” a fost
amânatã pentru seara zilei de
sâmbãtã 29 martie, fiind prefaþatã de douã avanpremiere cu public în serile anterioare.
În contextul dramaturgiei soresciene, „Paracliserul”, redactatã în 1970, face parte, împreunã
cu „Iona” (1968) ºi „Matca”
(1976) din trilogia „Setea muntelui de sare”. Cele trei piese întrun act, având dimensiuni
adecvate reprezentãrii în spaþiul
studioului „Ion D. Sârbu”, sunt,
dupã opinia criticului Ion Pop,
elocvente pentru implicaþiile
simbolice ale teatrului sorescian.
Dupã consemnãrile din jurnalul
autorului, „Paracliserul” a fost
încheiatã la 4 martie 1968, cititã
în ºedinþa cenaclului din casa
criticului Vladimir Streinu, apoi
publicatã în revista „România literarã”, nr. 26/1968: „Am început
cu un singur personaj în „Iona”,
în „Paracliserul” mai apare unul
care e mut – se confeseazã Marin Sorescu în paginile jurnalului
sãu. Am simþit în continuare nevoia trecerii de la monolog la dialog. Dar în general trilogia se

D

upã succesul pe care
l-a avut piesa Geaninei
Cãrbunariu, „Stop the
tempo”, atât pe plan naþional, cât
ºi internaþional, actorii implicaþi
în Asociaþia I.S.Drãgulescu au
decis sã monteze acest spectacol pe scena Cafe-teatrului
„Play”. Premiera piesei a fost pe
4 aprilie ºi i-a avut ca protagoniºti pe: Adela Minae, Alex Calangiu ºi Ada ªtef, iar pe post de
regizor („instigator”) a fost Edith
Mag.
Pentru a ne introduce în atmosfera piesei, prin prozopopee
inversã, „personajele” au prezen-

leagã prin prezenþa personajului
unic. Absolutul cãutat de unul
singur”, continuã el.
În timp ce „Iona”, cititã ca o
„tragedie ontologicã”, (Valentin
Silvestru) este „parabola – cu
model biblic – a funciarei solitudini a omului contemporan în
confruntarea tragicã cu sine ºi
cu un univers în care se simte
mereu captiv”, „Paracliserul”, cu
o structurã similarã, de tragedie
în trei tablouri, are ºi ea un unic
personaj în reprezentarea craioveanã, Valeriu Dogaru, în dublã
ipostazã – de interpret ºi de regizor – dispensându-se de personajul mut. În ambianþa de scenã
creatã de Lia Dogaru, a luminilor
miºcate de Dodu Ispas ºi a sonorizãrii asigurate de Sorin Gruia, el dialogheazã cu divinitatea
ºi cu sine în timp ce întreprinde
o acþiune aparent fãrã sens:
aprinde ºi stinge lumânãri în ultima bisericã de pe pãmânt, lãcaº
cãruia nu-i mai trece nimeni pragul. Afumarea aceasta care ascunde ºi ilumineazã succesiv
presupusele icoane ale sfinþilor
pierduþi în neantul indiferenþei
unei umanitãþi alergând bezmeticã pe strãzile oraºului sugerat
de planul al doilea al decorului,
în zgomot strident de claxoane
ºi motoare ambalate la maxim, are
grave semnificaþii simbolice. Ea
sugereazã efortul artistului singur în încercarea sa de a redescoperi sensurile majore, de
sorginte divinã, ale existenþei, de
a le scoate în luminã, chiar dacã
el, artistul, reflecteazã în mod autoironic asupra demersului sãu
demiurgic. Eugen Simion aprecia
conotaþiile textului sorescian astfel: „Tragicul, starea de crizã, iese
din aceastã confruntare perma-

nentã între un spirit care concepe raþional ºi realitatea care fabricã neîncetat irealitãþi”.
Sã mai reamintim ºi faptul cã
toate cele trei piese din ciclul
Setea muntelui de sare au vãzut
luminile rampei la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” din Craiova: „Iona” în remarcabila viziune
scenicã (regie ºi interpretare) a
lui Ilie Gheorghe, spectacol care
a primit Premiul Festivalului Te-

atrelor Naþionale de la Cluj, în
decembrie 1996, cu câteva zile
doar înainte ca scriitorul sã-ºi
încheie socotelile cu lumea pãmânteascã; „Matca” regizatã de
Daniela Peleanu, scenografia
Viorel Peniºoarã-Stegaru, avându-i ca interpreþi pe Vasile Cosma ºi pe Anca Dincã-Dragomir,
spectacol distins ºi el cu un important premiu naþional la Festivalul de dramaturgie contem-

 Ioana Dinulescu

Schrei Reloaded
tat câteva detalii caracteristice
propriei personalitãþi. Aºadar,
avem acþiunile brute ale lor, dar
ºi justificarea lor.
Subiectul piesei pare banal la
prima vedere. Societatea contemporanã uitã de tulburãrile puternice pe care aceasta le genereazã.
Trei tineri „nesatisfãcuþi” de perspectivele cotidiene doresc sãºi exploateze forþele personale ce
le impun un radicalism incontrolabil, instinctiv . Rutina din care
ei au impresia cã au evadat, îi

aruncã într-un cerc vicios, în care
trivialul, le modificã raþiunea, atitudinea, comportamentul.
Într-o altã ordine de idei, viaþa oamenilor penduleazã între
„cool” ºi „cãcat”, între frustare
ºi resemnare, aspecte comune ºi
la ordinea zilei, pentru noi, contemporanii piesei.
Dincolo de rama tabloidelor,
ni se dezvãluie peisajul adevãrat
în care tinerii „evolueazã”. În
acest context de promiscutate,
invidivul accede la o altã formã
de convieþuire. Un
singur lucru îi mai
aduce fericirea ºi anume, „deconectarea”.
Jocul actoricesc a
fost foarte antrenant:
Adelei Minae îi reuºeºte rolul de fatã ascultãtoare, ce nu iese
din cuvântul pãrintesc, obsedatã de întâlnirile cu ginecologul, dar se alãturã
gãºtii pentru a descoperi plãcerea interzisului: „Am vrut ºi eu
sã fiu datã dracului, o
tipã lipsitã de inhibiþii care nu-ºi refuzã
experienþe provocaAlex Calangiu, Adela Minae ºi Ada ªtef (foto: Laurenþiu Bãrbuicã)
toare ºi m-am trezit cu

poranã, Braºov, 1997, Premiul
pentru scenografie, regizoarei
Daniela Peleanu acordându-i-se
de cãtre Academia Românã ºi
TNC Premiul Naþional „Marin
Sorescu” pentru excepþionala
valoare exegeticã a spectacolelor „Matca” ºi „Paracliserul”,
în cadrul celei de-a treia ediþii a
Zilelor „Marin Sorescu”, Craiova, 29.02.2000.
Proiectul lui Valeriu Dogaru,
având ca þel o nouã punere în
scenã a piesei „Paracliserul” în
aceastã primãvarã, mizeazã major pe scenografia Liei Dogaru ºi
pe forþa expresivã a posibilitãþilor multi-media pe care echipa
tehnicã aflatã sub bagheta regizoralã a lui George Dulãmea i leau oferit. Toate bune ºi frumoase
pânã aici, numai cã spectacolul
suferã tocmai din cauza... absenþei unui regizor calificat care sã-l
îndrume pe actor în relevarea
propriilor sale disponibilitãþi scenice. S-a resimþit cu putere discrepanþa dintre agresivitatea
ultra-modernã a decorului din
planul doi (oraºul) ºi a sunetului
ºi vocea fireascã, lipsitã de pathos a protagonistului. Auto-regizându-se, Valeriu Dogaru, cel
puþin la premiera oficialã, n-a
descoperit tonalitatea vocalã
care ar fi realizat dialogul de la
egal la egal cu celelalte elemente
ale spectacolului. Dar cum un
spectacol este un organism viu
care se dezvoltã prin reprezentãrile ulterioare, sperãm cã domniasa va ºti sã se autoanalizeze ºi
sã-ºi punã în luminã realele calitãþi de exeget al puternicelor ºi
angajantelor semnificaþii tragice
din textul sorescian.

doi necunoscuþi în maºinã. Doi
oameni complet necunoscuþi în
maºinã.” ªi tot ea e cea care parcã vrea sã renunþe, nu are curajul sã ducã totul pânã la capãt.
Acest lucru îl observãm prin þipãtul ei ascuþit ce pune lumea în
alertã. Cu privire la reprezentaþia lui Alex Calangiu, am avut o
surprizã neaºteptatã, avea aer de
tip „cool”: „Trebuie sã fiu cool.
Trebuie sã fiu cool. Trebuie... Sã
te relaxezi trebuie sã fumezi Dacã fumezi, bineînþeles cã eºti
cool, trebuie sã te distrezi, trebuie sã dansezi, can you hear it,
cand you hear it, com‘on push
the tempo, push the tempo,
PUSH THE TEMPO! It‘s like you
are so fucking cool, man! Com‘on!”. Ada ªtefãnescu, deºi a dat
dovadã de o duritate puþin exageratã, a prins aceastã interpretare, ce înfãþiºeazã fata rea, cu
înclinaþii sexuale lesbiene ºi asaltatã de sindromul reclamelor: „Nu
mai puteam. De trei ani „vindeam”: mama mai curatã, mama
mai uscatã, cu senzaþia protecþiei, mama fãrã riduri, mama fãrã
mãtreaþã, mama cu volum, mama
care îºi terorizeazã bãrbatul pentru o bucãþicã de ciocolatã, mama
cu pensiune, mama în rate, cu
dobânda zero, fãrã girant, mama

a cãrei mancare danseazã în bucãtãrie, mama care vrea sã ajungã mai repede la mall, mama care
ºi-o trage cu Mister Proper, la la
la la la! Mama se vinde bine!”
Pe alocuri am avut impresia cã
urmãrim secvenþe din filmul „A
clockwork orange”, din cauza
numeroaselor similitudini scenice: „confesiunile personajelor,
tipul grupului de rãufãcãtori etc.
Cu toate cã temele nu sunt originale, abordarea ºi impactul ºi-au
atins scopul. Susþinem cã piesa
pune în evidenþã reprezentaþia
actorilor, fapt ce are un mare impact asupra publicului.
Nu putem sã uitãm decorul
care era împânzit de ziare, trei
scaune care sugerau barul, în
concordanþã cu lumina obositoare de club (aplaudãm acest
efect, bine realizat) ºi câteva cutii pe post de maºinã.
Într-un mediu în care toatã
lumea se „sufocã” ºi toþi o ignorãm fãrã sã fim capabili sã ne ucidem inhibiþiile, aceastã piesã
poate fi un semnal de alarmã. Iar
limitele nu putem sã le depãºim
decât atunci când suntem în stare sã ni le asumãm. Mai mult, acel
þipãt imploziv de la sfârºitul piesei ne taie perspectivele, speranþele, reprezentãrile (dacã încã mai
erau). E al draq de greu!

 Adina Mocanu
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Paracliserul de Marin Sorescu
într-o nouã montare craioveanã
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egizor de notorietate naþionalã ºi internaþionalã recunos
cutã prin premii de prestigiu incontestabil, dintre care amin
tim numai câteva: 1981, Zagreb, Marele Premiu; 1996, UNITER, pentru teatrul de pãpuºi; 1996, Zagreb, Premiul de Creaþie;
invitat sã punã în scenã spectacole în toate teatrele de animaþie
importante din þarã ca ºi din alte numeroase þãri, dar ºi profesor
universitar, aº zice fondator, al Secþiei de Teatru de Pãpuºi din „Academia de Teatru ºi Film”, azi UATC, Cristian Pepino împlineºte o vocaþie deopotrivã creatoare în arta spectacolului ºi în construcþia
conceptualã, specie mai rarã, foarte productivã, dezirabilã ºi incitantã.
Firesc, directorii de excepþie ai „Teatrului de Pãpuºi din Craiova”,
care l-au continuat pe întemeietorul Horia Davidescu într-un mod
fericit, neuitaþii Cleo Domozinã ºi Patrel Berceanu, nu puteau rata
ºansa de a-l avea ca invitat, preþuit cu afecþiune, pe Cristian Pepino. „Crocodilul Ghena ºi prietenii sãi” – 1985, „Cocoºelul cu pene
de aur” – 1986, „Cenuºãreasa” – 1987 ºi „Cavalerii mesei rotunde” 2003 sunt spectacolele realizate printr-o inspiratã colaborare a regizorului cu colectivul teatrului craiovean, piese de rezistenþã care au
bucurat ani de-a rândul mii de copii ai Craiovei ºi ai Doljului, dar ºi
din întreaga þarã cu ocazia unor turnee sau a unor festivaluri.
Întâlnirea prilejuitã de „convorbirea” destinatã Mozaicului, publicatã în continuare, ne lasã sentimentul unic, inconfundabil, al
unei personalitãþi suverane. Stãpânirea deplinã a profesiunii, susþinutã de talent, pasiune ºi muncã dedicatã, îi îngãduie ca lucrul la
realizarea spectacolului sã parã nu numai ceva firesc, cald camaraderesc, dar ºi generator de solidaritate pentru atingerea scopului
comun. Munca se dovedeºte într-o atare împrejurare prilej de bucurie, un eveniment aºteptat, susþinut ºi înscris în biografia personalã
a membrilor echipei ca sãrbãtoare definitivã.
ªi, peste toate, se încununeazã cu bucuria miilor de copii care se
vor împãrtãºi de frumuseþea ºi profunzimea artei adevãrate.

Copiii formeazã un
public sincer ºi
direct, care se
manifestã puternic ºi
fãrã compromisuri
Nicolae Marinescu: Cum aþi
primit propunerea realizãrii
spectacolului „Pinocchio” la
Teatrul pentru Copii ºi Tineret
Colibri din Craiova?
Cristian Pepino: Cu mare bucurie! Pentru cã este unul dintre
cele mai bune teatre din þarã, nu
numai cu actori foarte buni, pãpuºari excepþionali, dar ºi cu o
echipã tehnicã foarte bunã, pe
care îi ºtiu ºi îi admir din spectacolele pe care le-am fãcut împreunã de-a lungul timpului, fiindcã
am venit la Craiova invitat ºi de
Cleo Domozinã ºi de Patrel Berceanu, iar acum de doamna Doina Pologea-Berceanu. Este un
privilegiu sã lucrez cu actori ca
Mihai Brumã-Uzeanu, Rodica ºi
Mugur Prisãcaru, Iulia Cârstea,
Oana Stancu, Adriana Ioncu sau
Alla Bogdan, artiºti excepþionali,
apreciaþi în þarã ºi în strãinãtate.
ªtiu mulþi regizori din þarã care,
atunci când au cunoscut acest
colectiv actoricesc, au devenit
geloºi cã nu au unul asemãnãtor, chiar ºi în teatre dramatice.
N.M.: Cui se datoreazã scenariul?
C.P.: Eu l-am fãcut, bazându-mã, desigur, pe celebrul text
al lui Collodi, aºa cã nu-mi pot
aroga merite prea mari. Am selectat secvenþe care pot face interesant un personaj dramatic ºi
o anumitã logicã ºi tensiune acþiunii. Am o anumitã plãcere a
textului, pe care mi-am descoperit-o în anii de liceu, când împreunã cu câþiva colegi, între care
Ioana Crãciunescu ºi Silviu Purcãrete, ca sã numesc pe unii mai
cunoscuþi, ne adunam acasã întrun fel de cenaclu unde ne citeam
unii altora poeziile ºi prozele pe
care le „comiteam”. Am avut ºi
ºansa unui mare profesor, Alexandru Mitru, care conducea cenaclul Liceului Gheorghe Lazãr
unde învãþam, apoi îndrumarea
lui Tudor Opriº, cu cenaclul „Sãgetãtorul”.
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N.M.: ªi aþi rãmas consecvent
acestei pasiuni?
C.P.: Da, scriu mai ales versuri pentru cântecele din spectacole ºi texte dramatice pentru
copii. Îmi place sã lucrez pentru
ei, sã le transmit prin artã principii care îi vor cãlãuzi în anii maturitãþii. ªi mai este ceva. Copiii
formeazã un public sincer ºi direct, care se manifestã puternic
ºi fãrã compromisuri. El nu aplaudã din politeþe sau conformism
ºi de aceea satisfacþia pe care o
ai când simþi cã l-ai câºtigat este
incomensurabilã.

Ne plângem cã
tinerele generaþii au
manifestãri
antisociale, dar
facem prea puþin
pentru ca oferta
culturalã sã le
permitã, cum este
firesc la aceastã
vârstã, sã îºi afirme
personalitatea,
creativitatea.
N.M.: Dar nu v-aþi plictisit?
De câþi ani faceþi treaba asta?
C.P.: Din liceu. Jucam în spectacole pe care le fãceam cu prietenii.
În 1973, când am absolvit facultatea, am ºi fãcut un spectacol la teatrul de pãpuºi. Eram
angajat la teatrul dramatic din
Bacãu, dar directorul teatrului de
animaþie de aici, care era regizor,
dar ºi absolvent de electrotehnicã, m-a invitat sã punem în scenã un spectacol. Se numea Petru
Valter, era foarte inventiv, cu brevete în tehnici de animaþie foarte
spectaculoase. M-a luat pe lângã el ºi m-a ajutat ca pe copilul
lui, pas cu pas, fãrã sã mã streseze, totdeauna propunându-mi
soluþii când eram în impas, fãrã
sã-mi impunã vreodatã ceva.
N.M.: La facultate aþi studiat
regia?
C.P.: Fãcusem actorie în liceu,
dar în facultate am studiat regia.

N.M.: Revista „Mozaicul”
tocmai desfãºoarã din ianuarie
pânã în iunie 2008 un program
de promovare culturalã în licee,
gândindu-ne cã majoritatea
vocaþiilor se definesc la aceastã vârstã ºi, dacã nu existã ofertã pentru ei, se pot irosi talente
autentice. Personalitãþi publice ºi oameni de afaceri care
conºtientizeazã efectul social
decisiv al culturii fac abonamente de câte 25 de reviste pe
care le oferã unor licee, pentru
ca tinerii sã fie informaþi ºi sã
poatã alege în cunoºtinþã de
cauzã!
C.P.: Excelent. Este o idee extraordinarã ºi vreau sã particip
ºi eu la treaba asta. ªi o fac cu
mare plãcere. Copilul, care pe lângã ceea ce învaþã la ºcoalã, joacã teatru, cântã, deseneazã, scrie
prozã sau versuri, are o activitate culturalã, va deveni un om civilizat, cultivat. Chiar dacã nu va
deveni artist, va înþelege mai bine
arta. Lucrurile rele care se petrec
în societatea noastrã la ora actualã au drept cauzã principalã
nivelul scãzut de culturã al unor
persoane din categorii defavorizate, care nu au acces nici la activitãþile de genul acesta, ºi poate
cã nici nu îºi permit sã îºi cumpere o carte sau sã vadã un spectacol. Ne plângem cã tinerele
generaþii au manifestãri antisociale, dar facem prea puþin pentru a le face o ofertã culturalã care
sã le permitã sã îºi afirme personalitatea, sã se dezvolte din
punct de vedere spiritual, cum
este firesc la aceastã vârstã. Un
om educat, care citeºte, merge la
teatru sau la expoziþii de artã, nu
ar face niciodatã fapte antisociale.
M-aþi întrebat cum am ajuns
sã lucrez în domeniul teatrului de
pãpuºi. Vedeþi, la noi existã prejudecata cã acest gen este „minor” ºi cã aceia care îl practicã
fac un lucru de slabã calitate.
Asta cred cei care nu cunosc nici
activitatea teatrelor de pãpuºi de
la noi ºi nici strãlucita tradiþie a
sa, nivelul profesional ºi artistic
înalt al teatrului de animaþie românesc.
N.M.: La Bucureºti cum aþi
ajuns?
C. P.: Cum spuneam, mergeam
din vremea liceului la teatru, când
am descoperit ºi teatrul de pãpuºi. Mergeam la „Þãndãricã” ºi
vedeam spectacolele de nivel
înalt ale regizorilor ªtefan
Lenchiº sau Margareta Niculescu, apoi am început sã particip
chiar la repetiþii unde, vãzând cum
se lucreazã, am avut norocul
sã-mi fac o impresie adevãratã,
departe de prejudecata cã teatrul
de pãpuºi este un gen minor, cum
cred chiar mulþi oameni care judecã lucrurile fãrã sã le cunoascã. E un lucru care se practicã
frecvent în patria noastrã.
Culmea e cã mã tot luptam sã
ajung într-un teatru de pãpuºi,
însã nu reuºeam. Pe vremea aceea nu existau posturi disponibile, toate teatrele de gen aveau
regizori angajati, ºi rar se organiza câte un concurs. Am dat concurs la Braºov, dar am picat
pentru cã fusese aranjat pentru
altcineva, apoi la Ploieºti, unde
am picat pentru cã fusese aranjat pentru altcineva... Pânã întro zi, dupã vreo cinci ani de teatru
dramatic la Bacãu, e drept cã mai
colaborasem la diverse teatre de
pãpuºi din þarã, inclusiv, la „Þãndãricã”, mã sunã Silviu Purcãre-
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Cristian Pepino:
„regizorul e un
plutonier-major...”

te de la Teatrul de Pãpuºi din
Constanþa ºi-mi spune cã el pleacã ºi dacã vreau, fiindcã ºtie cã
mã intereseazã, sã vin sã dau
concurs. M-am dus, am fãcut un
spectacol, fiindcã în asta consta
concursul, ºi am ajuns, cum îmi
doream, regizor la un teatru de
pãpuºi. Am lucrat acolo vreo
ºase ani, am luat împreunã cu
teatrul vreo patruzeci de premii,
între altele Marele Premiu de la
Zagreb, în 1981, cu un spectacol
dupã „Metamorfozele” marelui
poet latin Ovidiu. Era o trupã foarte bunã, ºi asta m-a ajutat mult,
fiindcã pãpuºarii m-au învãþat
multe secrete de tehnicã, pe care
nu le înveþi în facultate, dar fãrã
de care un regizor nu poate sã
facã mare lucru într-un teatru de
pãpuºi. Dupã vreo ºase ani, fiindcã îmi fãcusem un oarecare
nume, am fost invitat la un concurs la „Þãndãricã”, unde am rãmas pânã în 1996. În 1990 am
înfiinþat, ajutat de mulþi oameni
care au înþeles aceastã nevoie, o
secþie de teatru de pãpuºi la
UNATC, foarte necesarã când
existã atâtea teatre în þarã ºi chiar
de o calitate care îi mirã tare pe
mulþi strãini. Sunt ºi în Germania
300-400 de teatre de pãpuºi, cele
mai multe de familie, sunt ºi teatre profesioniste, dar nu atâtea
trupe stabile, în atâtea oraºe ca
la noi. Or, asta este extraordinar
pentru nivelul cultural al copiilor, în primul rând, dar ºi pentru
menþinerea competitivitãþii ºi,
deci, a profesionalismului artiºtilor de gen.
Deocamdatã noi nu înþelegem
cã oricât de mulþi bani ai investi
în culturã, ai beneficii enorme în
plan social.
N.M.: Existã o idee, destul de
rãspânditã, potrivit cãreia þãrile dezvoltate ale Europei nu
au atâtea instituþii de spectacol, stabile, ca noi. Din aceastã
perspectivã, cum vedeþi viitorul
instituþiilor de la noi?
C.P.: Aveþi deja un exemplu
foarte bun la Craiova. Nu e puþin
lucru sã ai la Craiova un teatru
cunoscut pe plan mondial, cum
este Teatrul Naþional „Marin Sorescu”, un festival onorat de tru-

pe dintre cele mai importante din
lume, cum este „Shakespeare
Festival”.

Este bine cã s-a
înþeles cã trebuie sã
mergem pe proiecte
mari, cum a fãcut
Emil Boroghinã.
Pe de altã parte, am sã vã spun
ce au italienii ºi nu avem noi. Au
Institutul Naþional Pulcinella care
îºi propune sã cultive tradiþia teatrului de pãpuºi italian. Am vãzut aici spectacole extraordinare,
în plus adunã acolo tot felul de
materiale legate de aceastã tradiþie. Afiºe, programe, caiete de
salã, scenarii, partituri muzicale,
mãºti, costume etc., adicã tot ce
putea constitui un bogat fond
documentar. Aº aminti în parantezã cã Pulcinella este pãrintele
popularilor, la noi, Marioara ºi
Vasilache. Pe urmã, festivalurile
internaþionale de mare anvergurã, cum sunt cele de la Perugia,
Charleville-Mezières, New York,
mai nou la Praga, la Zagreb (în
permanenþã se desfãºoarã aproape în fiecare zi a anului cel puþin
câte un festival de teatru de pãpuºi în Europa), sunt fãcute pe
bani foarte serioºi. Trebuie sã vã
imaginaþi cã ei plãtesc totul:
transport, cazare, diurnã pentru
40-50 de trupe. Sã adãugãm publicaþiile de specialitate ºi avem
o imagine mai aproape de realitate! Francezii au Institutul Internaþional de Marionete, de la
Charlleville, culmea, creat de
Margareta Niculescu în 1987,
dupã ce a încercat fãrã succes în
România. În Belgia existã o tradiþie foarte solidã de teatru de
pãpuºi pentru adulþi, unde se
joacã piese de Michel de Ghelderode, mai ales.
N.M.: Sã înþeleg cã numãrul
trupelor de teatru este suplinit
de festivaluri?
C.P.: Nu. Au ºi ei numeroase
teatre finanþate de primãrii, consiliile locale sau regionale. Teatrele de pãpuºi finanþate de cãtre
primãrii au existat în Germania
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fer la Hannesches Theater). Diferenþa fundamentalã o constituie contribuþia sponsorilor la
finanþarea acestor activitãþi.
Având o lege a sponsorizãrii care
permite finanþatorilor în domeniul învãþãmântului, sãnãtãþii,
ºtiinþei, culturii sã îºi deducã sumele din impozite, aceºtia preferã sã susþinã aceste activitãþi.
Am vorbit cu multe asemenea
persoane care spuneau cã preferã aceste sponsorizãri, pentru
cã ei aleg unde îºi dau banii, cei
care beneficiazã de acest sprijin
le fac numele cunoscut, comunitatea îi apreciazã pentru ceea
ce fac. Spunem cã ne-am integrat în Europa, dar multe dintre
mecanismele ei ne lipsesc. Gândiþi-vã cã la noi nu poþi rosti numele unui sponsor la radio sau
TV, fiindcã se considerã publicitate. Aºa se explicã de ce în þãrile occidentale pot fiinþa instituþii
de artã, învãþãmânt, culturã care
nu sunt „rentabile” din punct de
vedere economic. Dar, dupã cum
am mai spus, beneficiile pe care
le aduc acestea pe plan social,
spiritual, sunt extraordinare.
La ºcoala de teatru de la Amsterdam am vãzut o salã de balet
construitã de o foarte cunoscutã firmã ce fabricã þigãri. Aceastã firmã sponsorizeazã ºcoala în
mod curent ºi oferã o bursã substanþialã pentru cel mai bun student al secþiei de coregrafie.
Sponsorii noºtri sunt oameni
foarte drãguþi, care dau, practic,
din buzunarul propriu, din generozitate, pentru o recunoºtinþã
timidã.
Dar sã revin. Franþa dezvoltã
o impresionantã reþea de teatre
prin case de culturã, finanþate de
administraþiile locale, pentru cã
ºi-au dat seama cã implicarea
culturalã asigurã altã calitate a
vieþii sociale. Deocamdatã la noi
nu se înþelege cã oricât de mulþi
bani ai investi în culturã, beneficiile în plan social sunt enorme.

Trebuie sã învãþãm
ºi noi, cei din
generaþiile mai în
vârstã, sã lucrãm cu
noile tehnologii.
N.M.: Ce v-aþi propus sã oferiþi special copiilor craioveni
cu acest „Pinocchio” pe care îl
puneþi acum în scenã?
C.P.: Mai întâi vreau sã le propun copiilor o imagisticã apropiatã de aceea de la televizor sau
din jocurile pe calculator, fiindcã aceasta este realitate în care
trãiesc ºi la care se raporteazã.
Multe imagini colorate, dinamice, spectaculoase – asta este ce
vreau sã le ofer copiilor. Sã nu
ignorãm cã ºi un concert pentru
adulþi este mult mai atractiv asociat cu un spectacol multimedia.
Este comod sã ne lamentãm
cã televizorul sau internetul îndepãrteazã tineretul de bibliotecã sau de sala de spectacol sau
de expoziþie, în loc sã asociem
aceste formidabile instrumente
de comunicare ale civilizaþiei
noastre promovãrii în forme noi
a valorilor culturale autentice.
Sunt site-uri pe internet extrem de atrãgãtoare cu concerte
de excepþie, colecþii de artã, spectacole de teatru sau filme de cel
mai înalt nivel artistic deosebit
de vizitate. Este mult de muncit
aici. Trebuie sã învãþãm ºi noi,

sã lucrãm cu noile tehnologii.

N.M.: N-aº fi atât de sceptic
în legãturã cu scãderea interesului pentru lecturã. Suntem o
civilizaþie a calculatorului, autoturismului, televizorului ºi telefonului mobil, pe care ºi le
doreºte orice tânãr de azi. Niciunul dintre acestea nu se pot
face fãrã carte, deci aceste generaþii vor citi ca sã poatã produce ceea ce îºi doresc. Mulþi
ignorã cã cititul se face astãzi
nu numai pe carte, ci ºi pe internet, sau cã audiobookul asigurã „cititul” în autoturism, încât
de la Craiova la Iaºi poþi parcurge De ce iubim femeile a lui
Mircea Cãrtãrescu. Serialul TV
„Micul lord” mi-a impulsionat
vânzarea cãrþii.
C.P.: Harry Potter a dus milioane de copii în sãlile de cinematograf ºi a întors milioane dintre
ei la carte. Dacã doar ne vãicãrim, ce facem?
Sunt convins cã, inventiv cum
este, românul va ajunge foarte
repede sã jongleze cu aceste forme de comunicare multimedia ºi
va realiza lucruri pe care foarte
mulþi dintre noi nici nu ºi le imagineazã. Soþia mea ºi cu mine lucrãm de ani de zile pe la calculator
– de la afiºe la animaþie – o unealtã care ne ajutã sã ne facem treaba mai repede ºi mai eficient.

...publicul adult vine
la teatru pentru
actorii care îl
delecteazã prin jocul
lor, iar copiii vin
pentru poveste.
Pentru ei vedeta este
povestea.
N.M.: În ce mãsurã vã satisface spectacolul realizat la Craiova?
C.P.: Cum am spus, este o bucurie sã lucrezi cu niºte actori atât
de valoroºi precum ai teatrului
„Colibri”.
Pentru cã eu cred cã teatrul
înseamnã înainte de toate actori,
arta actoriceascã. Noi, regizorii,
suntem niºte plutonieri majori
care le spun pe unde sã intre ºi
pe unde sã iasã, câteodatã le
spunem ºi câte o teorie care de
cele mai multe ori îi încurcã, dar
nu putem ignora creativitatea
actoriceascã, pe care, de altfel,
publicul o recepteazã pe scenã.
Sigur, publicul adult vine la
teatru pentru actorii care îl delecteazã prin jocul lor, iar copiii
vin pentru poveste. Pentru ei
vedeta este povestea Pinocchio,
personajul principal, este cel care
îl atrage în primul rând pe copil,
nu actorul.
Ce mã impresioneazã pe mine
este seriozitatea cu care lucreazã
aceºti oameni, în ciuda condiþiilor salariale, a condiþiilor de la
locul de muncã, din pãcate acum
la Craiova chiar improvizate, ºi
totuºi nu coboarã niciodatã ºtacheta. ªi asta mã emoþioneazã!
Le doresc succesul pe care îl
meritã cu prisosinþã ºi sã li se
împlineascã visul de a avea un
sediu propriu.

Convorbire consemnatã
de Nicolae Marinescu

E

ustaþiu Gregorian a lãsat pe-o masã, cum urci
scãrile Muzeului de
Artã, un vraf de cartoane cu desene. Câteva sunt pe pereþi, iar
portretu-i e strãjuit de douã pãpuºi. Desenele astea reprezintã
o lume. Este emblematica lume a
copilãriei mele. Sunt acolo personaje de basm, personaje din
piesele teatrelor de pãpuºi de la
noi ºi de aiurea. Sfinþi ºi ghiavoli, iadul ºi raiul inedit aºezate
de-a stânga ºi de-a dreapta scenei, atâta timp cât viaþa e un teatru. Deasupra, pe post de muze,
douã sirene ispititoare ºi perfect
identice. Apoi animale nãstruºnice, marchizi ºi prinþese, flãcãi
ºugubeþi ºi femei straºnice, popor... Au fost însufleþite odatã.
Acum alte creionãri aprind imaginaþia copiilor. Desenul animat
este cel care impune canonul.
Drept care magicianul teatrelor
de pãpuºi, Cristian Pepino, vine
cu un spectacol în care strãvechea meserie de pãpuºar se însoþeºte cu moda timpului,
proiecþia video. Aºteptat la „Colibri” de suflarea artisticã pentru
a reînnoda ºirul succeselor de
aici, aidoma lui Silviu Purcãrete
la Naþional, regizorul Cristian Pepino, în cunoscuta sa echipã cu
scenografa Cristina Pepino ºi cu
autorul muzicii, Dan Bãlan, propune o viziune actualã a clasicului „Pinocchio”, basmul lui Carlo
Collodi.
Ziua de 23 martie, a doua din
cadrul „Primaverii marionetelor”,
eveniment organizat de Teatrul
Colibri cu sprijinul autoritãþilor
locale, a purtat amprenta lui Pepino pentru cã ºi primul spectacol, „Robin Hood” în
interpretarea artiºtilor Teatrului
„Prichindel” din Alba Iulia, a avut
aceeaºi semnãturã regizoralã ºi
a rãspuns aºteptãrilor copiilor ºi
adulþilor deopotrivã.
Prezenþa a douã trupe în condiþii similare a fost un bun prilej
de a remarca valoarea actorilor
craioveni. Consistenþa jocului lor,
transfigurarea ºi implicarea în
poveste, condiþii necesare transmiterii emoþiei.
„Pinocchio” a însemnat acum
o provocare: decor minimal, îmbinare de pãpuºi clasice ºi costumaþii fabuloase, actori
mânuitori la vedere, dar, mai ales,
proiecþia video. Iniþial pe post de
decor, în timp a înglobat ºi chipul unui personaj. Un pas cãtre
mixtura teatru-film sub semnul
animaþiei, o propunere cãtre noua
generaþie de spectatori în încercarea de revitalizare a acestui
gen de spectacol. E un drum de
parcurs, îmbinare a imaginaþiei
clasice care propunea soluþii

la ce bun
cititul?
memorabile, cum încã se mai pot
vedea în altã creaþie a lui Cristian Pepino la Colibri, „Cavalerii
Mesei Rotunde”, cu potenþialul
filmului. Vedeta a fost desigur
pãpuºa Pinocchio, cu glasul fermecãtor al Rodicãi Prisãcaru, actriþa care a jucat una cu
personajul mânuit, modelându-se împreunã, automodelându-se, am putea spune. De altfel, a fost interesant de vãzut o
scenã în care la aceeaºi masã
aveam de-a face cu pãpuºi ºi actori laolaltã, aidoma unui talkshow. În felul acesta, spectatorii
aveau o datã în plus o referinþã
vizualã dintr-o altã laturã acaparantã a timpului nostru, televiziunea. Ar fi, în acelaºi timp, o
provocare a propune un Pinocchio jucat de Oana Stancu, o
adevãratã Alexandrina Halic a
Craiovei, ºi un Gepetto-pãpuºã,
într-o lume care uneori pare a se
contrage într-o stare amorfã supusã unei false vieþi virtuale. Altfel, Mihai Brumã Uzeanu face,
din nou, un rol de succes cu acea
interpretare emoþionantã ori de
câte ori a jucat cu pãpuºa creatã
ºi adoptatã din dorul de-a avea
un copil. „Fericit voi fi mereu /
Am ºi eu copilul meu / face ºi el
vreo boroboaþã / Dar mai greºeºte omu’n viaþã”. Ei, de-aici începe sensul poveºtii de acum. Nu
cred cã a fost pãrinte în salã care
sã nu fi rezonat la replicile care
vorbeau despre rãsfãþul copiilor
de azi. Abecedarul, cartea, ºcoala, serviciul... De ce? Care este
motivaþia? De ce trebuie sã mai
înveþe când pãrinþii le oferã totul? „Numai fraierii merge la serviciu”
Pepino alege o scenã de teatru în teatru. Teatru italian. Frumoasã ispitã pentru pofta de
frumos a unui copil. Dar câte alte
ispite nu urmeazã în viaþã. Totdeauna cu un preþ. „Pãi ce, am dat
abecedarul ca sã vãd niºte pãpuºi
de lemn ca mine?” Gepetto îºi vinde haina pentru cartea copilului,
dar cine stã sã vadã? Sã ia aminte? Greieraºul, fidelul casei, sprintenul, jucat de Iulia Cârstea, pare
a fi devenit înþelept dupã ce l-a
citit pe La Fontaine, dar sfaturile
de genul acesta nu au efect pânã
nu „citeºte” fiecare. Mai persuasivã este Vulpea, iscusitã în strategii de marketing care ne
asalteazã continuu. Vulpea ºi
motanul cel rãu, personaje simptomatice pe drumul maturizãrii

oricui, sunt jucate cu haz ºi vivacitate de cãtre Mugur Prisãcaru
ºi Alla Bogdan. Pinocchio promite, greºeºte, suportã consecinþele, se cãieºte, dar apoi o ia de la
capãt. Un nou drum spre ºcoalã,
o nouã încercare. Exuberanta
Oana Stancu dinamiteazã scena
pe ritmurile de hip-hop ale puºtiului ce vrea sã emigreze în Þara
Jucãriilor:
„Acolo nu trebuie sã ºtii, nici
sã citeºti ºi nici sã scrii / Þara
cea mai minunatã, þara cea mai
civilizatã”. Ai zice cã e o variantã
a deja celebrului refren „þara te
vrea prost!”. Asta ne trebuie
nouã! La ce bun sã mai citim?!
Când e de-ajuns sã întindem
mâna ºi cãpãtãm ceva. Cum?
Pofticioºilor le-au crescut urechi
de mãgar pentru cã aºa pãþesc
ignoranþii. Ba mai mult, în þara la
care visau ajung sã tragã din
greu la mecanismul sistemului. În
spectacol mai este o referinþã cinematograficã, scena balenei
care i-a înghiþit pe tatã ºi fiu, unul
salvând pe altul, amintind de
„Finding Nemo”. Chiar dacã minuni se petrec ºi-n viaþã, cele din
poveste au ºi ele o limitã, oricât
ar fi de generoasã zâna cea bunã,
ingenios imaginatã regizoral ºi
graþios plutind în interpretarea
Adrianei Ioncu. Pinocchio e salvat, pe de-o parte, de sentimentul fidelitãþii în prietenie,
întruchipat de Medoro (interpretat cu graþie de Oana Stancu),
apoi de fetiþa care nu poate rãmâne indiferentã la suferinþa altuia, care nu trece nepãsãtoare
prin lume. Salvarea adevãratã
vine însã prin propria ardere.
Dacã iubirea lui Gepetto a însufleþit lemnul, iatã cã, pe final, pãpuºa dã viaþã omului, reluarea în
spiralã a dragostei. Pentru cã dãruind, þi se dãruieºte. Aºa am citit ºi eu, aºa am trãit ºi eu. La ce
bun cititul? Fie ºi numai pentru a
citi eticheta de pe borcanul ãsta
mare care e viaþa.
„Pinocchio”, un spectacol
marca Pepino, plin de replici
amuzante, cu aluzii la cotidian,
cu harul actorilor care intrã în
relaþie cu publicul.

 Marius Dobrin
„Pinocchio” - spectacol al Teatrului „Colibri”
Scenariu: Cristian Pepino, dupã
Carlo Collodi
Regia: Cristian Pepino
Scenografia ºi proiecþia video:
Cristina Pepino
Muzica: Dan Bãlan
Distribuþia: Rodica Prisãcaru,
Mihai Brumã-Uzeanu, Mugur
Prisãcaru, Alla Bogdan, Oana
Stancu, Iulia Cârstea, Adriana
Ioncu.

Mugur Prisãcaru, Oana Stancu, Rodica Prisãcaru, Alla Bogdan,
Mihai Brumã-Uzeanu, Iulia Cârstea, Adriana Ioncu.
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Ö încã din secolul al 19-lea (mã re- cei din generaþiile mai în vârstã,

Eustaþiu Gregorian sau chipurile inocenþei

r te

Î

n general, scenografia
este, din pãcate, destul de
puþin vizibilã în spaþiul
cultural românesc, iar în ceea ce
priveºte scenografia specializatã, cum este aceea pentru Teatrul de pãpuºi, am putea afirma,
fãrã risc, cã prezenþa ei în presã,
chiar ºi în cea de specialitate, este
aproape inexistentã. Fiind vorba
despre o artã în legãturã cu care
ne-am obiºnuit sã considerãm cã
nu poate vieþui decât în simbiozã, ea stârneºte doar arareori
atenþia criticii de teatru ºi aproape deloc a celei de artã. Dacã scenograful îºi mai ºi impune sã nu
fie o apariþie constantã pe scenã
sau în galeriile de artã, atunci cu
siguranþã prezenþa sa artisticã va
fi ignoratã.
Un asemenea caz ar putea fi
Eustaþiu Gregorian, scenograf ºi
pictor cu o activitate de peste
patru decenii, ºi cu performanþe
internaþionale notorii, mai ales în
domeniul scenografiei pentru teatrul de pãpuºi. El este unul dintre aceia care evitã cu
perseverenþã publicitatea. În ciuda unei activitãþi intense, atât ca
pictor cât mai ales ca scenograf –
ºi în acest sens stau mãrturie numeroasele sale colaborãri cu teatre din þarã ºi din strãinãtate –
prezenþa sa expoziþionalã este un
fapt destul de rar. Iar dacã în privinþa pictorului, parcursul artistic a mai putut fi totuºi urmãrit
datoritã insistenþei Muzeului de
Artã din Craiova de a-i organiza
câteva expoziþii personale, în privinþa expoziþiilor de scenografie
bilanþul este ºi mai trist. Ultima sa
manifestare publicã la Craiova, în
acest domeniu, a fost acum mai

Î

n acest început de primãvarã, la Muzeul de Artã din
Craiova, a avut loc expoziþia retrospectivã de picturã ºi
graficã vernisatã cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani a artistului plastic craiovean Nicolae
Predescu.
Absolvent al Academiei de
Artã „Nicolae Grigorescu” Bucureºti, a debutat la Expoziþia Interjudeþeanã de Arte Plastice
deschisã la Muzeul de Artã din
Craiova, în anul 1967.
Din anul 1967 a participat la
toate expoziþiile anuale, regionale, interjudeþene organizate de
U.A.P., la expoziþiile naþionale, iar
din 1992 la expoziþiile grupului de
artiºti craioveni Grup 6+1, la toate expoziþiile Salonului anual al
artiºtilor olteni organizate la
Muzeul de Artã Craiova sau la
Ateneul Român ºi Sala DallesBucureºti. Are la activ 17 expoziþii personale de picturã ºi graficã
deschise la Craiova, Calafat ºi în
Belgia.
Analizând în ansamblu cele
135 de lucrãri expuse în cele 5
sãli de la parterul Muzeului de
Artã din Craiova, observãm rezolvarea unor contraste cromatice ºi a unor organizãri
compoziþionale îndrãzneþe ºi nu
uºor de echilibrat ºi armonizat,
de la lucrãri ca Dans acvatic,
Zbor, Dansul primãverii sau ciclul „Mozaic”, în primele etape
de creaþie, pânã la ciclul de naturi statice ºi peisaje în tehnica
acuarelei sau compoziþii ca Durere ºi speranþã, în etapa actualã.
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bine de douã decenii ºi atunci în
cadrul unei expoziþii de grup. Cu
siguranþã acest lucru nu s-ar fi
întamplat nici acum, dacã la mijloc nu ar fi avut loc un adevãrat
„complot”. Colegii sãi de la Fundaþia Culturalã G.A.G. împreunã
cu direcþia Muzeului de Artã i-au
organizat, fãrã ºtirea sa, o expoziþie-surprizã cu ocazia Zilei Internaþionale a Marionetiºtilor.
Reîntâlnirea cu schiþele sale
de costume, cu proiectele de pãpuºi ºi decor m-au fãcut pe mine,
ºi sunt convins cã ºi pe alþii asemenea mie, sã ne retrãim copilãria care, atunci, era marcatã de
spectacolele de duminicã dimineaþa de la Teatrul de Pãpuºi din
Craiova. Cu siguranþã, mi-aº fi
reprimat însã efuziunile nostalgice dacã acest contact cu creaþia sa scenograficã nu mi-ar fi
oferit certitudinea prospeþimii ºi
a perenitãþii.
Dacã despre pictura sa m-am
exprimat în repetate rânduri, în
privinþa scenografiei însã, nu am
avut ocazia sã scriu decât o datã,
cu foarte mulþi ani în urmã. Nedorind sã repet ceea ce am afirmat atunci, ºi consider în
continuare valabil, cred cã unele
conturãri mai accentuate ale acelui prim portret sunt absolut necesare. În acest sens meritã
subliniatã capacitatea sa de a
formula într-o sintezã foarte personalã atunci, ca ºi acum de altfel, în ciuda unui lung ºir de
epigoni, elemente ale tradiþiei
noastre de facturã popularã, impregnate de un spirit ludic izvorât din acelaºi filon. Lumea pe
care o creeazã artistul reuºeºte
sã ne impunã nu doar celor mici,

dar ºi nouã celor ajunºi la deplina maturitate, alte ritmuri de vieþuire, departe de cele cotidiene,
agresive ºi vulgare, dându-ne
ºansa, fie ºi pentru foarte scurtã
vreme, de a redeveni inocenþi.
Este un joc esenþial pe care, cu
excepþia celor mici, noi maturii,
„infectaþi” de cotidian, ni-l permitem tot mai rar.
Disponibilitatea de a te întoarce la poveste, la joc þine la urma
urmelor, de libertatea interioarã
a fiecãruia dintre noi fiind, de ce
nu, o modalitate de a-þi evalua
cota de inocenþã. Gregorian tocmai asta cred cã reuºeºte sã facã:
sã ne ofere prin seducþie doze
de purificare a sufletului.
Acest mod de implicare a lui,
ºi fãrã îndoialã ºi a noastrã, în

viaþa personajelor cãrora a fost
chemat sã le dea chip, l-au individualizat atât de puternic pe
Eustaþiu Gregorian în lumea sa.
Iar dacã acestea þin de harul cu
care a fost dãruit, putem depune
mãrturie ºi despre lucruri mai prozaice care se datoreazã inteligenþei sale creatoare ºi capacitãþii
sale de a merge în avangarda
acestei meserii. El este printre primii creatori de la noi, care, supradimensionând pãpuºa, a avut
curajul sã o scoatã în faþa scenei, eliminând astfel paravanul
vizibil ºi mai ales pe cel interior
dintre actorul-pãpuºã ºi publicul
sãu. Aceastã aparent micã revoluþie în arta spectacolului este
astãzi, poate, un loc comun; însã
acum aproape o jumãtate de se-

Nicolae Predescu
primãvara celor 70 de ani
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Pictura lui Nicolae Predescu
se bazeazã pe studiu: studiu amãnunþit de desen, de culoare ºi
compoziþie. ªi aºa cum sublinia
încã din 1991 Constantin M.
Popa, „elementul esenþial ºi original al creaþiei lui Nicolae Predescu îl reprezintã compoziþia”.
De la prima privire atât uleiurile,
cât ºi acuarelele transmit o puternicã impresie de structurare.
Elaborarea plasticã este remarcabilã, obiectele, aparþinând naturilor statice sau peisajelor, fiind
transpuse în funcþie de necesitãþile ansamblului compoziþional
(Mirajul tenisului, Meduze,
Dansul primãverii, Cãluºarii,
Ritmuri la Tuºnad, Reflexe pe
Jiu, Naturã staticã cu flori ºi
fructe etc.).
Nicolae Predescu este mult
mai proaspãt ºi mai convingãtor
în lucrãrile realizate în tehnica
acuarelei pe care o stãpâneºte cu
siguranþã ºi mãiestrie.
Aºa cum îmi exprimam pãrerea, cu ani în urmã, la cea de a 15a expoziþie personalã, azi afirm cu
certitudine cã artistul plastic Nicolae Predescu exceleazã, în special în tehnica acuarelei pe umed,
petele suprapuse fuzionând între ele, transparenþa fiind însoþitã de efecte catifelate, vaporoase,
de o deosebitã calitate. Pe drept

col, când gândirea unui regizor
ºi imaginaþia unui scenograf au
înfãptuit-o pentru prima oarã la
Teatrul de pãpuºi din Craiova, ea
a tulburat profund lumea largã a
teatrelor mici.
ªi pentru cã tot vorbeam la început de discreþia pe care Eustaþiu Gregorian o manifestã faþã de
orice modalitate de mediatizare,
cum sã nu cred cã aceastã modestie este de fapt o formã de
orgoliu suprem, atâta timp cât el
îºi populeazã universul cu eroi
precum Fãt - Frumos, Ileana Cosânzeana, Ion Talion, Apolodor,
Scufiþa Roºie, Pãcalã ºi mulþi asemeni lor.

 Cãtãlin Davidescu
cuvânt, s-a spus cã este unul
dintre cei mai reprezentativi acuareliºti din Oltenia ºi din suita de
acuareliºti ai României.
Stau mãrturie cele 50 de acuarele prezentate în actuala expoziþie, dintre care menþionãm:
Toamnã vâlceanã, Marinã la
Eforie, Reflexe pe lac, Primãvara, Sãlciile, Lacul Romanescu
etc.
Nu este vorba numai de o strãduinþã în domeniul tehnic, unde
fiecare soluþie este un bun câºtigat, ci de acea cãutare înfriguratã a unei exprimãri interioare
pentru rezolvarea unor noi abordãri în care tehnica ºi concepþia
nu mai pot fi diferenþiate. Arta
lui tinde cãtre o simplificare, cãtre o înlãturare a soluþiilor definite, fapt care dã lucrãrilor sale,
din urmã mai ales, o unitate stilisticã aparte.
Pictorul Nicolae Predescu a
învins, însã, cu o impresionantã
tenacitate, dificultãþi pe care pe
mulþi i-ar fi adus la renunþare. Arta
lui s-a perfecþionat de la o etapã
la alta ºi ºi-a deschis drumul cãtre noi probleme structural-plastice ºi cãtre noi soluþii.
În toþi aceºti ani, paleta lui Nicolae Predescu s-a îmbogãþit ºi
a câºtigat în calitatea expresiei,
cãci pictorul este un caracter fecund, cu un temperament destul
de bogat, pentru a ne aºtepta,
oricând în arta sa, la noi formule
de exprimare ºi la noi sinteze ale
viziunii sale.

 Ovidiu Bãrbulescu

soldãþel de
cursã lungã

strada Traian Demetrescu,
nr. 31. Casã de culturã

P

e 28 martie a.c., în Cra
iova, s-a inaugurat Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”. Primarul Craiovei,
Antonie Solomon, Î.P.S. Teofan,
Arhiepiscop al Craiovei ºi Mitro-

înþelegere la unica moºtenitoare
a poetului, nepoata de sorã – dna Elena Popescu, care a vândut
imobilul Primãriei Craiova cu
condiþia reabilitãrii în scopul reamenajãrii drept casã memorialã ºi
sediu pentru Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”.
***
imezele Casei de Culturã
„Traian Demetrescu” au
fost inaugurate cu vernisajul expoziþiei „Trecutul în
Craiova de azi”, realizatã de prof.
Magda Buce (artist plastic) ºi cu
expoziþia Craiova – oraº european prin arhitecturã ºi urbanism, reunind lucrãri realizate de
Adrian Negoiþã, Cristian Neagoe,
Cãtãlin Pãdureþu ºi Minuna Ionescu, studenþi în ultimul an la
Academia de Arte Frumoase din
Bucureºti. Lucrãrile acestora din
urmã au fost itinerate la Helsinki
ºi Viena în perioada 2001-2002,

S

foto: Florin Chirea

schimbând planurile, atitudinile,
mimica, miºcarea, de la o clipã la
alta, spre încântarea celor mari ºi
mici. O „achiziþie” pentru care directorul Florin Zamfir meritã toate laudele. Cei doi interpreþi au
colaborat cu alþi artiºti de talent,
aducând însã experienþa numeroaselor roluri conturate în timp,
Carmen Robu fiind o idealã Guvernantã (într-o vervã irezistibilã, captivantã, „umplând” scena,
aducând în prim plan o personalitate, o implicare totalã pe care
am admirat-o ºi în alte realizãri
de mare efect), Daniel Cornescu,
un simpatic Împãrat (naiv, copilãros, amuzant), Cosmin Vasilescu, visãtor Allegretto-Menestrel
(cu intervenþii ce aduc o undã
de poezie, de „altceva” în „joaca” generalã), Ioana Ciucã, în travesti Prinþul Zorzon (agreabilã ºi
„în rol”), Gabriel Marciu, glasul
sãu profund conferind un relief
aparte replicilor nostime ale Prinþului Kucikadaniei sau ale „fiorosului” Bumba Bumba, Adina
Anghel – un „cãþel” Titirez la fel
de simpatic, Teodor Ispas – ªambelanul ºi Alexandru Petre –
Maestru de ceremonii – plini de
importanþa „misiunii” lor, ansamblul de balet al teatrului completând o desfãºurare urmãritã „cu
sufletul la gurã” ºi aplaudatã
entuziast, coregrafia imaginatã
de maestrul Francisc Valkay integrându-se perfect concepþiei
regizorale, purtând pecetea unui
artist care ºtie sã treacã prin toate tipurile de dans ºi sã lucreze
eficient deopotrivã cu balerini ºi
actori, creând astfel prototipuri
unanim apreciate. Dar ºi scenografia coloratã ºi sugestivã semnatã, pentru precedenta montare, de cãtre Sorin Novac, preluatã acum, cu câteva refaceri ºi
adãugiri, contribuie la nota de
voioºie generalã, decorul simplu
ºi eficient ºi costumele expresive, cu „personalitate”, întregind
atmosfera generalã a unei montãri care, cu siguranþã, va face
„cursã lungã”, pentru cã… este
imposibil sã-i reziºti.

natã Consiliului Local ºi Primãriei Municipiului Craiova. Renovarea s-a fãcut prin Programul
Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare, proiectul „O Românie frumoasã”, proiect care urmãreºte

polit al Olteniei ºi Moldovei, au
fost cei care au tãiat panglica
sediului renovat din strada Traian Demetrescu, nr. 31 (fost Târgului 43, fost Stalingrad 41, fost
Silozului 13, fost Împãratul Traian 13), acum înscris în Lista
monumentelor, ansamblurilor ºi
siturilor istorice din judeþul Dolj,
ca o clãdire memorialã, la poziþia
17C002.
În anul 1950, clãdirea a fost
naþionalizatã, iar în 1966 la sãrbãtorirea Centenarului poetului
simbolist, a devenit Casa Memorialã „Traian Demetrescu”. Dupã
1990 clãdirea a beneficiat de reparaþii minore, etajul fiind închiriat unei edituri, iar în parterul ºi
subsol au funcþionat o perioadã
galeriile „Vollard”. În anul 1995
toate obiectele muzeale au fost
mutate la Muzeul Olteniei, unde
se aflã ºi în prezent.
Din anul 2002, clãdirea se aflã
în administrarea Casei de Culturã „Traian Demetrescu”, instituþie publicã de culturã subordo-

reabilitarea clãdirilor de patrimoniu ºi de utilitate publicã, aflate
în proprietatea autoritãþilor lo-

cale. Lucrãrile au fost întârziate
din cauza noii Legi a proprietãþii
care obliga autoritatea localã craioveanã sã o restituie în naturã
moºtenitorilor legali. S-a gãsit

 Anca Florea

în cadrul programului Tineri creatori români în spaþiul cultural
european la care au participat
elevi ai Liceului de Artã „Marin
Sorescu” la Helsinki ºi Viena, în
perioada 2001-2002, iniþiat de
doamna senatoare Maria Antoaneta Dobrescu, astãzi directoarea liceului. Lucrãrile reprezentând case ºi strãzi vechi, unele
dispãrute, sunt realizate în douã
tehnici diferite: picturã de ºevalet ºi graficã pe suport de pânzã
ºi carton. La solicitarea Ambasadei Române de la Viena, ºase
dintre lucrãrile expuse au fost
donate Centrului Cultural Român, care a gãzduit expoziþia ºi
concertul liceenilor craiovean.
(Red.)
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e câþiva ani, la Teatrul
Liric din Craiova se
simte un „suflu” înnoitor, concretizat ºi în angajarea ºi
promovarea unor tineri de real talent, dar mai ales în „politica” repertorialã, încercând sã rãspundã
tuturor gusturilor, la un nivel artistic ridicat, pentru ca publicul
sã devinã tot mai numeros, atras
de calitatea ºi diversitatea reprezentaþiilor.
O nouã confirmare în acest
sens a fost recenta montare a
unei opere pentru copii – Soldãþelul de plumb de Dumitru Capoianu – care, bucurându-se,
de-a lungul unui sfert de veac,
de numeroase versiuni regizorale pe scenele þãrii, a beneficiat,
de aceastã datã, de colaborarea
cu Migry Avram Nicolau, a cãrei
tinereþe spiritualã, mereu efervescentã, inteligentã, cu un
umor ºi o inventivitate debordantã, ºi-a pus din plin amprenta asupra producþiei care, fãrã
nicio rezervã, este cuceritoare.
Lucrând ºi în trecutele stagiuni
cu artiºtii teatrului (pe care a ºtiut
sã ºi-i apropie, dar mai ales sã-i
înveþe elemente fundamentale
pentru reuºita unui demers artistic „de echipã”), maestra a realizat un spectacol excelent,
permanent „în prizã”, alert, cursiv, cu „poante” la care reacþioneazã imediat chiar ºi cei mai mici
dintre spectatori (semn cã… e ce
trebuie), cu un firesc „de poveste” în care îngroºãrile nu-ºi au
locul, fiecare personaj fiind conturat în datele sale esenþiale ºi
tocmai de aceea credibil ºi convingãtor. Extrem de interesant
este faptul cã pe scenã au evoluat actori ºi balerini din generaþii diferite, deosebit de talentaþi
ºi dãruiþi artei pe care o slujesc
cu o plãcere vizibilã, jucând cu
dezinvolturã ºi expresivitate, reuºind totodatã un play-back impecabil (muzica fiind înregistratã
pe CD). Adevãrate revelaþii au
fost interpreþii rolurilor principale – tânãra balerinã Eva ªtefãnescu (o Prinþesã Zurly minunatã,
frumoasã, graþioasã, capricioasã
ºi sensibilã, cu un farmec irezistibil) ºi actorul Laurenþiu Nicu,
proaspãt absolvent al UNATC,
extrem de talentat, cu o mobilitate uimitoare, dansând elegant,
trecând cu o plasticitate remarcabilã de la întruparea Soldãþelului de plumb la Tony „cel real”,

 JOSÉ IGNACIO FORONDA

niversalia

salariul funcþionarului – poeme
José Ignacio Foronda
(nãscut în l961 în Logroño, Spania) este licenþiat în filologie ºi autor
al cãrþilor de poeme
Tiempo de ocio / Timp
liber (A. M. G. Editor,
Logroño, 1991), Las cigarras / Greierii (Ed.
Manifiesto, Madrid,
1992), Porrón y cuenta
nueva / ªtergem ºi-o
luãm de la capãt (A. M.
G. Editor, Logroño, 1995.
A fost textierul grupurilor muzicale Obras Públikas, Sol Negro ºi Los
Necios.

bunicilor ultime
ºi bãnuitul gângurit al nepoþilor lor.
Acesta este soarele acelora ce sunt tineri
ºi carã fãrã grabã
dosarele lor cu notiþe, manualele
ºi evidentul dar al surâsului.
Este soarele bãtrânilor,
cel care rãceºte umbrele
ce le târãsc la picioare,
cel care dã luminã memoriei lor.
Acesta este soarele pãsãrilor,
al copiilor ce se joacã cu pistoale
ca sã înspãimânte brabeþii
ºi sã ucidã porumbeii.
Acesta este soarele ce însufleþeºte
viaþa la miezul zilei în piaþã,
cel care invitã la vermut
ºi la dolce far niente.
Profitând de o clipã în carouri
în aceastã dimineaþã, departe de peºtera mea
eu te salut, soare, preaplinule prieten,
astãzi, când simt din nou primãvara.

Eustaþiu Gregorian

Blok-ul faţă de masă: Ingraf
Cascã deschis pe masa mea
bloc-ul faþã de masã: Ingraf
carte fãrã cotor, calendar
înlãnþuit, succesiune
de numere ºi nume de credincioºi
de pagini murdãrite cu slovele mele
de sâmbete goale
ºi duminici vane.
Caut în foile sale, încã
proaspãtã aroma visului tãu
urmele zilelor ce le-am petrecut
aºezat pe acest scaun de trecere:
nume de ieri în care deja nu mã situez,
o frazã furatã de la altã masã,
vreun rãvaº de-al tãu sau de-al mamei,
titlul unei cãrþi necumpãrate,
telefoane sau adunãri sau statistici
rãdãcina uscatã a unui poem
ºi semnãtura mea plictisitã de mai multe zile.
Las ca o þigarã
fãcutã scrum sã mã deºtepte
ziua începe ºi memoria acestor ore zadarnice
nu este în mine ci în foile
acestei cãrþi fãrã cotor, calendar
al orelor ºi zilelor ce le-am murdãrit,
al zilelor ºi orelor ce vor cãdea
pradã în aceastã derutã pe care o presupun
dimineþile aici, dragostea mea:
ºapte ore ºi jumate fãrã buzele tale,
timpul exilului meu la birou.

Vizita femeii necunoscute
„Datele cu caracter personal ca obiect de tratament
automatizat nu se vor putea folosi pentru alte scopuri decât pentru care au fost culese”. Articolul 4.
2. al Legii 5/1992 care stabileºte tratamentul automatizat al datelor cu caracter personal (B. O. E nr.
262, 31/10/92).
Pe o laturã a coridorului
galeria de uºi ce scârþâie
ºi de birouri de lenevire gri
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gri, de asemenea, al culorii informaticii
grohãia o listã leneº
imprimanta cu ace.
Lângã maºinã un afiºier ascunde,
peste multele foi întinse
un loc de muncã în Germania
de au-pair îngrijind barbari,
un interimat de frecat podele
ºi un concurs de merit în Mérida.
O femeie face sã danseze foile
ºi-ºi cautã norocul în ofertele
de serviciu. Este tânãrã, poartã pãrul despletit
toatã viaþa sa scrisã într-un curriculum
vitae pe care îl þine între picioare
ºi un aspect de a se fi înºelat tot timpul.
Precum oricine vede o privesc
ieºirea dinapoi a unui labirint
Precum oricine urmãreºte un fir
mã îndrept spre ea ºi deodatã
un neuron mi se aprinde:
Mama mã-sii, aceastã tipã e femeia necunoscutã,
cea care apare în poemele
contemporanilor mei...
Nu mi-ar pica rãu aceastã experienþã.
ªi abuzând de postul meu
ºi uitând lecturile
– colegi, iertaþi, dar aºa e viaþa –
o pun pe un birou
gri, precum totul aici, ºi-mi încrustez viaþa ei
pe ecranul de cereri.
Dupã ce mi-a dãruit totul
ea pleacã ºi deja nu mai este nimic:
un numãr între mai mult de trei milioane
o istorie de coduri ºi chei
un nume mai mult ce-l va zbiera
într-o zi imprimata din hol.
Într-o zi ce poate nu soseºte niciodatã.

Despre daraveri proprii
Acesta este soarele trecãtorului,
cel care încãlzeºte pieptul
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Unde prestaţiile se înregistrează
La hotarul biroului
împreunã cu marile geamuri
care îl închid spre miazãnoapte, pe cealaltã laturã
a unei oaze stupide
de ridicole plante tropicale,
neprimitoare, se întind
mesele nepãtate
unde prestaþiile se înregistreazã.
Pe domeniile lor funcþionarii
cu mãtreaþã ºi intrãri / ieºiri de alopecie,
îmbrãcaþi în cãmãºi cu unºpe vergi
ºi ºosete de lânã
calculeazã baze, cote, reþineri,
contabilizeazã membri, împart, certificã,
oferã ºi închid expediente
precum zeii cu gulere albe
ºi terminã ziua discutând
asupra esenþei impozitului,
TC - 2, TC -4
ºi acel 0,7 ce le trebuie.
Sunt muncitorii de drept,
stãpâni ai destinului ºi ai postului lor
funcþionari tãbãciþi
în complexe cazuistici
între baricadele
concursurilor tocite
solizi tipi cu muºchi fãcuþi
în manipularea procedeelor,
în trecerea decretului regal,
în schema de încadrare de merit
ºi în carnetul de sindicat.
Îi vãd cã mã privesc zilnic
cel puþin zece minute la fiecare cincisprezece.
Eu sunt un truditor ce nu se piaptãnã
eventual fãrã semnãturã
un tip fãrã competenþe mãcar.
Sunt tot ceea ce urãsc ei
dragostea mea.
- Pãi sã juiseze.

Traducere ºi prezentare de
Geo Constantinescu

