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Î

n romanele dostoievskiene, observa Lucian Raicu, personajele îºi
strigã durerea în marele cor al suferinþei universale, pentru cã suferinþa individualã aparþine tuturor. Existã, totuºi,
o „competiþie în care sunt înscrise numai
ºi numai performanþe ale durerii ºi ale rezistenþei la durere”, continua criticul în
Scene din romanul literaturii, precizând
cã la aceastã întrecere a chinului îndurat
participã doar trimiºii, aleºii, reprezentanþii, cunoscãtorii.
Un astfel de cunoscãtor este naratorul din volumul lui Alexandru Ciocâlteu,
Feeria din privatã, prozã tensionatã,
atroce, strigãt expresionist al disperãrii
în faþa mizeriei morale (ºi materiale) care
a nãpãdit umanitatea în anii totalitarismului comunist. Carte a iniþierii („Am învãþat regulile nefericirii fãrã profesor, din
spatele sârmei ghimpate a lagãrului pe
care ni l-au dãruit marile democraþii – dictaturi”), în care tragicul se îmbinã cu farsa, gravitatea cu sminteala, violenþa cu
lirismul, Feeria din privatã mãrturiseºte
tristeþea definitivã a medicului, martor ºi
colecþionar al nenorocirilor parcã fãrã
sfârºit ce au transformat lumea într-un
imens spital.
Dincolo de supratema zãdãrniciei,
prozatorul este acaparat de tulburãtorul
sentiment al dragostei filiale. Reprezentare aproape miticã, figura mamei pierdute, evocatã cu devoþiune în cadenþe „pohematice”, aparþine acelei mirabile cãrþi
cu pagini netãiate din care ies îngeri.
Reversul este dominat de un Iov, profesionist al autoflagelãrii, care în relaþia
personalã cu Dumnezeu (ºi mai ales cu
aceia ce se pretind slujitorii Domnului)
se dovedeºte un intransigent eretic. Discursul este modulat de vehemenþa lirismului negru în versete lipsite de smerenie: „Dacã Dumnezeu ar avea o mamã,
dacã Dumnezeu ar ºti cã mâine mama Sa
nu va mai fi, atunci singurãtatea lui s-ar
transforma într-o ploaie de lacrimi. Potopul tristeþii divine”.
Din „fabula cu fântâni” a copilãriei,
sunt recuperate amintiri pilduitoare, si-

luete emblematice pentru un anume loc,
mici întâmplãri puse sub semnul exasperãrii. Frecvent, rememorarea devine meditaþie exprimatã paradoxal: „Unde-s
mulþi, prostia creºte”, „Când nu mai
plângi, totu-i terminat”, „Trãind în mijlocul oamenilor, am început sã iubim animalele”.
Alexandru Ciocâlteu duce cu sine
povara admiraþiei pentru „Eminescu – Poe
– Rilke – Naum – Mazilescu – Andreev –
Céline – Platonov – Lorca”, dar, mai discret, ºi pentru Houellebecq sau pentru
„Pascal Ãl Nou” (Bruckner), repere necesare supravieþuirii prin literaturã în
coºmarul existenþei de zi cu zi.
Revendicându-se de la argheziana
esteticã a urâtului, evident radicalizatã,
(„floarea din closetul gãrii”), proza lui
Alexandru Ciocâlteu are, fãrã îndoialã, o
dimensiune autobiograficã. În acelaºi
timp, autorul care îºi poartã crucea (geamantanul cu cãrþi) pe drumul Golgotei
contemporane deþine deplina ºtiinþã a ficþionalizãrii. Multe personaje poartã nume
reale, sunt însã conduse de fantezia truculentã a naratorului spre gesturi extravagante. „Frumoºii nebuni ai micilor târguri” (ca sã parafrazãm titlul unui cunoscut roman) constituie o confrerie pitoreascã, dominatã de volubilul Victor Petrescu, ale cãrui monologuri-predici,
uneori deºuchiate, alteori profunde, urmãresc definirea „cãcatului social”. Limbajul frust, stridenþele, banalitãþile care
explodeazã în insolit þin de retorica unui
bufon ce, sub presiunea frondei antifilistine, dã glas adevãrului la derizorii banchete (ale „ciorbei de dude pestriþe” sau
„de fasole”) desfãºurate în grãdina de
varã a unui sordid restaurant.
Dacã tânãrului medic i se repartizase
drept locuinþã o camerã într-un ospiciu
(o cabinã pe simbolica Narrenschiff,
noteazã în prefaþã Eugen Negrici), acesta nu este un simplu pasager pe galera
nebunilor, ci unul dintre înlãnþuiþii care
asudã la vâsle sub biciul realitãþii necruþãtoare.
Suferinþa se învaþã pe cont propriu.
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Adrian Marino:
un proiect realizat
pentru cultura
românã
Apariþia cãrþii Viaþa unui om singur readuce în actualitate numele regretatului ideocritic Adrian Marino. Faptul cã destinul postum al acestuia începe sub
auspicii tensionate, atenþia multor comentatori fiind
concentratã spre anecdotic, chiar spre scandal, ne
determinã iniþiem o dezbatere menitã sã releve importanþa realã a operei mariniene pentru cultura românã.
Dupã ce în numãrul din martie au venit alãturi de noi
Marta Petreu, Stefan Borbely, Iulian Boldea, Florina
Ilis, Ovidiu Pecican, Adrian Dinu Rachieru, continuãm
dezbaterea, încercând sã ignorãm valul de patimi explicite sau implicite. Mulþumim doamnei Lidia Bote
pentru susþinere ºi pentru fotografiile pe care ni le-a
oferit pentru a ilustra acest numãr.
Vã invitãm sã fiþi alãturi de noi în aceastã dezbatere, propunându-vã câteva elemente de acroº:
1. Consideraþi cã miza cãrþii se aflã în dezvãluirea unui complex al confesiunii sau Viaþa unui om
singur este într-adevãr o autobiografie intelectualã, ideologicã ºi culturalã?
2. Comentaþi relaþia singurãtate-singularizaresinceritate-libertate de spirit!
3. Credeþi cã privilegierea valorilor teoretice primeazã în faþa puseelor resentimentare, subiective?
4. Ce credeþi cã reprezintã Marino pentru cultura românã?

C

artea lui Adrian Marino, Viaþa unui om singur, apãrutã la Editura
Polirom în martie 2010, adicã exact
la cinci ani de la încetarea autorului din viaþã, conform voinþei
sale testamentare, este o carte
rarisimã în literatura românã, dificil de clasificat ºi, în consecinþã,
de evaluat, refuzându-se oricãrei
lecturi simplificatoare, reducþioniste ºi unilaterale.
Titlul sugereazã caracterul
diegetic al lucrãrii, angajând un
conflict dramatic, de esenþã camilpetrescianã, între luciditate
irepresibilã ºi sensibilitate halucinantã a unui personaj care
transfigureazã realitatea, chinuitor pânã la insuportabil, fãcândo aproape de neînþeles pentru
oamenii obiºnuiþi.
A citi Viaþa unui om singur ca
memorialisticã, în sensul comun
al cuvântului, duce la eºec, la distorsionarea mesajului pânã la
mistificarea sensurilor sale. Chiar
dacã faptele consemnate sunt
verificabile în latura lor superficialã, nu se poate ignora cã selecþia lor este fãcutã prin grila
subiectivitãþii exacerbate a unui
„marginal”, cum s-a definit Adrian Marino însuºi de nenumãrate
ori, „autenticitate” venind din trãirea naratorului care crede, ca
eroul sãu Alexandru Macedonski, sau ca Hamlet, în „fantasmele” sale, cum ar fi spus Eminescu. Dar ºi Camil Petrescu.
S-a fãcut mare caz, din motive, desigur, de marketing negativ, altfel de înþeles, dar ºi din
uºurinþa cu care preferãm sã trecem peste ceea ce este mai complicat, de notaþiile caricaturale
pânã la grotesc privind fapte din
viaþa unor personalitãþi intrate în
conºtiinþa publicã cu un profil
encomiastic. Unii comentatori sau arãtat scandalizaþi cã dintr-o
vizitã, fãcutã imediat dupã eliberarea din domiciliul obligatoriu,
acasã la G. Cãlinescu, reþine
„dezinteresul” maestrului pentru
destinul fostului sãu asistent
(„Câte mi-ai fãcut dumneata…”),
pãrând mai degrabã preocupat

 NICOLAE MARINESCU

refuzul literaturii
ca literaturã
sã-ºi prezinte achiziþiile de artã
(„Covorul acesta acostat 30.000
de lei”, „acest Luchian 50.000 de
lei”). Se ignorã cã îi dedicã un
întreg capitol (6. „Marele eºec: G.
Cãlinescu”), cã îi recunoaºte,
desigur reticent, „exemplul stimulativ al unei mari construcþii critice” ca ºi rolul „spiritului independent ºi polemic din prima tinereþe”, fãcând distincþia fermã cã îi
separã „o altã mentalitate criticoliterarã. Mult mai teoreticã ºi ideologicã…”, acceptându-se, fireºte, cã „despre critica ºi istoria literarã pot exista mai multe concepþii, metode ºi forme de manifestare” ºi „nici una nu poate revendica o superioritate canonicã, dogmaticã, absolutã, imperativã”. Dogmaticii „cãlinescieni”

nici nu observã afirmaþia lui Adrian Marino despre formula criticã
a lui G. Cãlinescu cã este „total
intransimisibilã. Ea nu poate fi
cultivatã decât de un anume tip
de scriitor, care scrie conform talentului sãu literar original, irepetabil (s.n. N.M.), despre alþi
scriitori. În «stilul» sãu...”. Este
elogiul suprem ce poate fi adus
unui creator. O dezbatere constructivã, de fond, poate începe
însã de aici.
Nu întâmplãtor Constantin M.
Popa, în articolul sãu „Galeria cu
portrete”, („Mozaicul”, 3/2010),
evocã ochiul „estet” al lui Marino, prin analogie chiar cu Istoria
literaturii române de la origini
pânã în prezent. Aceastã grilã de
lecturã, una dintre cele posibile,

s-a dovedit ºi cea mai provocatoare, aº adãuga, nu numai datoritã temperamentului autorului, ci
ºi pentru cã, oricât îºi clameazã
disocierea de „literaturã”, Adrian Marino nu scrie inocent, practicând „cacofilia” mai consecvent decât a fãcut-o chiar teoreticianul ei.
Evocând în cartea mea Revista Mozaicul. Modernitatea tradiþiei (Craiova, Aius, 2009) împrejurarea de a fi fost de mai multe
ori în situaþia de a constata „disciplina penitenciarã” pe care cãrturarul de la Cluj ºi-o autoimpusese, scriam: „Cred cã aceastã
viaþã rarã oriunde, iar în România
inimaginabilã, nu ar fi putut fi trãitã nici chiar de Adrian Marino,
dacã nu i-ar fi stat aproape, cu

un devotament, aº zice dus pânã
la jertfã, doamna Lidia Bote Marino, intelectualã atât de rafinatã
încât ºi-a pãstrat intacte sentimentele în anii prelungiþi ai deportãrii stându-i aproape cu un
firesc uimitor ºi susþinându-l cu
fragila-i fãpturã în anii lungi de
autoclaustrare în propria locuinþã. Dupã mai mulþi ani, când deja
ne cunoºteam mai bine, i-am propus reeditarea Simbolismului
românesc, dar doamna Lidia Bote
Marino, cãreia îi cer iertare pentru aceastã confesiune, mi-a rãspuns: «Adrian este mult mai important decât mine. Trebuie sã îl
ajut sã-ºi ducã la capãt opera». A
învãþat sã lucreze pe calculator
ca sã-l poatã susþine în redactarea scrierilor sale mai târzii. Adrian Marino ºi Lidia Bote Marino
rãmân un cuplu de intelectuali cãruia i se datoreazã o legendã”.
Viaþa unui om singur scrie legenda, bineînþeles în inconfundabilul „stil” Adrian Marino. Lidia Bote Marino devine un personaj enigmatic: L. Ca doamna T
din Patul lui Procust! Simplã
coincidenþã? Când vorbim despre
Adrian Marino? L apare în cele
526 de pagini ale cãrþii de numai
câteva ori. Fulgurant, dar suficient ca sã întrevedem, în momente decisive, strãlucitoarea
umbrã a unei instanþe inaccesibilã impurelor întruchipãri ale
bestiarului terestru. Motivânduºi, ca totdeauna, ideile ºi sentimentele a cãror excentricitate
dureroasã ºi-o asumã, Adrian
Marino scrie: „nu am, nu pot avea,
oricât aº regreta, «amintiri frumoase». L. mai ales, ar putea sã
se considere nedreptãþitã. Dar
conflictele sufleteºti pe care leam evocat explicã ºi, cred, din
plin, restricþii obiective ºi incontrolabile. Oricât aº dori, sau nu,
acest self control, atât de necesar totuºi“ (p. 26). Cine este L. ºi
de ce acest self control dorit, dar
refuzat implacabil, apare, totuºi,
acum? Mister, enigmã, fatalitate,
cum spunea minunatul meu profesor de „românã” de la liceul craiovean „Fraþii Buzeºti”, Ion M.
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Negreanu, vorbind despre inexplicabila sinucidere a lui Matei
Eminovici, fratele lui Mihai Eminescu. Abia dupã câteva zeci de
pagini, în capitolul 9, „Deportarea în Bãrãgan”, vom afla cã odatã ajuns la Lãteºti, dupã ce a luat
legãtura cu familia de la Iaºi ºi cu
L. de la Cluj, „L. mi-a trimis o
dunã” (p. 87) ºi „îmi trimitea 500
de lei pe lunã, pe atunci o sumã
deloc neglijabilã” (p. 88). Pãrinþii
îi trimeteau aceeaºi sumã ºi
uneori l-au ºi vizitat. Dar îl descurajau, reproºându-i implicarea
politicã, „ceea ce L. n-a fãcut niciodatã” (p. 89). Puþin mai departe
vom afla: „A doua ºansã, cu totul nesperatã, ºi la prima vedere
chiar neverosimilã, a fost faptul
cã L., universitarã, avea nu numai acces la o bibliotecã specializatã, dar dorea ºi putea sã-mi
împrumute cãrþi… Îi expediam L.
lungi liste de cãrþi, studii, reviste, ºi tot ce gãsea disponibil îmi
trimitea” (p. 91).
Atunci Adrian Marino pãtrunde adevãrul cã, orice ar spune
„pseudo-eseiºtii de duzinã”, „cultura se bazeazã pe acumulare,
conservare, continuitate ºi organizare” ºi cã ar putea scrie o monografie, necesarã, despre Iluminismul românesc, ca unicã ideologie liberalã, opozabilã atât marxismului cât ºi dreptei. Din pãcate, nu ºi fãrã concursul unor delatori ei înºiºi deportaþi, dar de o
penibilã inapetenþã intelectualã,
proiectul a eºuat: „Toatã aceastã, sã-i spunem, «aventurã intelectualã» n-ar fi fost posibilã fãrã
devotamentul, rezistenþa moralã
ºi puterea de sacrificiu a L. A fost,
bineînþeles, imediat reperatã, anchetatã, «reþinutã». Cariera sa
universitarã a fost iremediabil
compromisã. Presiunile au fost
enorme. Cum s-a «descurcat»,
ºtie Dumnezeu. Pot spune, onorabil ºi fãrã compromisuri. Dovadã cã a rãmas o simplã lectorã
pânã la pensionare” (p. 92).
Ideologul raþionalist deþinut
descopere cã „nu poate fi în permanenþã «erou» inflexibil, douãzeci ºi patru de ore fãrã încetare
ºi, mai ales, toatã viaþa”. Într-un
moment de depresie ºi exaltare:
„Am fugit pur ºi simplu din Lãteºti, din D.O. ªtiam cã am fost
«turnat» imediat, cã la Cluj am
fost filat pas cu pas. N-am vãzut

4

decât pe L ºi pe fratele meu, care
pur ºi simplu s-a speriat” (p. 93).
Evadarea are finalul previzibil.
Arestarea, un nou proces ºi o
condamnare la un an de închisoare, unde ajunge ºeful unei brigãzi
de þigani cãrãmidari analfabeþi, ºi,
datoritã unei graþieri venite dupã
trei luni de detenþie, „eliberarea”
ºi readucerea la Lãteºti.
Idila intelectualã îºi consumase resursele, dupã cum putem de-

duce dintr-o menþiune lapidarã:
„Încã o datã, ºi dincolo de orice
sentimentalism ieftin ºi filistin,
conduita L. a fost admirabilã. Sã
zicem cã, pentru ea, evadarea în
balta Dunãrii, vara, era un fel de
vacanþã turistico-sentimentalã.
Cã puteam înota în canalele de
irigaþie din regiune. Cã mediul,
pentru ea, era cu totul «exotic».
Motivaþiile erau însã mult, mult
mai profunde” (p. 93). Sã zicem
cã emoþia naratorului era mult,
mult mai intensã decât vroia sã
dezvãluie, dovedind o pudoare
atât de candidã cum în literatura
românã se mai întâlneºte doar în
lirica lui Eminescu ºi în corespondenþa acestuia cu Veronica Micle.
„Refugiul” de la Cluj, rãmas
pentru totdeauna un „al doilea
domiciliu obligatoriu”, „un mediu
strãin, opac, adesea ostil” în care
nu s-a integrat niciodatã, devine
inteligibil doar prin „mãrturisirea”, „în cel mai pur spirit al adevãrului”: „fãrã ajutorul L. ºi al familiei sale aº fi fost un om pierdut. Am fost, cum se spune «cules de pe drumuri»... familia L. sa purtat cu mine, un strãin total,
pe deasupra ºi dificil, ciufut etc.,
într-un mod admirabil. Era alegerea fiicei lor ºi pãrinþii ei n-au împiedicat-o, în nici un fel, sã-ºi organizeze viaþa aºa cum dorea.
Dimpotrivã...” (p. 101).
Cu oricâtã parcimonie ne sunt
oferite informaþii legate de aceastã relaþie intimã, o iubire „unicã”
în toate sensurile cuvântului, atât
pentru protagoniºti intelectuali
cât ºi pentru literatura românã,
dozajul se dovedeºte savant con-
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trolat, obligând cititorul sã participe la recrearea realitãþii din planul fizic în cel virtual, sublimând
în estetic.
Dramatica idilã schiþatã cu rigoarea stilizãrii brâncuºiene, îºi
gãseºte un deznodãmânt abrupt,
tensionat ºi deschis, în 1963, odatã cu eliberarea: „Când am venit
de la garã, la locuinþa L., din strada E. Grigorescu 72, o maºinã a
Securitãþii mã aºtepta lângã tro-

singur ºi tentaþia de a reconstrui
povestea mai departe este foarte
puternicã. Las, deocamdatã, cititorilor ºansa de a se descoperi
continuând lectura, fiecare fiind,
pânã la urmã, „singur” în felul
sãu.
Construcþie unicã în literatura
românã, ca Jurnalul lui Titu Maiorescu sau Memoriile ºi Agendele literare ale lui Eugen Lovinescu care mizau pe combustia

tuarul din faþã. Ofiþerul s-a uitat,
foarte ostentativ, la ceasul de la
mânã, pentru a-mi semnaliza cã a
înregistrat ora sosirii mele ºi cã
sunt luat, strict, sub control. Ceea
ce s-a ºi întâmplat prin instalarea
unui post fix de observaþie la intrarea Casei copilului, de peste
drum. Am fost filat ani de zile, atât
eu cât ºi L., în oraº, prin maºini ºi
troleibuze… Securitatea intrase
în existenþa cotidianã”. Suntem
la pagina 102 din Viaþa unui om

obiectiv-subiectiv, deschizãtoare de orizonturi ca Istoria literaturii române de la origini pânã
în prezent a lui G. Cãlinescu sau
Istoria civilizaþiei române moderne a lui Eugen Lovinescu,
Viaþa unui om singur este o lecturã care obligã la reflecþie ºi poziþionare culturalã, ideologicã ºi
moralã pe orice intelectual român
de azi, mai ales tânãr. O „carte”
de citit, de recitit!

 GABRIEL COªOVEANU

1. Marino ºi-a dorit, evident,
sã dea cât mai mult din sine, în
inversã proporþionalitate cu cât
îi decupaserã comuniºtii din fiinþã. Trebuia sã procedeze altfel
decât torþionarii sãi, pe toate planurile, dar cum nimeni nu poate
rãmâne pur integral dupã un contact prelungit cu toxinele totalitarismului, în sufletul rezistentului a rãmas o câtime din maladia
suspiciunii ºi o dozã ceva mai
consistentã din mania persecuþiei. În scris, lucurile acestea nu
pot fi efasate, mai ales cã autorul
scrie cu garda jos, nemaifiind interesat de ecourile unei mãrturii
de care s-a detaºat, iremediabil,
fizic. Aºadar, se presupune cã
parcurgem un autoportret compus din linii cunoscute, în speþã,
o radiografiere a societãþii la care
s-a adaptat aricios, având-o,
drept interfaþã, pe soþie, dar ºi
scriere de un gen insolit, cãci rareori am vãzut combinaþii mai ciudate între elemente. Ai zice cã are
un cuantum suprarealist. Premise care conduc, automat, într-un
singur loc devin, la Marino, calea spre adevãrul „sãu”, care este
câteodatã, absolut sfidãtor faþã
de logica noastrã/comunã. Frânturi de replici, momente diverse
ale istoriei recente, chipuri versatile (din motive deseori de neghicit pentru spectatori) sunt
puse cap la cap pentru a fi executate sumar ºi generalizator. ªi nul putem bãnui pe Marino cã ar fi
avut vocaþia retoricã a navigatului a rebours; gândim, însã, cã,
singur, cabinetul de lecturã nu
conferã destul oxigen pentru ca
toate procesele intelective sã se
desfãºoare normal. Distorsionarea, tulburãri mai mici sau mai mari
ale vederii axiologizante, indiferenþa suveranã pentru serii umane sau obiectuale coexistente ne
îndeamnã sã vorbim despre un
„avangardist” în sensul resurselor masive de-a te uimi.
2. Înºiruirea propusã este, în
principiu, inevitabilã. Am putea
sã adãugãm termeni precum originalitate sau forþã ºi am avea
configuraþia idealã a unui învingãtor. În ciuda aerul „rezonabil”
al concatenãrii de faþã, observãm,
la tot pasul, paradoxul instalat în
ligamente. Între singurãtate ºi
singularizare vieþuiesc tot felul
de creaturi dubioase, care secretã toate ingredientele necesare
megalomaniei, printre altele. Cum
afirmam anterior, lumea vazutã
printr-o singurã pereche de ochi
riscã sã-ºi piardã din contururi ºi,
ca atare, sã sãrãceascã sau sã se
deformeze. Alergia la oportunism,
apoi, sigur cã ne implicã sinceritatea, cea mai „imprudentã” însuºire umanã. ªi aici sesizãm cum
Marino a reuºit sã fie atât de imprudent, încât ºi cei care l-au cunoscut ºi preþuit au anumite dificultãþi în a motiva atitudini în raport cu denigratorii lui. Iar spiritul, pentru a închide seria, n-are
numaidecât nevoie de o sinceritate spre exterior, el devine (sau,
mai bine zis, se simte) liber faþã
de datele interioare, care transpar sau nu publicului. Prin urmare relaþia expusã constituie mai
degrabã o pistã pentru pericole
decât „aºezarea” cuminte a unui
traseu exemplar. ªi alþi autori ar fi
afiliabili valorilor care reies din

enumerare, dar felul în care a manageriat Adrian Marino traseele
dintre statura termenilor s-a dovedit îngrijorãtor (în sensul cã ia atras reputaþia de nefrecventabil), deºi poate produce, la orice
orã, ºi o puternicã admiraþie.
3. Cred cã Marino a pus cam
egalã energie în ridicarea la altitudinea conceptualã ºi în lupta
de gherilã cu reprezentanþii culturii numite, de el, „rapsodicã”.
Campaniile sale publicistice erau
orientate, fãrã greº, împotriva
publicisticii. Dacã, însã, polemiºti
sau reactivi diverºi mai avem,
anvergura teoreticã a lui Marino
îl plaseazã într-o companie ilustrã. Cel care a imaginat o viaþã a
ideilor, le-a înscris în destine unice ºi, iubindu-le pe toate, nu le-a
pãrãsit niciodatã, a fost înzestrat
special pentru asta. La alþii se
vede supãrãtor cum setea de actulitate marginalizeazã conceptualul, pânã la a-l socoti un element conturnant. Poporul, repudiind teoria, zice „practica te
omoarã”, chit cã, oricât de vioi ai
fi în atacul la baionetã, fãrã o scrutare a frontului de pe un promontoriu nu-þi prea îþi este util arsenalul de „practician”. În accepþiunea poporalã, am avea un animal ofensiv cu mordanþa tigrului
ºi cu acuitate vizualã de cârtiþã.
ªi aici încape un soi de paradox,
recognoscibil în distanþa considerabilã care separã activitatea
producãtoare de tip abstract –
orizont al comprehensiunii, al toleranþei tipologice ºi istorice – de
entropia frontului literar dintr-un
cronotop dat. Fervoarea lui Marino, om nãscut sub zodia patetismului, apt pentru tragism, aºadar, face mezalianþã cu resentimentarismul. Unii ar putea vorbi,
desigur, despre complementaritate, dar mai rar s-au vãzut forþe
centrifuge de asemenea anvergurã locuind în acelaºi om. De aceea cred cã încercarea lor de a coabita, soldatã cu un eºec în ordinea instituirii personalitãþii, a dus
ºi la dizarmonia de fond propusã în Viaþa unui om singur, dizarmonie în sensul cã gradul de
instructivitate al cãrþii trebuie explictat ºi comentat îndelung pentru un tânãr, sã spunem, care nu
are cum pricepe din prima cã

işcarea ideilor

Marino „avangardistul”
exemplaritatea poate merge mânã
în mânã cu acþiuni din sfera reprobabilului. Pe scurt, regulile
intelectuale stabilite de Marino
se completeazã cu numeroase
excepþii, încât devine dificultuoasã reperarea impulsului prim, care
rãmâne, totuºi, cel teoretizant, în
sens larg gadamerian.
4. Marino va rezista ca reper
inconfundabil, cel puþin când cineva va încerca sã ierarhizeze
profiluri de luptãtori, de minþi altitudinale, de exclusiviºti sau de
cãlãtori. El s-ar bucura de o poziþie fruntaºã la toate aceste categorii. La capitolul vigoare, iarãºi,
strãluceºte, ºi creeazã emulaþia
atât de necesarã într-o culturã
cam fãrã continuitãþi. În aceastã
direcþie, spiritul neopaºoptist ºia aflat cea mai demnã reîncarnare. Pentru cei care l-au cunoscut,
posibilitatea stãruirii pe-o idee
sau a reamintirii periodice a limanului dezbaterii era uluitoare. El
rãmâne ºi ca promotorul unor
proiecte urieºeºti, de suflu romantic, ºi ni-l puteam imagina dictând puncte din Proclamaþia de
la Islaz. De aceea credem cã nu
se înºalã un cercetãtor de talia
lui Catherine Durandin când spune cã, pentru români, revoluþia de
1848 nu s-a încheiat. În plus,
Adrian Marino a ilustrat bine tensiunea formulãrii, n-a pierdut niciodatã, pe traseul argumentãrii,
vreun element anunþat ºi nici nu
a eseizat de dragul nimeririi efectului. Chiar a încercat sã evite cele
boli care fac încã ravagii la noi,
unde calofilia se simte foarte bine,
iar autorului i se repreºeazã absenþa talentului. Dar la sãnãtatea
ideilor lui liberale ºi democratice
– dincolo de puseul anatemizant
iscat umoral – se gândesc aceºti
pescuitori în ape tulburi care sunt
colecþionarii de sintagme memorabile? ªi la urma urmei, reþinem
aspectul esenþial, reconfortant,
cã un om lovit, frustrat, furat,
poate renaºte prin culturã, poate
crede în deitãþile ce patroneazã
conceptele, chiar dacã asta l-a
costat singurãtatea. „Izolarea” sa
e mai creditabilã ºi mai scuzabilã,
în fond, decât puterea de adaptare a multor voci autoritare azi
în domeniu.
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 ION BOGDAN LEFTER

„dualitatea” unei
personalitãþi extraordinare
„Valurile” pe care le-a stîrnit la
apariþie Viaþa unui om singur,
cartea de memorii a lui Adrian
Marino, confirmã importanþa autorului în cultura românã ºi impactul unei personalitãþi energice, „incomode”. Aspectul ºtiinþific al operei sale, miza pe erudiþie
ºi pe construcþia amplã, de tip
„sintezã”, caracteristici – de obicei – ale savanþilor discreþi, invizibili mediatic, absenþi din bãtãliile scenei literar-artistice, concentraþi asupra studiilor lor de
mare cuprindere, care-i absorb cu
totul, s-au combinat în cazul lui
Marino cu un temperament… invers: bãtãios, orgolios, iute inflamabil, curajos, mereu gata sã intre în focul disputelor pentru a
promova ºi apãra ideile în care
credea. Savant pe de o parte,
polemist de cealaltã, a fost cu
adevãrat o „prezenþã” în cele patru decenii de activitate publicã
de dupã eliberarea din detenþia
politicã (nu mai pun la socotealã
ºi anii de început, de la debutul
în presa culturalã, în 1939, ºi pînã
la instaurarea regimului comunist,
cînd nu mai poate publica ºi e
arestat 8 ani, apoi deportat în Bãrãgan alþi 6; era atunci doar un
tînãr la primii lui paºi critici ºi academici, încã puþin cunoscut). Paradoxal, pentru a-ºi putea afirma
programul intelectual, l-a… încãlcat: ºi-a însoþit marile construcþii, marile sinteze cu articole virulente împotriva fragmentarismului impresionist; a fost anti-publicist prin publicisticã, în articole care condamnau articleria curentã; a susþinut sus ºi tare cã el
nu face în scrisul sãu „literaturã”, în sensul de „literaturã criticã”, de „criticã artistã”, anatemizînd modelele autohtone ºi internaþionale în materie, dar exprimarea atît de vehementã a unor idei,
a unor opþiuni ideologice, a – în
fond – unei subiectivitãþi marcate, a unui ego al trãirilor intense
nu e în sine „literarã”, nu face dintotdeauna substanþa autenticã,
profundã, ireductibilã a creaþiei,
adicã – în ultimã instanþã – a literaturii (fãrã ghilimele)?
Expresie pasionantã a unei atitudini pasionate, memoriile refac
– aºadar – coerenþa unei personalitãþi extraordinare în „dualitatea” ei. Cele douã fire se împletesc în Viaþa unui om singur mai

strîns ca oricînd: pledoaria antipublicisticã, anti-literarã, împotriva frivolitãþii culturii autohtone,
împotriva tuturor formelor de iraþionalism, naþionalism ºi izolaþionism, e dezvoltatã cu amplitudine de „proiect de viaþã”, de „sens
al unei existenþe”, cu o ardenþã
absolut formidabilã. Sînt în totalã eroare comentatorii care atrag
atenþia asupra unor pãcate de
stil, asupra repetitivitãþii autorului, asupra altor forme de redundanþã: ele sînt aici figuri ale patosului, sporesc tensiunea mãrturisirii ºi ridicã foarte sus cota „literaritãþii” textului. Adrian Marino detesta retoricile „înflorite”,
dar gama omologatã a stilisticilor seducãtoare e – se ºtie – mult
mai largã, incluzînd ºi zonele aspre, directe, anticalofile în care se
proclama la el acasã. De altfel,
unul dintre criteriile decisive ale
scrierilor non-fictive, între care
memorialistica ºi notaþiile zilnice
(ºi acestea din urmã practicate de
autorul nostru, în varianta „de
cãlãtorie”), este – se ºtie – intensitatea autenticitãþii sau a „efectului de autenticitate”. Or, Marino e în atare privinþã un campion,
cãrþile sale de gen, atît jurnalele,
cît ºi amintirile consemnînd alert
traseele parcurse în imediat, în
strãinãtate, respectiv de-a lungul
vieþii, cu o acuitate impresionantã ºi cu – de altfel – o multitudine
de amãnunte care coloreazã bogat relatãrile, deloc aride.
Cum va fi arãtat prima versiune, mult mai întinsã, a Vieþii unui
om singur, redactatã în 1993-1994
ºi care oprea evocarea la anul
1989? Chiar: oare s-a pãstrat ºi
ea sau va fi fost distrusã?... Autorul a considerat acel text „prea
insistent ºi anecdotic” (cf.
Preambulului la versiunea publicatã, datînd din 1999, apãrutã la
Editura Polirom, 2010, p. 7); ca ºi,
în maniera sa aproape masochistã: „prea explicativ ºi descriptiv”,
„prea redundant”, „plin de sinceritãþi ºi naivitãþi, adesea penibile, extrem de confesiv ºi resentimentar” (Ibid.). Oare?! Pare lucru cert cã versiunea iniþialã a
memoriilor era foarte „picantã”…
Oricum, „anecdotismul” nu lipseºte nici din varianta a doua; e
– doar – integrat în demonstraþia

generalã, în „autobiografia culturalã ºi ideologicã” (aºa cum îºi
descrie Marino cartea – p. 11,
496). Paginile mustesc de reconstituiri de situaþii, portrete, detalii de tot felul. Cum altfel, cînd e
vorba despre memorialisticã, despre recapitularea unei vieþi?!
Ideologia autorului se sprijinã
inevitabil pe concretul existenþei.
Douã cuvinte ºi despre „singurãtatea” invocatã în titlul amintirilor ºi în multe alte articole ºi
mãrturii ale lui Adrian Marino. Pe
cît e de adevãrat cã savantul polemist aºa s-a simþit, „altfel” decît mediile pe care le-a strãbãtut
(cf. Viaþa…, p. 8), pe atît de reale
rãmîn ºi solidaritatea ºi preþuirea
de care s-a bucurat. Cãrþile sale
au fost intens citite, comentate,
citate, devenind titluri de bibliografie obligatorie în mai multe
domenii. Iar omul a avut întotdeauna cercuri de apropiaþi faþã
de care s-a simþit consonant ideatic ºi etic. Temperament dificil, de
unii s-a despãrþit, dar, alãturi de
cîþiva prieteni constanþi, ºi-a
apropiat mereu alþi colegi. Ajuns
la senectute, în anii 1980-1990 ºi
pînã la sfîrºit, apoi la acest început de postumitate, un numãr
semnificativ de intelectuali de vîrf
ai generaþiilor mai tinere l-au recunoscut ca reper, declarîndu-ºi
afinitãþile cu linia sa raþionalistã
ºi constructivã, esenþialmente liberalã. Pe de altã parte, ºtiu din
experienþã proprie cã severitatea
figurii lui publice avea ºi reversul privat al unei profunde cãlduri umane. Portret – aºadar – mai
complex decît au crezut mulþi, rãmaºi la imaginea „solitarului orgolios” pe care ºi-o afirmase el
însuºi. Poate cã ar trebui pus un
accent mai apãsat pe al doilea
termen al sintagmei, de unde ºi-a
alimentat constant psihologia
unicitãþii într-un mediu cultural
presupus ostil. De fapt, cel puþin
în deceniile de dupã detenþie,
marele orgolios care a fost Adrian Marino a trãit mai puþin însingurat decît se va simþit cãtre final. Sau – altã posibilitate – va fi
fost un psiholog atît de subtil încît sã lase în urmã atare viziune a
solitudinii absolute tocmai pentru a stimula demonstraþiile contrare, confirmãri ale mizelor sale
ideologice?!...

Fotografiile de familie aparþin doamnei
Lidia Bote-Marino, cãreia îi mulþumim pentru
acordul publicãrii în revista „Mozaicul”.
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 PAUL ARETZU

Aºteptate cu interes, þinute
sub obroc cinci ani de la dispariþia autorului, memoriile lui Adrian Marino, un om aparte, cu un
trecut încãrcat, reprezintã, cu siguranþã, un eveniment editorial.
Viaþa unui om singur (Ed. Polirom, Iaºi, 2010) a cunoscut douã
redactãri: prima, foarte dezvoltatã, datând din 1993, bazatã mai
ales pe relatarea de evenimente,
cea de-a doua, rescrisã în 1999,
doritã o autobiografie pur intelectualã, ideologicã ºi culturalã, devenitã forma definitivã.
Singurãtatea evocatã este
una, mai ales, a singularitãþii, autorul recunoscându-ºi dificultatea de a comunica ºi incompatibilitãþi de gândire cu ceilalþi. El
enumerã condiþiile pe care se cuvine sã le îndeplineascã un asemenea demers, care trebuie sã fie
autentic, unitar, esenþial, obiectiv, sã pãstreze un echilibru, sã
fie sincer. Aceasta, în ciuda faptului cã „nu m-am «plãcut» niciodatã”. Scopurile sunt ºi ele
enunþate: autocunoaºtere, folosirea sinceritãþii pentru a afla cauzele inadaptabilitãþii ºi izolãrii,
latura documentarã. „De altfel, la
«bãtrâneþe», poþi spune orice. Sãþi îngãdui toate libertãþile” (p. 10).
Fiind predestinatã postumitãþii,
aceastã carte se cuvine sã fie
golitã de vanitãþile de autor. Nu
întâmplãrile personale vor forma
obiectul memoriilor, ci paradigma
unei vieþi intelectuale, culturale ºi ideologice, o existenþã demonstrativã pentru o perioadã
din istoria societãþii româneºti.
Mãrturisirile de tip apofatic continuã: „sunt un om fãrã amintiri
frumoase”. Dominat de mizantropie, interiorizând ºi cântãrind totul, gânditorul nu-ºi reprimã reacþiile umorale. Cu un amestec de
ostentaþie ºi de prezumþie susþine: „Tot ce am învãþat pe parcurs
am învãþat singur”. Se simte altfel decât ceilalþi, ceea ce constituie ºi un avantaj, ºi un impediment. Mentalitatea frivolã a românilor îl face când insurgent,
când nihilist, când îngrijorat. Ca
repere metodologice îºi propune
seriozitate, exactitate, punctualitate, francheþe, ceea ce indicã un
spirit reparator. Dar, ca un pidosnic, deºi se declarã un pacifist,
reprobând polemicile inutile, este
de acord cu legea talionului, respingând iertarea creºtinã.
Primul capitol, Preambul, este
important pentru cã în el sunt
precizate principii care se regãsesc în viaþa ºi în opera sa. Recunoaºte asumarea unei atitudini
sceptice care sã îl ajute sã depãºeascã situaþiile potrivnice. Dar
este conºtient de firea sa instabilã: „Temperamentul meu este,
din nefericire, un amestec oscilant de stoicism ºi criticism, de
resemnare ºi revoltã” (p. 19). Cartea, moralistã în esenþa ei, are un
mesaj confesiv, subiectiv, ºi altul
autoanalitic, de cunoaºtere. Autorul recunoaºte cã cercetarea sa
este focalizatã/ concentratã întro singurã direcþie, cu scopul de a
o explora cât mai competent. Se
bazeazã pe deviza reuºitei prin
sine însuºi, capabilã sã depãºeascã ostilitatea mediului politic.
ªansa românilor este cea culturalã, adicã a responsabilitãþii personale.

În amintirile despre copilãrie,
se defineºte ca un inadaptat, un
rebel, cu un comportament necenzurat. În familie, relaþiile sunt
reci, alienante, pãrinþii fiind lipsiþi de afecþiune. Doi ani petrecuþi la o mãtuºã, la Botoºani, i se
par plini de luminã. I se impune
sã urmeze Liceul Militar din Iaºi,
„a fost, efectiv, prima închisoare
a vieþii mele”, de unde, dupã trei
ani chinuitori, se mutã la Liceul
ªincai din Bucureºti. Îºi recunoaºte lipsa totalã a convingerilor religioase, rãmânând un ateu
toatã viaþa. Este intransigent ºi
vehement, calificându-ºi necruþãtor colegii. Idiosincraziile sale
sunt multiple, uneori psihanalizabile. În perioada rãzboiului, se
declarã filoenglez, dezavuând legionarismul ºi nazismul. Este oripilat de violenþele ºi crimele anilor ‘40. Mizantropia sa se accentueazã. Antipatizeazã ºi detestã
cea mai mare parte a colegilor ºi a
profesorilor, þinând minte, zeci de
ani, dupã aceea, litigii minore ºi
ofense. Îºi face singur un program de lecturi, dorindu-ºi însuºirea unei culturi solide ºi organizate. Autorii preferaþi: raþionaliºti, iluminiºti. Atras de rigoare
ºi reflecþie, recunoaºte: „Lirismul,
poezia, emoþiile expansive nu-mi
pot spune nimic esenþial” (p. 38).
Muþenia lui Blaga pare a fi, în
cazul lui Adrian Marino, deficitul
de comunicare. Un introvertit, un
izolat, „simþeam, mai ales, nevoia
acutã de a organiza, sistematiza,
acumula cunoºtinþe cât mai bine
ordonate ºi structurate” (p. 41).
Pedanteria sa pretimpurie se concretizeazã în zeci de caiete cu liste bibliografice ori cu selecþii de
citate. Veºnic surescitat, refuzând
orice conexiune, adolescentul îºi
propune sã rãmânã inflexibil, sã
nu aibã nicio obedienþã spiritualã faþã de nimeni: „Dreptul de a
avea o opinie personalã, independentã, despre oricine ºi în orice
problemã, mi se pãrea fundamental ºi indiscutabil” (p. 48).
Admirator al lui George Cãlinescu, debutând la revista acestuia, „Jurnalul literar”, devine
pentru o vreme asistentul celebrului literat. Schimbãrile politice de dupã rãzboi ºi compromisurile ºocante pe care le face
maestrul, transformat fãrã scrupule în colaboraþionist al comuniºtilor, produce o despãrþire
grabnicã. Diferenþele privesc ºi
metoda critico-literarã, Adrian
Marino respingând impresionismul. O verticalitate – uneori rigiditate – îl va despãrþi de aproape
întreaga culturã românã, pe care
o va socoti eclecticã, inconsecventã, concesivã.
Nereuºind sã se adapteze,
memorialistul dezavueazã conjunctura istoricã în care a nimerit: „Am parcurs o epocã pe care
n-aº fi dorit s-o trãiesc niciodatã.
Oribilã, haoticã, detestabilã” (p.
56). Moralist vehement, necruþãtor, se simte mereu à rebours faþã
de realitate. El seamãnã cu personajele camilpetresciene, având
principii sfinte, într-o societate
disolutã. Opþiunea sa politicã,
pur ideologicã, presupune democraþie, liberalism, antitotalitarism, plasându-se în afara vreunei adeziuni partinice. Ea este
numai un model. Încãlcându-ºi

preceptele, scriitorul devine totuºi militant într-o grupare politicã. Arestat, în 1948, cunoaºte
imaginea unei Românii a gulagului, falsificatã, amãgitã, amorfã,
tragicã. Deþinuþii, cei mai mulþi cu
o gândire pragmaticã ºi cu atitudini limitate, nu se puteau ridica
la o gândire conceptualã, pentru
a conºtientiza cauze ºi soluþii istorice. Întâlneºte însã ºi oameni
lucizi. Pentru a depãºi atrocitãþile ºi umilinþele închisorii, Marino
o derealiza, minimalizând-o, considerând-o ironic o glumã proastã. Aproape cinic, recunoaºte: „În
puºcãrie am constatat, […] cã
omul nu este o fiinþã frumoasã.
[…] Nimeni nu rezistã la aceastã
probã de foc a smulgerii mãºtilor
ºi a demascãrii tuturor simulãrilor.” (p. 72). Dintre scriitorii întâlniþi în diferite închisori, Radu Cioculescu, Nichifor Crainic, Mircea
Vulcãnescu, dramaturgul Valjan,
Ovidiu Cotruº. Autorului îi repugnã literaturizarea detenþiei, este
iritat de literatura de sertar, de
documentarele de televiziune
gen Memorialul durerii, de Memorialul de la Sighet, pe care le
considerã denaturãri, patetisme,
exaltãri, înfrumuseþãri.
Un moment deosebit de dificil

i se pare memorialistului deportarea în Bãrãgan, timp de ºapte
ani, între 1957 ºi 1963, de fapt o
prelungire a celor ºapte ani de
detenþie. „Ieºisem parcã din «istorie», proiectat într-un spaþiu
abstract, supratemporal”. Îl afecteazã singurãtatea, dar citeºte
aproape tot timpul. Viaþa ruralã,
cu care nu era obiºnuit, rapacitatea ºi primitivitatea þãranilor din
satele din jur îl deprimã. Fiºeazã
cãrþi, þine corespondenþã. Imprudent, inexplicabil, evadeazã din
domiciliul obligatoriu, este
prins ºi condamnat la un an de
drept civil, din care face efectiv
trei luni. Se reîntoarce în Bãrãgan,
la Lãteºti. În 1963, i se suspendã
pedeapsa. Dupã paisprezece ani
de lipsire de libertate, urmãrile nu
sunt fizice sau sentimentale, spune scriitorul, ci ideologice. De
aceea, el nu are resentimente, ci
decepþii. Aflat din nou în libertate, într-o altã þarã decât cea pe
care o lãsase, este preocupat de
gãsirea soluþiilor pentru schimbarea unei Românii anacronice,
lipsite de luciditate, incapabile sã
se ridice la nivelul conceptelor pe
care le gândea. Regenerarea societãþii pentru care fãcuse atâþia
ani de detenþie, de umilinþe, avea

işcarea ideilor

suferinþele unui mizantrop

nevoie de un nou entuziasm, de
idealuri raþionale: iluminism –
paºoptism – democratic – european.
Se stabileºte într-un Cluj care
îi rãmâne însã mereu ostil, strãin,
deºi familia soþiei sale, Lidia Bote,
îl înconjoarã cu multã afecþiune,
aºa cum nu o fãcuse niciodatã
propria sa familie. Sistematic,
Adrian Marino pare a se afla întro polemicã opozitivã cu Lucian
Blaga, susþinând demitizarea
gândirii, denudarea ideilor, comprehensivitatea lumii, pozitivitate iluministã, coerenþa unui program existenþial/social. În marele
oraº, este supus unor veºnice
umilinþe, nu e angajat nicãieri,
este tratat ca un alogen, ca un
indezirabil. Primeºte, ca o recunoaºtere a meritelor sale, Premiul
Herder. Însã, prin modul sãu de a
fi, intrã în conflict cu aproape toatã lumea: „Rãmâneam un etern
strãin, izolat ºi inadaptabil”. Îºi
asumã cu mândrie, statutul perpetuu de liber-profesionist. Va
trãi numai din scris. Continuã cu
obstinaþie sã îºi personalizeze
existenþa. Refuzã sã-ºi creeze
punþi cãtre cei din jur, tratându-i,
cel mai adesea, cu dispreþ ºi aroganþã, judecându-i strict în func-
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þie de relaþiile interpersonale.
Deºi se pretinde a fi un stoic, are
reacþii vehemente la atitudinile
celorlalþi. Acuzã duplicitatea, servitutea faþã de regimul totalitar.
Este iritat de nomenclatura culturalã, plinã de vulgaritate, arogantã, ignarã. Adoptã ca formã
de protest starea de autoizolare,
de solitudine, care însã este profitabilã elaborãrii studiilor sale.
Uneori, judecãþile sale drastice la
adresa congenerilor sunt arbitrare ºi resentimentare, sau se bazeazã pe alte criterii decât cele
axiologice: „Regret, dar nu pot
«ierta» pe cei ce mi-au fãcut rãu,
deºi admit cã, în timp, loviturile
ºi nedreptãþile îºi pierd mult, foarte mult, din acuitatea lor.” (p. 118).
Numeroasele nume incriminate,
aparþinând scriitorilor ºi politicienilor contemporani, fac, desigur,
deliciul amatorilor de bârfe ºi de
anecdote.
Autorul mãrturiseºte cã nu
mai are sentimente faþã de cãrþile
scrise, cã nu le mai iubeºte. Fãcând inventarul lor, le comenteazã cu obiectivitate, contextualizându-le ºi justificându-ºi metoda criticã folositã, neutilizatã în
literatura românã pânã la acea
datã ºi, de aceea, primitã cu circumspecþie: „Treptat, treptat îmi
dãdeam tot mai bine seama cã,
de fapt, repetam involuntar –
pãstrând toate proporþiile – un
moment anterior al culturii române: cel «paºoptist», când totul
trebuia luat ºi construit de la început ºi pus pe noi baze” (p. 133).
Autorul îºi dã seama cu amãrãciune cã proiectul sãu, de criticã
a ideilor, de care deja a început
sã se înstrãineze, socotindu-l o
etapã depãºitã, nu a fost înþeles
ºi nici preluat de ceilalþi analiºti.
În 1968, este reabilitat civic ºi
poate, astfel, sã cãlãtoreascã în
strãinãtate. Modul în care este
alcãtuitã societatea occidentalã,
economia de consum îl fascineazã. Cãlãtoriile sale au ºi o importantã funcþie culturalã, esteticã.
Crede cã ameliorarea relaþiilor externe poate contribui la intensificarea exportului de culturã. Adrian Marino a avut contacte cu
numeroase personalitãþi: Jean
Starobinski, Roland Barthes,
Jean Rousset, R. Escarpit, I. J.
Domenach, Jean d’Ormesson,
René Wellek etc., fãcând o muncã de diplomaþie culturalã. Demonul polemic ºi al poziþiei intransigente i-a provocat prejudicii ºi în
unele dintre aceste cazuri. ªi-a
dat seama, cu iritare, ºi de prejudecãþile cu care sunt tratate culturile mici. Relaþiile externe presupuneau ºi legãturile cu exilul
ºi emigraþia româneascã, zonã
care i-a lãsat memorialistului un
gust amar. Se reproºeazã diasporei lipsa de coeziune, neîncetatele controverse ºi calomnii, lipsa
de solidaritate, lipsa de realism.
Sunt evocaþi Mircea Eliade, E. M.
Cioran, Al. Ciorãnescu, D. Þepeneag, Pavel Chihaia, Toma Pavel,
Virgil Nemoianu, Bujor Nedelcovici, Ion Negoiþescu, Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul
Goma ºi alþii. Se fac observaþii
foarte personale, schiþe de portrete, judecãþi de valoare, concluzii.
Dupã ce-ºi proiecteazã contribuþia sa la literatura românã, îºi prezintã ºi face istoria cãrþilor ºi studiilor publicate în strãinãtate.
Cartea îi prilejuieºte autorului
evaluãri, procese de conºtiinþã.
De fapt, aceasta este una dintre
menirile ei. Pe de altã parte, se
desprinde din ea, ca din oricare
astfel de scrieri, un înþeles ele-
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giac, inclus în drama oricãrei existenþe, în sentimentul zãdãrniciei,
în constrângerile fatale ale istoriei. Asupra memorialistului planeazã suspiciunea cã i s-a dat
voie sã cãlãtoreascã mult în afara þãrii, într-o perioadã de asprimi
comuniste. Culisele pe care textul le dezvãluie dovedesc infernalitatea statului poliþienesc.
Scriitorul însã îºi susþine inocenþa ºi bunele intenþii: „Am fost ºi
am rãmas mereu «un om liber».
Am acþionat sau am încercat sã
acþionez, în «sens liberal», cât
mai mult posibil. Nu datorez regimului comunist nimic” (p. 254).
Momentul decembrie 1989 îi
dã speranþe, pãrând a-i justifica
toate sacrificiile ºi umilinþele trãite în regimul totalitar. Îºi repudiazã vechile cãrþi, considerând cã-l
reprezintã cu adevãrat numai cãrþile publicate ulterior. Ceea ce a
urmat în istoria României a decepþionat pe toatã lumea. Plin de
entuziasm, se implicã efectiv în
viaþa politicã. Împreunã cu Doina Cornea înfiinþeazã Forumul
Democratic Antitotalitar din
România (1990) ºi participã la
mitingurile din Piaþa Universitãþii. Apele erau încã nedespãrþite,
vremurile erau tulburi, calomniile, dezinformãrile produceau tulburãri. Cãderea comunismului, în
ciuda confuziilor ºi agitaþiilor pe
care le-a produs, i-a dat scriitorului încrederea de a se dedica
integral ideilor culturale, sociale ºi politice, îndeplinindu-ºi, în
fine, vocaþia de ideolog, despãrþindu-se de domeniul literaturii
care îi folosise pânã atunci ca
strategie protectoare. Scriitorul
renunþã ºi la misiunea sa internaþionalã. Credinþa sa era cã România trebuia sã se maturizeze, sãºi recapete demnitatea, sã depãºeascã situaþia umilitoare de colonie culturalã. Susþine o redimensionare a relaþiilor externe
dupã un criteriu de egalitate. Pentru strãinãtate îºi pãstreazã numai interesul turistic. Abandoneazã ºi preocupãrile de comparatism. Recuperând conºtiinþa
propriei independenþe, aruncã
peste bord tot ceea ce-i pare de
prisos, în primul rând vanitãþile:
„Ceva «se stingea», «murea»,
într-adevãr, în mine. Iar eu eram
perfect conºtient de toate cauzele acestei situaþii. Pe cât de stranii ºi neverosimile, pe atât (pentru mine cel puþin) foarte explicabile” (p. 320).
Cãderea presiunilor politice, a
cenzurii i-a intensificat interesul
pentru introspecþii ºi pentru reflecþii clarificatoare. Limpezirea
are loc ºi în plan ideologic, autorul având (prin similaritate) reve-

laþia unei noi resurecþii de tip paºoptist. Spiritul sãu, contaminat
cu doctrina iluministã, cunoaºte
noi avânturi: „Credeam în libertatea spiritului critic, în libertatea
creaþiei pe toate planurile. Voiam
sã mã manifest într-o culturã românã criticã ºi liberã. Cultura este
o întreprindere individualã, nedirijatã, nebirocratizatã, neîncadratã
oficial.” (p. 330). Polemist autentic, temperamental, Adrian Marino atacã aproape continuu, la
toate nivelurile, prin tot felul de
mijloace, directe sau subtile,
uneori cu riscul de a se contrazice, exprimând dezacorduri, frustrãri, invidii, idiosincrazii, poliþe
de plãtit. Judecãþile sunt categorice, recurgând la contestãri, persiflãri, invective. Argumentele
care sã-l îndreptãþeascã sunt propriile suferinþe, anii de deprivãri
pe care i-a suportat cu stoicism,
lipsurile materiale de care se plânge uneori, lipsa de reacþii la cãrþile sale, antipatia, impresia cã e
ignorat pe nedrept etc. Dintre adversari, ªtefan Aug. Doinaº, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleºu, Horia Roman Patapievici etc.
În ansamblul ei, cartea urmãreºte cu atenþie istoria unei deveniri, a unei vocaþii, parcurgând
mai multe etape, de clarificare ºi
de identificare. Obligat sã facã o
serie de concesii metodologice,
în perioada comunistã, dupã
1989, odatã cu recãpãtarea libertãþii de decizii, se hotãrãºte sã
epureze de orice ingerinþe calitatea sa de ideolog, de critic de idei:
„ªi atunci mi-am dat seama cã
«lupta» mea nu poate fi decât
una ideologicã. Mai precis: o luptã de idei, dar într-o þarã ºi întrun mediu politicianist unde nimeni nu avea, de fapt, asemenea
preocupãri” (p. 344). Îngrijorat de
situaþia actualã a României, ca un
ideolog, de aceastã datã, analizeazã ºi dã soluþii fundamentate,
teoretice. În ciuda structurii prolixe a textului, a numeroaselor reluãri, supãrãtoare, autorul rãmâne un om al rectitudinii, al onestitãþii, al obsesiei metodologice,
al unei asumãri mesianice. Evaluându-ºi suferinþele ºi sacrificiile cu motivaþie politicã, rezultatul este dezamãgitor: „Un eºec ºi
un «faliment» total. O agitaþie ºi
suferinþã inutile. […] De unde,
mai mult chiar, distanþare ºi decepþie, un dezgust total de politicã” (p. 364). Drept urmare, el se
retrage în bibliotecã, un fel de mãnãstire laicã, asumându-ºi o impasibilitate teoreticã. Înþelege cã
libertatea nu se poate obþine
niciodatã, nici nu poate fi definitã, ci numai libertãþi mici, punctuale. Cu detaºarea necesarã, se
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percepe pe sine ca pe un caz. Înþelege, de asemenea, cã nu existã
simbiozã între culturã ºi politicã,
ci disjuncþie, întotdeauna opþiune. Omul politic este intolerant
cu scriitorul. Tenebroasa revoluþie din 1989 îl conduce cãtre un
paradox elocvent: „comunismul,
în România, a supravieþuit în forme democratice” (p. 368). Astfel,
comunismul factice din vremea
lui Ceauºescu, în care nimeni nu
credea, s-a implementat. Scanând
situaþia socialã, politicã din România, Adrian Marino face o diagnozã exactã. Multe pagini sunt
dedicate bulversãrilor politice,
precum ºi diverselor aspecte,
uneori groteºti, ale vieþii sociale,
literare. Viaþa politicã oferã,
aproape în toate domeniile, un
spectacol eteroclit, la care se
adaugã bãlãcãreala generalã: „O
minimã purificare eticã va veni
(dacã va veni vreodatã) doar prin
schimbarea mentalitãþii româneºti
ca efect al unui alt tip de societate” (p. 396). Însemnãrile au pe tot
parcursul valoare de documente.
Autorul nu-ºi ascunde, nici de
aceastã datã, resentimentul faþã
de România, „care mi-a luat de
fapt totul ºi nu mi-a dat în schimb

nimic. [..] Este pur si simplu deprimant sã trãieºti într-o þarã subdezvoltatã, prost organizatã,
prost condusã” (p. 412). Pe urmele lui Dumitru Drãghicescu, E.
M. Cioran, mai recent H. R. Patapievici, el crede cã defectele naþionale, pe care le identificã, se
trag de la persistenþa peste timp
a structurilor mentale þãrãneºti,
cã avem o mentalitate de popor
arhaic ºi ne manifestãm ca atare.
Lipsiþi de vocaþia construcþiei,
suntem nihiliºti. Se mai adaugã
sechelele istoriei nefericite ºi mai
ales abrutizarea comunistã. Autorul crede cã a ajuns sã fie un
specialist al singurãtãþii, capabil
sã o trãiascã, sã o suporte ºi sã o
valorifice, „o singurãtate intelectualã ºi moralã profundã, uneori
dureroasã” (p. 443), de fapt, o
ieºire din lume ºi o concentrare
în sine. Singurãtatea conferã libertate. Izolarea este terapia contra societãþii totalitare ºi a oricãror servituþi. În solitudine poate
gãsi România idealã pe care ºi-o
doreºte. Îºi mai face însã timp
pentru a dezavua ingratitudinea
sau indiferenþa criticilor faþã de
scrierile sale. O concluzie finalã
dramaticã este aceea cã, în anumite contexte, ideile pot deveni,
ºi ele, deosebit de periculoase.
Apoi, exerciþiul sinceritãþii se
face cel mai bine în singurãtate.
Ea este ºi o bunã pregãtire pentru primirea morþii.
Cartea lui Adrian Marino, cu
multe informaþii, de mare diversitate, despre sine, despre societate, despre istorie, despre metodã, este, aºa cum ºi-a dorit-o, intelectualã, ideologicã ºi culturalã, e drept cã, deºi temperamentalã polemic, parcã devitalizatã. Autorul urmãreºte o multitudine de þinte, dar o rateazã,
mãcar parþial, pe cea sufletesc
umanã. Este o carte scrisã aproape în întregime sub controlul raþiunii ºi al luciditãþii. Cu siguranþã, prezintã sistematic ºi în detaliu destinul exponenþial al unei
personalitãþi trecute prin infernul
comunist, stãpânite de o mare
voinþã creatoare ºi de o mare determinare de conºtiinþã.

 DORU POP

un „model de model”

cã nu ne convine sã vedem elitele politice dâmboviþene în adevãrata lor expresie securisto-comunistã. Cum ar putea sã ne convinã faptul cã liderii religioºi ºi
spirituali ai unui popor creºtin de
2000 de ani sunt, de fapt, pe statele de platã ale serviciilor de informaþii ºi contrainformaþii?
Dar, dacã Marino face un
portret intelectual al moravurilor
scriitorimii româneºti, din perioada interbelicã, cea comunistã ºi
cea contemporanã, el tãind cu
lama lui Occam prin jegul ºi cloaca literaturii ºi a culturii de la noi,
face acest gest ca pe un efort terapeutic, este, în fond, un medic
oncolog, care extirpã cancerul din
organismul bolnav. Dacã bolnavul îºi reia obiceiurile pãguboase sau dacã nu þine cont de prescripþiile doctorului, el va rãmâne bolnav pentru totdeauna. Bolile (ori bolnavii) culturii române
sunt moraliºtii fãrã moralã, filosofii fãrã cãrþi de filosofie, maeºtrii spirituali preocupaþi numai de
cãpãtuialã materialã, poeþii ºi poetaºtrii inculþi sau semidocþi, veleitarii criticii literare, triadele
semi-mafiote din elitele culturale, pseudo-ºcolile locale, maeºtrii spirituali ºi directorii de conºtiinþe, ei înºiºi, filosofii providenþiali de extracþie politicã, spiritele poetice, care refuzã implicarea politicã, într-un cuvânt un
examen de conºtiinþã (auto-examinarea fiind prezentã constant).
Marino criticã „golãnia” ajunsã
la rang de politicã ºi strategie culturalã – ce vã miraþi, nu vã uitaþi
în jur ce se întâmplã?
Pe de altã parte, ºi acest lucru
a fost prea puþin subliniat, Marino expune marasmul cultural în
care ne aflãm, face portretul neplãcut al unei culturi de “literaþi”,
mulþumiþi cu provicialismul ºi cu
poziþia de sateliþi culturali, care
acceptã imperialismul ideatic al
unor nulitãþi doar pentru cã vin
din Occident, o culturã formatã
din mãrunþi discipoli ai unor curente nãscute în arondismentele
pariziene sau prin diversele universitãþi ori edituri din Vest. Marino, cu autoritatea autorului care
a fost publicat în “dincolo”, priveºte spre România intelectualã
ºi literarã, spre România politicã
ºi artisticã, spre România ideaticã – ºi este dezamãgit, dezgustat
ºi... critic.
„Viaþa...” este, în acest sens, o

criticã a unui proiect cultural
eºuat: România urbanã, modernã, civilizatã, un proiect niciodatã terminat ºi niciodatã terminabil.
2. Mã deranjeazã cei care sunt
ofensaþi de „subiectivitatea”
multora dintre notaþiile lui Marino, la fel cum mã deranjeazã liota
de festivisme organizate în numele lui Marino, de multe ori de
cãtre oameni care l-au ocolit ºi
hulit cât timp era în viaþã. Cei mai
mulþi vorbesc denigrator despre
„Viaþa unui om singur” de parcã
acest jurnal al onestitãþii absolute ar trebui sã fie un studiu ºtiinþific – aceiaºi falºi „critici” care,
atunci când Marino scria studii,
îi reproºau cã este mult prea sec.
Asistãm la o ipocrizie pe care
Marino o pune la stâlpul infamiei.
Pe de altã parte, Marino nu este
sec, este tranºant, nu este inflexibil, ci este nemilos, nemilos de
multe ori cu sine însuºi. Pentru
cã spiritul critic este critic în primul rând cu propria persoanã, cu
propria identitate, cu propriul
destin ºi cu propriile realizãri.
Marino nu este nedrept, este sincer în totalitate, un exerciþiu pe
care noi ca societate ar trebui sã
îl facem mai des!
Marino a fost „altfel” decât
ceilalþi contemporani, a fost atipic prin tot ceea ce fãcea, scria
sau gândea. Consecinþa „deosebirii” este lipsa de puncte comune cu ceilalþi. Gãºtile pseudo-intelectuale l-au izolat? De fapt nu
au reuºit decât sã evidenþieze ºi
mai mult diferenþele de talie culturalã ºi profesionalã. Falºii lideri
de opinie l-au jignit? Nu au fãcut
decât sã îºi arate propriile defecte ºi neputinþe. Coteriile locale
sau clicile bucureºtene l-au izolat, Marino ºi-a asumat ºi a plãtit
ca un mare Senior preþul întreg al
libertãþii ºi al refuzului de a se înrola – de fapt cartea se putea chema „Viaþa unui om liber”, pentru
cã, aºa cum mi-a spus-o în repetate rânduri, lucrul de care se
mândrea cel mai mult era faptul
cã a reuºit sã îºi pãstreze statutul
de „liber profesionist” într-o epocã a înregimentãrilor.
De aceea, singurãtatea nu este
decât consecinþa asumãrii responsabile a libertãþii, pentru Marino turma, spiritul de gaºcã fiind
forme de captivitate a spiritului.
Adevãrul înainte de toate, formu-

la aceasta preluatã de la stoici,
înseamnã pentru Marino constanþã cu tine însuþi, consecvenþã ideaticã ºi moralã. El refuzã falsitatea apocrifã ºi denunþã de
multe ori acele “minciuni frumoase” pe care alþi autori de jurnale
le-au concoctat.
Pentru mine, aceasta este cartea “cea mai liberã” dintre toate
cãrþile pe care le-a scris, pentru
cã spune adevãrul crud ºi ne-fardat despre cele mai importante
figuri din cultura românã, poluatã de o viaþã literarã (profund mioriticã) plinã de bârfe, megalomanie ºi imbecilitate.
3. Mulþi au etichetat notaþiile
lui Adrian Marino drept „ranchiunoase” sau rãuvoitoare, deºi
acestea au fost fãcute cu luciditate ºi cu responsabilitate. Marino, de fapt, îºi exercitã dreptul
sãu fundamental de om liber, acela de a vorbi liber, de a se exprima
liber (în pofida neplãcerilor pe
care le-ar putea cauza grupurilor
de interese culturale de la noi).
Faptul cã ceea ce spune “deranjeazã” poate fi acceptat, dar indiferent cum ar fi de „ofensaþi” cei
despre care vorbeºte, acestea
sunt opiniile sale, ele trebuie nu
doar acceptate ºi comentate „publicistic” ºi jurnalistic – ele ar trebui discutate, problematizate, nu
pentru cã vin din partea unui important om de culturã, ci pentru
cã vin din partea unui intelectual
adevãrat. Pentru Marino modus
credendi este modus vivendi, ca
un mizantrop autentic, el expune
lichelismul, cabotinismul, parvenitismul ºi slugãrnicia – cei care
se “simt” vizaþi de spiritul sãu
critic nu fac decât sã îºi recunoascã defectele.
Marino propune un mod de
viaþã, un mod de a fi în culturã
prin care “valorile teoretice” devin expresii subiective. El este
(refuz trecutul, pentru cã tocmai
prezentul ºi viitorul sunt importante în acest context) o manifestare a teoriilor pe care le-a cultivat toatã viaþa. Marino a trãit (ºi
trãieºte în continuare prin spiritul sãu) aºa cum a gândit. Dacã
pentru unii gândirea sa poate
pãrea “rãuvoitoare” sau “nedreaptã”, acesta este un fapt secundar.
De-mistificarea la care recurge Marino este o formã de demitizare beneficã, iar refuzul fal-

sificãrii ºi al falsitãþii trebuie perceput ca un efort ideatic ºi nu ca
un gest personal, uman. Cartea
nu este altceva decât un manual
de scepticism, un praxis cultural
al criticismului, fundamental întemeiat în valorile teoretice ce
decurg din filosofiile libertãþii –
libertatea de opinie fiind esenþialã.
O libertate de expresie scump
plãtitã, dupã cum constatã chiar
Marino, prin conspiraþia tãcerii
aºezatã ca o barierã în calea ideilor pe care le susþinea. Cine a
avut (ºi are de pierdut)? Nu clicile culturale, nu pseudo-elitele literare sau coteriile politice, ci
comunitatea noastrã în ansamblul ei.
4. Pentru mine, Adrian Marino este (a fost ºi va rãmâne) un
MODEL. Poate unul dintre puþinele modele autentice de civism,
culturã, liberalism ºi autenticitate. Prin model înþeleg ºi un „model de model”, un exemplu nonnormativ, împotriva liderilor de
tip „guru”, care prescriu ºi dicteazã. Marino a refuzat constant
sã fie „maestru” (deºi a fost curtat intens de nenumãraþi epigoni
care astãzi fie se dezic de el, fie îl
omagiazã în evenimente publice
la care Marino ar fi refuzat scârbit sã participe) ºi a criticat discipolatul agresiv ºi dominator
care modeleazã cultura noastrã.
La noi, dacã nu „faci parte dintrun grup”, încetezi sã mai exiºti,
eºti „marginalizat”, aidoma lui
Marino. Iar modelul Marino este
acela cã se poate supravieþui în
aceastã „margine”, marginalizare
ce poate fi transformatã în epicentru cultural.
Chiar dacã principiile ºi adevãrurile sunt ignorate ºi ridiculizate, ele supravieþuiesc în timp
(ºi istorie). El este un model de
gândire liberalã, în sensul cel mai
pur ideologic, opusã oricãror forme de „obedienþã”. El s-a opus
constant pseudo-valorilor ºi
conformismului, fie el naþional
sau european ºi a militat pentru
o descoperire a identitãþii intelectuale internaþionale. Modelul sãu
este împotriva vieþii (ºi a culturii)
“a la légère”, împotriva obscurantismului ºi a spiritualismului gratuit. El este un model împotriva
etnicismului ºi pro-occidental,
prin respingerea izolaþionismului
etnicist ºi cultivarea dialogului
european ºi chiar internaþional,
împotriva mentalitãþii de asistaþi
ai Statului, fataliºti resemnaþi în
faþa istoriei.
Modelul, cãruia el însuºi i-a
spus “neo-paºoptism”, trebuie
definit chiar cu cuvintele sale,
respectiv un curent politic ºi cultural care sã se opunã “confreriilor iniþiatice”, bazat pe 3 principii
simple, dar solide ideologic: drepturile omului riguros respectate,
mai ales în faþa “dictaturii” statului; întãrirea instituþiilor societãþii civile, pentru cã libertatea individualã este superioarã “cauzei naþionale” sau „puterii statului, manifestatã prin refuzul intoleranþei etnice ºi a discriminãrii
de orice fel; un stat minimal, ale
cãrui instituþii sã funcþioneze
descentralizat, pentru a nu mai fi
supuºi corupþiei Statului parazitar.
Din pãcate, acest model este
departe de a fi realizat, iar miasmele fetide ale bolii pe care Marino doreºte sã o extirpe se întorc
mereu în corpul social al României.
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işcarea ideilor

1. Când Adrian Marino a scris
aceastã „Viaþã...” atât de controversatã, a fãcut-o ºtiind cã ea va
fi publicatã, anticipând efectele
sale; chiar interdicþia publicãrii a
fost lãsatã ca expresie a conºtiinþei efectelor celor scrise asupra
contemporanilor. De aceea „Viaþa...” este un instrument “politic”
prin faptul cã problematizeazã fenomene sociale, prin aceea cã expune defectele societãþii ºi prin
natura sa „prescriptivã”. De aceea, Marino refuzã explicit (acolo
unde nu existã conexiuni sociale
sau culturale) notaþia intimistã, el
nu doreºte, prin urmare, sã lase
un simplu document intim, personal – pentru mine (ºi pentru
mulþi oameni “de idei” din România), aceastã carte trebuie sã fie
o „moºtenire” intelectualã, un
testament ideatic (sau chiar ideologic).
Prin urmare, miza cãrþii este
explicit una „de idei”, mai ales
pentru cã vine de la un autor care
s-a considerat întodeauna un critic de idei, mai degrabã decât un
critic literar, un hermeneut cultural sau (oribila dictu) literat. Lansarea, însã, cu titlurile bombastice “cartea care aruncã în aer lumea culturalã” sau “provocarea
lui Marino”, îmi repugnã ºi i-ar fi
displãcut ºi lui Adrian Marino –
aceastã promovare „de marketing” nu a fãcut decât sã oculteze obiectivul principal al autorului. Adrian Marino a conceput
cartea ca pe un document, ca pe
o serie de “fiºe” unde se regãsesc portrete ale contemporanilor (sigur, cu precãdere canalia
literarã ºi culturalã) ºi interpretãri
ale faptelor, dar ea este, în fond,
o expresie a luciditãii ºi a raþionalitãþii. Ori acuzele de iraþionalitate ºi defulare rãutãcioasã ºi altele asemenea, nu sunt decât lecturi pariale ºi rãuvoitoare ele însele, ce deturneazã intenþia autorului.
De fapt „Viaþa...” nu este o
“autobiografie” în sens literar ºi
nici nu este un jurnal de idei, în
sens filosofic, ºi nici mãcar nu
este un set de însemnãri politice.
Marino nu îºi propune, aidoma
Sfântului Augustin, care îºi dezvãluia slãbiciunile pentru a câºtiga viaþa veºnicã, o mizã confesiv-spiritualã. Dimpotrivã, de-a
lungul cãrþii el dezavueazã, în termenii cei mai duri, invazia de confesiuni mistico-politice, de genul
Jurnalului fericirii. Pentru Marino „dezvãluirea” nu este nici
una intimist-impudicã ºi nici una
transcedental-misticã, cu finalitate politicã ascunsã. Dezvãluirile
sale sunt exerciþii ale unui spirit
critic absolut ºi reprezintã în fond
un “proces” intentat “culturii ºi
civilizaþiei române între anii 1920
ºi 2000”. De aceea, “pseudo-memoriile” acestea nu trebuie neapãrat vãzute ca re-memorãri, recuperãri ale unui trecut nostalgic ori cumplit. Ele sunt puneri în
ordine ale unei culturi (din care
el însuºi face parte, prin urmare
este obiect al criticii) dezordonate.
Existã douã paliere ale acestui
efort de interpretare criticã.
În „Viaþa unui om singur”,
Marino concepe un insectar al
stupizeniei mioritice (el îi spune
tracism-orfic), punându-ne în
faþã oglinda a ceea ce suntem. Nu
ne place ce vedem? Normal cã nu
ne place, nu ne convine sã ºtim
cã elitele intelectuale de la noi
sunt simple adunãturi de interese meschine, descendente ale
unor idei para-legionare. Evident

eletristică

 CÃTÃLIN GHIÞÃ

 MONICA GHEÞ

Adrian Marino:
utopie? –
un proiect realizat pentru proiectul cultural
cultura românã
al lui Adrian
Marino

1. Pentru a vã oferi un rãspuns succint la aceastã întrebare, ar trebui sã precizez, de la bun
început, cã, deºi rãmâne o mãrturie intelectualã valoroasã prin
multe detalii, Viaþa unui om singur îmi pare o autobiografie ratatã. Este ratatã, cred, tocmai pentru cã, în aspiraþia lui Marino, ea
îºi propune sã fie un document
onest ºi complet asupra formãrii
ºi evoluþiei unui intelectual român (din care nu lipsesc, cu toatã repulsia naratorului faþã de beletristicã, nici paginile care ar
putea intra în orice Bildungsroman respectabil). Dacã onestitatea sau mãcar bunele intenþii nu
i se pot reproºa autorului, i se
poate imputa însã o gravã carenþã a construcþiei: ansamblul nu
se susþine (the centre cannot
hold, ca sã repet un vers al lui
Yeats) ca biografie, ci doar, cel
mult, ca pamflet. Astfel, paginile
privitoare la portretul intelectual
al ideologului cultural deghizat
în critic literar se pierd într-un
amalgam de panseuri vindicative, de poliþe plãtite grosolan,
punctate nu rareori de argumente ad hominem (cartea musteºte
de reluãri stângace, de repetiþii
obositoare ºi de flagrante erori
de transcriere). Cu excepþia unor
figuri luminoase rãzleþe (oameni
ale cãror merite nu le va putea
contesta nimeni, niciodatã, precum Nicolae Manolescu, Marta
Petreu, Monica Spiridon, ªtefan
Borbély ºi alþi câþiva), marea majoritate a scriitorimii române postbelice iese extrem de ºifonatã din
potretistica lui Marino. Personal,
gãsesc inacceptabilã aserþiunea
cã Marin Sorescu este un meschin invidios pe Herder-ul autorului ºi la fel de inacceptabil faptul cã, într-o disputã pe teme etice cu Andrei Pleºu, acestuia din
urmã i se strecoarã, en passant,
insinuãri legate de... greutatea
corporalã. În aceeaºi ordine de
idei, nu pot crede cã universitarul Ion Simuþ este un simplu „cronicar” sau cã profesorul Mircea
Zaciu rãmâne un „critic provincial”. Ce sã mai spun despre inexplicabilul atac împotriva Monicãi Lovinescu ºi lui Virgil Ierunca, oameni consideraþi de autor
ca lipsiþi de „operã”? Desigur, o
operã de formare silenþioasã a mii
de conºtiinþe critice graþie emisiunilor transmise de Radio Europa Liberã eludeazã, poate, definiþia canonicã a termenului, dar
nu este mai puþin o operã capitalã. Într-o societate totalitarã, aºa
cum a fost România între 1945 ºi
1989, îmi menþin convingerea cã
puþinele ºi firavele acte de rezistenþã demnã sunt infinit mai importante decât compendiile de
teorie literarã. Last but not least,
cel mai vitriolant atac este lansat
împotriva lui G. Cãlinescu, personaj fãrã îndoialã controversat
atât din punctul de vedere al
opþiunilor politice, cât ºi din cel
al angajamentului intelectual de
dupã 1945. Cu toate acestea, accesul de furie cu tentã rasistã al
lui Marino este inacceptabil: G.
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Cãlinescu este etichetat drept „fiu
de slugã”. Explicaþia suplimentarã este încã mai grotescã, cred eu,
tocmai din cauza aerului de bârfã
ieftinã, pudratã cu o retoricã extremistã: „Mama (criticului, n.n.)
a fost o þigancã pe proprietatea
familiei Cãlinescu. Simþindu-se
responsabilã de aventura fratelui d-nei Cãlinescu, aceastã familie l-a adoptat. Astfel de ereditãþi
amestecate se rãzbunã”. Acest
pasaj dubios (ºi nu este singurul
prezent în carte) nu-i face cinste
unui intelectual de prim ordin,
cum sunt convins cã este Marino.
2. Termenii sunt relativ heterocliþi (putând fi grupaþi, la limitã, în douã binoame); totuºi, în
cele ce urmeazã, voi încerca sã-i
unesc într-un chip insolit. Lumea
literarã îmi pare o planetã dens
populatã cu oameni „singuri”.
Fiecare se crede „individualizat”,
„singularizat” graþie operei pe
care a scris-o sau pe care aspirã
s-o scrie cândva. Ceilalþi, desigur,
nu vor rãspunde niciodatã pe
aceeaºi lungime de undã, astfel
cã, mai devreme sau mai târziu,
orice om de litere ajunge sã creadã cã este nedreptãþit, cã scrierile îi sunt neglijate sau receptate
deficitar ºi, nu-i aºa?, cã meritã
mai mult. Astfel, mai devreme
(cum fac iniþiatorii de polemici
critice de prin revistele literare)
sau mai târziu (cum face Marino),
el se crede îndrituit sã adopte o
poziþie „sincerã” ºi „tranºantã” cu
privire la ceea ce el considerã a fi
adevãrul absolut din spatele publicaþiilor sale. ªi, de ce nu?, va
recupera acest puseu de pur orgoliu rãnit din perspectiva nobilã ºi generoasã a unei „libertãþi
de spirit”. Otrava lumii literare
este secretatã permanent de fiecare dintre scriitorii angajaþi în
astfel de polemici, care nu duc,

adesea, la nici o clarificare evidentã. În cel mai bun caz, adversarii ajung sã spunã, ca profesorii universitari anglo-saxoni, we
agree to disagree. Modesta soluþie, la îndemâna oricui, ca ºi oul
lui Columb? Detaºarea (auto)ironicã faþã de propria operã îi poate aduce oricui infinite avantaje
practice. Odatã ce a redactat un
volum, autorul ar trebui sã zâmbeascã atunci când îl vede lãudat ºi sã râdã de-a dreptul atunci
când îl vede criticat. Fiindcã o
carte publicatã este doar o carte
moartã; vii sunt doar cãrþile pe
care un om nu le-a scris deja.
3. Am rãspuns deja la aceastã
întrebare la punctul 1; revin succint ºi rãspund: „nu”. Autobiografia nu se susþine tocmai din
cauza acestui dezechilibru major
între cele douã tendinþe; desigur,
în favoarea umoralului.
4. Marino constituie unul dintre cei mai importanþi teoreticieni
literari postbelici ºi, probabil,
unul dintre ultimii mari autori de
proiecte literare vaste din critica
europeanã. Cãrþile sale, în special volumele din Biografia ideii
de literaturã, rãmân o construcþie cu o mizã genuin internaþionalã, ce contribuie în chip decisiv la racordarea mondialã a criticii autohtone. Meritele sale de
ideolog cultural (aceasta fiind,
potrivit propriilor confesiuni,
adevãrata sa vocaþie, descoperitã tardiv, abia dupã momentul
1989) sunt la fel de numeroase:
neopaºoptismul propus de el reprezintã, probabil, cel mai bine
articulat program de construcþie
cultural-identitarã propus de un
intelectual român dupã sfârºitul
comunismului. Când se va fi
scurs suficient timp pentru ca
apele sã se calmeze, locul de frunte care i se cuvine lui Marino în
cultura românã nu va mai putea
fi contestat de nimeni.
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drian Marino n-a iubit
literatura. Literatura
româna, mai precis. O
spune/ scrie el însuºi în memoriile recent apãrute (Viaþa unui
om singur , capitolul: Adio „literaturii” pp. 273-295, Polirom,
2010), atitudinea tranºant distanþatã nefiind un secret de-a lungul vremii, exprimatã în numeroase articole, pagini de volume,
luãri de poziþie publice etc. Fac
excepþie în lectura lui Adrian Marino: Alexandru Macedonski ºi
cei doi – fatalmente tatã – fiu,
Caragiale: Ion Luca ºi Mateiu
Caragiale. Romanul celui din
urmã, „decadentul” Mateiu, e ºi
azi subiectul unor vii dezbateri,
un best seller românesc neegalat chiar ºi de superproducþia
romanescã a lui Nicolae Breban,
aºijderi preþuit de autorul nostru...
De ce? Iatã întrebarea tuturor.
Simplu: pentru cã nu existã o tradiþie a culturii critice, o bunã înþelegere ºi asimilare a Iluminismului european, din pricina predilecþiei pentru fragmentarismul
„genialoid”, improvizat ºi improvizant, din pricina unui naþionalism zgomotos, dar inoperant în
calitate de promovare a valorilor
demne de patriotismul militant.
ªi din nou, fiindcã scrieri situate
în „patrimoniul de nediscutat” al
literaturii clasice autohtone sunt,
la o mai atentã analizã, analoge
unei „romanþe”/ azi „manele” faþã
de severitatea armonicã a muzicii simfonice ori de camerã, sã
zicem. (Aprecierea/ comparaþia
îmi aparþine, M.G.)
Justificarea dintâi, conform
propriei afirmaþii a lui Adrian
Marino, e de gãsit în „vocaþia”
autorului „în direcþia ideilor culturale, sociale ºi politice” (op. citatã, p.
273): „Nu
mã simþeam nici
«scriitor»,
nici «critic», nici
m ã c a r
dupã 1989,
«politolog» (în
sensul actual al cuvântului),
ci doar
«ideolog», foarte apropiat de înþelesul pe
care Secolul Luminilor îl dãdea acestei noþiuni”.
Astfel, studiul monografic
dedicat lui Alexandru Macedonski, pe care Marino îl asimileaza
plãpândei apariþii a modernitãþii
literare româneºti e „piatra de temelie” a constant elaboratei sale
opere – fiind cel mai tradus autor român: 13 volume tipãrite la

prestigioase edituri occidentale...
Ideologul s-a transformat, de nevoie, în constructorul celor mai
temerare sinteze din cultura (literarã) românã modernã ºi contemporanã ºi într-un redutabil comparatist, citat prin marile Universitãþi ale lumii „vechi ºi noi” –
Europa, America... Reamintim (a
mia oarã...): Introducerea în critica literarã, 1968; Modern,
Modernism, Modernitate, 1969;
Dicþionar de idei literare, I, AG, 1973; Critica ideilor literare,
1976; Biografia ideii de literaturã, în ºase volume (1991-2000);
Dicþionarul de idei literare,
1973, Hermeneutica ideii de litaraturã, 1987. Interesul pentru
comparatism e ilustrat de: Litterature roumaine. Litterature
ocidentales, 1981; Etiemble ou
le comparatisme millitant, 1988;
Comparatisme et Theorie de la
Litterature, 1988 – toate apãrute
fie la Gallimard sau la Presses
Universitaires de France, dar ºi
la Bologna (Italia), în Germania,
Japonia, New York etc.
Neabãtuta sa concentrare
ideaticã se apleca asupra modernismului de origine „iluminist-liberalã” identificat la noi în programul „paºoptist”, pe care Adrian Marino l-ar fi dorit reînvigorat
de (utopicul) „neopaºoptism” al
modernitãþii târzii, respectiv în
actualitate. Deocamdata, o utopie, cred eu, în contextul economico-social ºi deplorabil intelectual al ºcolii româneºti de azi. De
asemeni, hermeneutul Adrian
Marino a demonstrat o înduioºãtoare abnegaþie pentru menþinerea identitãþii culturale româneºti în circuitul valorilor europene, „cel de-al treilea discurs”
în formularea lui Sorin Antohi. Era
convins ca nu limba e handicapul þãrilor mãrginaºe marilor curente de idei, ci anvergura ideilor
propuse în discuþia comparatistã deprovincializeazã discursul
critic/ ideologic. Iatã motivul ce
l-a determinat la efortul înfiinþãrii
revistei trimestriale: Cahiers roumains d’etudes litteraires.
În fine, „militantismul” lui Adrian Marino viza extrapolarea europocentrismului din tradiþia occidentalã în favoarea universalizãrii valorilor autentice, adeseori
prezente în culturile teritoriale.
Canonul se cerea revizitat, „pluralizat”, toleranþa ºi spiritul critic
trebuind sã „rãmânã de strajã” în
faþa dogmelor, a autoritarismului,
extremismelor, a modalitãþilor în
perversã diversificare a controlului exercitat de cãtre vremelnice instanþe asupra spiritului.
În lumina unor vagi intuiþii/
înþelegeri dãruite de timp ºi strãdania cunoaºterii, am putea spune, fãrã teamã de ridicol, cã Adrian Marino a fost cel mai modern
dintre clasicii de el îndrãgiþi, ºi,
desigur, cel mai clasic autor dintre postmoderniºtii multor meridiane.

arta þesãturii
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n critic literar valoros
gãseºte ceva de spus,
indiferent de spaþiul pe
care îl are la dispoziþie. Mai mult:
unul dintre simptomele criticii (interpretãrii literare, în sens larg)
profesioniste este acela cã nu
abuzeazã de spaþiul de care poate dispune. Culegerea O sutã de
scrisori din Paris (Editura Cartea Româneascã, 2010, 320 p.,
selecþie de Livius Ciocârlie, prefaþã de Vasile Popovici) conþine
texte citite de Lucian Raicu la RFI.
La p. 312, într-un fragment de jurnal, autorul spune mult mai bine
ºi mai concret, referindu-se chiar
la autorul selecþiei, ceea ce eu am
încercat sã articulez în primele
rânduri ale acestei cronici: „Te
poþi bizui pe Livius Ciocârlie cã
nu va vorbi (scrie) niciodatã, în
ruptul capului, numai pentru a-ºi
exersa organul vorbirii-scrierii ºi
doar aºa, ca sã treacã vremea mai
cu spor sau sã umple pagina.
Când e vorba de «autenticitate»
(pun cuvântul între ghilimele
pentru cã nu mã satisface), te poþi
bizui (s. a.) pe el, n-o sã-þi facã
niciodatã figura. Figura pe care
se îmbulzesc alþii sã þi-o facã, deþi vine sã nu mai scoþi capul în
lume ºi (invers decât zicea Preda) sã preferi «sã citeºti o carte»
sau chiar sã o scrii în lipsã de altceva”. (În treacãt fie zis atunci
când, pe pagina urmãtoare, scrie
cã „În direcþia asta, [L. Ciocârlie]
atinge, ce sã mai vorbim, cote înalte, de mare scriitor ºi nu numai
român.” ºtie exact ce afirmã, nu e
nici urmã de complezenþã). Întrun text cumva de escortã, intitulat La încheierea ediþiei, în care
justificã ºi „strecurarea” paginilor de jurnal, Sonia Larian, soþia
lui Lucian Raicu, ne asigurã cã
acest volum nu e decât o primã
apariþie a unei serii, cum sugerase, de altfel, ºi Vasile Popovici în
prefaþã.
Articolele se continuã unul pe
celãlalt, de multe ori „luându-ºi

vorba din gurã”, cum spune chiar
autorul de douã ori (p. 63 ºi p. 66)
despre dialogul pe care l-au purtat François Furet ºi Jacques Le
Goff despre Michelet sau începând cu Tot despre.... (de ex., Tot
despre Simenon ºi Fellini, p. 237).
Ele þes – verb-cheie al gândirii
interpretative – o percepþie criticã, dar o ºi devoalezã, o expun,
în acelaºi timp. Prin urmare, dacã
un autor sau o temã îl pasioneazã, reia ideile, îmbogãþindu-le ºi
diversificându-le, recuplându-ºi
speculaþia la operã, o operã mereu în miºcare, cãci nu numai autorii se schimbã ºi regãsind în
permanenþã originea pulsatilã,
ambiguã, scriitoricesc-hermeneuticã, de aceastã datã cu o conotaþie suplimentarã, parizian-livrescã, aºa cum mai demult fusese existenþial-bacovianã sau resemnat-gogolianã. E mai mult
decât firesc sã fie aºa, date fiind
constrângerile lecturii la radio,
cãreia, în primã instanþã, le-au
fost destinate aceste pagini, obligate, cumva, sã se rarefieze, sã
se îndepãrteze de ceea ce, poate,
ar fi vrut sã aprofundeze. Iar dacã
un autor (Benjamin Fondane,
Camus, Ionesco etc.) realmente
îl pasioneazã, poate reveni sistematic la el: suprapunerile au un
foarte calm efect de intensificare.
În mai toate scrisorile, Raicu e
un amoureux al literaturii franceze, dar nu al oricãrei literaturi franceze, ci mai ales al aceleia stabilizate, „clasicizate” ºi care poate fi
– cu atât mai mult, tocmai de aceea ºi în ciuda oricãrei istorii literare morocãnoase – redescoperitã. Ceva din rafinamentul criticii franceze s-a mulat perfect pe
predispoziþiile analitice cunoscute ale criticului român, mai ales în
sensul unui practici a „salturilor
în necunoscut” (p. 29), indiferent
de cât de cunoscute sunt obiectele reflecþiei. Se foloseºte de diverse aniversãri pentru a „revizita” autori, pliindu-se cu uºurinþã
pe sistemul local de aºteptãri: „Ieºirea câte unui scriitor din indiferenþã sau uitare, din faimosul
«con de umbrã», cel puþin aici, în
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Franþa, e un fenomen mai puþin
misterios decât pare. Centenarele, bicentenarele, tricentenarele
se succed în ritm rapid, echivalând totdeauna cu o redescoperire uºor miratã a celui celebrat,
operaþia neavând mai nimic dintrun protocol oficial, dintr-o plicticoasã obligaþie calendaristicã,
nu, se petrece cu adevãrat
«ceva», de fiecare datã, ceva de
ordinul unei revelaþii, al revelaþiei cã mai sunt, în privinþa celui
celebrat, multe de spus” (p. 79).
Mari autori francezi defileazã,
aºadar, prin aceste pagini, dar
vãzuþi altfel sau cu totul altfel.
Lucian Raicu scrie cu miez ºi
printr-o bunã distilare (rãcire la
temperaturi înalte) a febrilitãþii.
Totuºi, cele mai penetrante fragmente ale cãrþii sunt... citatele din
critici francezi sau de expresie
francezã, cum ar fi cele din Starobinski (p. 70, 71 – reluate ºi rediscutate, cãci meritã, într-adevãr, la
pp. 85-87), Barthes (p. 55) sau
Marc Fumaroli (p.31) etc., etc. Sã
spun ºi cã, în mai multe rânduri,
criticul român se apropie de nivelul colegilor francezi: nu e deloc puþin lucru! Nu e, de altfel,
deloc uºor nici sã ajungi la citatele cele mai relevante „reclamate” de inclementele contexte. Lucian Raicu are acea disponibilitate a intuiþiei revelatoare pe care
o enunþã într-o scurtã poeticã a
lecturii: „Lectura este un act de
selecþie (nu doar unul de înregistare), operând potrivit cu interesele «subiectului» nu numai
«printre cãrþi», prin masivã eliminare a majoritãþii, dar ºi în interiorul (s. a.) celor alese.” (p. 57).
Aceastã calitate a „ceea-ce-rãmâne”, a restului care codificã esenþialul (ºi care nu poate fi decât în
miºcare) defineºte excelenþa actului critic, unul totdeauna „derivat”, dar niciodatã – atunci când
e fãcut în cunoºtinþã de cauzã –

deviat: „Totul pare nou, niciodatã spus, în orice mare (s. a.) tentativã de interpretare criticã, a nu
ºtiu câta la numãr, a unei mari
opere. Totul pare în ea sã le anuleze pe toate celelalte [iatã de ce
marea gândire criticã este una
originarã!, n. m., IB; vezi ºi: „Observ cã pentru Deleuze stilul nu
este încoronarea ci, tocmai, originea (s. a.) actului creator.”, p.
290], sã le facã, parcã, inutile.
Spun «parcã», pentru cã, în realitate, lucrurile nu stau chiar aºa,
nimic nu poate fi anulat, rãmâne
validã orice observaþie cu pondere de adevãr la vremea ei; în
consecinþã, în virtutea dozei de
adevãr incluse, în orice vreme,
nimic nu se pierde” (p. 114). Foarte bun este, din acest punct de
vedere, articolul despre Valéry
(pp. 88-90), de pildã, care, în aparenþã, nu face altceva decât sã
prezinte o biografie a scriitorului. Regula nescrisã a acestui excelent volum este de a gãsi, cu
un fel de moliciune subtilã, o altã
„cale de acces” la marea literaturã. Suntem introduºi în lumi care
ne surprind, pentru cã sunt „intersectate” de fiecare datã altfel:
cu alte cuvinte, obiectele atenþiei critice se modificã pe mãsurã
ce se schimbã felul în care sunt
înþelese.
Asta nu înseamnã cã nu existã repere clare, cã autorul se lasã
sedus de orice pluteºte la suprafaþa Parisului: „Îl ascult astãzi de
dimineaþã vorbind pe France Inter – la apariþia ultimei sale cãrþi
– pe Umberto Eco. Autorul interviului se aratã stupefiat de atâta
profunzime, originalitate, strãlucire, erudiþie... De fapt, ºi fãrã sã
fie deloc o vinã a celebrului, vivacelui interlocutor –, este un
breviar de idei «proustiene» în
materie de literaturã, artã, esteticã. Eco nu-l citeazã pe Proust, nu
simte nevoia, sau poate cã – în

ciuda mult admiratei sale erudiþii
– nici nu este conºtient de transfer. Adevãrat cã ideile astea au
intrat în patrimoniul comun al
culturii – totuºi, totuºi, nu întratât încât sã le anuleze paternitatea de la o poºtã vizibilã ºi sã facã
inutilã, uºor pedantã, orice trimitere la sursã... Au încã un aer aparte-proustian, atât de aparte încât,
iatã, pot sã parã noi, proaspãt lansate pe piaþã, pot sã parã chiar
paradoxale, oarecum excesive...”
(p. 120). Instrumentul predilect al
lui Lucian Raicu e, pânã la urmã,
regenerabilitatea ideaticã, inclusiv, cum se vede, ironicã – se cere
ºi ea semnalatã. Marea (ºi atât de
dificil interiorizata!) lecþie a celor
mai luminate minþi critice din secolul al XX-lea (multe dintre ele
pot fi gãsite în cartea lui Lucian
Raicu) este aceea pe care o putem numi a „autodecanonizãrii”
prin reinvenþie auctorialã neîncetatã, prin „nomadismul” (cf. p.
293) de tip deleuzian al gândirii.
Nicio tehnicã de investigaþie literarã nu e inutilã, atâta timp cât
ºtii sã renunþi la ea, dar ºi nimic
nu e mai ostil prezenþei reale a
criticii decât autocontemplaþia.
Adevãrata intensitate a lecturii
þine de o euristicã fals mimeticã:
„Domeniile literaturii sunt domenii ale orgoliului, a spus-o Valéry, care se cam pricepea, dar el
se referea la autori, cred cã nu
greºesc dacã extind sfera formulei sale, fãcând-o sã fie valabilã
ºi pentru adevãraþii cititori. Orgoliul de a fi «obiectul de predilecþie al cãrþilor neobiºnuit de
bune».” (Ultima carte a lui Camus, p. 169). Cu toate cã tonul
general este cel al deleuzienei
„plieri”, nu lipsesc inciziile curat
critice: „De vreo douã sãptãmâni
– „memoriile improvizate” ale lui
Paul Claudel, convorbiri cu Jean
Amrouche; zi de zi, la ora prânzului, tolãnit în pat îl ascult vorbind – amintiri, confesiuni – pe
redutabilul poet ºi dramaturg ºi
înalt funcþionar în diplomaþia francezã; ceva «înalt» (prea înalt...)
disting ºi în vorbirea sa, ceva
pãtruns (prea pãtruns pânã la un
prag la dezagreabilului, dar asta
e situaþia) de sentimentul propriei
«importanþe». Reale, desigur...”
(p. 95). Iatã o minunatã imagine,
a criticului hedonist-concentrat,
a celui care poate sã-ºi exerseze
„simfonic” privirea, auzul ºi gândirea, în captarea sau generarea
unei noi dimensiuni a literaturii
ºi interpretãrii ei: este, de altfel,
imaginea „din covor” a acestei
cãrþi.
Deºi se pliazã foarte bine, un
astfel de tip de criticã nu diferenþiazã decât, eventual, cum am
vãzut, prin procedurile interpretãrii. (Ar fi vorba, ce-i drept, de
un alt tempo ºi mediu mental). E
un risc, pe care l-aº numi al euforiei. Oricum, materia nu e niciodatã indigest omogenã. Surprinzele sunt posibile oricând. (Vezi
consemnarea jubilativã a consideraþiilor lui Deleuze despre Gherasim Luca, pp. 292-294). Scrise
sub presiunea citirii la radio în
aceeaºi zi sau a doua zi, aceste
texte au în ele ceva fragil ºi, în
acelaºi timp, misterios, cãci, vedem bine, au fost gândite sã constituie un alt fel de configuraþie,
dincolo de imediatul scrierii/lecturii lor. Privitã din afara ei, de la
distanþã, þesãtura e de bunã calitate.
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eletristică

 ION BUZERA

un actor Rabbit

eletristică

 DOINA POLOGEA

cântecele
Aiudului
aflat în zarca Aiudului, bolnav,
Valeriu Gafencu primi în dar
o pernã ºi imediat
o dãrui altuia, socotind cã-i
trebuie
mai mult, acela o dãrui altuia
pânã ce perna, dând ocol
închisorii
se întoarse înapoi
ºi era pe pãmânt atâta luminã
de parcã s-ar fi dizlocat un umãr
al Cãii Lactee
o coastã
ºi-o suviþã albastrã
cu stelele toate izvorând
dintr-un punct
în care nu se întâmpla decât
simpla trecere în ocol
a unei perne
*
Mircea Vulcãnescu, un munte
de om
sta sub fereastrã aplecat
împletind
din lâna ciorapilor sãi
mãnuºi
cu andrele din aºchii
ca sã le dãruiascã unui frate
deþinut
în ziua de San’Nicolae
fiindcã avea mâinile veºnic
îngheþate

ºi totuºi,
ce este Coreea, domnule rector?
Coreea aþelor ºi a bucãþilor de
sãpun
trebuie sã fie o cu totul altã
Coree
privitul ei, un alt fel de a privi
gândul la ea închide atâta cer
cât nu încape printre zabrele
a visa Coreea e un anume fel de
a
visa, acolo
aþi adus Coreea cu totul, acolo
era chiar apa Coreei, unde aþi
ºezut
ºi aþi plâns
ºi plutind pe ea
aþi trãit
*

mãnuºi sfioase ca degetele de
toporaºi
mai valoroase decât
mãnuºile cu diamante, alcãtuite
dintr-un material atât de uºor,
atât de uºor
încât te gândeºti
ce fel de material poartã
în fibra lor mãnuºile
cu care nu ne sfiim
sã-l lovim drept în plex
pe aproapele nostru
*
în ziua în care a fost eliberat
doctorul Dumitru Uta
numit ºi „doctorul fãrã arginþi”
a refuzat sã plece din închisoare
simþindu-se mai util în acest loc,
mai iubit, mai bogat decât
oriunde
fiindcã, vorba colegului Ernest
Bernea
„numai cei care au rãscumparat
totul
prin suferinþã
pot ºti ce-nseamnã a fi aproape,
a fi frate,
pot culege aurul lumii”
*

profesorul George Manu
zis ºi „rectorul”
nu contenea sã-ºi scrie
cursurile
pe bucãþi de sãpun
pe fire de aþã scoase din saltea
(un nod era un punct
douã noduri erau o linie)
iar când un deþinut i-a cerut
sa le spunã tuturor:
„ce este Coreea?” imediat
le-a fãcut harta, cu însemnãri
complete
a Coreei

pe Pãrintele Daniil Tudor
l-au aruncat în celula zisã
„Alba”
la minus treizeci de grade
cu fecale pe jos
împreunã cu un medic
el s-a aruncat pe burtã cu
mâinile
întinse
în semnul Sfintei Cruci
ºi i-a spus doctorului sã stea
cu spatele pe spatele lui,
tot în semnul Sfintei Cruci
spunând rugãciunea inimii
dupã câtãva vreme uºa s-a
deschis
trecuserã opt zile, fãrã apã
ºi hranã
în jur, gheaþã, murdãriile
se topiserã
oare aceºtia sunt oameni?
s-au întrebat
torþionarii lor
ºi atunci
ºi atunci
în acest sistem de comparaþie
cine îmi spui tu cã sunt, frigule
negrule, vântule, viscole,
gerule?
dacã aº fi mãcar om.
dacã aº fi.
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u respir bine pe o
narã!... Ieri parcã am
respirat numai pe
stânga… Acum vãd cã îmi merge bine dreapta. Nu are nimic.
Nici nu vreau sã mã obosesc
gândindu-mã. Doamna Ceci, actriþa cu care împart camera din
teatru, nu a mai dormit aici de
douã luni. O vãd mereu însã prin
teatru, nervoasã înaintea fiecãrei repetiþii, miºcându-se de acolo, cãutând bãrbaþi pe care sã-ºi
verse nervii. Da! ªi era sã uit!...
ªi ce lucru extrem de important
era sã uit… Poezia ei þigãneascã… Ritualul ei.
Scenograful o strigã cu o
voce piþigãiatã.
– Sesi! Cecille!
– Uºurel! Vin acum! Acuºica!
Stai sã mã termin!...
ªi doamna Ceci îºi continuã
nestingheritã meditaþia.
– …tangherap de undi
scai… Îîîî! Te cunosc de undeva… Hîîî! Suzuki cantara…
Gata! Vin acum! confirmã ea satisfãcutã.
Doamna Ceci e mult mai femeie decât era Doamna Veronica. ªi parcã e mult mai bine cã am
scãpat – cel puþin în timpul somnului – de influenþa celor patru
entitãþi ale ºeptarului. Doamna
Ceci e ceea ce se poate numi o
Madame. Mãcar atunci când se
joacã Rossini. Ea ºtie ce fel de
marfã sunt. Îmi cunoaºte lipsurile. Îmi cunoaºte pânã ºi surplusurile.
– Ce miroase aici, Mirciulicã?
mã întreabã ea, continuând sã
adulmece camera, cãutând sã se
edifice de una singurã de unde
provenea mirosul neplãcut, înainte sã apuc eu sã rãspund.
– Am uitat sã aerisesc… Îl
deschid acum!... rãspund eu fâstâcit, cu o mânã deja pe tocul ferestrei.
– Sper cã… cu fete, da?! Da,
Mirciulicã?! Singurãtatea e mai
rea decât bãtrâneþea, sã ºtii! Hai
cã plec! Ai grijã sã nu te rãneºti,
Puck!
– Unde? întreb eu confuz.
Mirciulicã mai merge, dar Puck
în nici un caz. Nu o sã-i mai permit. Poate nu e chiar aºa de Madame precum o credeam. Madame Butterfly… Madame Fluturoasa mai bine! Dar nu-mi permit
sã i-o spun cu voce tare. Oricum,
e bine ºi în gând.
– În suflet! ªi sã uzi ºi florile!
mã edificã ea
ªi a plecat. Stagiunea e fermé,
zu, chiuso – ca la tren. Geamul e
deschis. Þambalul1 Fluturoasei
miroase exact ca ea. Mda… Parcã are ºi un iz de scenã, de blanã
lustruitã cu ciorapi de damã. Am
jucat alãturi de ea sãptãmâna trecutã. Eu eram un miciman. Rol
mic. Ea superbã. Fãrã farmec,
cam spoitã de aproape, dar de la
cinºpe metri superbã.
Ultima oarã când a dormit în
camerã nici nu s-a obosit sã se
mai demachieze. Oricum ºi-a
ºters faþa de cearºaf în timpul
somnului ei tulbure. Bine cã a
plecat la Celije2 . Barem ºtiu cã
timp de douã luni nu mai existã
riscul sã o aud sforãind. A sforãit îngrozitor atunci. Poate cã ºi
ea tot pe o singurã narã respirã.
Trei purici altoiþi am prins odatã la ea pe pat. Sugeau fondul de
ten ºi pudra rãmasã pe faþa de
pernã ºi pe cearºaf. Ce sã facã ºi
ei sãracii? Eu eram cam bãut în
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ziua aia ºi prin urmare fãrã sânge
prielnic pentru maþele lor microscopice. Nu degeaba s-a vãitat
Narcisa cã o mânca ceva. Sigur
nu erau mai mulþi de trei…
Ne-am nimerit pe patul ei alaltãieri. Aºa am apucat încârligaþi
în focul dragostei. M-am uitat cu
ochiul de la spate ºi am vãzut cã
al meu era plin de foi, firimituri ºi
ce dracu’ mai lãsasem din comoditate. Pe al Doamnei Ceci era un
pix mov. L-a spart Narci cu coccisul, sau cu buca poate… Aaa!
Nu! Eu m-am aºezat primul… ºi
ea peste. Eram la rând sã fac pe
sublocotenentul.
Mã uitam la Narci cum doarme. Nu sforãia. Nu am obosit-o
îndeajuns dupã câte se pare. Vai
de tine, Clau! Nu mai eºti în stare
de nimic!... Cred cã trebuie sã mai
dau o raitã ºi pe la Hotel Cucu.
Sfaturile lui Costi mi-ar prinde
bine! ªi parcã are ºi ceva bani sãmi dea. Aproape cã uitasem complet de ei.
Vine ºi dimineaþa. Narcisa
pune apã la flori cu lingura, exact
aºa cum am instruit-o. M-ar ucide Fluturoasa dacã i-aº usca
bonsaiul.
– Uºoor! Mai lasã-l un pic, sã
nu-i acoperi complet rãdãcinile!
îi explic eu grijuliu, cu o voce neobiºnuit de groasã.
– ªtiu! ªtiu… Lasã-mã cã doar
nu am trei ani! mã potoleºte ea.
– Se zice trei ANIªORI! Mi-e
cam foame sã ºtii!... mã plâng eu
între douã reprize de cãscat. A mai
rãmas vreun pateu… ceva?! Nici
vreun ºtrudel d-ãla?!
– Nimic! Nimica ºi deloc. Îþi
dau ºi din cap pentru confirmare
dacã doreºti! mã înþepã ºi ea cu
vorbe în stomacul ºi aºa vãtãmat
de ghiorþãieli. Ce urât eºti astãzi!
– ªi ce?! Mã doare-n paiºpe!
Sunt actor! Un actor grãbit chiar.
…ºi de la trei orgasme nocturne
proaspãt sosit!
– Da?! se mirã ea. Ce eºti sau
ce vrei sã fii astãzi mi-e indiferent! Dacã speli pe jos în teatru
ºi saluþi actorii nu înseamnã cã
eºti ºi tu de teapa lor!... mã demolã ea.
– Dar câºtig mai bine decât ei.
Mãnânc mai bine decât ei, nu? ªi
am fãcut ºi figuraþie acum trei
luni! ªi la urma urmei… ce pisicii
mei?!... Cã tot vorbeai de urâþenie… Alege-þi tu ce vrei sã fiu!
Depinde de percepþie. Uitã-te
bine la moaca mea! Ce sunt? Un
chinezoi odihnit sau un european nedormit, cu ochii umflaþi?!
– Ce vreau sã fii acum, în momentul ãsta?! Vreau sã fii un cãcat cu ochi! Poþi?! Terminã cu
prostiile astea! încercã ea sã mã
calmeze râzând.
– Nu am la ce sã mai sper de la
tine! Bine zicea Gagarin ce zicea…
Degeaba îi spui unei babe de plaja
Kokomo, cã ea tot în þãrânã vrea
sã-ºi frece jipul de pe picioare…
Acum îmi era ºi mai clar cã
maiºtrii militari avuseserã dreptate în multe privinþe, dar pentru
mine, cel de atunci, totul reprezenta doar un ºotron cazon desenat cu o cãrãmidã în formã de
Puþã.
Camera se-nvârte cu mine.
Asta nu gãteºte, e indiferentã la
tot, chiar ºi la bãºinile mele pe
care pânã ºi mie îmi vine greu sã
mai le suport de la un timp. Aduc
un iz lãuntric de om bãtrân, de
parcã m-aº hrãni tot timpul cu
chitanþe de asociaþie de locatari

sau aº împrumuta pentru haºdoio ceaºca comunã de Mocca a
celor douã þigãnci – colege de
breaslã – care mãturã Electrecordul. Parcã una a ajuns chiar redactor muzical… Acum poate e
mare sculã femininã pe la Radiodifuziune, dar nu e asta e baiul.
Treaba nasoalã e indiferenþa ãsteia. Acum nu se sinchiseºte nici
mãcar sã mã mai priveascã. Dar
oare merit?! Când Bog vrea sã
umileascã populaþia masculinã
de pe plaiurile Mioriþei, ne aduce
câte o basculantã rãtãcitã cu fete
EXPORT – MOLDOVA. ªi toþi
stãm cu sacii de testosteron atârnaþi de gât precum viespii, care
doar ce au fãcut piaþa prin flori ºi
îi mai ºi purtãm cuviincios ca pe
niºte mãnuºi de box folosite. ªi
în final ne lipim – ca un ac de siguranþã de un magnet – de cel
puþin una. S-ar putea sã fie cel
mai bine aºa. Acasã stã ghemuitã în pat A NOASTRÃ; la piaþã,
în metrou sau tramvai gãsim femeile-TANC – femei cu conformaþii bãrbãteºti ºi din cauzã cãrora dupã 35 de ani nu ai loc în
pat. ªi au mai rãmas doar femeile
ELTON JOHN. Un tip subtil de
femei. ªi ca sã nu mai lungesc…
îmi aleg una. Una singurã.
Minþile noastre vorbesc. Începe telepatia…
– Cum te cheamã, Suflete? încep eu.
– Narcisa.
– Se vede. Eu sunt al doilea,
nu?
– Exact. Vezi cã ai temele deja
fãcute. Sã nu mai pierdem timpul…
– ªi primul cine a fost? continui eu, cunoscând deja rãspunsul.
– Vrei sã pierdem timpul?!
Bine… La fel ca pentru toate! mã
lãmureºte ea curãþându-ºi o unghie. …bãiat blond cu mucii verzi,
descendent pe linie masculinã al
priapicului ªtefan Babanu ºi pe
linie femininã al fetiþei sultanului
Mehmed al II-lea, ºi anume vestitul agã, Dimitrie Cantemir.
– ªi cum îl striga sultanul?
întreb eu consternat.
– Cum alfel?! Cu mult respect… ca la Kiºnev. Adicã „Dânsa”.
M-a doborât. Foarte înfiptã. O
adevãratã fatã de casã. Pregãtitã
încã de micã sã atace ziarele, televiziunile ºi birourile luxoase. Dar
acum a greºit þinta. Eu sunt un
om integru care are privilegiul sã
doarmã iepureºte ºi sã-ºi facã
nevoile în aceeaºi budã cu actorii. E limpede ca bunã ziua cã aiurez din cauza foamei. Abia aºtept
sã vinã Doamna Ceci ºi sã fiu iarãºi micimanul ei. Pânã atunci mã
mulþumesc cu aceastã aptitudine specialã primitã de la cele douã
ursitoare ale mele.
– Fããã! Eu zic sã fie voinic
ca Fulgencio Batista! îmi urã
prima.
– Eu… Eu vreau sã fie focos,
sã fie ca un mini-dragon de
Shanghai! mã pricopsi ºi a doua.
Se pare însã cã am fost receptiv doar pe jumãtate. Probabil cã
de aceea nu respir bine pe o
narã…

 Liviu Andrei
1
Aici cu sensul de pat cu arcuri de fier.
2
Pronunþat Þelie (3 silabe).
Oraº în Slovenia.

 PETRIªOR MILITARU
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ucrarea Rodicãi Ilie,
Manifestul literar. Poetici ale avangardei în
spaþiul cultural romanic, pare la
prima vedere un demers diacronic ce înregistreazã etapele evoluþiei manifestului literar în cadrul
miºcãrilor artistice de avangardã
care au dominat prima jumãtate a
secolului al XX-lea. Însã, pe mãsurã ce înaintãm cu lectura, descoperim cã perspectiva deschisã din punct de vedere metodologic (specificã studiilor transdiciplinare care favorizeazã descoperirea de noi orizonturi în din ce
în ce mai multe domenii ale cunoaºterii) pe care cercetãtoarea
o foloseºte include o serie de
metode ºi concepte care þin fie
de teoria ideilor sau de structurile antropologice ale imaginarului,
fie de istoria ideilor ºi a mentalitãþilor sau de psihanalizã, reuºind, în acest mod, sã surprindã
dinamismul ce caracterizeazã
manifestul literar, sub diversele
sale forme, ºi din diferite perspective (culturalã, ideologicã, antropologicã etc.). Genealogic, manifestul se situeazã la graniþa dintre genurile epic, liric, dramatic ºi
teoretic, iar naºterea sa þine de
conºtiinþa teoreticã romanticã
care lasã o vizibilã amprentã în
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conºtiinþa scriitorilor ºi artiºtilor
care vor veni ºi care, o datã cu
promovarea spiritului nou în artã
ºi în viaþã, vor activa latura polemicã ºi criticã specificã începutului avangardei istorice. Treptat,
din gen literar minor, manifestul
va fi în centrul atenþiei: aspectul
doctrinar iniþial va cãpãta valenþe de teoria artei ºi de poeticã, iar
cel ideologicã va fi învãluit de o
aurã vizionarã. Moment de reflexivitate asumatã, „act, eveniment
ºi structurã de limbaj” la teoreticieni precum Marinetti, Maiakoski, Tzara sau Breton în care se
reflectã criza culturalã a momentului, manifestul devine un gen
de sine stãtãtor care promoveazã revoluþia în artã ºi literaturã,
neagã tradiþia ºi impune o nouã
perspectivã asupra artei, promoveazã un nou tip de esteticã prin
texte teoretice care, de cele mai
multe ori, vor fi înþelese ca „antiteorie” sau „contrateorie”. Dacã
amestecul genurilor literare îºi are
originea în romantism se poate
spune cã, în textele teoretice
avangardiste, hibridizarea genurilor din manifeste poate fi consideratã apogeul al melanjului discursiv.
Dacã în primul capitol Rodica
Ilie îºi propune sã realizeze o definire a manifestului ca gen literar, în urmãtorul capitol se va ocupa de principalele forme ale manifestului: de la prefeþele la lui
Victor Hugo la Hermani ºi la dra-

ma Cromwell, dar ºi la prefaþa lui
Wordsworth la volumul Balade
lirice (unde întâlnim pe lângã reacþiile antiformaliste, anticlasicizante ºi prozaizarea discursului
poetic care vor avea ecouri puternice în poezia, din perioada
modernistã, a unor poeþi precum
Rimbaud, Lautréamont ºi Whitman), la ideile inovatoare a fraþilor Schlegel ºi la Novalis (care
prin poetica sa intelectualã ºi reveloatoare pare sã-l anunþe pe
Mallarmé), pânã la Baudelaire,
poetul „magiei evocatorii”, care
impune poetica fragmentarului
atât la nivelul discursului liric, cât
ºi la nivelul discursului teoretic.
Istoric, Manifestul decadent
(1886) al lui Anatole Baju este
primul manifest în care gãsim dis-

cursul triumfalist, stilul bombastic care a dat naºtere unei adevãrate retorici a provocãrii, reîntãrind principiul baudelairian al
neangajãrii politice: „Arta nu are
partid; ea este punctul de întâlnire al tuturor opiniilor”. Dupã
Baju, au urmat manifestele umaniste ale lui Fernard Gregh (1902)
ºi Jules Romains (1905), Manifestul futurist (20 februarie 1909)
al lui Filippo Tommaso Marinetti,
Primitivismul semnat de SignéTouny-Lérys, Marc Dhano ºi
George Gaudion (12 martie 1909),
Arta cerebristã a lui Riciotto Canudo (1914) ºi Antitradiþia futuristã a lui Apollinaire (1913),
Manifestul manifestelor (1925)
de Vicente Huidobro, Manifestul
antropofagismului (1928) de
Oswald de Andrade ºi Dialectica dialecticii (1945) de Gherasim
Luca ºi Dolfi Trost.
Al doilea capitol al lucrãrii cuprinde principalele schimbãri pe
care le-a suferit manifestul literar
din etapa „preistoricã”, trecând
prin discursul critic al modernitãþii ºi manifestele „fin de siècle”,
anti-manifestele, pânã la „tirania”
manifestelor suprarealiste. Urmeazã un capitol dedicat lui Apollinaire, poet care arde rapid foarte multe tendinþe ºi etape ale ºcolilor contemporane de poezie, înainte de a scrie Spiritul nou ºi poeþii (1918), ºi care creeazã un univers liric heraclitean, ce se construieºte ºi reconstruieºte pro-

gresiv. Apollinaire este poetul
care aduce în poezia modernã „suflul viril al schimbãrii”, un pater
al miºcãrilor de avangardã. Urmãtoarele douã capitole, despre futurism (arta performãrii futuriste,
manifestul de fondare, arta mecanicã) ºi diseminarea acestuia în
spaþiul hispanic, portughez ºi
sud-american, favorizeazã înþelegerea „vizionarului futurist” Fernando Pessoa. Al ºaptelea capitol se referã la polimorfismul manifestului dadaist, la dinamitarea
procedurilor ºi teoriilor artei, la
scandalul, bufoneria ºi „circul
universal” pe care DADA le promova. Apoi, manifestele lui
André Breton, „mentorul ultimei
mari miºcãri a avangardei europene”, fondeazã ºi pregãtesc un
context care încurajeazã ºi hrãnesc eclectismul postmodern.
Ultimul capitol al cãrþii oferã o
privire de ansamblu asupra manifestelor româneºti de avangardã, ca factor de sincronizare cu
avangarda europeanã, în ciuda
faptului cã, la un moment dat, ca
orice curent avangardist, intrã în
contradicþie cu propriile principii
ce nu mai corespund impulsului
iniþial. Lucrarea Rodicãi Ilie o citim cu plãcere datoritã discursului critic dinamic ce îmbinã armonios gândirea teoreticã cu analiza nuanþatã a discursurilor poetice sau a manifestelor literare ce
au dezmorþit tradiþia anchilozatã
a culturii occidentale.

din corespondenþa Elenei Farago

e 29 martie 2010, în de
butul Zilelor „Elena Farago”, în sala Nicolae
Romanescu a Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
a avut loc lansarea cãrþii Elena
Farago în scrisori ºi documente
inedite. Recuperãri bibliografice
de Ada Stuparu ºi George Sorescu. Alãturi de aceºtia, au participat Nicolae Marinescu, directorul Grupului Editorial AIUS, Xenia Negrea, critic literar. Elena
Farago a ajuns la Craiova în 1907
împreunã cu soþul ei ºi aici a scris

cea mai mare parte a operei sale.
Poeta a fost ºi directoarea Fundaþiei Aman ºi a condus Biblioteca peste 30 de ani.
Culegerea, editatã cu sprijinul
Bibliotecii Judeþene ºi al Consiliului Judeþean Dolj, adunã scrisori trimise, dar mai ales primite
de Elena Farago de la membrii
familiei, cunoscuþi, prieteni. Scrisorile sunt însoþite de numeroase note explicative, de contextuare ºi circumstanþiere. Prin urmare, gestul editorial a fost unul
imprevizibil ºi dificil: „Când ne-

am apucat de acest proiect în
martie 2009, nu am crezut cã vom
termina la timp, dar iatã-ne în anul
2010 cu proiectul terminat. Am
lucrat cu emoþie ºi reþinere întrun univers intim” ne-a declarat
Ada Stuparu. „A fost una dintre
cele mai sensibile poete ale noastre, o femeie capabilã sã depãºeascã greutãþi mari. Un rol deosebit în viaþa ei l-a avut Caragiale, în familia fiecãruia a descoperit viaþa literarã. S-a implicat foarte mult în viaþa culturalã a Craiovei ºi a rãmas un spirit tutelar în
epoca banilor”, a menþionat cercetãtoarea.
Elena Farago, alãturi de Tudor
Arghezi, se aºeazã în primul plan
valoric al literaturii pentru copii,
acest public foarte exigent ºi foarte sincer, care nu se lasã amãgit
de încercãrile adulþilor de a-l duce
în direcþia în care nu vrea sã meargã. Cã aceastã poezie îºi are încã
cititorii ei, ne-au dovedit-o elevii
ªcolii Nr. 23 (Craiova) care s-au
au recitat surprinzãtor de expresiv câteva dintre textele care neau emoþionat ºi pe noi, în urmã
cu ceva ani. Dintre micii actori îi
amintim pe: Andreea Trâncã,
Claudia Boacã, Teodora Dãnilã,
Teodora Staicu, Claudia Iliuþã,
Robert Ciobanu, Roxana Ciobanu, Andreea Vãduva, Alexandru
Badea, Cosmin Stan, Nicole Gãgeatu, Teodora Stan.

 Maria Oporan

Revista „Mozaicul”
vã recomandã

Teologie ºi filosofie.
Publicisticã (1922-1944)

de Nichifor Crainic
Ediþie de
Adrian Michiduþã
Col. Biblioteca de filosofie
româneascã
400 de pagini z 45 de lei
www.aius.ro
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ecturi

metamorfozele manifestului literar
ºi spiritul avangardelor

 SILVIU GONGONEA

ecturi

Cãlinescu, misticul
sau cartezianul?

D

upã cum bãnuiam, era
de gãsit în G. Cãlinescu. A cincea esenþã
(ed. Cartea Româneascã, Bucureºti, 2009) un Andrei Terian la
fel de spontan ca în articolele
sale, însã cu o mai mare apetenþã
pentru spiritul analitic, de calcul
infinitezimal, ce ar trebui sã probeze corectitudinea ºi legitimitatea propriei metode.
Fiind la bazã o tezã de doctorat ce purtase iniþial titlul G. Cãlinescu – teorie ºi metodã în critica ºi istoria literarã, lucrarea
de faþã se situeazã dacã nu pe
poziþii polemice cu tradiþia criticã, lucru evident încã din Introducere..., mãcar pe unele de tacitã completare. Or, aceastã tradiþie, ironic identificatã cu un „neobosit demon al parafrazei“, oferã genul proxim ºi diferenþa specificã, atât de necesare în conturarea noului demers. Mai puþin
deterioratã din procesul interogativ, obiectiv în definitiv, pare
sã scape abordarea lui Mircea
Martin din G. Cãlinescu ºi „complexele“ literaturii române unde
se stabilise binecunoscuta serie
a complexelor cãlinesciene.
Lucrarea este construitã pe
cinci capitole: „Principii de esteticã“, „Sistematica genurilor“,
„Sinteza epicã“, „Evoluþia sistemului“ ºi „Cãlinescu în timp ºi în
spaþiu“, fiecare dintre acestea
având o contrapondere specificã, menþinând impresia unei construcþii organice. Pilonul principal al cãrþii îl constituie, însã, ideea de sistem sau, mai precis, de

Sergiu DRINCU, Punctuaþia
de bazã în limba românã, Timiºoara: Amphora, 2008.
utorul vorbeºte de utilitatea lucrãrii; doresc
sã subliniez necesitatea unei astfel de apariþii editoriale pe fondul distonant, inclusiv din punctul de vedere al „marcajului” pe care îl realizeazã semnele de punctuaþie, al textelor de
limbã românã. Normele care privesc punctuaþia din ortografia
româneascã actualã, suficient de
permisive pentru a face loc abuzului, sunt cele codificate în cunoscutele lucrãri academice ºi
discutate sau doar propagate în
diferite alte lucrãri ortografice ºi/
sau de punctuaþie. Obiectivele
lucrãrii presupun, aºadar, cunoaºterea ºi însuºirea acestor
norme, care ar trebui sã conducã
la evitarea situaþiilor de neutilizare sau, din contrã, de utilizare
excesivã a semnelor de punctuaþie, ambele cu importante consecinþe în corecta înþelegere a tex-
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din ’44 pânã în ’48, poate constitui obiect de dezbatere. Andrei
Terian aratã destulã siguranþã ºi
dispune de suficiente date ºi de
o adâncã comprehensiune pentru ceea ce tot el numeºte, pentru perioada amintitã, „discursul
dublu“ cãlinescian. Cât a rezistat
Cãlinescu pe poziþiile estetismului sãu, într-un duel inegal, în
care opozanþii invocau necesitate schimbãrii? Mai exact, pânã în
toamna lui ’49, amãnunt care trece, parcã, în plan secundar în
comparaþie cu schiþa unei biografii în care omul renunþã la principiile de o viaþã. Ce a urmat dupã
‘49 avea sã confirme acest lucru,
teoria „discursului dublu“, în
baza a destule dovezi – ce lasã
un de neºters gust amar – urmând a fi abandonatã.
Se întâmplã adesea ca Andrei
Terian sã scoatã în evidenþã ºi
contradicþiile sistemului cãlinescian. El crede cã între modelul
crocean adoptat de critic ºi principiile activitãþii sale personale sa creat un conflict intern niciodatã rezolvat ce a pus într-un raport inadecvat patru perechi conceptuale: subiectivitatea ºi obiectivitatea cunoaºterii, universalitatea ºi contingenþa artei, autonomia ºi heteronomia faptului
artistic, precum ºi unicitatea ºi
multiplicitatea fenomenului literar. Aceste patru raporturi sunt
analizate de autor la finalul capitolului al patrulea. Cu o semnificaþie aparte ni se înfãþiºeazã ºi
receptarea ulterioarã a criticii cãlinesciene care cunoaºte o cotiturã odatã cu generaþia ºaizeci a
criticii de la noi. Un dosar interesant, de urmãrit cu toate aventurile unui traseu care penduleazã
între encomion, de cele mai multe ori, ºi analiza rece, de cele mai

puþine ori.
Erorile criticii cãlinesciene
(respingerea avangardelor, a
proustianismului), ce au dus la
formarea unor prejudecãþi care sau extins asupra criticii postbelice, rãmân de discutat aºa cum
sunt prezentate în concluziile studiului. Este un fapt evident, dar
nu Cãlinescu însuºi poate fi culpabilizat, ci climatul cultural ce a
condus la modul eronat de a-i
înþelege critica, cum nu poate fi
culpabilizat cã s-a pãstrat vie imaginea „cartezianului“ Cãlinescu ºi
nu cea a „misticului“. Mistic, mai
degrabã, am adãuga noi, prin patosul unora dintre convingerile
sale decât prin „incantaþiile“ scandate, dacã nu cumva aceste „incantaþii“ au cu totul altã conotaþie.
Cã Andrei Terian a încercat, ºi

virgula ºi punctul

lingvistica. Ro

A

sistem critic, de urmãrit ºi definit
în interiorul unei opere critice
care, sub tutela impresionismului, ar scãpa oricãrei sistematizãri.
Dincolo de disputele pe marginea unei critici impresioniste vs.
raþionaliste, poate cã ar fi util sã
constatãm actualitatea (istoricitatea?) acestei dihotomii ºi, cu
atât mai mult, în cazul „sistemului critic“ cãlinescian, care o face
în esenþã posibilã. Ar fi de reþinut, totuºi, motivaþia abordãri sistemice: „În fond, o concepþie criticã (adicã un sistem) nu se dispune ca o piramidã în care ordinele de la vârf determinã reacþiile
de la bazã, ci ca o reþea cu noduri
multiple ºi cu legãturi complexe.“
(p. 25). Dacã ar exista indicii ale
unei organizãri sistemice, unul
dintre acestea ar fi de cãutat întro preocupare constantã a criticului, ºi anume „balzacianismul“,
care balzacianism presupune el
însuºi un factor totalizant, aproape la modul utopic, al tuturor procedeelor ºi doctrinelor.
Sensibil discursului, credem,
ar putea rãmâne în continuare
„Proiectul etnocentric“ cãlinescian, care, deºi azi ar stârni zâmbete, rãmâne totuºi explicabil în
raport cu tendinþele deceniilor
trei ºi patru pe care se pliazã atât
de bine. Fapt este cã G. Cãlinescu. A cincea esenþã dispune
acum, în comparaþie cu analiza
complexelor cãlinesciene întreprinsã de Mircea Martin, de un
alt mediu de receptare, dar nu la
adãpostul acestei premise îºi
construieºte Andrei Terian demonstraþia, ci în baza unor date
pertinente oferite chiar de „idealul“ lui Cãlinescu. La fel ºi problema aderãrii la ideologia politicã sau, altfel spus, cea a „reeducãrii“, într-un travaliu degradant

tului.
Topografia lucrãrii contribuie
esenþial la realizarea scopului
amintit. Nu doar pãrþile speciale
dedicate stilisticii punctuaþiei ºi
greºelilor frecvente recomandã
cartea tuturor celor care folosesc
româna scrisã, ci însuºi modul de
organizare a titlurilor care analizeazã câte un semn de punctuaþie. Cum finalitatea normativã prevaleazã, expunerea urmãreºte atât
regulile imperative, în formã prescriptivã (onerativã) ºi prohibitivã, cât ºi regulile dispozitive, în
special cele permisive. În aceastã idee, aº numi supletive acele
utilizãri/neutilizãri „subiective”,
restrânse la spaþiul împãrþit între
autorul de text beletristic ºi publicul sãu.

Virgula
Segmentarea din „partitura”
textului realizatã prin semnele de
punctuaþie este legatã, de utilizatorul de limbã românã, fie de
structura temporalã a vorbirii, fie
de structura sintactico-logicã a

enunþului. De cele mai multe ori,
virgula este asociatã cu ritmurile
discursive; adesea emitentul de
mesaj scris înregistreazã „cezura” din fluxul vorbirii ºi o redã
prin virgulã. Nu de puþine ori greºeºte. Câteva situaþii caracterizeazã grafia actualã, ca atare mã
voi opri la cele mai semnificative,
clar ilustrate în lucrarea dlui Sergiu Drincu.
Conjuncþia coordonatoare
adversativã însã este pusã, de
cele mai multe ori, nejustificat,
între virgule. Regula generalã
este cã „nu se desparte prin virgule în interiorul propoziþie în
nicio situaþie.” Tendinþa de a o
izola prin virgule þine de interpretarea ei adverbialã, în care caz
însã apare ca un echivalent al locuþiunii „cu toate acestea”. Tot o
regulã generalã prevede ca aºadar, altã conjuncþie coordonatoare (conclusivã, de data asta), sã
fie pusã între virgule. Nu este
condamnatã însã tendinþa de a
evita virgulele.
Structura sintactico-logicã a
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i-a ºi reuºit în cele mai multe din
cazuri, sã redea imaginea unui
Cãlinescu pe cât de apreciat pe
atât de controversat este meritul
sãu. Arta persuasiunii rãzbate din
fiecare paginã, pe lângã interpretãrile de nuanþã, uzând eficient
de un regim speculativ fãrã ca el
sã prevaleze în defavoarea instrumentarului. Modul problematic
prin care este tratatã literatura,
îndoiala metodicã fac din G. Cãlinescu. A cincea esenþã, în noua
luminã a defalsificãrii ºi echilibrãrii datelor istoriei literare, una dintre realizãrile notabile.

George Vlãescu

enunþului impune utilizarea virgulei, cu toate cã pauzele înºelãtoare din vorbire pot deturna de
la regulile stabilite de aceasta.
Astfel, enunþul structurat pe o
coordonare conclusivã realizatã
prin deci sau prin urmare este
segmentat de virgulã, situatã înaintea conectorilor conclusivi.
Norme imperative, de multe ori
încãlcate, fixeazã marcarea acestora în interiorul propoziþiei, fie
în manierã prohibitivã (deci „nu
se pune niciodatã între virgule”:
Sã fim deci bine înþeleºi...), fie în
manierã prescriptivã (prin urmare „se pune între virgule”: Respect, prin urmare, exemplele
autorului.)

Punctul
În general punctul indicã finalul unui enunþ, indiferent de
modalitatea de realizare a acestuia: propoziþie independentã,
frazã, grup de cuvinte sau cuvânt echivalent cu o propoziþie.
Ezitãri în utilizarea puctului existã atunci când acesta apare în

combinaþii cu ghilimelele sau cu
parantezele.
Tendinþa actualã este de a utiliza nediferenþiat punctul dupã
ghilimelele de închidere sau dupã
paranteza de închidere. Tipul
secvenþei citate hotãrâºte însã
asupra locului unde punem
punct. Dacã ghilimelele sau parantezele cuprind un enunþ independent, punctul se pune înaintea ghilimelelor sau parantezelor
de închidere. Alta este situaþia
dacã citatul este inclus într-un
enunþ independent, situaþie în
care punctul se pune dupã ghilimelele sau parantezele de închidere.

„”, -, :, ..., /, (), ? etc.
Îi rãmâne cititorului-„scriitor”
îndatorirea sã se verifice ºi sã-ºi
clarifice toate situaþiile de utilizare a semnelor de puctuaþie. Le va
gãsi pe toate, simplu ºi limpede
expuse în cartea dlui Sergiu Drincu.

 Alina Gioroceanu

 GABRIELA GHEORGHIªOR

ispite

erotic & exotic

D

upã Gerda, un roman
minunat despre recuperarea timpului pierdut, care îºi tematiza, totodatã, ºi
propria poeticã, optzecistul Constantin Stan publicã un volum
(premiat la Concursul naþional
„Literaturã modernã“, Ediþia I) cu
un titlu foarte comercial, amintind
de bestseller-urile unei Danielle
Steel sau de cãrþile de self help:
Trãieºte ºi mergi mai departe
(Editura Pãmântul, 2009).
Subiectul însuºi al acestei
scrieri de mici dimensiuni pare
rupt din reþetarul literaturii de
consum: un jurnalist român, dezamãgit în planul vieþii sentimentale, se îmbarcã pe un mineralier,
încercând sã-ºi „anestezieze“
suferinþa printr-o experienþã insolitã. Vasul strãbate lumea, de
la Constanþa ºi Marea Neagrã,
trecând prin Mediterana, pânã la
Paranagua, un port de pe coasta
brazilianã a Atlanticului. Miniromanul de aventuri marinãreºti

se împleteºte, astfel, cu o „cronicã“ fragmentarã a eºecului amoros (subliniat pretenþios prin
onomasticã: fosta iubitã se numeºte...Maya) ºi ancoreazã, finalmente, într-o surprinzãtoare poveste de dragoste cu o prostituatã exoticã, „fata cu ochi oblici de
asiaticã“. Deziluzionatul o descoperã pe Silvana în atmosfera viciatã ºi în melting pot-ul rataþilor
de la „Winners“ („terasa cu vegetaþie luxuriantã, cu marinari, cu
târfe de ambele genuri, ba chiar
mai mulþi de gen masculin, cu
copii ai strãzii (...); dar mai ales
cu prezervative oferite gratuit de
o asociaþie care luptã împotriva
maladiei porturilor, SIDA“), oferindu-i, iniþial, o sutã de dolari
pentru zâmbetul ei „cuceritor ºi
inocent“. Spitalizat apoi în urma
unui leºin, bãrbatul se bucurã de
grija ºi devotamentul necondiþionat al micuþei ºi delicatei prostituate, care-ºi vindea trupul ca sã
strângã bani pentru studiile de
asistentã medicalã (nobleþea sufleteascã a „pãcãtoasei“ este deja
un motiv clasic, a cãrui istorie
merge de la Dostoievski la Pretty
woman). Întreaga „rãtãcire“ exterioarã ºi interioarã, pe apele
globului ºi ale amintirilor, capãtã,
la sfârºitul cãrþii, anvergura unei

cãlãtorii „iniþiatice“. Iatã, de pildã, una dintre „lecþiile“ de viaþã
însuºite pe traseul portuar: „nu
era nicio problemã sã plãteºti, sã
practici sexul, sã faci amor, sã fuþi
fãrã preludiu ºi sentiment“. Însã
prin intermediul Silvanei, neatinse de decãderea fizicã ºi moralã,
în ciuda existenþei „murdare“ („sa culcat cu sute de marinari spre
a-ºi plãti anul I ºi asta nu i se citeºte pe chip, pe trup, pe suflet“),
ºi pentru care „a uita ºi a ierta
sunt sinonime“, protagonistulnarator (de remarcat cã acesta
povesteºte la persoana a II-a, ca
ºi una dintre vocile narative din
Gerda) are nu doar revelaþia iubirii, ci ºi (sau mai ales) pe aceea
a (supra)vieþuirii: „ªi-þi trebuie o
cãlãtorie pânã la capãtul pãmântului – nu numai þie, oricui, probabil de pe lumea asta crescut ºi
educat în spiritul rãzbunãrii, iert,
dar nu uit, uit, dar nu iert, mereu
ºi mereu cuiul înroºit în foc înfipt
în þeastã, în memorie, în viaþã,
nelãsându-te sã trãieºti decât cu
ranchiuni, cu urã, cu gândul cã o
mare nedreptate þi s-a fãcut, cã
doar tu, tu ºi numai tu te-ai sacrificat, ai fost înºelat, þi s-au luat
ani din viaþã, þi s-au luat bucurii
promise, Doamne, cine ne promite mereu cã viaþa noastrã ar fi fost

altfel, cine ne dã aceste garanþii
altcineva decât pironul înroºit în
flacãra urii, mai ales a urii de sine
revãrsatã asupra celui de lângã
noi – spre a înþelege cã existã ºi
alte înþelepciuni“. Trãieºte ºi
mergi mai departe se încheie,
astfel, contrapunctic, deoarece
incipitul rememora, într-o paginã
de discretã poezie, un moment
din copilãrie în care „eroul“ avusese viziunea morþii tuturor celor
vii, „a dispariþiei viului, a trecerii
lui în mineral, în inert“. La aceastã spaimã timpurie se adaugã
moartea concretã a unui coleg,
membru al echipajului de pe
„Breaza“. ªtiind cã drumul sfârºeºte oricum ºi cã sfârºeºte în
moarte, jurnalistul conºtientizeazã, de fapt, cã „încremenirea în
proiect“ sau mortificarea nu reprezintã o soluþie viabilã pentru
parcurgerea lui. Lupta dintre ºi
consubstanþialitatea Eros – Thanatos constituie, prin urmare,
problematica de fond a romanului. Silvana însãºi „miroase a flori
de câmp, a mango, a rãcoare, a
ananas, a iubire ºi moarte“.
Nota finalã e, ca ºi titlul, total
neinspiratã: „Nu existã nici ieri ºi
nici mâine. Aici existã acum.
Mergi mai departe spre a putea
trãi. Fute ºi pleacã. Uitã. Trãieºte

ºi mergi mai departe. Trãieºte.
Trãieºte. Trãieºte. Mergi mai departe. Mai departe. Mai departe.
Chiar dacã pentru asta vei muri
mereu ºi mereu, de fiecare datã“.
Existã însã ºi scene puternice,
care compenseazã excesele discursivitãþii facile. De exemplu,
cea în care Silvana îngenuncheazã cucernic în faþa statuetei Sfintei Fecioare, înainte de a se prelinge în patul plãcerilor erotice
sau aceea din magazinul de jucãrii, unde fata se identificã unei
duioase imagini materne: „Stai pe
un scãunel de copii, din plastic
evident, ºi îþi aºezi capul pe colþul tejghelei. Când te trezeºti (...),
capul tãu se odihneºte în poala
ei. Îi simþi mâna prin pãr. Te-ai trezit, dar þii ochii închiºi. Mica ta
patroanã pare a îngâna ceva. Nu
vrei sã melancolizezi, sã patetizezi gândind cã-i un cântec de
leagãn. Gãseºti în apropiere, doar
trebuie sã întinzi mâna, o jucãrie.
E o rãþuºcã din plastic alunecând
pe douã roþi. O prinzi de sforicicã
ºi o tragi pânã în dreptul mâinii
ei. Te joci construind o poveste:
rãþuºca se miºcã legãnat ºi vioi,
apoi când dã de mâna ei se sperie, vrea s-o ocoleascã, se opreºte ºi se apropie încetul cu încetul
vrând parcã sã vadã despre ce
este vorba, se împrieteneºte cu
degetele, cu palma, cu braþul ei“.
Trãieºte ºi mergi mai departe
este, în ciuda temelor grave, mai
degrabã o carte de vacanþã, lejerã, id est cu toate rãspunsurile
la-ndemânã.

altfel despre filme
„Binele ºi rãul s-au inventat
pentru omul mediu,
pentru individul inferior,
fiindcã acesta are
nevoie de ele”.
Brandon Shaw, Rope

T

rebuie sã încep acest
articol cu o mãrturisire
de credinþã: filmul despre care mi-am propus sã vã
vorbesc în continuare este, graþie economiei de mijloace cu careºi livreazã conþinutul, pelicula
mea hitchcockianã favoritã. Da,
aþi citit bine: producþia mea preferatã nu se numeºte The Lady
Vanishes, Rear Window, Vertigo,
North by Northwest sau Psycho.
Ea poartã numele unui obiect util
îndeobºte în gospodãrie, însã
folosit cu egalã eficienþã în tentativele de suicid: funia.
Primul film color al lui Alfred
Hithcock, Rope (1948), are ºi valoarea unui manifest deopotrivã
estetic ºi etic. Artistic, este, dacã
mi se permite împrumutul expresiv din Arthur Conan Doyle, un
„studiu stacojiu” (y compris la
modul figurat) al maestrului suspansului, care are ambiþia profesionalã de a crea impresia unei
filmãri continue, în timp real. Pentru acest lucru, regizorul mobilizeazã abilitatea tehnicã a întregii
echipe, care reuºeºte sã comprime cele aproximativ optzeci de
minute ale peliculei în doar zece
scene, o adevãratã performanþã
pentru acea epocã. Moral, este o
meditaþie asupra celor mai vechi
concepte din istoria axiologiei,
banalele ºi aparent prãfuitele
„bine” ºi rãu”. Aici, miza se împarte, dupã cum sugereazã ºi titlul articolului meu, între crima
experimentalã a lui Dostoievski
ºi supraomul lui Nietzsche.
Concret, ne confruntãm cu un
cuplu de tineri amorali, Brandon

între Dostoievski
ºi Nietzsche

Shaw ºi Phillip Morgan, care,
pentru a-ºi demonstra atât superioritatea intelectualã, cât ºi depãºirea dualismului moral „bine/
rãu”, decid sã-ºi ucidã prin sugrumare, pe un fost coleg, David
Kentley, ºi sã-i ascundã, apoi,
cadavrul într-un cufãr, pe care-l
vor folosi ca masã la petrecerea
din aceeaºi searã, unde, printre

participanþi, îºi face apariþia ºi
tatãl victimei. Miza acestui joc cu
moartea, suficient de mare ºi în
condiþii obiºnuite, atinge paroxismul în momentul în care Phillip
este informat de Brandon cã, la
dineu, ia parte ºi fostul profesor
al celor trei, cinicul ºi eclatantul
Rupert Cadell, interpretat cu talent de James Stewart (rolul fu-

sese, iniþial, gândit pentru Cary
Grant), care, natural, începe prin
a fi intrigat de întârzierea nejustificatã a altminetri punctualului
David, continuã prin a suspecta
o farsã de prost-gust pusã la cale
de cei doi ºi sfârºeºte prin a intui
grotescul act criminal. Trec peste controversatul substrat homoerotic al dramei (fapt care a condus la interzicerea filmului în unele state americane), pentru a vã
spune cã intriga se sprijinã
aproape integral pe consistenþa
dialogului: personajele vorbesc
fãrã încetare. Totuºi, existã mai
multe niveluri de locvacitate: nivelul întâi, al limbajului denotativ, utilizat de personajele plate,
precum doamna Atwater sau
doamna Wilson, nivelul secund,
al limbajului moralizator, utilizat
de domnul Kentley ºi, în fine, nivelul terþ, al limbajului conotativ,
punctat de perioade de retoricã
filosoficã, utilizat de Brandon ºi,
în special, de Rupert.
Este evidentã charisma pe care
o exercitã Rupert atât asupra celor doi, cât ºi asupra iubitei lui
David, cocheta ºi frivola Janet
Walker (de altfel, în scenariul original, profesorul, în lunga tradiþie anglo-saxonã a pedofiliei didactice, avusese o presupusã
relaþie de amor cu unul dintre
bãieþi). Pe ecran însã, fascinul se
exercitã doar în sfera intelectualã: Brandon, mai ales, pare a fi
fost motivat în comiterea crimei
de admiraþia pe care un astfel de
gest amoral l-ar avea asupra lui
Rupert (ale cãrui sentenþe cinice
puncteazã cã asasinatul ar trebui
sã fie o artã destinatã puþinilor
aleºi). Detectez, în construcþia
personajului Brandon, un melanj
de Raskolnikov (cel care ucide din
pura motivaþie a actului gratuit,
pentru cã liber) ºi de Über-

mensch (care, graþie inaderenþei
funciare la morala burghezã, se
vede proiectat jenseits von Gut
und Böse). La rândul sãu, personajul Rupert nu este strãin de
tuºele decadente ale estetizantului lord Henry Wotton, creionat
magistral de Oscar Wilde în romanul The Picture of Dorian
Gray. Hotãrârea cu care acþioneazã însã în direcþia descoperirii
asasinului sau asasinilor, odatã
ce suspiciunile comiterii unei crime îi sunt confirmate, îl individualizeazã însã pe actualul editor de
cãrþi metafizice, care devine exponentul unei atitudini tezistamericane, de înfierare a rãului ºi
de protecþie a binelui naiv. De
aceea, cred eu, singurul punct
vulnerabil al peliculei lui Hitchcock este constituit de pledoaria lui Rupert din final, în care
marele decadent îºi face autocritica în termeni fãrã echivoc, condamnând, simultan, o atitudine
eticã cu care nu ezitase sã cocheteze atunci când cuvintele nu-ºi
înfigeau capilarele într-un act
abominabil.
Bazat pe un incident real (uciderea, în 1924, a adolescentului
Bobby Franks de cãtre doi studenþi homosexuali ai Universitãþii din Chicago, Nathan Leopold
ºi Richard Loeb, care, seduºi de
ideea „crimei perfecte”, au sfârºit cu o condamnare pe viaþã), filmul lui Hitckcock reprezintã unul
dintre strãlucitele exemple în care
literatura ºi filosofia fac casã
bunã cu cinematografia. Actualitatea temei nu va intra în declin
atâta vreme cât omul, invocând
varii pretexte etice, parfumate cu
la fel de diverse esenþe estetice,
crede cã este îndreptãþit sã-ºi
ucidã semenul.

 Cãtãlin Ghiþã
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 ADRIANA TEODORESCU

epistolã de la Moscova...

r te

R

ecursul la memorie este
inevitabil când aºtepþi
cu sufletul la gurã premiera unui spectacol Cehov. Aºadar amintirea Unchiului Vanea
m-a copleºit cu emoþiile ºi trãirile
de-a râsu’-plânsu’ întâmplate în
aceeaºi salã a Naþionalului craiovean în urmã cu peste douãzeci
de ani ºi pricinuite de minunata
montare a regizorului Mircea
Corniºteanu, în scenografia ªtefaniei Cenean, cu Valer Dellakeza
în rolul titular, Diana Gheorghian
în rolul Soniei, Tudor Gheorghe
în rolul Doctorului Astrov, Nataºa Raab – Elena Andreevna... A
fost prima mea întâlnire cu Cehov. A urmat numai câþiva ani mai
târziu Livada cu viºini a Naþionalului bucureºtean, un spectacol superb în regia lui Andrei ªerban cu Leopoldina Bãlãnuþã –
Ranevskaia ºi Ovidiu Iuliu Moldovan – Lopahin, Gheorghe Cozorici – Firs, Gheorghe Dinicã –
Simeonov-Piscik... De neuitat de-

corurile lui Mihai Mãdescu ºi
costumele Doinei Levintza. Apoi
au apãrut în viaþa mea cele Trei
surori de la Teatrul Bulandra în
regia lui Alexandru Darie cu Oana
Pellea – Maºa, Anca Sigartãu –
Irina, Mirela Gorea – Olga, Marcel Iureº – Verºinin... De atunci,
Cehov m-a mai înfiorat cu un Pescãruº (regia Andrei ªerban, Teatrul Naþional Radu Stanca din Sibiu).
Aºa cum eroinele lui Cehov
sperã ca într-o bunã zi sã plece la
Moscova, cam aºa am aºteptat
ºi eu propunerea Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova cu spectacolul Trei surori de
A.P. Cehov în regia cipriotului
Andreas Pantzis ºi scenografia
Liei Dogaru. Dar cazna de a crea
„atmosfera cehovianã” cu nelipsitul samovar, cliºeele vestimentare ºi pleonasmele vizuale (proiecþia de pe fundal care dubleazã
inutil replicile) aruncã actorii întro neliniºte ce cuprinde tot spectacolul. Decorul static ºi invariabil apasã parcã pe umerii ºi aºa
încovoiaþi ai personajelor, întrerupând ritmul scenelor. Pe principiul „scapã cine poate”, actorii
îºi folosesc talentul, tehnica, in-

tuiþia, experienþa (ºi lucrul acesta
se vede, distribuþia fiind eterogenã) în salvarea mãcar a idealului cehovian al ratãrii... ªi totuºi
se desprind de pluton Cerasela
Iosifescu, care îºi contureazã cu
inteligenþã personajul, Sorin
Leoveanu ºi Valer Dellakeza care
sunt, dacã pot spune aºa în acest
context, „în drum spre Moscova”, talentul lor deosebit ºi rafinamentul intuiþiei scenice salvându-i de provincialismul desluºirii regizorale. Cele trei surori sunt
dominate scenic de „fratele Andrei”, dezechilibrând astfel con-

strucþia de ansamblu. Încercarea
actorilor de a re-crea reþeaua relaþiilor dintre personaje eºueazã
în incapacitatea regizorului de a
însufleþi textul cehovian ºi de a
individualiza personajele. ªi cu
toate acestea, Moscova îi aºteaptã încã pe toþi cei hotãrâþi sã ajungã acolo...
Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” Craiova
TREI SURORI de A.P. Cehov
Regia: Andreas Pantzis (Cipru)
Scenografia: Lia Dogaru
Muzica: Savvas Savva (Cipru)

Distribuþia: Sorin Leoveanu
(Prozorov Andrei Sergheevici),
Cerasela Iosifescu (Natalia Ivanovna), Anca Dinu (Olga), Monica Ardeleanu (Maºa), Iulia Colan (Irina), Valentin Mihali (Kulâghin Feodor Ilici), Adrian Andone (Verºinin Alexandr Ignatievici), Marian Politic (Tuzenbah
Nikolai Lvovici), Nicolae Poghirc
(Solionâi Vasili Vasilievici), Valer
Dellakeza (Cebutâkin Ivan Romanovigi), Dragoº Mãceºanu (Fedotik Alexei Petrovici), ªtefan Cepoi (Rode Vladimir Karlovici),
Ion Colan (Ferapont), Mirela
Cioabã (Anfisa).

Craiova Shakespeare Festival
yesterday - today - tomorow (I)
yesterday
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hakespeare este matricea modernã a teatrului
european: din el ne hrãnim ºi a-l auzi regulat, mi se pare
o terapie foarte bunã pentru orice teatru în lume…
Orice manifestare evolueazã;
atâta timp cât nu evoluezi începi
sã te sclerozezi. Orice manifestare se transformã în funcþie de experienþã ºi în funcþie de finanþele
de care dispune. Festivalul
Shakespeare ºi-a creat o identitate ºi evident cã este mai uºor
ca anumite personalitãþi sã accepte sã vinã în România. Aº spune
cã Festivalul are toate ºansele sã
dureze foarte mult dacã gãseºte
suportul financiar necesar, pentru cã, într-adevãr, „Shakespeare
este contemporanul nostru” ºi,
deci, întotdeauna se vor gãsi
spectacole din Shakespeare foarte variate ºi interesante. – George Banu, „Shakespeare este
matricea modernã a teatrului
european”, în „Mozaicul”, nr.
6-7, 2008
***
Festivalul Shakespeare înseamnã Emil Boroghinã. Ce vreau
sã spun cu asta? Nu trebuie sã-l
iubeºti. Nu trebuie sã vezi la fel
nici teatrul, nici politica, nici oamenii. Nici nimic. Trebuie sã ai
doar onestitatea sã recunoºti cã,
dacã el nu ar fi, restul nu s-ar povesti. Mai înainte de orice întrun festival stã selecþia. Selecþia
asigurã evenimentul, materia lui
primã, ea face prilejul entuziasmelor, comentariilor, polemicilor,
revelaþiilor, înjurãturilor. Sau, ca
la români, plãtitul poliþelor ºi prilejul loviturilor sub centurã. Vorbesc ºi din propria-mi experienþã. Ce a fãcut Boroghinã? Din
1994, de la prima ediþie ºi pînã
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astãzi s-a luptat cu toate armele
posibile ºi imposibile ca sã aducã în România spectacolele artiºtilor aplaudaþi peste tot în lume.
Artiºti de prim plan ºi de prim
rang, recunoscuþi de oamenii de
teatru de oriunde. Artiºti despre
care s-a scris mult ºi consistent,
ºi pro, ºi contra, care au fost ºi
sînt adulaþi, care lucreazã cu aceeaºi nebunie, despre care unii
doar au citit ºi au rîvnit sã le vadã
spectacolele pe viu. Cum a reuºit
Boroghinã treaba asta? Aici e
ceva mister... – Marina Constantinescu, în „România literarã”,
2008
***
„Dedat” la evenimente culturale de anvergurã de pe vremea
când ansamblul craiovean bãtea
lumea cu montãrile lui Silviu Purcãrete, Boroghinã a avut ambiþia
nobilã de a „dota” cu aºa ceva ºi
capitala banilor (medievali), alegerea „patronului” dovedindu-se
inspiratã din mai multe puncte de
vedere: mai întâi, Shakespeare
este, pentru orice teatru, din orice þarã (implicit, pentru orice regizor), un fel de probã obligatorie, ceea ce va asigura oricând
reuniunii materia primã necesarã
- ºi încã prelucratã în forme dintre cele mai diverse ºi la un nivel
calitativ ridicat; apoi, opera uimitorului autor britanic funcþioneazã ca un magnet pentru toate tipurile de public, ceea ce va asigura întotdeauna festivalului atât
auditoriu, cât ºi audienþã; în fine,
în România nu mai fiinþeazã nici
o altã reuniune cu acest profil. ªi
astfel, de la ediþie la ediþie, când
bienal, când trienal, Festivalul
Internaþional Shakespeare a crescut ºi s-a consolidat, ajungând,
iatã, sã se ºi „exporte”: de douã

sau trei ediþii, graþie unui parteneriat între fundaþia amintitã,
Naþionalul din Craiova ºi Centrul
de Proiecte Culturale al municipiului Bucureºti (ArCuB), „capitaliºtii” au parte ºi ei de majoritatea „manifestãrilor” incluse în
parada craioveanã (...). Alice
Georgescu, „Tare, la export”, în
„Ziarul Financiar” („Ziarul de
duminicã”), 16 mai 2008
***
Ce se întîmplã la Craiova ne
dã ºansa ca, întîlnindu-ne cu trupe ºi animatori reputaþi, sã ne
apreciem cu mai mare luciditate
propriile creaþii, deschideri, cãutãri. Sã facem mai bine diferenþa
între noutate substanþialã ºi moft
cu ifose, între mimarea unor
mode perimate ºi creativitate
modernã (sau, dacã vreþi, postmodemã). ªi sã manifestãm, pe de
o parte, mai mult spirit ºi discernãmînt critic faþã de pretinse originalitãþi ciupite de aiurea ºi de
mult fumate, iar pe de alta o mai
mare preþuire faþã de talentul, fantezia ºi dãruirea artiºtilor, regizorilor ºi scenografilor noºtri. –
Natalia Stancu, „Teatrul ºi «hidra cu mai multe capete»”, în
„Curierul Naþional”, 25 sept.
2003
***
Nu ºtiu cum sã spun, dar este
un festival minunat ºi care ar trebui sã aibã un public de turiºti
britanici care sã vinã la Craiova
sã vadã festivalul. Pentru cã un
festival de talia aceasta ar trebui
sã fie sprijinit de un public de
turiºti, de iubitori de teatru, care
sã vinã într-o zonã ca aceasta,
înconjuratã de þãri unde Shakespeare este iubit. Dar nu ºtiu dacã
în Craiova existã infrastructurã
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pentru un numãr mare de turiºti.
Spectacolele sînt minunate, sãlile sînt minunate dar din punct de
vedere economic probabil cã este
foarte costisitor pentru un oraº
de mãrimea Craiovei sã cuprindã
un festival de ample dimensiuni.
- JOHN ELSOM, Preºedinte de
Onoare al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Teatru întrun interviu realizat de Nicolae
Coande ºi publicat în „Cuvîntul
Libertãþii”, 11-12 octombrie
2003
***
Festivalul «Shakespeare» e
unul dintre puþinele festivaluri
din România care nu au cunoscut pânã acum scãderi valorice.
Ba, dimpotrivã. – Cristina Rusiecki, „Despre recuperãri, valoare ºi eforturi gigantice2, în
„Cultura”, 5 iunie 2008
***
Shakespeare, iatã un autor
care nu mai are nevoie de nici o
prezentare. Pãstrînd proporþiile,
nici managerul Emil Boroghinã,
director al Teatrului Naþional din
Craiova în cei mai frumoºi ani pe
care i-a trãit teatrul românesc debutul decadei nouã nu mai are
nevoie de prezentare. (...) ªi pentru oamenii de teatru ºi pentru
spectatori, fiecare ediþie a Festivalului Shakespeare face cît o
rezervã de oxigen pentru un scafandru nevoit sã bîjbîie printr-o
apã verzuie, stãtutã,- oferta culturalã româneascã a momentului,
lipsitã de anvergurã. (...) – Cristina Modreanu – „Pe urmele lui
Shakespeare la Craiova”, în
„Adevãrul Literar ºi Artistic”,
4 noiembrie 2003.
***

Craiova, oraº de „provincie”,
deseori cu „þîfnã”, uneori cu
„vînã”, devine ici-cînd „capitalã”
de „lume-lume”. Fie prin fotbal
(...), fie prin þigãnia de import din
Ardealul lui Budai-Deleanu, fie
prin terminaluri de mineriade, dar
mai ades prin teatru, „oraºul în
care tot timpul se-ntîmplã cîte
ceva” explodeazã în bãþoºenie ºi
dã cu tifla celor care au chef sã-ºi
rîdã de olteni. (…) Am fost pãrtaº la o sumedenie de festivaluri
din þarã ºi de aiurea, dar niciodatã n-am avut un asemenea sentiment de mondializare artisticã. Sã
fie Shakespeare explicaþia? Sã fie
Craiova? Îmi pare cã Emil Boroghinã, fostul director al teatrului
în zodia lui Purcãrete, e un rãsfãþat al destinului. Acum, ca director al Festivalului, mai învinge o
datã inerþia, bulibãºeala, tîmpenia, incultura, indiferenþa care ne
tot înconjoarã de o vreme ºi nu
ne mai lasã din „îmbrãþiºarea” lor.
– Valentin Taºcu – „Craiova
Shakespeare Festival”, în Revista „Drama”, nr. 1-2 / 2005, p.
166
***
„Shakespeare, ºi niciun sfârºit“ e formularea lui Goethe. (...)
„Shakespeare, ºi niciun sfârºit“...
este un adagiu ce rezumã problema cardinalã a invulnerabilitãþii
în faþa timpului a pieselor lui Shakeaspeare, spiritul nou pe care-l
conþin ºi care nu s-a lãsat covârºit de fabuloasa imagerie teatralã
alcãtuitã, inspiratã de texte, ci
dimpotrivã, apare gata sã porneascã într-o nouã cursã exploratorie, împreunã cu felul de a fi,
de a gândi ºi de a da mãsurã poeticã teatralitãþii mereu al altor
creatori de spectacol. Sunã teribil de actual, în atmosfera valorilor din Festival. – Antoaneta Iordache, „Shakespeare, ºi nici un
sfârºit”, în „Teatrul azi”, 2008
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între joc ºi teatru
„Sãptãmâna Internaþionalã a
Teatrului”, la cea de-a doua ediþie în Craiova, a reunit marþi, 23
martie, la Librãria C’arte, studenþi
craioveni într-o dezbatere pe
tema: „eu între joc ºi teatru”. Evenimentul a fost coordonat de teatrologul Adriana Teodorescu ºi
criticul literar Xenia Karo-Negrea.
Timp de douã ore cei prezenþi
au discutat liber despre rolul teatrului în societatea contemporanã, despre aºteptãrile publicului
tânãr de la instituþiile craiovene
de spectacol. Prin tema „eu între
joc ºi teatru”, organizatorii au
urmãrit sã reaminteascã tinerilor
pura plãcere a jocului: „Joaca se
transformã în joc care, la rândul
sãu se transformã în teatru. Astfel se deschid noi drumuri, se creeazã noi curente în teatru, dar legile de bazã rãmân aceleaºi”,
dupã cum afirma teatrologul. Din
dezinhibata dezbatere a reieºit
faptul cã înstrãinarea tinerilor ºi
a oamenilor, în general, faþã de
lumea spectacolului artistic nu se
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datoreazã lipsei de interes pentru teatru, ci survine din slaba
promovare: „Teatrul nu întinde
punþi cãtre noi, nu ne atrage cu
nimic”, au fost de pãrere studenþii. Acest eveniment a fost un fel
de promovare a valorilor teatrului odatã uitate, ºi o încercare de
a oferi tinerilor o cunoaºtere mai
apropiatã a lumii scenice. Spre
marea lor încântare, studenþii participanþi la dezbatere au fost provocaþi prin câteva jocuri din arsenalul formãrii actorilor, jocuri
care aveau ca mizã încrederea în
celãlalt ºi autocunoaºterea.
Ediþia a doua a „Sãptãmânii
Internaþionale a Teatrului” s-a
desfãºurat în perioada 21- 27
martie 2010. Organizatori au fost
Asociaþia Culturalã „GAG” Craiova ºi Casa de Cultura „Traian
Demetrescu”. În fiecare zi au
avut loc ateliere cu tematica: „jocul de-a joaca”, „jocul de-a teatrul”, „creatorul de pãpuºi”, la
Casa de Culturã TRADEM.

devenit deja o tradiþie
ca în ultima decadã a
lunii martie sã se desfãºoare Zilele Teatrului Liric „Elena Teodorini” din Craiova, omagiind astfel ºi personalitatea ilustrei soprane care s-a nãscut în
Bãnie, în 25 martie 1857, prilej
pentru rememorarea unor evenimente ce au marcat începuturile
vieþii muzicale craiovene, dar ºi
deceniile trecute de la înfiinþarea
teatrului, pentru început ca secþie a Filarmonicii „Oltenia”.
Manifestãrile au culminat,
anul acesta, printr-un spectacol
cu opera Carmen de Bizet, montatã în urmã cu câþiva ani de regizorul austriac Tamas Ferkay în
scenografia semnatã de germanul Jurg Bredebuhl, caracterul
internaþional al reprezentaþiei fiind subliniat acum ºi prin invitarea mezzosopranei bulgare Elena
Marinova pentru a susþine rolul
titular, în timp ce „trimiterea” la
primii ani de activitate ai teatrului s-a realizat prin revenirea tenorului Gabriel Nãstase, cândva
solist la Craiova, de aceastã datã
oaspete de la Bucureºti, pentru a
aborda personajul Don Jose. Seria invitaþilor din þarã a fost însã
mai amplã, dirijorul constãnþean
Gheorghe Stanciu colaborând
deopotrivã cu braºoveanul Alexandru Petrescu (în rolul Dancairo) ºi, bineînþeles, cu soliºtii ºi
ansamblul-gazdã, reuºind, în general, o interpretare corectã, cu

repere chiar remarcabile, pentru
cã soprana Diana Þugui, trecând
de la rolurile lirice cu coloraturã
la cel al sensibilei Micaela, scris
pentru un glas mai „plin”, a construit, atât sub aspect vocal, cât
ºi interpretativ, imaginea idealã a
eroinei, conceputã ca pandant
sau mai curând ca element de
contrast în raport cu rebela Carmencita. De asemenea, baritonul
Ioan Cherata a conturat un Escamillo dezinvolt, etalând o voce
generoasã, bine condusã, capabilã sã se afirme în partituri de
anvergurã, care solicitã un timbru cu tentã incisivã ºi accente
dramatice. În regia clasicã, din
care au fost eliminate însã câteva aspecte esenþiale pentru derularea logicã a acþiunii, solista
bulgarã s-a încadrat firesc, limitându-se doar la miºcãri ºi atitudini „obligatorii”, rãmânând departe de nervul, strãlucirea, temperamentul ºi dramatismul personajului, cântând fad, fãrã acel
colorit ºi joc al nuanþelor insinuante specific eroinei, ceea ce
nu se datora în niciun caz virozei
care poate i-a afectat uºor glasul. Este greu de spus în ce mãsurã a respectat sau nu cerinþele
regizorale, mai ales cã ºi partenerul sãu, în Don Jose, a venit în
mare parte cu propria abordare a
rolului, relaþia dintre ei fiind astfel destul de schematicã, uneori
chiar nefireascã, iar maniera de
cânt total diferitã, glasurile lor

nereuºind sã se armonizeze. Oricum, faptul cã, spre exemplu, la
finalul actului I, în scenã se aflã
doar câþiva soldaþi, deºi în mod
normal ar fi trebuit sã aparã ºi
„contrabandiºtii” care sã o salveze pe Carmen, face aproape
hilar momentul în care aceasta îl
îmbrânceºte pe Jose, care se sprijinã liniºtit de un zid, iar ea pleacã fãrã nicio opreliºte. Un alt aspect surprinzãtor este, în actul II,
faptul cã celebrul Cântec gitan,
de obicei cântat de Carmen, este
„împãrþit” între Frasquita, Mercedes ºi Carmen, aceasta susþinând
doar ultima strofã, ceea ce diminueazã acumularea progresivã a
momentului. Trecând peste alte
asemenea modificãri sau tratãri
convenþionale, dar ºi peste decalajele aproape permanente dintre orchestrã ºi cor (pregãtit, ca
de obicei, de Pavel ªopov) sau
peste stridenþele în acut ale sopranei Aura Dudu Poenaru (Frasquita), am apreciat din nou calitãþile unor tineri precum Adrian
Zamfir (Zuniga) sau Ion Sandu
Filip (Remendado) sau miºcarea
corectã a balerinilor, un spectacol curat, în care fiecare dintre
interpreþi s-a strãduit sã se ridice
la înãlþimea cerinþelor unui eveniment, aºa cum s-a dorit a fi seara ce închidea actuala ediþie a Zilelor Teatrului Liric.

 Anca Florea

 Raluca Sãcuianu

lãsa-þi copiii
sã creeze!

oi, 25 martie, la Casa de
Culturã ,,Traian Demetrescu”, a fost deschis
atelierul ,,creatorul de pãpuºi”,
coordonat de Adriana Teodorescu. Ceea ce urma sã aibã loc, nu
presupunea întocmai jocul cu
pãpuºi, ci cu linguri de lemn, care
urmau sa fie ornate dupã imaginaþia fiecãrui copil. Materiale din
cele mai diverse, hârtie creponatã, burete, textile, carioci, au fost
folosite de prichindei pentru a
crea personajele lor favorite din
poveºti. Pentru ei, fiecare lingurã împodobitã o reprezenta pe
Albã-ca-Zãpada, care trebuie sã
aibã un PR foarte bun, dacã este
aºa celebrã.
Copiii au fost ajutaþi de Daniela Goanþã (educatoare) ºi de
Norica Preduþ, creator de pãpuºi,
care le-a explicat întocmai ce au
de fãcut: ,,…Tãiem o aþã cât mai
lungã, o îndoim în trei pãrþi egale, ºi apoi îi tãiem capetele, pentru a obþine pãrul”. Lingurile erau
apoi ,,înveºmântate” cu bucãþi de

material, urma conturul pe care
trebuiau sã îl dea feþei, cu tot ce
presupunea, buze, ochi, nas,
sprâncene, iar dupã preferinþe li
se mai adãugau ºi aripi. În douã
ore, pe lângã faptul cã au socializat cu oricine era dispus sã le dea
o mânã de ajutor pentru a avea
cea mai frumoasã lingurã, copiii
au mai avut ºi alte momente artistice, au cântat ºi au fãcut poze.
Totul cãpãtase un aer de copil
inocent, ºi toþi cei care se hotãrau sã ajute la realizarea unei linguriþe trebuiau sã caute lipici ºi o
foarfecã buna, în grãmada de
materiale.
Au participat au fost copiii cu
vârste cuprinse între 3-7 ani, de
la grãdiniþe din Podari, Gura Voi
sau Liveni. Dupã ce fiecare copil
a fãcut un tur prin încãpere cu
linguriþele obþinute, au fãcut o
pozã finalã cu gazdele, însoþitorii, dar ºi cu cei „din partea presei” (subsemnata).

 Diana Zamfir

Revista „Mozaicul”

vã recomandã

Tudor Arghezi.
Victoria retoricii
de Andreea M.
Artagea

Ediþie revãzutã.
Editura Aius, Craiova,
2010, col. Krinein
330 p, ….lei

Pref. de

Eugen Negrici
Simbolismul
românesc
de Lidia Bote
Col. Exegesis
278 de pagini
20 de lei

Pref. de

Constantin
M. Popa
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„Carmen” la Teatrul Liric

r te

strada Traian Demetrescu, nr.31.
George Vlãescu.
Casa de culturã
Retrospectivã ºi perspective Marius Turaiche –
D
„Priviþi-mã doar!”

acã aþi fãcut o plimbare pe Calea Unirii,
sâmbãtã, 10 aprilie, în
jurul orei 18, aþi putut observa,
în faþa Muzeului de Artã, o agitaþie mai mare decât de obicei.
Un banner anunþa expoziþia retrospectivã a maestrului George
Vlãescu. Expoziþie este a doua de
acest fel a maestrului. În 2005,
George Vlãescu vernisa prima
expoziþie retrospectivã de picturã ºi graficã – 80 de ani. Acesta
spunea atunci cã ne vom întâlni
la 85 de ani ºi iatã cã aºa s-a ºi
întâmplat. Craiova se pregãteºte
pentru închiderea Palatului Jean
Mihail. În câteva luni se pune în
aplicare proiectul de restaurare,
de aceea ºi expoziþia a fost grãbitã, artistul împlinind vârsta de
85 de ani, în toamna acestui an.
Afiºul, invitaþiile ºi presa
anunþau deschiderea expoziþiei la
ora 18:30, însã la ora 19:00 încã
mai venea lume. În aºteptarea
întârziaþilor, îmi fac loc printre
oameni, în încercarea de a-i fura
maestrului cel puþin o privire.
Este aºezat pe un scaun mare, în
stil baroc, ºi îi priveºte timid pe
toþi cei care se opresc sã îl salute. Când prind un rãgaz, mã apropii ºi mã prezint din nou, aºa cum
am fãcut-o ºi în urmã cu cinci ani,
când a avut loc prima mea întâlnire cu artistul (pe atunci eram
elevã la Liceul de Artã „Marin
Sorescu”, unde studiam pictura). Se ridicã de îndatã ce mã vede,
îmi sãrutã mâna ºi, spre uluirea
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mea, îºi aminteºte de mine. Nu pot
sã îl reþin prea mult. Este emotionat. Vãd asta în vocea lui, în privirea lui, ºi vine momentul sã mã
retrag pentru cã este chemat în
faþa publicului, care, dupã 40 de
minute, a reuºit sã se adune.
Despre artist ºi opera lui au
vorbit Florin Rogneanu, directorul muzeului, ºi Ion Parhon, critic
de artã ºi istoric teatral. Consiliului Judeþean Dolj, prin Daniela
Tarniþã, i-a înmânat artistului Diploma ºi medalia de excelenþã.
Este momentul în care se poate
observa toatã explozia emoþionalã pe figura lui George Vlãescu.
Primãria ºi Consiliul Local îi în-

mâneazã o a doua diplomã, prin
consilierii Bianca Predescu, prietenã a artistului, ºi Emilian ªtefârþã. Vine ºi o a treia diplomã, pe
care o aduce Alexandru Stuparu,
din partea Casei de Culturã ,,Traian Demetrescu”, instituþie pe
care o reprezintã ca director. Esenþã ºi deschidere ar fi fi termenii
care ar putea sintetiza intervenþia discursivã a artistului: ,,Vã
mulþumesc cã aþi venit ºi cã aþi
avut rãbdare sã ne suportaþi preþ
de o orã. Dacã acum cinci ani am
putut sã vã promit aceastã expoziþie, acum nu am sã mai pot promite o alta peste alþi cinci ani”.
ªi-a încheiat discursul prin invitaþia în sãlile muzeului, pe ale cãror simeze sunt peste 100 de lucrãri ale sale.
Nimic ºi nimeni nu a reuºit sã
spunã despre artist mai multe
decât expoziþia în sine. Printre
lucrãrile variate, naturi statice,
portrete, peisaje craiovene ºi nu
numai, se numãrã ºi douã autoportrete, unul din tinereþe ºi un
altul ceva mai recent. Privitorului
i se dezvãluie o persoanã mai
puternicã ºi mai sigurã, o siguranþã care vine poate din liniºtea
atelierului, în care artistul a petrecut o viaþã întreagã. În cele
câteva momente în care am mai
putut schimba douã vorbe, artistul mi-a mãrturisit cã este obosit,
dar nicidecum obosit de muncã.
Mi-a ºoptit cã picteazã în continuare ºi cã, dacã ne þine sãnãtoºi
Dumnezeu, ne vom revedea.
Asta ºi aºteptãm, maestre!

aleria de artã „Vollard”
a Casei de Culturã
„Traian Demetrescu”
din Craiova a gãzduit în luna aprilie 2010 o expoziþie de artã plasticã a lui Marius Turaiche. La vernisaj au participat prof. Alexandru Stuparu, criticul de artã George Crãciunoiu, prof. univ. dr. Dinicã Ciobotea, numeroºi colegi ai
artistului, între care comisar-ºef
de poliþie Barbu Marcel ºi comisar-ºef medic Sever Popescu.
Mi-a fost elev la Liceul de Artã
„Marin Sorescu”, unde i-a mai
avut ca profesori pe pictorii Ilie
Marineanu, ªtefan Brãdiceanu ºi
Mihail Trifan, sculptorul Ilie Berindei ºi ceramista Elena Berindean, continuând la Colegiul
„Carol I”, sub îndrumarea prof.
Dumitru Budicã. Am urmãrit afirmarea sa, începând din 1987, de
când a expus în peste douãzeci
de expoziþii personale, deschise
în Craiova, Bucureºti, Târgu-Jiu,
Slatina, Calafat, multe tablouri
aflându-se în colecþii particulare
din România, Germania, Italia,
USA, Franþa, Japonia, Danemarca, Norvegia.
Expoziþia deschisã acum cuprinde în cea mai mare parte pei-

saje ºi naturi moarte. Elementele
care se înscriu în peisaj au, la
Marius Turaiche, contururi clare, bine delimitate prin linii ºi
muchii arhitecturale sau peisagere, a cãror duritate constructivistã se estompeazã în aerul care învãluie formele, ca în „Compoziþie
cu case ºi garduri”, „Peisaj din
Argetoaia”, „Sfârºit de iarnã”,
‚Stradã îngheþatã”. În altele, „Crepuscul”, „Reflexe”, „Oglindã”,
formele se transformã în pete de
culoare fuzionatã, de armonii cromatice. Naturile statice cu flori
sunt pictate într-o manierã „freschistã”, cu aºternerea prin suprapunere ºi transparenþã a petelor
de culoare, conferind delicateþe
ºi prospeþime: „Clopoþei”, „Puritate”, „Reverie”. Crezul artistic al
artistului pare sã fie, sintetic exprimat: „Priviþi-mã doar!”
Pictura lui Marius Turaiche
pãtrunde dincolo de privire, ajunge la ochii minþii, ne oferã un spaþiu spiritual al reculegerii ºi contemplaþiei, ne susþine speranþele
într-o lume de neliniºte, de cãutare a propriei fiinþe.

 Magda Buce Rãduþ

 Claudia Rãciulã

ocheanul întorssrotnî lunaehco
Numãrul 2/2010 din revista
Vatra este dedicat manifestelor
poetice: mai joacã ele un rol inovator în evoluþia literaturii?, se
întreabã Cãlin Crãciun în Argument. Cei care rãspund acestei
provocãri sunt: Rodica Ilie (o
analizã teoreticã a manifestului nu
doar ca „discurs, ci ºi ca spectacol”), Bogdan Creþu („la Cristian
Popescu textele programatice
sunt poeme propriu-zise”), Eliza
Deac (despre holopoezia lui
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Eduardo Kac), Radu Vancu (poezia înþeleasã ca individuaþie,
adevãrat proces alchimic), Vasile
Baghiu (continuã explorarea himerismului lansat în 1998), Ion
Zubaºcu (ne introduce în „noua
preistorie a lumii”), Ruxandra
Cesereanu (transa este principala componentã a delirionismului),
Cristian Bãdiliþã (manifestul suprarealismului ortodox - „poezia
este sobria ebrietas”), Ion Maria (încarnarea sufletismului),
Friedrich Michael (poezia este
sufletul Europei) ºi Ovidiu Simion
(despre inflaþia de manifeste în
cultura românã a ultimelor zeci de

ani). Am mai citit cu plãcere confesiunea lui Ion Mureºan, ªtefan
Borbély ºi interviul cu Mariana
Neþ.(P.M.)

În numãrul 3 (martie 2010) al
revistei Contemporanul ne atrage atenþia articolul lui Basarab
Nicolescu – Un boier al spiritului: „Alexandru Rosetti”, în care
aflãm detalii despre geneza cãrþii
sale despre Ion Barbu ºi despre
cum a aºteptat doi ani pânã sã
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primeascã bursa care i-a permis
sã plece în Franþa; eseul lui Nicolae Balotã despre cum joacã
E.A. Poe „comedia sinceritãþii” în
eseurile sale teoretice; un portret
al lui Lucian Raicu de Nicolae
Breban ºi un eseu despre vis ca
„instrument” literar semnat de Irina Petraº.(P.M.)

Revista Tribuna (numãrul 181,
16-31 martie 2010) propune spre
dezbatere studiul lui Andrei Marga intitulat Teologia ºi filosofia

lui Joseph Ratzinger. Eseurile
Irinei Nastasã (Emil Cioran - precizãri biografice) ºi al Oanei Pughineanu despre Ionesco (Însinguratul. Antiteodiceea unui ratat), cronica lui Ion Vlad la Vertigo. Lista infinitã de Umberto
Eco ºi poemele lui Gheorghe
Azap („Sperbe-s, Doamne, ºi caline/ Femeile de la Carpaþi/ Cã dau
buluc sã li se-nchine/ Plasticienii
inspiraþi.”) ºi interviul cu Sorin
Dan, directorul Festivalului Comedy din Cluj-Napoca - reprezintã alte puncte de interes din revista clujeanã. (P.M.)

(Urmare din pagina 20)
afla din nou printre noi. Sau, mai
degrabã, nu ne pãrãsise niciodatã.
În felul acesta se stabili o osmozã imediatã între compartimentul luptei politice ºi cel al represiunii criminalitãþii. Trecând prin
subtila membranã a mijloacelor de
informare, substanþa trecea cu
uºurinþã dintr-o parte în alta, din
emisfera cerebralã stânga în cea
dreaptã, din celula deþinutului în
închisoare în cubiculumul funcþionarului, de la camera întunecatã a coºmarurilor infantile la
cabina electoralã. Se schimba
numai concentraþia, dar solventul era mereu frica, frica ºi iar frica.
Osmoza fricii atinse punctul ei
de perfecþiune în timpul mitingului de deschidere a campaniei
electorale organizat de Liga Nordului3 vineri, 11 aprilie. Deºi la
Bergamo Consiliul comunal era
de centru-stânga, partidul de inspiraþie autonomã a avut din totdeauna sumedenie de adepþi în
oraº ºi în toatã provincia. Acum
þintea sã mãreascã numãrul lor,
cãlãrind pe caii bãtãliei resentimentului în confruntãrile cu Statul central ºi pe teama confruntãrilor cu strãinii care ameninþau cu
invadarea teritoriului strãmoºesc, de când lumea devenise un
glob mic strãbãtut de enorme
mase de migratori disperaþi.
Era uºor de prevãzut cã tribunii acelei mulþimi, care se simþea
în mod obscur ameninþatã, n-ar fi
economisit nici un mijloc retoric
ca sã-ºi atingã scopurile: ar fi
suflat din rãsputeri peste un cenuºar de pasiuni stinse. ªi le-ar fi
trezit. Din spuza acoperitã de cenuºã s-ar fi aþâþat ura, invidia,
spaima. Un întreg evantai de pasiuni reci, de pasiuni triste. Dar,
totuºi, pasiuni.
Apoi ocazia se prezenta propice în mod special, fiindcã mitingul se putea desfãºura în Piazza Pontida4 , chiar la graniþa cu
„cartierul imigranþilor” ºi la câþiva paºi de „ºcoala ororilor” de
pe Via Greppi. Acum acea piaþã,
cu nume atât de evocator, candida în mod firesc sã devinã noul

bastion al rezistenþei la o altã invazie.
Încheind mitingul din 11 aprilie, secretarul orãºenesc al Ligii
Nordului nu ezitã sã amestece
atâtea motive nedovedite, care în
lunile ºi sãptãmânilor precedente neliniºtiserã opinia publicã din
Bergamo: spectrul pedofiliei, profesorul de stânga care se dovedeºte adept al pornografiei, pederast sau inuman, violenþa imigranþilor asasini, þiganii hoþi de
copii ºi aºa mai departe. Totul se
amesteca în acea vorbãrie care
mergea cãtre o simplistã aglutinare, fãrã nicio nevoie de legãturi logice, sintactice sau narative.
ªi totuºi, oratorul avea dreptate. Acel discurs confuz era pe
placul publicului cãruia i se adresa. Mulþimea de poporani ºi micburghezi, care îl asculta de sub
tribuna împopoþonatã de sãrbãtoare, se reunise acolo chiar în
virtutea unui sentiment neliniºtitor de confuzie universalã. Confuzie între bãrbaþi ºi femei, între
italieni ºi strãini, între elevi ºi profesori, între oameni de treabã ºi
rãufãcãtori. Ceea ce le unea pe
acele persoane atât de diverse –
comercianþi care, în cãmaºã verde, eludau fiscul, gospodine, femei fãrã profesiune înfãºurate în
drapele cu efigia cavalerilor medievali purtând spadele însângerate, muncitori trecuþi de la utopia comunistã la revendicãrile
Ligii Nordului – ceea ce fãcea din
ei o comunitate era chiar motivul
care îi îngrijora: absenþa oricãrei
diferenþieri clare ºi inteligibile.
Confuzia îi izola, îi fãcea sã se simtã îngrozitor de singuri în aceastã lume, confuzia îi unea. Confuzia era ºi alfa ºi omega lor.
Ca sã iasã de acolo, ca sã rupã
cercul vicios al lipsei de diferenþiere, masa aceea confuzã de bãrbaþi ºi femei trebuia sã treacã la
acþiune. Dar într-o lume în care
preoþii abuzau de copii, învãþãtoarele de ºcolari, profesorii de
elevi, într-o lume prea confuzã ca
sã permitã unei „þigãnci împuþite” sã omoare o bravã femeie din
Clusone, nicio linie de acþiune
care sã acþioneze cu eficacitate ºi

precizie asupra cauzelor rãului nu
era de neînþeles. Trebuia doar sã
rãspundã la chemarea obscurã a
ceea ce-i reuneºte ºi-i mobilizeazã, trebuia doar sã meargã pânã
la capãtul acþiunii. Ca sã devinã
doar o mulþime nu era suficient.
Acei bãrbaþi ºi acele femei trebuia sã mai facã încã un pas: trebuia
sã se revolte ca mulþime. Aveau o
nevoie disperatã de persecuþie.
Acei oameni de ispravã nu mai
puteau sã se identifice cu victima. Mereu. De câte ori se întâmpla în oraº o rãpire, un viol, o crimã. Mereu de partea victimei. Nu,
se umpluse paharul! N-ar mai fi
rãmas împotmoliþi în acel teritoriu
al nimãnui, între rãzboi ºi pace, în
acel teritoriu rãu-mirositor ºi suspect de viclean. Acum ar fi cãutat
ºi ei latura crudã a acþiunii. S-ar fi
transformat între-o haitã de vânãtoare.

N

u ºtiu dacã în mintea
vreunuia dintre militanþii care asistaserã la
mitingul din Piazza Pontida, hipnotizaþi de cuvintele oratorului ºi
de spada lui Alberto da Giussano5 , s-ar fi agitat într-adevãr fantasme rãzboinice de acest fel. Dar,
pe de altã parte, responsabilii
actelor violente care se petreceau
pe teritoriul din Bergamo în zilele
urmãtoare n-au fost niciodatã
identificaþi.
Cert este cã în zilele care au
urmat alegerile politice – câºtigate, cum lesne era de prevãzut, de
cãtre partidele de centru-dreapta
– s-a dat ºtirea despre un raid cu
lovituri de bâtã împotriva a trei
imigranþi români neînarmaþi în
cartierul Malpensata; despre o
agresiune cu arme contondente
în stare sã producã daune toxidependenþilor din Parcul Loca-

telli; de un atac cu rãngi, cu spitalizare timp de treizeci ºi cinci de
zile, asupra unui marocan vinovat cã ar fi enervat italiencele; de
spitalizarea unui ambulant senegalez snopit în bãtaie de o patrulã de „justiþiari” care consideraserã cã marfa lui era prea scumpã.
Pe scurt, nu se ºtie ce gândeau autorii raidului, nici dacã au
fost dintre acei oameni care se
înghesuiau în Piazza Pontida în
timpul mitingului din 11 aprilie,
dar se ºtie cã jurnalele de ºtiri au
înregistrat acel raid, acele incursiuni, acele neaºteptate plecãri ºi
reîntoarceri rapide în teritoriul
inamic.
Nimeni nu le-a revendicat. Nu
se va ºti nimic, dar asta se ºtie: în
acel început de primãvarã, în timp
ce frica stãpânea, trãiam zile stranii, cu aerul infectat de o climã
pestilenþialã.
Cu toate cã se considera cã
boala aceea fusese eradicã de pe
planetã, razele roºii ale soarelui,
cãzând spre orizont, maculau un
pãmânt la asfinþit cu petele sângerii ale variolei.
1

George Vlãescu

privacy = viaþa intimã, privatã
(din lb. englezã)
2
Liga Nordului (Lega Nord) =
federaþie de miºcãri politice autonomiste regionale, activând mai ales în
Italia de Nord, fondatã la 4 decembrie 1989.
3
Pontida = micã localitate de lângã Bergamo în care a avut loc la 7
aprilie 1167 ceremonia care a pus
bazele alianþelor dintre comunele lombarde împotriva imperiului lui Frederic I Barbarossa. Coaliþia nãscutã
la Pontida este cunoscutã sub numele de Liga lombardã.
4
Alberto da Giussano = personaj legendar din Evul Mediu, condotier lombard care s-a distins în bãtãlia de la Legnano (29 mai 1176) când
a condus Compania Morþii împotriva armatei lui Frederic I Barbarossa,
împãrat al Sfântului Imperiu Roman
Germanic. Mai târziu, Alberto da
Giussano a devenit un simbol pentru unele miºcãri de independenþã din
Nordul Italiei. La Legnano, statuia îl
reprezintã pe erou cu spada ridicatã
în mâna dreaptã ºi cu scutul în mâna
stângã. Din 1991, Alberto da Giussano a devenit un simbol electoral al
Ligii Nordului.

z comparativul de superioritate z comparativul de superioritate z
igrasie, imagini feerice diseminate ce curg una din alta, precum în
Uniforme de general), fie scrijelituri tainice pe care doar iniþiaþii
le pot desluºi, iar ele alcãtuiesc o
schemã a devenirii personajelor”.
ANDREEA RÃSUCEANU, Cele
douã Mântulese, Ed. Vremea,
Bucureºti, 2009.
POLEMICI – CU CINE? „Scriitorii români scriu mereu, dar ei
n-au mãcar habar cine sunt. ªi
CUM S-AU ÎNTÂLNIT CELE
DOUÃ MÂNTULESE CU MIRCEA ELIADE. „Harta magicã a
semnelor eliadeºti ne poartã prin
mahalaua Mântuleasa, pe strada
Popa Soare, unde cântã Leana
romanþe cu o stranie acþiune hipnoticã asupra petrecãreþilor bucureºteni, pe Pache Protopopescu, spre Oborul pe unde îºi are
cârciuma Fãnicã Tunsu, tatãl uriaºei Oana. Semnele acestea sunt
fie fragmente fractalice (urme de

este pentru cã cercetãrile asupra
caracterului poporului român nici
nu prea existã. Iar atunci când
sunt – oricât de incipient, cum e
cazul operei filozofului C. Rãdulescu-Motru -, ele nu sunt cunoscute. Desigur cã reflexii asupra
psihologiei românului circulã,
atomizate, prin diferite surse, dar
intelectualul român nu este interesat de ele. ªi iarãºi, când ele
ajung sã fie cuantificate într-o
lucrare de sintezã, cum a întreprins Dumitru Drãghicescu, ele
trec neobservate. Acest intelectual român, incapabil sã se ridice
la nivelul cultural, mimeazã cã ar
fi sofisticat ºi dã fuga numai la ce
e nou, ºi mai ales la ceea ce vine
de afarã”. ALEXANDRU BUICAN, Polemici: jurnal de exil
(1981 – 1991), Ed. Risoprint,
Cluj, 2010.
INTERIOR. „soare artificial /
pe cer de oþel, / iar spre stânga, la
intrarea în grotã, / un tabel / moºtenit de la Graham Bell; ceaþã, frig
ca-n Siberia / lui Esenin, / sau ca

DE CE SCRIU? ÎN CE CRED?
„Critica se constituie ºi ea într-o
operã deschisã - însemn de modernitate ºi poate salvarea mea,
a celui – care – scrie, din strânsoarea, auritã uneori, a ideilor
condamnate la o perpetuiate iluzorie”. MIRCEA MUTHU,
Ochiul lui Osiris, Ed. Eikon, Cluj,
2010.

în þara fetei / care se numea /
Cordelia; / feþe imobile, laminate / de focul rece din cãmin; /
într-un colþ, / o orhidee puhavã
/ adusã din mlaºtinile Amazonului / cu o amerindianã navã; / pe
pereþii cãrãmizii, / câþiva criminali de rãzboi / cu minã gravã - /
þin ostatici pe cei vii / ºi goi.”.
COSTINEL POPESCU, Poeme
de sticlã, Ed. Sitech, Craiova,
2010.
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 ANTONIO SCURATI

copilul care visa sfârºitul lumii
(aprilie)
F

emeia bãrbatului intrã
din dreapta în teleobiectivul camerei, împingând pe roþile mici de cauciuc un
cãrucior metalic, în mijlocul a o
sutã de vehicule care aºteptau,
ºi ele metalice, dar cu motor. E o
femeie adultã, de talie micã –
având maxim cincizeci de kilograme greutate – obositã sã tot împingã cãruciorul, plin pânã la refuz de alimente ambalate ºi aranjate în cutii. Totuºi, insistã. Recolta a fost bunã: familia ei va
avea ce sã mãnânce sãptãmâni
întregi. Recuperatoarea poartã
pantaloni în formã de þigaretã ºi
giacã cu umerii vãtuiþi. Pãrul îi este
tãiat scurt sub ceafã. E un exemplar feminin, dar e îmbrãcatã ºi
cu pãrul aranjat ca un bãrbat. Îºi
urmeazã drumul ºi iese la stânga
din cadru.
Dupã puþin timp, în spatele ei
apare cãþeluºul. O fetiþã cam de
cinci ani, de o sutã douãzeci de
centimetri înãlþime ºi douãzeci ºi
douã de kilograme, se târâie în
silã în spatele mamei. Se intuieºte cã, iritatã, zbiarã ceva spre ea.
Se intuieºte, dar nu se aude. Telecamera cu circuit închis care
supravegheazã parcarea subteranã a hipermarketului nu are sonor. Nici urmã de audio. Numai
pete vizibile în toate tonalitãþile
de cenuºiu. În ciuda acestora,
video ne spune, totuºi, cã micuþa este blondã: pãrul îi este de un
cenuºiu-eschis.
Fetiþa se opreºte brusc. Se ridicã în vârful picioarelor, întinde
braþele de-a lungul ºoldurilor,
strânge pumnii. Lasã sã-i cadã
îngheþata pe care o þinea în mâna
dreaptã. Urlã. Apoi plânge, þipã,
pusã pe scandal, aºteaptã. ªi iar
urlã. Mama nu reintrã în cadru.
Mama nu o aude. Nici un adult
n-o bagã în seamã. Noi, desigur,
n-o auzim.
Din spatele unei maºini cu
motor puternic iese la ivealã un
alt cãþeluº. De acelaºi sex. O fetiþã mai mare ca vârstã ºi mai înaltã
cu cinci degete. Aceasta, însã, e
o maurã: pãrul ei este cenuºiuînchis. Cele douã îºi vorbesc.
Fetiþa blondã pare sã se calmeze. Fetiþa maurã culege de pe jos
îngheþata lãsatã sã cadã de noua
ºi micuþa ei prietenã. O linge.
Din spatele maºinii cu motor
puternic þâºneºte acum o altã femeie adultã. Nu e aceeaºi cu cea
dinainte. Aceasta este un animal
de talie mare, are o fustã amplã în
formã de clopot care îi cade pânã
la glezne, un ºal colorat, care i se
umflã peste sânii provocatori, ºi
o claie de pãr negru înnodat dupã
ceafã. Þine în mânã o ustensilã
fusiformã, un baston lung ºi subþire, cu un mâner curbat la un capãt ºi cu un vârf metalic la celãlalt.
Vãzând-o cã vine, fetiþa blondã se dã un pas înapoi. Adulta
aceea, din aceeaºi rasã umanã dar
de altã specie, în mod evident o
înspãimântã. Adulta se apleacã
asupra cãþeluºului, îi vorbeºte, îl
atinge, îl ia în braþe. Poate încearcã sã-l liniºteascã, dar nu e clar,
nu existã sonor. Vocea i se pierde, chiar ºi expresia i se pierde.
Telecamera cu circuit închis a sistemului de supraveghere nu recompune trãsãturile chipului
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uman. Reluarea este lipsitã de claritate. Pentru identificare este
suficient, dar nu ºi pentru lãmurirea intenþiei.
Din stânga, nãvãleºte în cadru alt animal feminin, mama cãþeluºului blond. Cãruciorul a dispãrut, femeia zbiarã, rãcneºte,
ocãrãºte. Totuºi, reportajul rãmâne mut.
Cealaltã femeie neglijeazã copila, dã din cap, gesticuleazã,
duce mâinile la piept, apoi deschide braþele cu palmele în sus.
Copila, speriatã dar regãsitã, se
aflã acum între poalele mamei, dar
mama nu renunþã: urlã în continuare, ameninþã cu degetul întins, se agitã. Scoate un celular
ºi formeazã un numãr.
Cealaltã dã sã plece. Este pe
punctul de a ieºi din cadru pe
partea dreaptã. Dar femeia adultã de talie micã, furibundã, o urmãreºte. O prinde din urmã, o trage de pãr ºi o readuce în cadru.
Femeia adultã de talie mare se
zvârcoleºte, apucã unealta în
chip de armã ºi o loveºte pe agresoare cu o loviturã a vârfului la
înãlþimea capului. Vârful metalic
al umbrelei perforeazã partea
moale. Trece prin ochi, se înfige
în creier.

A

cest film de scurt metraj a apãrut pentru
prima datã la televiziunea naþionalã pe data de 9 aprilie
2008, la orele 20,00, în deschiderea primului telejurnal de searã.
Se vedea acolo asasinarea brutalã a Mariei Tirabassi, o tânãrã
mamã din Clusone,1 întâmplatã cu
o zi înainte în parcarea subteranã
Orio Center din Orio al Serio. Graþie telecamerei de supraveghere
din centrul comercial, a fost posibilã identificarea, gãsirea ºi
arestarea asasinei în mai puþin de
douãzeci ºi patru de ore: era vorba despre Eleana Butinaru, o cetãþeancã românã, rezidentã în tabãra de þigani din Seriate, la câþiva kilometri sud-vest de Bergamo.

Judecând dupã numãrul de
apariþii în care imaginile încãierãrii dintre Tirabassi ºi femeia careºi adusese fiica în parcare au fost
transmise ºi retransmise în aproape toate rubricile de ºtiri, în programele de varietãþi sau de dezbateri, de cãtre toate reþelele naþionale sau locale trei zile la rând,
s-ar fi putut, în mod liniºtit, trage
concluzia cã dilema dintre siguranþã ºi libertate, dintre urmãrire
ºi privacy2 , conflictul care a agitat societãþile occidentale de-a
lungul noului mileniu, se hotãrâse o datã pentru totdeauna.
Ne hotãrâsem pentru siguranþã împotriva libertãþii, pentru urmãrire împotriva privacy. Hotãrâsem, într-adevãr, cã era vorba de
o falsã dilemã, pentru cã violenþa
era lucrul cel mai rãu dintre toate
violãrile privacy, pentru cã nu e
o mai gravã diminuare a libertãþii
decât cea produsã de crimã. Maria Tirabassi nu mai era, într-adevãr, liberã sã mai facã ceva. Era
moartã.
Asasinarea ei, asasinarea unei
tinere mame, a emoþionat Þara.
Transmisia scenei delictului nu
avea, totuºi, nimic de-a face cu
informarea. Fugara a fost capturatã graþie filmului de scurt metraj, dar punerea acestuia în undã
a avut loc când asasina se afla
deja în închisoare. Cu toate acestea, ca sã ilustreze imaginea arestãrii, telejurnalele transmiteau ºi
retransmiteau acel film.
Nu, nu era vorba de informare. Ci de ceva mai mult. A fost un
suspin de uºurare ieºit din pieptul a milioane de cetãþeni. Era
ceva alintãtor, liturgic aproape, în
desfãºurarea obsesivã cu care
acele imagini au fost proiectate
ºi reproiectate: se celebra un rit
colectiv de exorcizare a Rãului,
se ardea vrãjitoarea. Slujba de
mulþumire fusese oficiatã.
Ascultând acel suspin care
ieºea din casele milioanelor de
italieni, apãrea evident cã cetãþeanul societãþii noastre opulente nu mai avea teamã în faþa
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ochiului telecamerei care, acum,
întovãrãºea practic orice gest
cotidian al sãu. Dimpotrivã, acel
individ liniºtit ºi neînarmat ar fi
avut încredere mereu mai mult în
omniprezentele tehnologii ale vizualului, ca sã se simtã uºurat de
propriile spaime. De acum înainte cetãþeanul, transformându-se
în telespectator, ar fi sperat, mai
mult decât s-ar fi temut, cã asupra lui se postase ochiul omniscient al unei telecamere, cum
într-o vreme se sperase în ocrotirea ochiului lui Dumnezeu.
De acum încolo, sau suportam
violenþa, sau o delegam. Oricum,
era mereu ºi în orice caz violenþa
altora. În faþa violenþei, ne aflam
complet neapãraþi. Gândindu-ne
la ea, ºtiam sã ne imaginam doar
ca victime pasive. Sau ca spectatori, la fel de pasivi. De aceea, în
faþa violenþei altuia puteam sã ne
expunem ca oile mute în faþa mãcelarului, sau sã asistãm cu respiraþia þinutã ca la o vânãtoare
în grup. Aproape niciunul dintre
acele milioane de spectatori îngroziþi n-ar fi avut nimic de reproºat domnilor din media care
alimentau peste mãsurã frica. Frica rãmãsese singura mare pasiune a vieþii noastre.
Din acelaºi motiv, acele milioane de spectatori nu ar fi avut
motiv sã dezaprobe oamenii politici care se pregãteau sã cãlãreascã frica. Frica era, într-adevãr, acum, ºi unica pârghie colectivã capabilã încã sã rãscoleascã electoratul. Motivul era
din cel mai elementar: în acea pãrticicã de lume fascinatã de dansul morþii la televizoare, se ajunsese la un nivel de bunãstare de
nedepãºit ºi fãrã precedent. În
punctul în care se gãsea, avea
totul de pierdut ºi nimic de câºtigat.
Anii Optzeci se încheiaserã de
o bucatã de vreme. ªi nu s-ar fi
întors. Nu mai era vremea amãgitorilor ºi al poftelor. Rãmãseserã
amãgitorii, dar nu mai comercializau acel ansamblu de tendinþe
instinctive care împing individul
la satisfacerea imediatã a nevoilor primitive. Avea valoare aceeaºi regulã a eroticii, care în trecut funcþionase mereu prin fanteziile sexuale, dar care acum se
aplica nu speranþelor, ci mai curând fricii: cine ar fi alimentat-o,
ar fi fost apoi chemat sã o satisfacã.
La dracu cu cel ce susþinea cã
nu exista nicio hoardã de bandiþi
la marginea câmpiei. Era de ajuns
sã-þi încordezi privirea ºi þi-ar fi
apãrut un nor de praf. ªi ar fi fost
trimis la dracu chiar moralizatorul care, indicându-þi norul de
praf care se precipita spre neant,
acolo, la capãtul câmpiei, în lumina incertã a apusului, te-ar întreba: tu unde te afli în acel curent?

C

u apropierea alegerilor
din 13 ºi 14 aprilie, Bergamo avu un motiv în
plus ca sã se pasioneze de propriile spaime: Eleana Butinaru,
dincolo de incriminarea pentru
omor voluntar, fu acuzatã ºi de
tentativã de sechestrare a minorilor. Þiganul rãpitor de copii se
George Vlãescu
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recizam într-un numãr
anterior al Mozaicului
(9/ 2009) cã Premiul
Strega pentru prozã în Italia a fost
câºtigat de Stabat mater, romanul lui Tiziano Scarpa, la o diferenþã de un singur vot (119 – 118)
faþã de Il bambino che sognava
la fine del mondo („Copilul care
visa sfârºitul lumii“) al lui Antonio Scurati.
Aceastã diferenþã rar întâlnitã
într-o competiþie literarã, apoi faptul cã n-au existat proteste sau
contestaþii, cã prin formula romanescã aleasã („Acest roman aparþine genului de compoziþii care
amestecã cronica cu invenþia”,
precizeazã Scurati), autorul averizeazã cititorul cã grila de lecturã trebuie sã fie, totuºi, cea a unei
opere de ficþiune („...autorul invitã cititorul sã considere fiecare
cuvânt al acestei cãrþi ca fruct al
imaginaþiei sale, mai ales când se
nareazã fapte referitoare la personaje sau la contexte care conþin nume de persoane sau de instituþii realmente existente”) ºi, nu
în ultimul rând, surpriza cã cititorul român se întâlneºte cu pagini
despre conaþionalii sãi, ne-a determinat sã prezentãm un fragment din acest roman, al unui
autor „abonat” la premiile literare.
Antonio Scurati (ca ºi Niccoló
Ammaniti sau Paolo Giordano,
laureaþi ai premiului Strega prezentaþi în Mozaicul) vine în literaturã dinspre ºtiinþã. S-a nãscut
în 1969 la Napoli, a fost profesor
ºi cercetãtor la Universitatea din
Bergamo, coordonând „Centrul
de studii asupra limbajului de rãzboi ºi al violenþei”, predând ºi
cursul de „Teorii ºi tehnici ale limbajului de televiziune”. În 2005,
Scurati se ocupã de cercetãri în
domeniul Cinematografiei, Fotografiei ºi Televiziunii. În 2008 trece la Universitatea Liberã de
Limbi ºi Comunicare din Milano
ca profesor titular ºi cercetãtor
în cadrul Laboratoarelor de Scriiturã Creativã ºi de Oralitate ºi
Retoricã. Am fãcut aceste precizãri în legãturã cu preocupãrile
lui Antonio Scurati, fiindcã Il
bambino che sognava la fine del
mondo este o radiografie aproape înspãimântãtoate a puterii de
manevrare a conºtiinþelor de cãtre mass-media, în special de cãtre televiziune, întreprinsã de un
cunoscãtor avizat al domeniului.
Pânã la Il bambino..., Antonio
Scurati a mai publicat: Il rumore
sordo della battaglia (2002) Premiul literar Edoardo Kihlgren
Opera Prima, Guerra. Narrazioni
e culture nella tradizione occidentale (2003), Sopravvissuto
(2005), Premiul Campiello ºi Premiul Naþional Literar Pisa pentru
prozã, Una storia romantica
(2007), Premiul SuperMondello,
eseuri, editoriale etc.

Traducere ºi prezentare:
Marin Budicã

