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n CONSTANTIN M. POPA

Corpul T
In memoriam
Alexandru Muºina
Intrat în imaginarul tãcerii
trãieºte sensul invers al veacului
muºcându-ºi lacom armura tot mai subþire
armura purtãtoare de cicatrice câºtigate
în inutile turniruri
simte demonii materiei
cum euforic instituie pagini acoperite
de proaspete Tabáre
ºi ca un fulger uitat
între rafturi fantomatice
stãbate pânã la ultima umbrã
textele arzãtoare
îngropate în Corpul auroral

Miºcarea ideilor: De ce avem roman?
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Cubleºan l Horia Dulvac l Gheorghe
Glodeanu l Irina Petraº l Luca Piþu
l Adrian Dinu Rachieru

Tamara de Lempicka

ce ar mai fi de spus
în aceastã lume a gesturilor ireversibile
spectacol hieratic de luminã ºi vãzduh
atâta vreme cât
între abrevieri exclamaþii ºi interjecþii
despre O.K.! a scris
însuºi Micul Rege al Dimineþii?
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de ce avem roman?
La 150 de ani de la apariþia în volum a primului roman românesc important, Ciocoii vechi ºi noi de
Nicolae Filimon, opusul cunoscutei interogaþii a lui Mihail Ralea solicitã rãspunsuri menite sã argumenteze viabilitatea, dinamismul, apetenþa inovatoare a prozei noastre româneºti. Paginile „Mozaicului” au oferit spaþiul necesar, egal disponibil pentru concizie ºi divagaþie.
Anchetã realizatã de Constantin M. Popa

n GHEORGHE GLODEANU

de ce avem roman?

Întrebarea lansatã prin ancheta revistei „Mozaicul” reia, la alte
coordonate, întrebarea ce a frãmântat viaþa literarã interbelicã:
De ce nu avem roman? La o sutã
cincizeci de ani de la apariþia primului roman românesc de certã
valoare, Ciocoii vechi ºi noi
(1863) de Nicolae Filimon, rãspunsul se dovedeºte extrem de
simplu: avem roman pentru cã
avem romancieri de anvergurã.
Lucrurile nu au stat însã întotdeauna aºa. Romanul românesc
a apãrut târziu ºi avut o copilãrie
îndelungatã, fapt ce explicã decalajul sensibil faþã de marele roman european. Abia în perioada
interbelicã, genul trece direct de
la vârsta copilãriei la cea a maturitãþii artistice depline, arzând etapele ºi sãrind în mod spectaculos peste vârsta adolescenþei.
Sub acest aspect, statutul romanului românesc este paradoxal, în
sensul cã metamorfozele lui prezintã o serie de particularitãþi distincte, ce se suprapun doar parþial peste evoluþia fireascã, organicã a romanului european. Arderea etapelor reprezintã o trãsãturã specificã a romanului românesc, aceastã formã a epicului
dezvoltându-se într-o manierã
distinctã de romanul occidental.
Analizând condiþia specificã a literaturii române, Mircea Martin
atrage atenþia asupra faptului cã
ea a apãrut în momentul în care
literaturile occidentale trecuserã
deja printr-o „epocã de aur”. Descoperirea Occidentului înseamnã
conºtientizarea unui decalaj considerabil, identificarea unor deosebiri de vârstã în evoluþia formelor literare. Lucrurile rãmân
elocvente ºi în sfera romanului
deoarece, între primul romancier
autentic de la noi, Nicolae Filimon, ºi Balzac, Flaubert sau Zola,
contemporanii lui, existã niºte
deosebiri semnificative privind
concepþia despre roman ºi problematica scriiturii. Dacã în literatura apuseanã a existat mult
timp un „complex” al romanului
faþã de genurile nobile ale antichitãþii, nobleþe consfinþitã de
artele poetice, în literatura românã acest fenomen este dublat de
handicapul resimþit faþã de marele roman european. Adrian Marino vorbeºte de „complexul Dinicu Golescu” de care suferã scriitorul român în confruntarea lui cu
valorile culturii occidentale. Acesta se vede obligat mai întâi sã
umple cât mai multe goluri, sã
abordeze ºi sã încetãþeneascã o
serie de forme literare inexistente
încã la noi. Abia mai târziu el încearcã sã ajungã din urmã, sã se
alinieze la literaturile europene
dezvoltate.
Uriaºul efort depus în vederea sincronizãrii cu romanul occidental trãdeazã tocmai tentativa depãºirii oricãror inegalitãþi,
conºtiinþa handicapului dimi-

nuându-se pe mãsura maturizãrii
literaturii române ºi a impunerii
valorilor proprii. Complexe precum cel al „întârzierii”, al discontinuitãþii, al ruralitãþii, al începutului continuu, al imitaþiei, al absenþei capilor de serie sau al lipsei de audienþã sunt resimþite în
mod dureros de cãtre romancierul român, care porneºte la drum
cu un serios handicap. Acesta îºi
are originea în constatarea inegalitãþilor dintre dezvoltarea romanului autohton ºi condiþia europeanã a unei forme literare proteice. Tirania exercitatã de modelele strãine pierde însã din intensitate pe mãsura conºtientizãrii ºi
a impunerii valorilor proprii, cu
alte cuvinte odatã cu europenizarea romanului românesc.
În drumul lui spre modernitate, romanul autohton parcurge
mai multe etape bine diferenþiate. Ele se dovedesc semnificative deoarece reflectã însãºi evoluþia conceptului de roman. De
la o epocã la alta, noþiunea înseamnã mereu altceva, se îmbogãþeºte prin acumularea unor noi
experienþe estetice, demonstrând
caracterul deschis al genului.
Deºi într-o accepþiune modernã
deja Istoria ieroglificã (1705) a
lui Dimitrie Cantemir poate fi consideratã primul roman românesc,
opera prinþului moldav nu constituie decât un reper izolat, ce
nu a impus o direcþie în miºcarea
literarã româneascã din secolul al
XVIII-lea. Mai mult, dupã aceastã creaþie extrem de interesantã,
a urmat un gol extrem de lung, de
o sutã patruzeci de ani. Ca urmare, prima etapã semnificativã din
istoria romanului românesc (cea
de pionierat) începe abia în
prima jumãtate a secolului al
XIX-lea ºi ajunge la apogeu în
rãstimpul dintre 1845 ºi 1863. Este
vorba de o serie de proiecte epice dintre care, din pãcate, cele
mai multe nu au putut fi finalizate. Calitatea acestor texte se dovedeºte adesea îndoielnicã, în
mod frecvent ele alcãtuind doar
simple transpuneri pe tãrâm autohton ale unor modele de succes aparþinând literaturii universale. Imitaþia demascã tocmai
poziþia de inferioritate în care se
gãseºte romanul românesc la începutul secolului al XIX-lea, dar
ea are ºi un rol catalizator prin
stimularea creaþiei originale.
Cea de a doua mare etapã din
istoria romanului românesc este
cea a consolidãrilor. Ea începe
cu primul roman autohton de certã valoare, Ciocoii vechi ºi noi
de N. Filimon, ºi se prelungeºte,
practic, pânã cãtre primul rãzboi
mondial. Romanul lui Filimon
vede lumina tiparului mai întâi
sub formã de foiletoane în „Revista românã” a lui Alexandru
Odobescu, pentru ca un an mai
târziu, în 1863, el sã aparã ºi în
volum. În acelaºi an, Bogdan Pe-

triceicu Hasdeu publicã romanul
Ursita. Existã la N. Filimon o profundã conºtiinþã a ineditului cãrþii sale, ceea ce îl determinã sã îºi
subintituleze naraþiunea „romanþ
original”. Scriitor realist, autorul Ciocoilor vechi ºi noi cautã
sã ne prezinte o pãturã socialã
caracteristicã pentru o anumitã
perioadã istoricã. Când ea este
gãsitã, în prologul cãrþii, autorul
schiþeazã un portret-robot al ciocoiului, relatarea nefãcând altceva decât sã ilustreze valabilitatea ideilor exprimate. Fiziologia
ciocoiului este urmãritã deja în
Nenorocirile unui slujnicar sau
gentilomii de mahala, proza
scurtã alcãtuind un exerciþiu în
vederea realizãrii proiectelor epice de mai târziu. N. Filimon nu
impune numai un personaj memorabil, care deschide o amplã
serie în literatura românã, dar se
transformã ºi în cronicarul unei
lumi corupte ºi degradate, multe
din capitolele cãrþii alcãtuind documente ale epocii fanariote. Perioada aceasta din istoria romanului românesc se caracterizeazã, înainte de toate, prin saltul
calitativ de la imitaþie la originalitate, adicã la valoarea esteticã.
Depãºirea mimetismului îngust
se petrece în paralel cu profesionalizarea scriitorului ºi cu câºtigarea maselor de cititori, cu pãtrunderea genului în conºtiinþa
publicã. Asistãm acum la autohtonizarea romanului, la maturizarea lui rapidã, fenomen ce se
datoreazã, în afara lui N. Filimon
(considerat creatorul genului),
unor prozatori de certã vocaþie
precum Duiliu Zamfirescu, Ioan
Slavici, Ion Agârbiceanu, Al. Vlahuþã ºi, mai târziu, tânãrul Sadoveanu. Tentaþia romanului o resimt însã ºi alþi autori precum
Hasdeu, Eminescu (chiar dacã
Geniu pustiu rãmâne mai mult o
schiþã de roman), Al. Macedonski, Constantin Mille sau Iosif
Vulcan, iar operele lor demonstreazã viabilitatea unei forme literare ce se adapteazã tot mai
mult realitãþilor sociale româneºti.
Situaþia se schimbã radical în
perioada interbelicã, perioada
care echivaleazã cu apariþia ºi
impunerea romanului românesc
modern. Este vârsta maturitãþii
depline ºi a europenizãrii unei
forme literare care, de acum înainte, acapareazã centrul interesului ºi cunoaºte cele mai spectaculoase experienþe estetice. Criteriile extraliterare utilizate de semãnãtorism ºi poporanism sunt
definitiv abandonate, accentul
punându-se pe recuperarea rãmânerii în urmã, adicã pe sincronizarea cu marele roman european.
Tonul îl dã deja Ion Agârbiceanu
cu Arhanghelii (1914), operã a
cãrei apariþie marcheazã data naºterii romanului românesc modern.
Scriitorului transilvãnean i se
adaugã rapid o serie de mari cre-

atori aparþinând celor mai diferite orientãri: Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Cezar Petrescu,
Gib I. Mihãescu, Camil Petrescu,
Mihail Sebastian, Mircea Eliade,
Anton Holban, M. Blecher, Mateiu Caragiale etc. Ei vor fi urmaþi
de câteva nume mai puþin sonore, dar care au avut rolul lor în
impunerea ºi diversificarea unui
gen privilegiat. Hegemonia romanului interbelic se poate constata ºi din faptul cã el nu constituie
un punct de atracþie doar pentru
romancierii de profesie. Romanul
devine o autenticã tentaþie pentru poeþi precum N. Davidescu,
Ion Minulescu sau Tudor Arghezi, pentru unii critici literari (G.
Ibrãileanu, E. Lovinescu, G. Cãlinescu), dar ºi pentru dramaturgi
cum ar fi Victor Eftimiu, Mihail
Sorbul, George Mihail Zamfirescu, Victor Ion Popa sau Mihail
Sebastian. Fenomenul ilustreazã
supremaþia absolutã a acestei
forme a epicului, dar vorbeºte ºi
de depãºirea specializãrii înguste a scriitorilor, de refuzul cantonãrii lor exclusive la anumite genuri ºi specii literare. Romanul
românesc devine teritoriul unor
experienþe radicale, al deplinei
afirmãri ºi al unor generoase deschideri. În paralel putem vorbi, în
aceastã perioadã, de maturizarea
conºtiinþei estetice ºi de revoluþionarea scriiturii, ceea ce a dus
la dezvoltarea fãrã precedent a
teoriei literaturii, în special a poeticii/poieticii romanului. O mare
literaturã nu se poate ridica fãrã
o conºtiinþã esteticã pe mãsurã,
de unde ºi saltul înregistrat în
sfera preocupãrilor teoretice, critica punându-ºi tot mai mult problema condiþiei genului.
Pentru a reconstitui Comedia
romanescã a perioadei interbelice, una din cele mai prolifice din
evoluþia romanului românesc, e
bine sã pornim de la întrebarea
care a frãmântat mai multe generaþii de scriitori, „De ce nu avem
roman?” Rãspunsurile succesive la aceastã problemã obsedantã rezumã evoluþia furtunoasã a
genului, o evoluþie discontinuã
ºi în salturi, specificã literaturii
române. Pe de altã parte, întrebarea „De ce nu avem roman?”
exprimã acuta conºtiinþã a handicapului faþã de literatura occidentalã cu care porneºte la drum
ºi cu care trãieºte scriitorul român. Ea trãdeazã „complexele” literaturii autohtone ºi nevoia acutã a depãºirii acestora. În mod
frecvent, întrebarea „De ce nu
avem roman?” devine un pretext

pentru a reconstitui istoria romanului românesc. Este vorba de
tentativa de a circumscrie condiþia romanului nostru interbelic ºi
de a releva care sunt particularitãþile lui în comparaþie cu marele
roman european. Termenii de
comparaþie se gãsesc atât în creaþia epicã antebelicã, mult mai
slab reprezentatã, cât ºi în capodoperele literaturii universale,
acestea din urmã alcãtuind modelele supreme înspre care
aspira ºi producþia romanescã
autohtonã. Cel care îºi pune prima datã întrebarea „De ce
n-avem roman?” este Nicolae
Iorga. Problema îl frãmântã pe criticul literar încã din 1890, datã la
care, în tânãra noastrã literaturã,
ea este pe deplin justificatã. Viitorul ideolog al Semãnãtorului
constatã cã „genul predomnitor
astãzi e pretutindeni romanul” ºi
cã datoritã „cadrului sãu larg ºi
primitor, singur el ne zugrãveºte,
în toatã bogãþia ei de culori, viaþa multiplã ºi zbuciumatã a societãþii moderne”. Criticul remarcã
faptul cã evoluþia genului a dus
la veºtejirea teatrului ºi a nuvelei, dupã care observã transferul
caracteristic epocii dinspre poezie înspre roman: „Romanul înfloreºte, pretutindeni, pe mormântul rimelor ºi pe piatra nuvelelor”.
În 1890, aceste observaþii rãmân
însã valabile doar pentru literatura occidentalã, la noi situaþia
fiind inversã. Poezia ºi nuvela
sunt bine reprezentate, mai puþin
romanul, care nu este apreciat de
publicul larg din cauza extrem de
puþinelor reuºite autohtone existente pânã la acea datã. Într-o literaturã dominatã de opere mediocre (precum „somnoroasa Elinã ºi adormitul Manoil” de Bolintineanu), unde singura valoare rãmâne Ciocoii vechi ºi noi
de Nicolae Filimon, se poate afirma, fãrã ezitare, cã romanul nu e
încã un gen încetãþenit.
Întrebarea „De ce nu avem
roman?” l-a frãmântat ºi pe Mihai Ralea. Rãspunsul acestuia
vine în 1927, la o datã la care situaþia romanului românesc era cu
totul alta. Asemenea celorlalþi
colegi de breaslã, criticul abordeazã fenomenul din perspectivã sociologicã, reconstituind ºi
motivând geneza speciei. El observã cã, înainte de primul rãzboi
mondial, nuvela ºi schiþa au fost
formele preferate ale scriitorilor
noºtri, situaþie ce se schimbã în
perioada dintre cele douã rãzboaie mondiale, când toatã lumea
scrie romane. Dacã acesta era
socotit înainte un gen de excep-
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þie (în sensul abaterii de la tradiþia literarã autohtonã), în mod
treptat, el a ajuns o adevãratã piatrã de încercare pentru fiecare
prozator. Cei mai mulþi scriitori se
consacrã aproape exclusiv romanului, gestul lor având un conþinut recuperator în condiþiile în
care „romanul ajunsese o lipsã
naþionalã”. Dupã Ralea, nevoia
de a avea romanul nostru s-ar
explica prin succesul genului în
literatura europeanã. Concluzia
eseistului este aceea cã trãim epoca romanului, la fel cum feudalismul a trãit epoca epopeii sau
cum vechea Eladã a cunoscut
epoca dramei.
Spre deosebire de numeroºii
sãi confraþi mai sceptici care se
întrebau „De ce nu avem roman?”, Perpessicius saluta, deja
în 1925, Înflorirea romanului,
dupã veritabila „secetã literarã”
de dinainte de rãzboi. Exegetul
comparã literatura antebelicã cu
o stare de „vegetare” în care poezia a pornit pe calea pierzaniei
iar romanul încã nu se arãta ºi
unde unica înviorare era adusã
de laurii perioadelor de glorie de
odinioarã. Numeroasele articole
de bilanþ ale exegetului (Anul literar 1924-1925, 1925 în literatura româneascã, Literatura
în 1927, Bilanþul literar pe
1928, Anul literar 1933) vin sã
întregeascã imaginea circumscrisã de un impresionant numãr de
cronici literare ºi reuºesc sã stabileascã cu exactitate pulsul activitãþii editoriale din perioada
interbelicã. Foiletonistul abordeazã principalele sectoare ale
vieþii literare: poezia, romanul,
nuvelistica, teatrul, critica ºi istoria literarã, traducerile, revistele etc. Semnificative rãmân rândurile consacrate romanului, gen
în care autorul vede semnul sigur al maturitãþii literaturii române. Spre deosebire de confraþii
sãi mai puþin încrezãtori, Perpessicius proclamã ca o certitudine
existenþa romanului autohton.
Deja în bilanþul consacrat Anului literar 1924-1925, el rãstoarnã datele problemei, în sensul cã
nu se mai întreabã „De ce nu
avem roman?”, ci încearcã sã
explice de ce avem roman ºi cum
este acesta.
Asemenea cunoscutului editor al lui Eminescu, Pompiliu Constantinescu inverseazã ºi el interogaþia obsedantã. Foiletonistul
de la „Vremea” nu încearcã sã rãspundã la întrebarea „De ce nu
avem roman?”, ci þine sã precizeze de ce avem roman, cum este
acesta ºi în ce constã originalitatea romanului autohton.
Practic, începând cu perioada
interbelicã, literatura românã a
avut tot timpul romancieri de primã mânã. Chiar ºi anii întunecaþi
ai „obsedantului deceniu” se salveazã, parþial, prin apariþia câtorva romane importante. Pentru a
nu vorbi de marile romane ale exilului. Sau de noua perspectivã de
dupã 1989! Putem fi optimiºti. Nu
existã o crizã a romanului românesc. Pãcat cã literatura, cultura
în general, nu se bucurã de aprecierea pe care o meritã ºi în plan
social.

4

n GABRIEL COªOVEANU

romanul – cel mai longeviv serial

D

acã este adevãrat – ºi
este! – cã tulburãrile
sociale degajã o stare
epicã difuzã, ºi, în funcþie de anvergura lor, chiar epopeicã,
atunci ultimele decade au dat
destui corpusculi virali cât sã prolifereze ceea ce numim îndeobºte
roman, mai ales în sensul sãu
balzacian, de „cronicã”. Similar
societãþii care îºi creeazã singurã, chiar când se transformã violent, o serie de cicluri de replicare, epica masivã îºi proclamã logica de concurentã a stãrii civile,
tinzând sã acopere perioade tot
mai mari ºi tipologii tot mai bogate. Astfel s-ar explica revenirile
periodice ale unor personaje ºi,
subsecvent, obsesii, la D. R. Popescu, Eugen Uricaru, Mircea
Cãrtãrescu sau Radu Aldulescu.
Nevoia de sequel e inerentã acestui gen, devorator de toate cele,
cum s-a spus, dar ºi de o ambiþie
care aminteºte de gândirea care
pivoteazã în jurul câtorva puncte de exaltare, detaºabil fiind impulsul demiurgic (batem, evident,
simbolic, spre Sãrmanul Dionis).
Romancierul e constructor prin
excelenþã, aºadar orgolios, chit cã
mai face câte o analogie animalierã, care ar trebui luatã, vezi
bine, cum grano salis, aºa cum
procedeazã Nicolae Breban când
se referã la sine ca la un bivol.
Reþinem, desigur, metafora forþei,
subsumatã unei forme sui generis deiste în raport cu fraza tractantã a realitãþii.

Dacã excludem registrul parabolic sau de tip fantasy, atunci
romancierii ne apar un fel de spectateurs engagés, dornici de mãrturie prin reconstituire, precum
cel care a vãzut crima ºi nu se
poate abþine sã nu indice fãptaºul, elucidarea împrejurãrilor fiind
o luptã între retorici sau, la o adicã, un conflict al interpretãrilor,
cum ar spune Ricoeur. Aspectul
are în vizor mai ales istoria recentã, cu ale sale revizitãri ale paradigmei comuniste ºi reverberaþiilor ei în contemporaneitate. Pentru unii, anii totalitari au conþinut
ºi o anumitã douceur de vivre
(vezi reportajul narativizat al lui
Vasile Ernu, citabil, aici, pentru
vâlva mediaticã), pentru alþii a fost
vorba, constant, de o Românie
defectã, marcatã de perfida stare
de provizorat al fiinþei, cum pot
sã pledeze Gabriela Adameºteanu sau Marta Petreu, pentru un
peisaj uman apocaliptic. Oricum,
dacã vorbim de miza romanescã
majorã de dupã Revoluþie, atunci
credem cã apetitul epic are un
potenþial imens în stimulii schimbãrii chinuitoare, vizitatã de diverºi demoni ai unui trecut
„proaspãt” care are rãdãcini
adânci, obligatoriu ºi amare, precum buruienile, în epoci uºor recognoscibile. Drama unui popor,
cel armean, e mai cunoscutã acum
prin romanul lui Varujan Vosganian decât prin manualele de istorie, dar radarele ideologice instalate acolo, subreptice, ne
spun cã ceea ce pare episod in-

capsulat ºi depus la muzeu emanã, nesmintit, mirajul barbariei.
Sub specia unei delectatio morosa se pot citi ultimele romane
ale lui Gheorghe Crãciun, de asemena testimonii spãimos-ritualizate asupra unor comportamente simultan puerile ºi senile. Comunismul a excelat, de altminteri,
în crearea, cu reþetã încã utilizabilã, a unor morþi vii, ca prin Gogol, atâta doar cã aceste monstruozitãþi, torþionari sau funcþionari
bornaþi, pot disloca destine cuviincioase (unii le-ar spune banale, dar omul fãrã atribuþii, neînvestit cu vreun „rol”, e la fel de
important ca oricare entitate). La
aceeaºi latitudine, atitudinal vorbind, s-ar situa Doina Ruºti, rãsfoitoare de situaþii fantomatice cu
afluenþi dintre cei mai maligni recognoscibili în comunitãþi cât se
poate de pãmântene.
Romanul înfloreºte, de fapt,
câtã vreme va exista felonie politicã, fapt divers uman sau doar
umbra unor fenomene ce denunþã o sicitate vecinã cu fascinaþia
râsului pe ruine. Aºadar, avem
roman solid, pluriform ºi poliflor
pentru cã existã toate condiþiile
de polenizare pentru fraza emergentã: soare suficient, din speþa
utopicului, mai ales, hranã îndestulãtoare, chiar pentru gurmandizã, din zona florilor greu-pestilenþiale, tip Rafflesia Arnoldi, ºi,
mai presus, voinþa de transcendere a clipei designate de vreun
manual dedicat ameliorãrii speciei. Un roman se naºte din pier-

deri, e adevãrat, din moment ce
solicitã seva neîmpãcatã a autorului, de regulã coborâtor într-un
vis de transvazare. Dar cred cu
tãrie într-un roman liber, fãrã þarc
partinic, eventual chiar deschis
la toþi nasturii de expresivitate
argoticã, în locul acelor fabricãri
„convenabile”, chipurile echilibrate, care, parcate prin ghiduri
ºcolare, au putut schimonosi ideea însãºi de roman (Eugen Barbu, parþial, Petre Sãlcudeanu,
Dumitru Popescu, Fãnuº Neagu,
Ion Lãncrãnjan etc.). Spun cã
avem roman pentru cã avem
nectar expresiv, pentru cã avem
instanþe auctoriale care ºtiu cã
românul – ca personaj, de bunã
seamã – poate fi apropriat de
ochiul care depãrteazã al ficþionarului, ºi nu acela care apropie,
al naþionalistului, pentru cã, în loc
sã arãm norii, mai bine producem
ficþiune. Ea, ficþiunea, va muri ultima, mai ales la naþiile recente,
întrucât s-a ivit ca un soi de substitut la lucruri pe care nu le-am
avut.
Închei, oarecum pieziº, cu preluarea unui scurt ºi viforos comentariu din Istoria românilor de
Catherine Durandin, eminenta
profesoarã de la INALCO, Paris,
care aratã cã, din programul Proclamaþiei de la Islaz, românii au
bifat, administrativ, politic ºi organizatoric, pânã astãzi, doar o
parte din deziderate. Restul e roman, sau, oarecum avansat în
ordine sibilinicã, poezie. Ori, dacã
vrem, fabulã.

n IULIAN BOLDEA

romanul românesc postdecembrist
– între dileme ºi aºteptãri

I

mediat dupã 1989, literatura
românã a intrat în zodia
nonficþionalului, printr-o
inflaþie de texte memorialistice,
prin publicarea unor jurnale inedite, prin supremaþia documentului asupra ficþiunii. Memorialistica de închisoare, jurnalele interzise, reeditarea unor opere cenzurate înainte de revoluþie – sunt
aspecte ºi forme literare predominante. O astfel de reorientare a
literaturii române spre document,
fapt istoric, element nonfictiv, dar
ºi spre literatura exilului, a avut
repercusiuni asupra evoluþiei ulterioare a prozei de la noi. Faptul
e remarcat, între alþii, de Carmen
Muºat: „România a trãit aceastã
reintrare în Istorie cu un puternic
sentiment de neliniºte ºi dezorientare. Într-o þarã dezgustatã de
comunism ºi avidã de politicã,
scriitorii au învãþat treptat sã renunþe la stilul esopic – foarte frecvent înainte de 1990 –, experimentând teritorii altãdatã interzise:
erotismul, nostalgia morþii, istoria nefalsificatã de propaganda
de partid, intimismul, metamorfozele neliniºtitoare ale trupului
dezumanizat, hiperrealitatea instituitã de mass-media, proliferarea
simulacrelor într-o lume din ce în
ce mai golitã de sens etc.”. Desigur, dupã aceastã baie de nonficþional, romanul a început sã

câºtige tot mai mult teren, iar reuºitele în domeniu sunt mai mult
decât semnificative, astfel încât
rãspunsul la întrebarea De ce
avem roman? e ilustrat ºi argumentat de apariþia, în perioada
postdecembristã, a unor romane
de cert calibru estetic: Orbitor,
de Mircea Cãrtãrescu, Întoarcerea huliganului, de Norman
Manea, Pupa russa, de Gheorghe Crãciun, Oraºul de apoi, de
Cristian Teodorescu, Provizorat,
de Gabriela Adameºteanu, Simion Liftnicul, de Petru Cimpoeºu, Luminare, de Ioan Lãcustã,
Cafeneaua Pas-Parol, de Matei
Viºniec, Cartea ºoaptelor, de Varujan Vosganian, Acasã, pe Câmpia Armaghedonului, de Marta
Petreu, Matei Brunul, de Lucian
Dan Teodorovici, Ploile amare,
de Alexandru Vlad, Cruciada
copiilor, de Florina Ilis, Viaþa
începe vineri, de Ioana Pârvulescu, Fairia – o lume îndepãrtatã,
de Radu Pavel Gheo etc. Desigur, sunt ºi alte nume ºi alte texte
care ar merita sã fie evocate ºi
care constituie tot atâtea argumente viabile ale prezenþei ºi
semnificaþiei romanului românesc de azi. Dincolo de multiplele aºteptãri pe care critica literarã
le-a exprimat, acum ºi odinioarã,
cu mai multã sau mai puþinã vigoare, dincolo de dilemele iden-
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titare pe care le mai are, romanul
românesc pare sã se afle, astãzi,
într-o zodie norocoasã. Cu un

amendament: doar viitorul e cel
care va legitima sau nu o astfel
de predicþie optimistã.

Tamara de Lempicka - Idyll

E

xistã roman românesc la
ora actualã, si încã unul
îmbârzoiet, pentru cã, în
spaþiul mioriþic, avem ºi români,
numeroºi încã, ºi rrromi inombrabili ºi destui… rrromâni verzi, caragializaþi pînã în prãsele, ca sã
nu mai vorbim de romanþele minulesciene pentru adicþii tembeliziunilor vãrane, de Petre Roman,
ardelean prin nevastã, ºi de înromânizãrile ce-i spãimeau pe maghiarii diasporali ai Transilvaniei
când ajungea Don Petricã, puradelul lui Walter Neulander ºi/sau
finul Doctorului Petru Groza, ºãf
de guvernoi, cam la fel cât pe
unele babe feseniste perspectiva
cãrnii de raþã naþional-þãrãnistã,
cu provenire de la… Ion Raþiu.
NOMEN EST OMEN, iar etimologia cuvântului „roman” obligã: mai ales la popoarele neolatine, la noroadele romanice, dar ºi
la anglo-americani, unde perdureazã, în teoria romanului, distincþia între novel ºi romance.
l
Întrebat odatã Napolean de ce
nu avea Francia o bunã literaturã sub ocârmuiala sa, ce credeþi
cã rãspunea forþosul ghid al Hexagonalilor? „Dacã nu avem încã
o bunã literaturã e numai si numai vina Ministerului de Interne”, carele, întruchipat de
Fouché, nu luase, pânã atunci,
nici mãsuri nici greutãþi spre a
remedia treaba. Dimpotriva: cenzura el în draci ºi cetea toata corespondenþa Doamnei de Stael cu
scriitorimea ori politicarii Europei, în loc sã dea comandã de,
bunãoarã, romane tari cât René
+ Atala. Cãci revedem ce spune,

n LUCA PIÞU

ehehei, popor de zmei…
impertinent, Unchiaºulul Beuve
în Chateaubriand ºi grupul sau
în vremea Imperiului.
l
Mihai Ralea invoca, pentru
absenþa romanelor mari sau multe, în Vãlãhia începutului interbelic, absenþa epopeilor naþionale, a romancerourilor ori a cînticelor de gestã premergatoare
eposului modern. Eu, mai pârdalnic, mai pardailanic ºi mai modest,
voi invoca functorul «nu a fost
sa fie», reamintindu-mi douã
cãrþi „fãrã noroc”: epopeea eroicomica a Deleanului Budaic, pusã
în circuit lectural aproape la un
secol de la obârºirea ei, ºi Duduca Mamuca/ Micuþa, romãnelul,
aducãtor de necazuri auctoriale,
al lui Hasdeu. Întâia ar fi încurajat apariþia romanului ironic, laurence-sternean sau fieldingian; al
doilea ar fi dat impuls romanului
erotic sau ar fi bãtut în breºã romanele siropoase, sentimentale,
chiar autoficþionalele precum
Dan al lui Vlahuþã, sau lungi ºi
tergiversante precum Ciocoii filimonici ori Mara lui Slavici:
Mara, nu Moara fara noroc,
nuvela ce ar fi putut da un foarte
bun roman dostoievskian din
stirpea Eternulului soþ.
N-a fost sa fie, iarã baba a dispãrut în vie.
l
Ruºii, mai norocoºi. Le-a trebuit un veac, al nouãºpelea, ca

sã-i ratrapeze pe Vestnici în materie de roman. ªi nu numai. ªi,
pare-se, nici epopei nu aveau la
spate, existând suputarea cã faimosul Cântec despre oastea lui
Igor ar fi fost fabricat în vremea
þarinei Caterina cea Mare, cãtre
sfârºitul veacului al optsprezecilea în orice caz, spre a crea un
efect de trecut glorios, pentru a
concura, retroactiv, cântecele de
gestã occidentale, Poema del
mio Cid, Das Nibelungenlied,
La Chanson de Roland sau La
Chanson de Guillaume d’Orange, inspiratoare, aceasta din
urmã, a bolintinenei poiame
Muma lui Stefan cel Mare.
Niponii, mai iuþi, care aveau
deja eposul lui Genji Monogatari, or avut nevoie doar de o jumãtate de secol, la începutul Erei
Meiji, ca sã a ratrapeze ceea ce
zisei. Cum or procedatãrã? Trimisau dânºii bursieri în þãrile celor
bogaþi în romane faimoase: printre ruºi, printre anglo-americani,
printre franþuzi, printre nemþi.
Bursierii or studiat cestiunea tehnicilor narative la faþa locului ºi,
reveniþi în patrie, au creat ce ºi
cât au creat, unele Nobele pentru Literaturã raflînd sau filme de
interes mondial inspirând (dacã
ne gândim numai la Femeia nisipurilor ºi la Kobo Abe).
l
Acuma, revenind la Þiganiada budaicã, putem spune ca va fi

inspirat romane, dar postmoderne, graþie actualelor prozificãri
deºtepte ale opului, între ele cel
mai tare strãlucind a lui Traian
ªtef, prefaþatã de Cistelecanul
Tãtînesc , ieºitã nu prea demult
de sub teasc, ci nu de Alex, fiul
lacanizant al universitarului de la
Tg. Mureº. Nici Nepotul lui Dracula, constructul romanesc al
regretatului nostru prieten Sandu Muºina, nu sare foarte departe de trunchiul eposului eroi-comic antepomenit, devreme ce un
rrrom îºi promoveazã acolo, fudul, þiganitatea de mãtase.
Mai bine mai târziu decât niciodatã.
l
Duduca Mamuca fãcut-a ºi ea
pui, da, dar târziu, în interbelicitate: mã gândesc la romanele ºi
unele povestiri ale lui Gib Mihãescu; la o parte din scrisele ficþionale eliadiene, în frunte cu Huliganii; la Vinul de viaþã lungã
ºi N.D. Cocea; la prolificul
Mihail Drumeº, cu, sã spunem,
Elevul Dima dintr-a ºaptea; sau,
chiar, la Cartea nunþii. Mai
aproape de noi, în plinã postloviluþionaritate, îi supraclaseazã,
cu mijloacele lor specifice, Stefan Agopian, cu tot ce dã pieþei
literare; Dumitru Ungureanu, cu
Lia Mora; Cristina Stefãnescu;
Bãgãul Ioanei Bradea ori Povestea poveºtilor revizitatã de Mircea Nedelciu.

Cãci Gheorghe Craciun, cu a
sa capodoperioarã Pupa rusa mai
ales, e postflaubertian la o adicã,
masochist al chinurilor stilului
adicãtelea, un postflaubertian trecut prin textualism ºi câte altele.
La fel, poate, Cãrtarescu, pe undeva, cu Orbitorul sãu. Ci nu camusofilul Bedros Horasangian, ci nu
ultimul Radu Mareº, balzacieni în
structura lor de profunzime, însã
fãrã ambiþiile cantitative ale interbelicosului Cezar Petrescu.
l
Altele nu mai avem a spune.
Decât cã romane, ºi încã foarte
bune, multe transpuse deja în
idiomuri strãineze, sincronizate
lovinescianeºte la trendurile
euro-atlanticeºti, avem cãcãlãu,
în toate þinuturile româneºti, inclusiv la moldovenii cisprutici,
medelenizanþi ori numai sadovenizatori, la Simion Liftnicul, la
Gellu Dorian, la Adrian von
Georg; la Dan Lungu, inclusiv la
basarabenii chiºinoveþi ºi numeroºi literarmente, de toate orientãrile, iar pe Paul Goma, geniu al
prozemelor autoficþionale, recreat
în inumerabile limbi (cu excepþia
notabilã – et pour cause! – a idiomului castilian, unde numele sãu
de familie însemneazã „prezervativ”), nici nu-l mai iau în calcul.
l
Încep sã cred cã avem mai
multe romane de cât cititori destoinici pe cap de locuitor valah.
Dar… nu disper: cândva, plicitisictiriþi de manele ori tembeliziuni
felixiene, or sã refacã suprafaþã
ºi aceºtia, lectorii pasionaþi, de
nu ºi competenþi.

n PAUL ARETZU

de ce avem roman?

R

omanul are o istorie
lungã ºi una scurtã. De
fapt, din cea lungã s-a
format cea scurtã. Aceasta din
urmã nu este un pui, ci un frate
geamãn care a mai întârziat în uterul narativ (numit frumos ºi mitrã, matcã, matrice, ºi mai puþin
frumos, zgãu), mai mult de douã
mii de ani. Povestea, care este
materialul de construcþie al romanului, prezenta, la început, întâmplãri eroice, rãzboaie, aventuri
din lumea vãzutã ºi nevãzutã,
declamate pe la mese publice de
homeri, adicã de niºte orbi la lumea de afarã ºi vãzãtori la aceea
dinãuntru, a ideilor, a imaginilor.
Epopeile, povestirile, basmele,
care sunt trepte ale acestei rachete mitice, au fost ºi primele forme
de educaþie, la care învãþãceii stãteau smirnã, cu gurile cãscate, aºa
cum nu se întâmplã azi în nicio
ºcoalã. Cântãreþul Femios este
singurul cruþat de Ulise, din ceata peþitorilor. Aºa cum nu se trage în pianist, nu se trage nici în
povestitor. Istorisirea care se autoregenereazã este O mie ºi una
de nopþi, graþiind naratorul. Romanul modern a apãrut târziu, de-

mitizând povestirea. Autorul,
mult mai ruºinos decât pe vremuri, se ascunde în persoana a
treia. Alteori, iese cu tupeu în
faþã.
De ce avem roman? Suntem
fiinþe epice (ºi lirice), în primul
rând. Nepoata mea, Eva, întâi a
descoperit mici poveºti, trecând
în fabulos întâmplãri curente,
apoi, mi-a dedicat o poezie ºi, în
cele din urmã, a prins iscusinþa
de a inventa ghicitori. Cred în flerul ei, pentru cã este mai apropiatã de naturã decât mine, care sunt
mai apropiat de natura moartã.
Modelul romanului se aflã în Biblie, în Facerea, în Ieºirea, în Cãrþile Regilor.
Avem roman pentru cã viaþa
concretã se cam repetã, de la o
vreme, ºi avem nevoie de ceva
care sã se repete diferit, cum sunt
romanele. Avem nevoie de roman
pentru cã suntem narcisiaci, iar
oglinzile nu ne ajung. În romane,
care sunt o formã de alteritate,
ne vedem refulãrile. Cititul este o
bunã ºedinþã de psihanalizã. Romanul oferã virtualitãþi, poþi experimenta iubirea, moartea, durerea, trecerea timpului, suferind pe

termen scurt, pânã la urmãtorul
roman.
Romanul are nevoie, în primul
rând, de scriitori de romane ºi,
apoi, de cititori. Cât timp va exista prima categorie, va exista ºi
roman. Mulþi spun: Viaþa mea este
un adevãrat roman. Problema
este cã nimeni nu citeºte romane
adevãrate.
De ce avem roman? Face parte din fiºa de post existenþialã.
Romanele se citesc pânã la o vârstã. În a doua parte a vieþii eºti
interesat de eseu, de domeniul
religios, de cãrþi speciale. Un roman bun, însã, poate conþine toate aceste aspecte. Când eram copil, îmi amintesc, se spunea cã
excesul de citit poate duce la nebunie. A existat, de asemenea,
credinþa cã cititul slãbeºte fiinþa,
producând ofticã. N-am auzit însã
pe nimeni spunând cã lipsa cititului duce la prostie.
Avem roman pentru cã avem
poezie, pentru cã avem teatru, dar
mai ales pentru cã avem criticã
literarã. Cred cã acesta din urmã
este rãspunsul corect la întrebarea prietenului meu, criticul Constantin M. Popa.

n RUXANDRA CESEREANU
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red încã în literaturã ca
salvare ºi terapie (deºi
acest lucru este valabil mai degrabã pentru poezie, întrucât în cazul prozei este esenþialã construcþia lucidã, arhitectura
textualã). Obositã de aniversãri literare româneºti, o întrebare de tipul „De ce avem roman?” îmi pare

oþioasã, pretenþioasã, ostentativã.
Avem roman pentru cã... Pot doar
sã spun cã, în ceea ce mã priveºte, scriu roman (deºi mã consider
eminamente poetã) pentru cã am
ceva de spus la nivelul unei istorii
psihice ºi sufleteºti a lumii (noastre, de aici, din realitate, sau, contrar, din fantezie).
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n IRINA PETRAª

de ce avem roman?
lentul secondeazã oglinda. Continuitãþile identificabile þin ºi de
eterna noastrã neaºezare, de problematica situare în Istorie, de
proiectul nostru comunitar mereu incomplet ºi nesigur de ºansele sale. În aceste condiþii, oglinda verbalã încearcã neobosit alte
unghiuri ºi perspective, îºi forþeazã apele în experimente, se repliazã pentru a cuprinde cât mai
aproape de „adevãr” starea omului ºi a societãþii, probeazã maniere inventate ori împrumutate de
închegat povestea despre om.
Prozã realistã, psihologicã, fantasticã, oniricã, metafizicã, sf,
policier, istoricã, de aventuri,
autobiograficã, eroticã, poeticã
etc. sunt, fireºte, nume pentru
categorii impure, contaminate
mereu de celelalte feluri posibile.
Fiecare om care scrie (crede cã)
are un adevãr pe care vrea/ trebuie sã-l transmitã celorlalþi (inclusiv posteritãþii!!). Diversitatea
abordãrilor romaneºti creºte în
condiþii de libertate. În miezul experienþelor de viaþã complementare (viaþa concretã, pipãibilã,
semnalizând prin simþuri, a trupului muritor, dar ºi a relaþiei complicate a eului cu sine ºi cu ceilalþi – aºadar ceea ce se cheamã
viaþã intimã ºi viaþã socialã; apoi
realitatea livrescã, experienþa
lecturii, de o însemnãtate de neegalat pentru cititorii-scriitori; în
fine, viaþa oniricã, visul ca experienþã nocturnã de consistenþã ºi
însemnãtate egale cu ale experienþei în stare de veghe), lucreazã
imaginaþia, calitate funciarã a
omului (ea le subîntinde pe celelalte, le accentueazã ºi le îmbogãþeºte, le tãlmãceºte ºi le rãstãlmãceºte) dezlãnþuitã acum când se
poate spune orice ºi oricum.
Aºadar, reluând, avem roman(e) fiindcã, într-o lume tot mai
scãpatã din frâu, lãsatã în voia
libertãþilor fãrã frunte, sunt extrem
multe de spus ºi re-spus, de cântãrit, iar tentaþia de a oferi propria versiune este ireprimabilã
(„Voi scrie. Este un ordin al întregii fiinþe, a tot ce sunt, o decizie
ce nu poate fi contestatã […] voi
scrie ceea ce cred ºi simt” – spune eroul lui Buzura din Raport
asupra singurãtãþii). Înainte de
1989, romanele aveau în ele ºi
nevoia teribilã de a vorbi, dar ºi
groaza de a o face, ºi „ramele” ºi
„destinul”, altfel spus, ºi conjunctura, ºi contextul. Implicate
ºi precaute, ele construiau, prin
recurs la o bogatã ambiguitate,
personaje rezistente în timp, adicã fiinþe gânditoare ºi sensibile
ale sfârºitului de mileniu, cu trãsãturi specifice trãitorilor în societãþi totalitare, dar suportând ºi
limitãri impuse individului de aiurea într-o lume masificând cu indiferenþã destine. În proza primului „obsedant deceniu” (fixat generic între 1948 ºi 1960), devenise posibilã o triplã miºcare: reconstituirea criticã a unui trecut
recent, tãcut o vreme din motive
politice, trimiterea aluzivã, parabolicã la un prezent ne-vindecat,
minat el însuºi de tare nu mai
puþin grave, dar ºi racordarea la
proza interbelicã a „scafandrilor
sufletului” (cum îi numea Gib
Mihãescu). Excesul de interpretare ºi epuizarea fiecãrei semnificaþii în prelungi comentarii alcãtuiesc un model de cãutare în in-

terior a cauzelor Istoriei. De la D.R.
Popescu la Alexandru Ivasiuc sau
Mihai Sin, de la Augustin Buzura ºi George Bãlãiþã, la Constantin Þoiu, Sorin Titel, Ileana Vulpescu ºi Gabriela Adameºteanu,
asistãm la o încercare disperatã
de racordare la istorie a prozei
româneºti. Preocupatã cu precãdere de investigarea „adevãrului”, proza e mãcinatã de o iritare
subsidiarã care anuleazã definitiv tihna romanului tradiþional. Pe
de altã parte, când realitatea este
„perfect” ºi definitiv planificatã,
monotonã, decisã de imperative
sociale opace problemelor individului, e necesarã o „recondiþionare” a realismului – este ceea
ce face mai ales proza scurtã a
deceniului opt („optzeciºtii” –
parte debutaþi de Ov. Crohmãlniceanu în antologia Desant 83 –
Gheorghe Crãciun, Mircea Nedelciu, Nicolae Iliescu, Cristian Teodorescu, George Cuºnarencu,
Ioan Lãcustã, Gheorghe Iova,
Mircea Cãrtãrescu, Sorin Preda,
Ion Cristoiu, Ioan Groºan, Bedros Horasangian etc.). O nouã
lecturã a vechilor semne, o topicã ineditã aplicatã unor segmente banale. Aducerea brutalã în
prim plan a cotidianului mãrunt
simultan cu explozia încântatã de
sine a inovaþiilor formale. Inteligibilitatea parþialã a lumii e scrutatã adesea de un ochi uºor buimac slujit de un cuvânt care dã
târcoale înþelesurilor ultime lãsându-le mereu intact misterul.
Dupã 1989, proza nu se acomodeazã din mers deschiderii.
Intimidatã de nesfârºitele certuri
canonice, de noile teze ºi cenzuri,
de etalonul est-etic aplicat abuziv ºi fãrã nuanþã, continuã maniera parabolicã, atunci când o
face, se refugiazã în povestirea
cu tâlc, atemporalã, ori, cel mult,
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încearcã sã se alinieze modei
„sexului care vorbeºte”. Aºa
se face cã deceniul 9, al doilea „obsedant deceniu” românesc, nu îºi gãseºte imediat
oglinda potrivitã. O primã încercare masivã de este Ecluza (2006) lui Radu Mareº –
romanul unei societãþi închise, scris cu mijloacele unei
societãþi închise, sugerând cã
ficþiunea ºi istoria nu ºi-au
recãpãtat autonomia, cã adevãrurile sunt încã manipulate. Dupã câþiva ani, Provizorat, al Gabrielei Adameºteanu,
sau Un om din Est, al lui Groºan, aduc proza româneascã
la zi. Interesant de remarcat cã ele
sunt construite pe aceeaºi „opoziþie complementarã” – posomoralã cu accente groteºti-hilare a
orizontului politic e contracaratã
cu un tratament erotico-senzual,
din mai multe puncte de vedere
„oprit” ºi cu atât mai eficient.
Totodatã, subminând ori condimentând Politica respectiv Erosul, freamãtã, insistent ºi consistent, un al treilea element, poate
cel mai important dintre toate:
Cultura. Personajele citesc
enorm, au repere livreºti pentru
toate gesturile lor, ascultã muzicã, merg la spectacole. Dacã politicul e suportat mai mult ori mai
puþin traumatizant, iar eroticul e
un refugiu nu de puþine ori alienant ori o simplã/meschinã amãgire, culturalul are firescul unei
temelii existenþiale, nu e de umpluturã, ci de esenþã. S-ar putea
ca acesta sã fie cel mai „adevãrat” portret al epocii ºi, totodatã,
cea mai bunã cale de recuperare
a echilibrului romanesc ºi existenþial deopotrivã.
Proza optzecistã era încadrabilã unei direcþii pe care am numit-o homeopaticã. Tratamentul

fabulatoriu încerca o „vindecare”
a cenuºiului cotidian prin recurs
la doze infinitezimale de cenuºiu
cotidian. Proza ultimilor ani e, mai
degrabã, subsumabilã unei direcþii alopatice. Constat o anume
aplecare a ultimului deceniu, nu
doar la noi, înspre re-locuirea înmiresmatã – în sensul alerteþei
simþurilor puse la lucru de lectura imaginantã – a unor epoci pe
care distanþa în timp le-a încãrcat
cu atmosferã, farmec, sens, gravitate (dupã Tim Adams, istoria
pare sã fie „locul unde ne simþim
cel mai bine” – vezi articolul tradus de Virgil Stanciu pentru Tribuna, nr. 7/2010). Romanul „istoric” îºi relativizeazã ancorãrile, el
nu se mai (con)centreazã pe reconstituirea unei Mari Poveºti
cãreia i se asigurã un minimal fundal de epocã, ci, oarecum dimpotrivã, cerceteazã în detaliu recuzita unei perioade, aºa cum se rãsfrânge ea în documentele la îndemânã (adicã deja modificatã,
interpretatã, „mãsluitã” în sensul
larg pe care îl comportã orice interpretare, orice traducere în cuvinte), iar readucerea secvenþei
temporale în atenþia cititorilor de
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ntrebarea lui Ralea îmi provoca altãdatã rânduri ca
acestea: Mi se pare uimitor cum, de mai bine de un veac,
romanul românesc existã în cele
mai variate forme, cu performanþe notabile ºi recunoscute, în pas
cu lumea ºi câteodatã chiar luându-i-o înainte, vizionar, dar, cu
toate astea, discursul critic se încãpãþâneazã sã-l declare, periodic, în crizã ºi sã-i chiar conteste
existenþa. Rãspunsul nu e dintre
cele mai complicate: romanul românesc deplânge, prin glasul criticilor ºi al romancierilor, deopotrivã, nu starea sa în spaþiul românesc, mereu bogatã ºi chiar
privilegiatã, ci slabele ecouri în
spaþiul european ºi mondial.
Handicap etern, cãci nu a existat
niciodatã la noi un efort concertat ºi „oficializat” de promovare
a literaturii/culturii. Succesele au
fost ale indivizilor (cãci ºi ambiþiile sunt la noi mereu individuale, subminate, în doze variabile,
de egoism, oportunism, invidie,
resentiment etc.), de multe ori
atinse cu eforturi penibile. Nu
limba românã e de vinã aici, ci
absenþa totalã a unui spirit înalt
negustoresc ºi a voinþei de a te
face recunoscut ca participant la
cultura lumii cu diferenþele tale
(complementare), nu cu cantitatea de imitaþie ºi sincronizare
prost înþeleasã pe care o arunci
în joc. „De ce nu avem roman?”,
întrebarea lansatã de M. Ralea la
începutul secolului 20, când tocmai apãruserã Ion ºi Pãdurea
spânzuraþilor, revine, trunchiatã mereu, formulatã pe jumãtate.
Cãci întrebarea întreagã a fost
atunci, este astãzi ºi nu vãd, din
pãcate, de ce n-ar fi ºi mâine: „De
ce nu avem roman recunoscut în
marile liste canonice universale?”
În mod straniu, întrebarea pe
dos e mai grea. Un rãspuns simplu ar fi, totuºi, cã, acum un veac,
romanul pãrea sã aibã o identitate destul de bine conturatã, se
ºtia ce e acela roman ºi se presupunea cã noi n-am reuºit sã acoperim cum se cuvine cerinþele
definiþiei. Cum astãzi este roman
orice carte care îºi spune astfel
(exagerez doar un pic!), avem, fireºte, puhoaie de romane de toate calibrele ºi cu costumaþii dezarmant (ºi încântãtor) de colorate ºi atipice.
La Colocviul romanului românesc de la Alba Iulia (ediþia a
treia, mai 2013), remarcam, printre altele, ºi cã o lecturã atentã ºi
echidistantã a prozei contemporane va identifica semnalmente
specifice prozei noastre postdecembriste, dar ºi, mai ales, semne
ale continuitãþii cu cele douã mari
perioade din trecutul recent: interbelicã ºi comunistã. ªi asta nu
doar fiindcã drumul, ca metaforã
a existenþei umane, nu suportã
modificãri fundamentale, chiar
urmãrit fiind pe foarte lungi perioade, iar marile teme rãmân, dintotdeauna, viaþa ºi moartea, timpul ºi locul, memoria ºi visul, iubirea ºi ura, starea ºi miºcarea, în
vreme ce coloratura de epocã e
una de fundal nedatabil, dacã ta-

azi se asigurã prin recursul la o
micã poveste cu suspans, care
sã te þinã aproape de ceea ce e cu
adevãrat important: bogãþia de
miresme, gusturi, gesturi, costumaþii, cutume, „mãrunþiºuri” cu
tâlc ale oamenilor acelei epoci
revolute. Chiar dacã respectiva
epocã e locuitã, în realitate ºi în
roman, de o mare figurã – cum se
întâmplã cu Ovidiu în Moartea
la Tomis, jurnalul imaginat de
Marin Mincu, cu regele ºi Zilele
sale la Filip Florian, cu Columb în
Marañon-ul Ruxandrei Ivãncescu sau cu Vasco da Gama navigheazã al Dianei Adamek, aceasta are rolul unui martor, al unui
garant. E o reconstituire abilã ºi
încântatã de performanþele sale,
nu cu totul strãinã de practica
detectivisticã. Orice scotocire în
podul cu vechituri al omenirii e
însoþitã de fiorul descoperirilor,
de plãcerea privirii aþintite asupra detaliilor aparent disparate,
de orgoliul refacerii unui întreg
uitat. Trecutul este utilizat ca-ntrun numãr de prestidigitaþie visãtoare care stârneºte treptat ungherele somnolând în absenþa
cuvintelor. „Comanda” vine dinspre dezamãgirea resimþitã într-o
lume în care totul fuge, alunecã,
trece. Se schimbã. O lume în care
privirea fondatoare nu mai are
repere sigure, nu se mai poate
aþinti. Le-am numit cãrþi cu întoarceri ºi fugi (acestea din urmã
ºi în sens muzical). Autorul e spectator ºi regizor al propriilor desfãºurãri de detalii. Este, la altã
scarã ºi cu alte urmãri ºi adâncimi, bucuria de a crea prin experienþe proprii a personajelor camilpetresciene. Totul este, astfel,
creaþie, genezã. Existenþa ºi,
deci, literatura nu sunt altceva
decât o permanentã, infinitã, încântãtoare traducere în cuvinte
– modalitate exclusivã, orgolios
umanã de exercitare a puterii. Þinta e o re-locuire. O locuire fantasmatã a altui loc, mai bun. Reconstituirea e una creatoare, dar
ºi compensatorie (vezi Viaþa începe vineri, cartea Ioanei Pârvulescu, dar ºi partea ce reconstituie o lume ºi o atmosferã din
Cartea ºoaptelor a lui Varujan
Vosganian; tot aici Dulcea poveste a tristului elefant, încântãtorul roman al Dianei Adamek, sau
Hotel Universal al Simonei Sora).
Mai mult ca oricând, a ºti înseamnã a-þi aduce aminte ºi a fi înseamnã a avea memorie. Prezentul nu
se întrupeazã decât prin ceea ce
s-a pãstrat/ales din tot trecutul.
El este o rãsfrângere a „bibliografiei” existenþiale la nivel de individ ca ºi la nivel de popor. Vezi
Asediul Vienei, al lui Horia Ursu,
dar ºi Medgidia, oraºul de apoi,
al lui Cristian Teodorescu. ªi, întrun fel, chiar Simion Liftnicul, al
lui Petru Cimpoieºu. Întoarcerea
ºi fuga se întâmplã în aceste romane în spaþiu (locul-cel-larg,
gândit, inevitabil, cu o jumãtate
de gând, cãci simþurile înºalã de
îndatã ce privim dincolo de lungimea braþului nostru întins, un
dincolo totuna cu lumea ºi universul) ºi în loc (lumea-cea-micã
a prejmei ºi împrejurului, a casei,
a curþii ºi grãdinii, a strãzii).
Dacã acceptãm „provincializarea” ca focalizare a interesului
asupra celor mai infime detalii în
scopul extragerii, la acest nivel, a
esenþelor pure ale umanitãþii; ca
efort de re-punere în drepturi a
existenþei (proces totuºi intim,
totuºi particular, totuºi înfiorat);
ca asumare a ne-regulei pentru a
accede la o ordine superioarã,

atunci fenomenul „provincializãrii” e detectabil ºi în proza contemporanã. Trecut prin „defileul
vorbirii”, realul devine ficþiune
sau, altfel spus, ficþiunea salveazã un real în derivã, îi mai acordã
o ºansã.
În provincie, datoritã „rarefierii evenimentelor” „se produce un
elefantiasis epic, o tumefiere a
cotidianului cãreia îi corespunde
în ordinea subiectivã setea de a
percepe”. „Cu cât materia perceputã e mai micã, cu atât coeficientul subiectiv care intrã în crearea
noþiunii de realitate e mai mare”.
Provincialul are de partea sa o
„tensiune sporitã sub raport emoþional”… Cele de mai sus fac parte dintr-o conferinþã a lui G. Cãlinescu reprodusã în Suplimentul
pe 1985 al „Revistei de istorie ºi
teorie literarã”. „Proba provinciei”
e aplicabilã realitãþii contemporane ºi literaturii de astãzi. De altminteri, putem identifica simptome ale „provincializãrii” condiþiei
umane la scarã terestrã. Nu mã
gândesc doar la uniformizarea pe
care o presupune ºi o sperã era
informaþiei ori la tendinþa centrifugã a tuturor naþiunilor dornice
sã se elibereze de orice tutelã, de
un centru impus. Îmi apare, înainte de toate, flagrantã o proporþionalitate inversã, în aparenþã paradoxalã, specificã lumii de astãzi:
pe mãsurã ce Omul cucereºte lumea, omul îºi pierde însemnãtatea în aceeaºi lume. Ca un efect al
performanþelor sale, se descoperã tot mai puþin stãpân al propriului destin. Adevãratele evenimente, cele care mai sunt dependente de omul de rând, se rarefiazã. Nu e vorba numai de criza informaþiei în condiþiile exploziei
informaþionale, nici doar de prãpastia care se cascã între producãtor ºi consumator, de specializarea care-l rãtãceºte pe omul
obiºnuit în pãdurea de tabu-uri ºi
mistere a ºtiinþei contemporane.
Elefantiasisul epic al vremii noastre nu e o formã de carpe diem, ci
una de autosugestie. Schimbare
deliberatã de mãºti ºi ºtiri, cãutarea salvãrii, a paleativului în mãruntele tresãriri ale clipei înregistrate cu aparate de mãrit. În era
micºorãrii severe a omului, „elefantiasisul” epic capãtã dimensiuni ontice, vizând reabilitarea interioritãþii umane, a unicitãþii sale
salvatoare. Pe scurt, de aceea
avem roman.
A face literaturã nu (mai) înseamnã a propune o nouã ordine
alãturi sau deasupra celei reale,
ci a înfrunta ne-ordinea, inconsistenþa, aleatoriul cu o nouã variantã de ne-ordine, inconsistenþã, aleatoriu. O forþã creatoare
numai în aparenþã negativã. Ar fi
de discutat aici, poate, teoria secundarului, în varianta descrisã
de Virgil Nemoianu: „Pãrerea mea
este cã nu ar trebui sã privim nici
înainte, nici înapoi, ci lateral, ori
de câte ori este posibil. Concentrarea pe secundar impune, în
primul rând, o atitudine digresivã, o miºcare ocolitã, o exprimare
indirectã ºi recurgerea la blânde
viclenii. Devierile temporare, tihna manieratã, oprirea asupra detaliilor, absurditatea capricioasã a
artificiilor ºi evazionismului, hoinãreala visãtoare pe poteci lãturalnice ºi multe alte strategii de
întârziere contribuie, toate, la o
schimbare digresivã a miºcãrii înainte, care nu poate ºi nu vrea sã îi
blocheze acesteia calea, dar care
ar putea, eventual, sã o influenþeze decisiv...” (Virgil Nemoianu, O
teorie a secundarului, 1997)
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ntrebarea cred ca ar fi trebuit sã se opreascã la jumãtate: De ce se scrie azi?
La care, un rãspuns ar putea fi
acela al parafrazãrii afirmaþiei alpinistului care, întrebat fiind: de
ce urcã pe Everest, a rãspuns cât
se poate de firesc: pentru cã el
existã. În aceeaºi notã, scriitorul
ar putea rãspunde: pentru cã existã literatura. ªi prelungind conotaþia: pentru cã romanul existã.
Numai cã, din aceastã ecuaþie
pare sã lipseascã un element esenþial, anume acela al cititorului. Iar
tristeþea – dacã poate fi vorba de
o tristeþe – de aici vine. De la relaþia scriitorului cu cititorul.
Mã tem cã astãzi se citeºte (de
cãtre masa posibililor lectori), puþin. Altele sunt tentaþiile, prioritãþile ºi chiar... necesitãþile. ªi
atunci, ar fi sã înþelegem cã scriitorul creeazã romane doar pentru sine? Sau, numai pentru un
numãr restrâns de cititori? Poate
chiar numai pentru confraþii de
breaslã? Între noi fie vorba, scriitorii se citesc destul de puþin între ei. ªi totuºi pe piaþa literarã
apar mereu ºi mereu alte ºi alte
romane, unele dintre ele chiar foarte interesante, foarte bune, care
n-ar trebui sã fie neglijate de cãtre
marele public, cãruia i se adreseazã scriitorul. ªi, uite-aºa, am ajuns
iarãºi la problema publicului...
Dacã avem curiozitatea (ar trebui sã o avem) de a privi în urmã
cu vreun secol ºi jumãtate, chiar
cu douã, vom constata cã publicul citea literaturã, în speþã romane, cu mare pasiune. Uneori

dusã pânã la stãri limitã. Sã ne
amintim bunãoarã de furorile pe
care le-a fãcut Suferinþele tânãrului Werther, când unele june ºi
unii juni, citind romanul, erau cât
pe ce (sau chiar au ºi fãcut-o) sã
se sinucidã din compasiune cu
eroul romanului. Cititorul trãia
odatã cu eroul romanului. ªi o
fãcea cu toatã legitimitatea. Pentru cã el se vedea pe sine în personajele romanului, se recunoºtea în dramele lor sau îºi imagina
cã ar putea sã le trãiascã însuºi.
La fel dacã era vorba de fericirea
acestora. Care devenea fericirea
lui, a cititorului. Pentru aceºti cititori, literatura/romanul era un fel
de alternativã idealã la existenþa
realã. Ei aflau aici soluþii de viaþã,
eroi demni de urmat sau dimpotrivã; modalitãþi în care puteau fi
rãzbunaþi pentru greutãþile traiului lor de fiecare zi; puteau jubila
odatã cu cei rãsplãtiþi pentru faptele bune, sau triumfa, satisfãcuþi
cã rãufãcãtorii erau pedepsiþi fãrã
milã. Citind romane aflau cã pot
exista ºi alte modalitãþi de trai, mai
bune sau mai rele, fiind mulþumiþi
sã afle cã alþii puteau s-o ducã
mai prost decât o duceau ei. Sau
mai bine.
Toate acestea i le oferea scriitorul care inventa lumi, fiind un
mic demiurg; el era, în felul sãu,
un vizionar. ªi astãzi este sau
poate fi un vizionar. Numai cã cititorul de azi (înþeleg prin azi contemporaneitatea) a avut parte de
atâtea experienþe aberante în
care, cum se spune, realitatea a
depãºit fantezia, încât el nu mai

cautã sã evadeze în literaturã ci
aºteaptã de la ea rãspunsuri, lãmuriri, explicaþii. A trãit (sau trãieºte) aberant absurdul unor regimuri sociale ºi politice îngrozitoare; a parcurs infernul unor rãzboaie halucinante, în care a fost
târât fãrã logicã, fãrã sã fie întrebat dacã doreºte sau nu acest
lucru. A fost trimis în lagãre sau
în temniþe, i-a fost spulberatã familia numai pentru cã aparþinea
(fatalmente) uneia sau alteia din
seminþiile umane ce fiinþeazã pe
Terra. Etc., etc. Toate acestea îi
provoacã, fireºte, spaime pe care
literatura trebuie sã i le lãmurerascã, sã i le explice. De ce i se
întâmplã ce i se întâmplã? De ce
li s-a întâmplat pãrinþilor sau altora din anturajul sãu tot ce li s-a
întâmplat? De ce e posibil întrun viitor, mai mult sau mai puþin
îndepãrtat, sã i se întâmple lui
asemenea grozãvii? Etc., etc. Rãspunsurile i le oferã o literaturã a
documentelor ºi mult mai puþin o
literaturã de ficþiune.
Dacã veþi cerceta bibliotecile
publice veþi constata cã incomparabil mai mult sunt solicitate
cãrþile de istorie, cãrþile scrise de
documentariºti, de analiºti, de
politologi, de economiºti, de sociologi etc., decât romanele propriu-zise. Înseamnã, oare, cã trãim
o crizã a romanului, o crizã a creaþiei?! Da ºi nu. Avem exemplul a
nenumãrate romane care încearcã sã dea, ºi chiar dau, asemenea
rãspunsuri. Desigur, în felul lor,
dupã regulile literaturii beletristice. Important e ca cititorul sã
poatã sã accepte aceste reguli,
aceste convenþii, adicã important
e ca aceste romane sã fie convingãtoare din punctul de vedere al
reprezentãrii artistice a vieþii.
Aceste romane îºi au cititorii
lor. Literatura de ficþiune nu duce,
totuºi, lipsã de cititori. Numai cã
aceºtia constituie la ora actualã
un fel de elitã. Sunt cei care înþeleg literatura, beletristica, în ordinea ei de angajament ideatic.
Ei încã sunt fericiþi sã trãiascã în
asemenea iluzii superioare. Ceilalþi cititori ºi-au pierdut iluziile...
Nu vedeþi cât de mulþi sunt aceia
care stau neghiobi în faþa televizoarelor urmãrind fel de fel de telenovele cu totul insipide ºi anoste? Aceºtia nu mai sperã nimic.
Consumã arta ca pe un drog.
Telenovela e narcoticul pe care îl
inhaleazã tocmai pentru cã i-a
cuprins disperarea (mãrturisitã
sau nu) într-o realitate pe care no mai pricep ºi atunci se abandoneazã în surogatul unei altfel de
iluzii. Una care în loc sã te facã sã
gândeºti, te îndobitoceºte. Acestui pericol trebuie sã-i facã faþã
romanul, romanul autentic, romanul artistic major. E misiunea romancierului de azi. Dacã ºi-o asumã, meritã sã scrie.
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n ADRIAN DINU RACHIERU

„avem roman, dar pãcãtuim prin magie
metaforicã ºi închidere în localism”
„Dã, Doamne, o dictaturã
sã facem literaturã!”
(Mircea Dinescu)

Î

ntr-o intervenþie din Universul literar (nr. 8/1938),
Ovidiu Papadima încerca
sã legitimeze inaptitudinea noastrã pentru roman, deplângând
eforturile celor ce se trag dintr-o
„þarã magnificã de povestitori”;
rezumând, vom nota cã atitudinea în faþa vieþii ar explica, potrivit criticului, gustul pentru povestire, întreþinut de fatalismul
„omului vechi”, aflând desfãtarea în verb, iubind prezentarea
ceremonioasã, în sunetele stinse
ale Orientului.
Astfel de gânduri, observãm,
revin cu oarecare ritmicitate în
dezbaterile de la noi, deºi teza lui
Ovidiu Papadima, dezvoltatã în
articolul „Între povestire ºi roman” a fost, din fericire, strãlucit
infirmatã. Existã, însã, scriitori
care repun pe tapet discuþia ºi
„duelul” Rebreanu-Sadoveanu ar
fi, indiscutabil, ilustrativ; primul
creeazã totul hrãnindu-se din realism, celãlalt îneacã textul în abur
liric, sigilat de vocaþia povestirii
vieþii, a rememorãrii ei.
Romanul rãmâne, cu o vorbã
eminescianã, „metafora vieþii”.
Concurând societatea civilã prin
verosimilitate, devenind obiect
de consum, bucurându-se de popularitate/audienþã, el rãspunde
nevoii de story. „Contractul minciunii romaneºti” propune o (altã)
lume, remodelatã, transfiguratã,
oricum integrabilã; oferã ºansa
evadãrii, dar ºi a veridicitãþii. Genul-rege este de o maximã socialitate. Un mai vechi volum de studii de sociologie a romanului (De
la Nicolae Filimon la G. Cãlinescu, Editura Minerva, 1982) ne
reamintea, prin vocea lui Paul
Cornea, aceastã „permeabilitate
sociologicã”. În fond, „ºubred la
analizã”, de un maniheism rigid,
colportând „satanisme ºi angelisme de foileton” (cum se pronunþase G. Cãlinescu), romanul
lui N. Filimon (ca „slabã ºi neînsemnatã scriere”, în ochii autorului) era o demonstraþie de moralist vãdind incipienþa genului,
implicit superioritatea observatorului social în dauna psihologiei.
Apãrut (1862) în paginile „Revistei române” (pe care Odobescu o scotea la Bucureºti „pentru
dezvoltarea spiritului ºi formarea
inimii”) ºi, în volum, un an mai
târziu, romanul Ciocoii vechi ºi
noi rãmâne, indubitabil, certificatul de naºtere al romanului românesc. Autorul se încercase în
nuvela romanticã (Mateo Cipriani, 1858) ºi cea realistã (Nenorocirile unui slujnicar, 1861) ºi
acuzã vizibil tirania modelelor
transportate din „civilizaþia Fran-
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ciei”, ca ºi inexperienþa genului
la noi. Fãrã a ridica un monument,
Filimon dã o operã viabilã, biciuind – cu vehemenþa pamfletarului – mentalitatea fanariotã. Grija pentru exactitate îl dominã; romanul e o transcriere disciplinatã, prinsã în chingile veracitãþii,
o colecþiune de tablouri adevãrate (cum a zis Ion Ghica), nutritã
din bogãþia fundalului social.
Apropiat de epocã, Filimon citeazã prob, consultã condicile domneºti, îºi îngãduie lungi digresiuni, oferã aproape un studiu social sau, mai nimerit spus, un „roman arhivistic”, suspendat între
document ºi ficþiune.
Cum stãm dupã 150 de ani? Un
recent Colocviu, desfãºurat la
Alba Iulia (Romanul – ficþiune ºi
evaziune), ar oferi câteva piste
pentru o discuþie aplicatã. Radu
Mareº, de pildã, pariazã pe nonficþional, vorbind de „suprasarcina non-ficþiunii”. Documentul,
dupã Irina Petraº, rãmâne „urzeala” pentru textura ficþionatã. În
fine, cu alt prilej, Mihai Sin cerea
o viziune credibilã ºi un larg orizont problematic, dupã ce, sã recunoaºtem, aruncat în fundãtura
textualizãrii, insensibil la tragic,
romanul se devitalizase. N-ar trebui sã uitãm de „pactul” cu cititorii, lectura fiind, se ºtie, în recul, pe fundalul teletropismului
epocii (videoculturã). Totuºi, Pierre de Boisdeffre era ferm: caracterul de divertisment îi asigurã un
public. Sigur cã mecanismele
identificãrii ºi ipostazierii intervin
decisiv; dar dorinþa de fabulaþie
ºi impulsul compensatoriu nu pot
explica, izolate, formbidabila carierã a romanului modern. El este
ºi produs de consum (comercial)
ºi mijloc de cunoaºtere; o cunoaºtere implicitã, derivatã din
natura intimã a operei literare,
aºa-numita cunoaºtere problematicã. Sã pomenim doar pe Balzac,
autorul Comediei umane oferind
– dupã o memorabilã formulare –
„o istorie completã a societãþii
franceze”. Apoi, de multe ori, succesul unui autor se limiteazã la
segmentul temporal, când publicul sãu dominã consumul literar;
încât, observase Escarpit, „supremaþia” depinde de longevitatea ºi autoritatea unui anumit
public receptor.
Dar romanul, reamintim, nu se
iveºte într-un ghetou estetic. Presiunea contextului influenþeazã
nu doar recepþia, ci ºi creaþia. Sã
amintim, în treacãt, soarta romanului în segmentul postbelic (comunizant), dupã eflorescenþa interbelicã. Gestul scriptural suporta un ºir de restricþii (mergând
pânã la autocenzurã/cenzura în
amonte) ºi funcþiona defulatoriu,
prin esopism, „ºopârle” etc., ca
un „sistem de supape”. Epidemia
romanescã a „obsedantului deceniu” era o producþie de „deconspirare”, prizatã de marele public,
cãutatã cu aviditate. Concurentã
Istoriei, defriºând spaþii necercetate, literatura justiþiarã (proza
„de curaj”) a consacrat o reþetã,
cãzând în schematism: un conformism confortabil ºi un epigonism productiv, întreþinând – în
multe cazuri – o deloc pioasã

confuzie: cea care valoriza
prompt succesul de piaþã, eclipsând literatura înaltã. Or, legile
succesului transcend deseori
factorul estetic, depinzând primejdios de fluctuaþiile circumstanþelor, de meteorologia politicã, îndeosebi. Situaþia aminteºte
de elogiile umflate ce au însoþit
creºterea literaturii noastre „noi”,
invalidate ulterior. Deosebirile
sunt, însã, flagrante; impunitatea
anilor ’50 desfigura perioada interbelicã, terorismul cultural al
dogmatismului învederându-se
prin relevanþa unor studii de patologie literarã. Se cãuta obsesiv
MODELUL, sacralizat prin sancþiunea „centrului”, pus imediat în
circulaþie ºcolarã; presiunea modelului canonic, impermeabil,
marginaliza valorile ne-canonice,
„negative”, fãrã a supravieþui
unui foarte îngust segment temporar, cu mari rãsturnãri pe harta
literaturii, cum lesne se poate
constata retrospectiv. Critica timpului a gândit ºi ea pe termen
scurt, rãmânând documentul unei
realitãþi istorice ºi estetice rapid
perisabile. Vrem a spune, concluziv, cã independenþa literaturii de
un anumit spirit al epocii este iluzorie.
Romanul, fie el oportunist,
subversiv, disident, evazionist
(ca sã preluãm schema lui I. Simuþ), trebuie sã rãmânã credincios marilor teme. Sã poarte coloratura de epocã ºi sã capete,
prin lecturã/interpretare, sens,
închegând un destin. Sau cum
spunea Virgil Tãnase, sumedenia
de întâmplãri sã câºtige un „gust
de necesitate”, impunând prin
verosimilitate. Din pãcate, douã
hibe (capitale) urmãresc, la noi,
destinul acestei specii majore:
voluptatea stilului (metaforita),
încercând multe condeie ºi localismul (mulþumit a oferi cazierul
epocii), lipsit de distanþa trebuitoare. Plus pãgubosul maniheism.
Cercetând oferta postdecembristã, se impune, cu forþa evidenþei, o constatare: valul memorialisticii, un adevãrat tsunami
literar, a ocupat, în primii ani,
scena. Dar vorba cuiva: „jurnalul
nu este mai mult decât este”. ªi
nu þine în spate o literaturã. Lãudând fãrã economie, de pildã,
cele douã volume ale lui Annie
Bentoiu (Timpul ce ni s-a dat,
Vitruviu, 2000, 2006; reluate la
Humanitas), Alex ªtefãnescu ar
fi preferat, totuºi, un roman al
perioadei. „Lupta cu amnezia”,
declinul interesului pentru fenomenul disidenþei, nevoia de scandal, pierderile prozastice („farmecul vieþii”, poezia domesticitãþii)
concurã, convergent, la sastisealã; ºi, prin ricoºeu, la „reabilitarea ficþiunii”. Chiar dacã ecoul
unor jurnale a fost notabil. ªi profitul intelectual indiscutabil. Dan
C. Mihãilescu vedea în „gâlceava imaginaþiei cu factologia”
ºansa re-umanizãrii. Ion Simuþ,
angajând/suportând „un schimb
de ironii amicale” cu pomenitul
critic, excedat, pleda pentru (ºi
profeþea) „diminuarea diaristicii”,
încercând a tempera moda. Examinând – cu luciditate – raportul

VI
177-178
), 20
13
, serie nouă, anul X
XVI
VI,, nr
nr.. 7-8 ((177-178
177-178),
2013

de forþe, tendinþe ºi valori, criticul orãdean, îngrijorat de soarta
romanului, a pus, credem, un diagnostic exact, mizând pe reabilitarea ficþiunii (titlul unui volum din 2004). Chiar dacã, recent,
într-un lung dialog (v. Cartea ca
destin), Daniel Cristea Enache,
încercând un bilanþ, afirma net:
„Se vede încã o datã dreptatea
dvs.”, înclinând balanþa în favoarea Scriitorincului. Dincolo de
„foamea” de Jurnale (explicabilã,
prezentând dramele biograficoistorice), dincolo de egolatrie,
indiscreþii, vanitãþi, cosmetizãri
etc., însoþind inerentul subiectivism al diaristului, faima unei literaturi (fie ºi poetocentricã, precum a noastrã) se clãdeºte pe
existenþa unor mari romane. Care
existã!
Dar avem o mare problemã. În
pofida strãdaniilor (individuale,
mai cu seamã), a eforturilor financiare (susþinând, vai, strategii de
grup), traducerile, câte sunt, nu
au ecoul scontat. Incisivul
Mihai Sin încerca o explicaþie
(v. Marea mizã, Ed. Nemira, 2008),
supunând fenomenul epic autohton unui veritabil rechizitoriu. El
identifica simptomele: sincronizarea ca mimetism (la nivelul tehnicilor narative), inautenticitatea,
„dialogul subaltern”, carenþa de
Universalitate. Promovarea în
bloc ar putea reprezenta o culturã, nemulþumindu-ne cu succesele (izolate), zgomotos raportate,
fãrã impact dincolo. Deocamdatã, internaþionalizarea întârzie.

Dacã în „industria” filmului am
devenit vizibili, în roman, în pofida înghesuielii, doar „expatriatul”
Mircea Cãrtãrescu ºi-a tãiat, parese, vad. Sã fie România „þara cu
un singur scriitor”? ªi dacã fostul poet a reuºit, considerat „locomotiva generaþiei” (apud Dan
C. Mihãilescu), nu ar fi de dorit
sã „tragã” dupã sine ºi alte nume,
sprijinindu-ºi confraþii, ieºind din
provincialism ºi minorat? Chiar
culturã micã fiind (un alibi de largã folosinþã, de fapt), ambiþia de
a scrie cãrþi mari ar trebui sã rãmânã þinta oricãrui creator, descoperind pe cont propriu „zonele cu plancton” (vorba regretatului Al. Muºina). ªtiind cã romanul este un teritoriu de cucerit, cum îndemna „pionierul”
Liviu Rebreanu...
În rest, europenitatea noastrã
cu nãbãdãi, convoiul de frustrãri
ºi obsesii în siajul „nobelabilitãþii” (dupã formula lui Ion Simuþ),
folcloristica de cafenea umflând
capricioasa listã a eligibililor º.c.l.
întreþin zarva. ªi împiedicã lucrul
concret, palpabil, temeinic. Confirmându-l, peste ani, pe D. Drãghicescu care ne aºezase sub
„pecetea neisprãvitului”.
Pânã la urmã, întrebarea de neocolit priveºte, însã, soarta cãrþii. În plinã bulimie/asfixie informaþionalã, captivi ai societãþii
mediatice, ne putem chestiona,
deloc inocent, cui mai comunicã azi literatura. Iar rãspunsul
(ºtiut) e descurajant. ªi totuºi...
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scurtã re-pomenire a esenþialitãþi limbii

I

nterogaþia aceasta evocã
episodul dezbaterile teoretice de la începutul secolului trecut – când preocupãrile
criticii erau legate mai degrabã de
întrebarea De ce nu avem roman?
Îmi amintesc cã întrebarea formulatã de Nicolae Iorga fusese
preluatã de Mihail Ralea, în Viaþa Româneascã prin anul 1927,
iar mai târziu, George Cãlinescu
deplângea absenþa „romanului
obiectiv” ºi a spiritului romanesc
analitic, afirmând cã „romancierul român nu ºtie ce e un roman”.
Desigur cã între timp lucrurile
s-au mai schimbat, iar romanul
românesc se bucurã de greutatea multum-ului, ce îi poate conferi o anume masã criticã, ce-l face
demn sã transgreseze condiþia
ingratitudinii ºi sãrãciei numerice. Dar (se bucurã) ºi de o uimitoare diversitate ºi alteritate a
soluþiilor (plastice): putem invoca acum, la masa contabilizãrilor

prestigioase, pe Blecher, Urmuz,
Mateiu Caragiale, Mihail Sebastian, Rebreanu, Sadoveanu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, George Cãlinescu, într-o rememorare
incompletã ºi aleatorie, fãrã a
pomeni de energia plinã de promisiuni a unor contemporani….
Dar nu aceasta era intenþia
rãspunsului meu la întrebarea din
anchetã: o anume dozã de revizuire brutalã conþinutã chestiunii te împinge la ultimativitãþi, care
la rândul lor nu pot sã nu se contamineze de o (altãdatã dubioasã) anume conotaþie metafizicã.
Da, avem roman, ºi asta se întâmplã pentru cã avem literaturã!
Situaþia aceasta va dura atâta
timp cât cãutãrile convulsive ale
persoanei individuale ºi ale unui
popor vor continua. Pentru cã literatura este un soi de balsam
vindecãtor al acestor reajustãri ºi
soluþii, iar în ceea ce priveºte destinele individuale, ca ºi cele naþi-

onale, vorba lui Cioran, „omul
secretã dezastru” – unul care va
fi servind (aspirãm) la o copioasã masã stilisticã.
Dar nici mãcar literatura ca
soluþie (desigur plasticã) nu reprezintã nucleul dur al rãspunsului în aceastã chestiune: este vorba de o esenþialitate mult mai profundã, conþinutã limbii în genere, a cãrei notorietate o re-pomenim acum.
Avem roman pentru cã avem
literaturã. (O fiziologie amputatã,
în care am vorbi numai despre
poezie, de pildã, sau despre onorabila filozofie ar fi o perspectivã
culturalã de neimaginat.)
Dacã eºti într-un popor (iar
asta se întâmplã într-un soi de
inefabilã necesitate), ai o limbã
care dã de ºtire, nu doar despre
articulaþiile fiinþei individuale ci
ºi despre acea „gramaticã” a entitãþii colective.
În fine, fãrã a intra în detaliile

acestei (discutabile în lumea deconstrucþiilor infinitezimale ºi a
desacralizãrilor sociologizante de
azi) metafizici a limbii, putem conchide cã avem roman – atât cât e
ºi cum e – iar o re-privire în vitrina bibliotecii, unde într-un soi de
necesitate a alãturãrilor stau învecinate Craii de Curte Veche a
lui Mateiu Caragiale sau Inimi
cicatrizate, Vizuina luminatã a
lui Max Blecher, te liniºteºte cumva în ceea ce priveºte aportul
nostru la acest concert al universalitãþii. (A propos de limbã: se
spune cã undeva prin Caucaz ar
fi existat ultimul exemplar al unui
vechi popor, vorbitor al unei limbi
dispãrute. Situaþia are dramatismul unui sfârºit al umanitãþii, în
care un soi de Adam-invers-exilat patroneazã sfârºitul muribund
al articulaþiilor gândirii. În fond,
gândirea, care e propoziþionalã,
se dezvoltã în alteritate deodatã
cu numericitatea locuitorilor bi-

blici: revãrsarea de nesfârºit a
acelor adami în prolificitate a fost
totodatã ºi o explozie în articulaþiile limbii – ºi ale fiinþei.)
Povestea limbilor agonizante
mi-a amintit de un episod din adolescenþã, când pe litoralul Mãrii
Negre, într-o febrilitate a comunicãrii – era ºi una a fertilitãþii ºi
înmulþirii – a trebuit sã vorbesc
cu tânãra polonezã de-o frumuseþe seducãtoare (care învãþase
limba rusã la ºcoalã, iar noi ºtiam
franceza ºi mai puþin engleza) în
limba latinã. Un episod de dragoste susþinut foarte eficace de
aceastã teribil de articulatã ºi eficace limbã „moartã”. Nu doar
mecanismele gândirii se structureazã în jurul harnaºamentului
lingvistic, dar ºi avansul de neoprit al multiplilor pãrea cã se deruleazã de-a lungul acestor minunate (adjectiv care îºi asumã întreaga conotaþie metafizicã pe
care o poate duce) segmentaritãþi ºi înaltei simetrii ale lumii.

n CONSTANTIN ARCU

literatura românã are… potenþial

M

ã aflu într-o situaþie
nostimã ºi uºor penibilã. Nu demult am
rãspuns la o anchetã pentru altã
revistã ºi am susþinut sincer, voios ºi fãrã resentimente, cã literatura românã (contemporanã) se
aflã cam la coada tuturor topurilor europene. Revista „Mozaicul”
pune întrebarea invers ºi mã vãd
nevoit sã mã rãsucesc în scaun
ºi sã rãspund cuviincios. N-am
de retractat nimic, ceea ce am scris
aºa rãmîne. Dar nu-i locul sã reiau afirmaþiile de acolo sau sã-mi
torn cenuºã în cap pentru starea
jalnicã a literaturii române. Nu mã
simt cu nimic vinovat. Multã vreme am fost nevoit sã fac altele.
M-am apucat ceva mai serios de
scris abia de cîteva luni. Cum s-ar
spune, sînt încã o speranþã.
Revenind la întrebarea Dvs.,
cred cã primul roman adevãrat
scris în literatura românã este Ion.
(Din pãcate nu cred cã s-a scris
ceva mai valoros între timp, oricît de indulgent privim lucrurile.)
Putem desigur sã ne referim ºi la
Ciocoii vechi ºi noi al lui Nicolae
Filimon, iar unii istorici literari
(Zigu Ornea) detecteazã începuturile romanului românesc în
Istoria ieroglificã (1705) a lui
Dimitrie Cantemir. Existã un mare
inconfort în aceste referiri, socotind cã la vremea respectivã un
spaniol ciung scrisese deja un
roman – El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, istoria
unui cavaler care rãtãceºte superb ºi inocent de-a lungul veacurilor. Pare cumva hazardat sã
numeºti roman Istoria Ieroglificã, cînd cu un secol înainte s-a
scris una dintre capodoperele literaturii universale. Dacã vrei sã
fii cît de puþin obiectiv ºi sã nu
faci afirmaþii gratuite, nu poþi sã
nu arunci o privire ºi spre ceea
ce scriu sau au scris alþii. ªi vrîndnevrînd sã compari.
Un alt roman tare mi se pare
Groapa. În literaturã clasamentele mi se par o stupiditate, însã,
dacã mi s-ar cere sã numesc prozatorul român pe care îl preþuiesc
la modul super, aº spune fãrã re-

þinere: Rebreanu. Iar dacã, bunãoarã, aº fi întrebat despre cel mai
bun roman din literatura universala, aº rãspunde apãsat: Crimã
ºi pedeapsã. Astea sunt preferinþe statornice, deºi continui sã citesc volum dupã volum. Nu ºtiu
de ce, din pãcate, Sadoveanu na fost pe lungimea mea de undã.
Mi-au plãcut mai mult sau mai
puþin Mircea Eliade, Mateiu I.
Caragiale, Hortensia PapadatBengescu, Camil Petrescu, Marin Preda, Petru Dumitriu º.a. În
schimb nu mi se pare cã a fãcut o
gaurã în cer M. Blecher, prozator

redescoperit ºi aºezat la mare cinste în ultimul timp.
Venind în zilele noastre, constatãm cã se scrie roman în flux
continuu. Pe bandã rulantã. Scriu
prozatorii pur sînge, însã în vremea din urmã poeþii s-au înscris
fãrã complexe în cursa pentru roman. Se scriu cãrþi denumite impropriu romane, pentru cã sînt
proaste ºi fac dovada unui amatorism greþos. Rãsfoindu-le, îþi
vine în minte aserþiunea lui George Cãlinescu din 1938, precum cã
„romancierul român nu ºtie ce
este un roman.” În acelaºi timp,

Tamara de Lempicka

se publicã destule romane agreabile, deºi nu din cele ce îþi zdruncinã conºtiinþa. Romane pe care
le citeºti cu oarecare plãcere, dar
din care poþi sãri cîteva pagini
oricînd ai chef pentru cã nu pierzi
mare lucru. În cele mai frecvente
cazuri, la final, dacã reuºeºti sã
ajungi pînã acolo, simþi cã lipseºte ceva esenþial ºi nu ºtii ce. Romanele bune sînt ceva mai rare,
numai cã din pãcate nici astea nu
rivalizeazã cu romanele importante care se scriu prin alte pãrþi din
Europa.
Recitind ultimul paragraf, îmi
dau seama cã am rãspuns afirmativ la întrebarea dacã avem roman
ºi nu mi-a tremurat mîna sã scriu
asta. Nu ºtiu cum m-aº fi descurcat la detectorul de minciuni. Un
pas este fãcut. Lucrurile ar fi fost
cît se poate de simple dacã întrebarea revistei „Mozaicul” ar fi
sunat sec: Avem roman? Numai
cã se doreºte sã se afle de ce
avem roman? Acum se complicã
lucrurile, pentru cã nu prea ºtim
de ce. Dintr-odatã realizãm cã neam pripit cu rãspunsul. Parcã regreþi cã nu s-a reluat întrebarea
lui Mihail Ralea. Rãspunsul ar fi
venit de la sine. Dar dl. C.M. Popa,
redactorul ºef, þine cu tot dinadinsul sã ne punã în încurcãturã.
În aceastã situaþie, poþi ridica din
umeri ºi sã dai de înþeles cã nu
ºtii. Nu ºtiu de ce avem roman,
domnule, de unde sã ºtiu? Ce
vinã am eu? Aºa a dat Domnul!
Bineînþeles, ar fi mult mai simplu
sã putem aºeza un braþ de romane bune pe masã. Uite, de-asta!
Dar de unde sã scoþi totuºi atîtea
romane?!
Eu cred cã literatura românã
are… potenþial. Nu are romane
mari deocamdatã, însã conþine
disponibilitate. Scriitorul român
nu dã cãrþi mari pentru cã nu se
poate concentra. El este un vizionar. La masa de lucru, nu reuºeºte sã se concentreze asupra acþiunii, conflictului, personajelor
etc., el se gîndeºte la brevetul
Nobel. Bastonul de mareºal al
scriitorului. Literatura românã este
împinsã înainte de forþa acestei

obsesii. Eu însumi m-am hotãrît
sã scriu în ziua în care Yasunari
Kawabata a luat premiul Nobel
pentru literaturã. Eram numai un
copil, însã mi-am spus cã scrisul
e un lucru bun. Pe loc am început
sã lucrez la un roman, însã dupã
un timp mi-am dat seama cã scriu
altceva decît ce se aflã în Frumoasele adormite, O mie de cocori
etc. Dezamãgit, am abandonat activitatea creatoare pentru un timp,
pînã cînd, prin liceu, l-am descoperit cu bucurie pe Camus. ªi iar
m-am apucat de scris. ªi tot aºa,
cînd în cãruþã, cînd în teleguþã.
Ce sã spun, mã vãd obligat sã
admit cã de-a lungul timpului am
fost mai mult dezamãgit.
Literatura românã are totuºi o
ºansã – dar nu risc sã scriu despre ce este vorba. Nici nu vreau
sã-mi închipui cîþi mi-ar sãri la gît.
Treaba e delicatã. Existã mult orgoliu, sînt investite uriaºe speranþe ºi muncã, nu poþi da cu tifla. Nu-i greºealã mai mare decît
sã dezvãlui scriitorului român cã
tîrîie în raniþa sa nu un baston de
mareºal, ci un pulan de sectorist.
ªi l-ai fãcut duºman pentru vecie. Aºa cã e sãnãtos sã trec sub
tãcere aceastã ºansã. În rest, e
mîna destinului. Hmmm. Am glumit, prieteni. De la un capãt la altul. Sper sã nu mi se ia în nume
de rãu. ªi pentru a încheia într-o
notã optimistã, scriu apãsat: În
literaturã, fiecare e cu… bastonata sa! Cu întorsãtura în sus ori
cu întorsãtura în jos. Micã, mai
mare sau imensã. Dupã cum a dat
bunul Dumnezeu!
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poeme
Frunza din care începe poemul
strâng în palme frunza din care începe poemul gestul atins de rãcoare
descris cu precizie nu mã vede nimeni cum stau aplecat încremenit la
suprafaþã desfãcând liniile filmând cu încetinitorul un foºnet ca o
remuºcare destrãmatã de forme
tu eºti ziditorul de care mi-e teamã tu eºti cãlãuza ipocritã
descãrnând trupul dar eu mã ascund în aceste nervuri prefãcute în
þipãt (alfabet pentru deºertãciune)
deschid palma ºi în preajmã abisul apoi se aud fiarele focul cuprinde
pãdurea fãrã memorie mã trezesc într-o garã pustie.

Tablou cu pãdure ºi catedralã nãruitã
l-am vãzut cu aripile deschise
repetând versul pânã la spargerea literelor
înãlþând coroana de roze
glasul lui necunoscut moarte a trupului
cine îl plânge cine îi mãsoarã distanþa
dintre inimã ºi bolboroseala confuzã?
desfãcute filele gurã înstrãinatã copiii
se întorc într-un târziu rãtãcindu-se
acolo-i pãdurea ºi jocul începe niciodatã ultima piatrã pentru
catedrala nãruitã.

Trup jupuit
ca ºi vorbele care nu pot te opreºti ºi faci o pauzã ca
într-un alt text care se plimbã pe limbã dar aceasta e
viaþa ta întreruptã
cuvinte fârã oglindã jupuite ca un
animal plutind într-o baltã de sânge
ºi ei strânºi deasupra purtând cuþitul ascuþit desfãcând
pielea tãbãcitã
piele de animal hãituit prins acum în capcanã în
bulboana care-1 va încercui
printre þipete ºi sângele þâºnind.

Mâna cârpeºte scara spre cer
pradã închipuirii sfârtecând zilele
cartea e tristã pentru disperare semnele umilinþei pe
buze copiez versuri uitate
ºi negura zilei cotrobâie prin buzunare vremea de
glorie când oglinda aruncã o mascã strãinã pergament
îngrozind trecãtorii
ºi scriu versul acesta cu
mâna care a cerºit graþia
cu mâna care cârpeºte treptele scãrii spre cer.

Oceanul meu
ºi aceasta e vocea aºteptatã spãrtura dimineþii cãrþile
citite împrãºtiate în cele patru vânturi spre limba cea
nouã mai aproape de risipirea în canalele nopþii ce
limpede cerul pe drumul de þarã plutind înfricoºat de
ziduri de paºi asupritori
închis stropul oceanului Maldoror, Maldoror altã
viaþã niciodatã nu sparge coºmarul oceanul meu
dezvelind trupul înecatului.

Alãturi cãrãri se desfac
flori de câmp culeg în bãtaia câmpului de varã în sat
nãvãleºte viaþa recititã cãrþile cu copertele deschise
respirând ca în prima dimineaþã
am pus ºevaletul în mijlocul florilor de câmp norii
desfac valuri deasupra satului întunecã pânza
aproape întoarcerea pescarilor zgomotele venite din larg
dar aceasta e chiar urma mea floarea micã de câmp
galbenã ºi fragilã dar aceasta e chiar vorba auzitã în
dimineaþa de varã pe câmpul de unde începe visul
pustiitor citirea pe dos a textului
totul s-a spus fragila mea umbra ºi atâtea cãrãri se
desfac aceleaºi ºi altele neîntâlnite.
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Cenaclul din Ceruri
In memoriam Bucur Demetrian

S

-a nãscut, a învãþat carte, a citit, a scris pânã într-o zi de august 2013, când ºia luat bagajele sufletului ºi ale minþii ºi s-a dus la Cenaclul din Ceruri al
bunului Dumnezeu. Aºa s-ar putea rezuma viaþa literarã a poetului ºi criticului
literar Bucur Demetrian din Craiova. Dar cum era el dincolo de textele sale? se vor
întreba pe bunã dreptate cei care nu l-au cunoscut decât prin cãrþile sale de poezie,
ºapte la numãr, ºi prin sutele de cronici literare care au îmbogãþit vreme de trei decenii
ºi mai bine, zestrea revistei Ramuri. Bucur Demetrian era cu un an mai tânãr decât
mine, absolvind Facultatea de Filologie, secþia româno-francezã, în 1974. Noi doi am
avut la anii tineri aceiaºi dascãli, ca sã-l parafrazãm pe cel în a cãrui umbrã roditoare
ne-am înãlþat vegheaþi de profesori exigenþi ºi generoºi totodatã: Al. Piru, Dorin Teodorescu, Marin Beºteliu, C. D. Papastate, Constantin Trandafir (trecuþi deja în catalogul Cenaclului din Ceruri al bunului Dumnezeu), dar ºi cei care sunt împreunã cu noi,
din fericire, ºi acum: Eugen Negrici, Mihaela Livescu, Sonia Cuciureanu, Elisabeta
ªoºa etc.
Dar cum arãta poetul Bucur Demetrian aici, pe pãmânt? Era înalt, subþire, cu ochi
cãprui spre negru ºi tenul marcat de vãrsatul din copilãrie. Nu l-am petrecut, din motive
de sãnãtate, pe drumul cãtre Cimitirul
Ungureni. Buchetul de chiparoase ºi cele
douã lumânãri albe aduse de mine prin
arºiþa zilei de 8 august 2013 la Biserica Sfinþii Voievozi din Craiova s-au contopit cu
zecile de coroane ºi buchete prin care foºtii elevi ºi colegi de catedrã ai profesorului Bucur Demetrian împreunã cu scriitorii
craioveni ºi-au unit sufletele într-un cor al
recunoaºterii valorii lui Bucur ºi al regretului pentru moartea prematurã a unui om
adevãrat.
Fie, prietene Bucur, ca, dupã câteva
decenii de poezie ºi iarbã înaltã, verde ºi
olteneascã, sã ne reîntâlnim între coperþile antologiei pe care bunul Dumnezeu o
pune la cale de pe acum în Ceruri, la Cenaclul de el inventat!

Ioana Dinulescu
12.08.2013

n ION BUZERA

cât de „cioranian” era Cioran?

C

a sã-l poþi înþelege cât
de cât pe Cioran ºi, mai
ales, dacã vrei sã propui un scenariu interpretativ coerent în legãturã cu o carte a lui,
e bine sã fii, mãcar temperamental, cu totul altfel decât el. Ai nevoie de acea „detaºare” pe care
o invocã mereu, dar, de preferat,
cu sens invers sau în orice alt
sens decât cel propovãduit de
autor. Dacã vei fi „cioranian”, nu
vei avea nicio ºansã comprehensivã, nu vei fi sau nu vei deveni
altceva decât o parte, o pãrticicã
a unui flux teribil ºi hipnotizant.
Vocea ta „criticã” va fi un ecou
moale, perdant. ªi mai riscant e
însã a „nega” ce scrie în carte:
atunci chiar cã te comporþi ca o
cuantã aleatorie într-un univers
necruþãtor. Adevãratul exerciþiu
de luciditate este sã nu te laºi
sedus nici de ce îþi place, nici de
ceea ce nu-þi convine.
Acestea fiind spuse, sã ne
oprim, viguros ºi fãrã inhibiþii
hermeneutice prea mari, asupra
volumului, reeditat recent, Mãrturisiri ºi anateme, Editura Humanitas, 2012, 168 p, traducere de
Emanoil Marcu. Privit de aproape, procedeul dominant de aici e
foarte simplu: rãsturnarea oricãrei cunoaºteri „garantate”, recunoscute, tezaurizate, oferite de
„bunul-simþ” sau de vreo carte,
oricare. Dacã te obiºnuieºti cu
acest mod de a simþi/ „gândi”/
scrie, vei începe sã vezi micile trucuri, „regularitãþile”, corelaþiile,
conexiunile. Este ca ºi cum am
pãtrunde într-o lume ficþionalã,
cu destul de multe straturi, care
s-ar dori, într-un fel, ermeticã în
raport cu restul, dar pe care, de
fapt, vrea sã-l „explice”, sã-l facã
lizibil, din punctul ei de vedere.
(De precizat cã oricine poate „accesa” acest spaþiu, însã numai
Cioran a reuºit sã se stabileascã
acolo, sã se mute cu toate bagajele senzorial-mentale.) Constatãm modul relativ sofisticat de
prezentare a eului, unul destul de
zig-zagat, dar care se lasã la fel
de mult amãgit ca oricare dintre
cititorii pe care îi va avea, curajul
lui fiind unul eminamente scriptic, iar cazuistica elementarã, repetitivã. E o lume în care negativitatea (cu variile ei posibilitãþi,
deschideri, interese) e la putere
ºi face cam ce vrea: nu este atât
una a trãirii/scrierii, cât a provocãrii ei meticuloase, aproape sistemice, dacã termenul nu ar fi rejectat instantaneu. (O singurã
excepþie: sintagma „geniu desãvârºit”, p. 113, folositã în legãturã cu Petre Þuþea; lectura întregului fragment vrea sã ne convingã, totuºi, mãcar în subsidiar,
cã nici acela n-a fost cine ºtie ce!)
E lãsatã, cu alte cuvinte, sã-ºi facã
de cap, dar ºi „supravegheatã”,
sã zicem aºa, stilistic: dacã nu
„sunã” bine, propoziþia sau fraza
cu pricina sunt eliminate fãrã nicio
remuºcare, cãci orice refuz intrã
în regula jocului acestuia. Faptul
cã autorul joacã foarte corect e
întãrit de multe contexte în care

el însuºi este la fel de ridiculizat,
aneantizat etc: „Dacã realizam ce
mi-am propus, eram astãzi mai
mulþumit? Cu siguranþã cã nu.
Pornit la drum larg, spre marginile eului meu, am început, cu timpul, sã mã îndoiesc de misiunea
mea ºi de orice misiune.” (p. 65)
Scriitorul Cioran e stapânul ambiguu al unor vehemenþe dresate. E una dintre cele mai delicioase rãzbunãri, în trecãt fie zis, ale
ficþiunii literare. Acest autor poate sã nege orice, de la o „musculiþã” (p. 158), pânã la bietul Univers („Sã visezi o operaþie de demolare ce n-ar cruþa nici una
din urmele Big-Bangului originar.”, p. 105), dar nu poate nega
(nu are cum) efectele de literaritate. Acestea sunt o consecinþã
inclusiv a faptului cã, deºi însemnãrile sale – orgolioase – vor sãºi taie orice rãdãcini, ele sunt extrem (aproape patologic) de nostalgice.
Cioran ºtie sã creeze aºteptãri
atât de înalte, încât, de la un punct
încolo, orice aforism al lui tinde
sã te decepþioneze. E o gândire
împinsã constant, oarecum mecanic, fervent, în orice caz, la extrem. De aceea, comentându-l,
poþi avea aceastã relativ meschinã satisfacþie de a te fi aflat un
timp (numai atât!) în compania
unuia care a „tras de el” sã gândeascã la limitã. Dupã aceea, poþi
reveni „liniºtit” la treburile tale.
Lasã-l pe el sã se aventureze în
incognoscibilul vieþii, lasã-l pe el
sã scrie „prostioare” de acest fel,
cãci „noi”, postapocalipticii,
avem alte lucruri, mult mai importante, de fãcut! Spiritul mic-burghez se oriplileazã puþin, se lasã
„piºcat” de vreo reflecþie, apoi îi
trece.
Autorul acesta miza pe un fel
de acumulare care nu duce neapãrat la obosealã, ci la saþietate:
„ªi când te gândeºti cã ne puteam lipsi de a trãi tot ce-am trãit!”
(p. 158). Numai o modificare neaºteptatã mai poate scoate întregul
de sub spectrul unei ciudate monotonii. (Poate intenþionate, poate nu.) Dar niciun alt fel de intervenþie nu poate sã aparã cu adevãrat, întrucât briza de optimism,
de speranþã etc. ar strica tot puzzle-ul conceput cu atâta trudã.
Saturatã de splendoarea foarte
recherchée a jignirilor adresate
omului, umanitãþii, religiei, istoriei, oricui etc., lumea cioranianã
este una autosuficientã, închisã
între pereþii de cristal ai unei agonii care are toate virtuþile unei
pensii alimentare. Fiind „perfect”
antinomicã, ea e virusatã, totuºi,
chiar de satisfacþia autoconþinerii perpetue, adicã a faptului de a
avea continuu dreptate: „Ca sã
crezi cã aventura umanã ar putea
sfârºi bine, ar trebui sã fii implicat în ea tot atât de puþin ca un
înger sau ca un idiot.” (p. 143)
Un fior de dubiu („dar dacã….”)
s-a insinuat deja. El este imediat
corectat: „Omul va dispãrea – era
pânã acum convingerea mea neclintitã. Între timp, mi-am schimbat pãrerea. Trebuie (s.a, n.m, IB)
sã disparã.” (p. 129) Infailibilitatea negativitãþii þine de cea mai
ficþionalã regulã posibilã, adicã
este valabilã numai acolo, în lumea ei. Dincoace, în lumea „rea-

lã”, nu poate descrie prea mult,
este paradoxal-apterã.
De fapt, aceastã lume a lui Cioran este una para-borgesianã. Livrescul ei, la fel de ciudat, nu este
unul ilicit, ci câºtigat din rutina
unei ruminaþii zilnice, care ºi-a
propus, de la început, sã coabiteze cu hiperbola de orice fel, dar
cât mai intensã: „Sã-þi fi petrecut
tinereþea la temperatura demiurgiei.” (p. 91) Termenul magic al
fiecãrei propoziþii sau fraze este,
obligatoriu, unul „ultim” ºi orice
termen „negativ” poate deveni
ultim. (ªi aproape cã orice cuvânt
se poate „negativiza”, inclusiv
prepoziþiile.) Aici e arta lui Cioran. Una care seamãnã (mutatis
mutandis!) cu cea a lui Shakespeare, a lui Borges însuºi sau, la
scara literaturii române, a lui MHS.
Este vorba despre scriitori enormi,
a cãror imaginaþie se dezlãnþuie
ºi se menþine în cele mai impracticabile, fine regiuni ale fiinþei. Furia lor genial-autoreplicantã tinde sã nu þinã cont de niciun referent.sau sã-l invalideze, distrugã,
reinventeze din mers. (Poate fi un
criteriu util al determinãrii importanþei unui scriitor chiar evaluarea puterii lui de invenþie pe standul pe care ºi l-a impus, nesilit de
nimeni.) Ei creeazã lumi care continuã sã „funcþioneze” chiar dacã
le ºtergi memoria.
Creativitatea „mecanismului”
la Cioran e colosalã, aproape cã
ideea însãºi de mecanism estetic
este anulatã. Invenþia lui în „nonfiinþã” (p. 94) e mai mult decât
debordantã. Permisivitatea acestei lumi, atâta câtã e, rezidã în faptul cã poate isca „non-fiinþa” din
orice, dar mai ales din „fiinþã”,
simþindu-se bine numai în prezenþa acestei conºtiinþe, care –
în orice alt univers de discurs –
ar fi insuportabilul însuºi. Aceastã capacitate îºi conþine însã ºi
fragilitatea: „Sã meditezi asupra
omului de-atât amar de vreme! Cu

greu s-ar putea împinge mai departe gustul pentru morbid.” (p.
49) „Obiectul” fiind atât de insignifiant, practic inexistent, „discursul despre” nu poate fi cu
mult mai breaz Iatã cum este descrisã foarte bine acestã nemulþumire de autorul însuºi: „Vine o
vreme când însãºi negaþia îºi pierde strãlucirea ºi, hârbuitã, ajunge, ca ºi evidenþele, la lada de
gunoi.” (p. 112) ªansa acestei literaturi este cã se autoanuleazã
pe mãsurã ce este scrisã, inspirând vid, neant etc. cu fiecare þâºnire uluitoare. „N-ar trebui sã
scriem niciodatã despre nimeni.
Sunt atât de convins de asta, încât, de fiecare datã când ajung so fac, primul meu gând e sã-l atac,
chiar dacã îl admir (s. a., n. m.,
IB), pe cel despre care am vorbit.” (p. 111); „Locul nostru e
undeva între fiinþã ºi non-fiinþã,
între douã ficþiuni.” (p. 94). Exact
acel intermundiu este cel descris
în aceastã carte. El este rezultatul unor „completãri” continue,
adãugãri de sens, adicã de nonsens, înveliri ale celui mai amar
fruct al cunoaºterii: „Misunea
mea e sã vãd lucrurile aºa cum
sunt. Exact contrariul unei misiuni…” (p. 68); „Ne zbuciumãm
atâta – pentru ce? Ca sã ajungem
iarãºi ce am fost înainte de-a fi.”
(p. 50); „Faptul cã viaþa n-are nici
un sens e un motiv ca sã trãieºti,
singurul, de altfel.” (p. 51) Mica
perversiune constã în faptul cã
foloseºte cuvinte ale lumii „acesteia”, pentru a o invalida mereu:
este, pânã la urmã, o formã de
parazitism lingvistic. (Pe lângã cel
social!) Era de aºteptat ca, în fabuloasa lui luciditate, Cioran sã
se refere ºi la asta: „Cuvintele miau devenit atât de strãine, încât a
intra în contact cu ele capãtã proporþii de faptã eroicã. Nu mai
avem nimic sã ne spunem, iar dacã
mã servesc de ele e pentru a le
înfiera, regretând totodatã, în tai-

nã, o rupturã mereu iminentã.” (p.
128). E foarte bine, de ce sã nu
recunoaºtem, când autorul îþi ridicã þie, comentator, mingile la fileu, iar nu invers.
Nu lipsesc inciziile de cinism
comic: „A muri înseamnã a da
dovadã cã-þi cunoºti interesul.”
(p. 157) Îmi place sã fac, în prelungirea consideraþiilor de mai
sus, urmãtorul exerciþiu contraficþional: va daþi cât prestigiu ar
fi cãpãtat orice personaj al literaturii române, dacã ar fi rostit aceste cuvinte? (Nu mai vorbesc de
autorii propriu-ziºi!) De ex: George Bulbuc sau Apostol Bologa,
care ar fi avut, pentru a ne exprima astfel, toate motivele. Dar ºi
ªtefan Gheorghidiu, Ilie Moromete, Ioanide sau Gavrilescu. ªi mai
mult s-ar fi „remarcat” Caþavencu, discursul lui („am zis!”) ar fi
fost brusc lovit de o metafizicã
indicibilã, care i-ar fi extaziat ºi
mai mult pe comilitonii lui.
Aceasta nu e decât încã o probã a faptului cã E. M. Cioran a
împins pânã la consecinþe cu
adevãrat „istorice” diferenþa ficþional/real. Demnitatea constructului sãu (ca refuz al mult prea
„sãnãtoasei”, „hrãnitoarei” intertextualitãþi) este în afara discuþiei. Lumea lui Cioran este, oarecum, similarã cu aceea a poeziei
lui Ion Barbu: numai cã „nadirul”
nu este numai latent, ci adus în
prezenþã, reactualizat cu fiecare
aforism. Dacã Borges inventa intertextualitãþi, Cioran nu numai
cã refuzã aproape orice aluzie, dar
neagã, vacuizeazã orice tip de
transmitere a informaþiei: fie merge direct la o þintã istoricã, fie
epuizeazã (prin epurãri dure, instantanee) tradiþii, genealogii, filogenii. Tãind cordonul ombilical
al eului în raport cu tot ce putea
însemna cunoaºtere anterioarã,
autorul cioranian e un erou ambiguu. Pe de o parte, i-ar conveni
sã fie, dacã se poate, ultimul om
de pe lume („Am rãsufla în fine
mai uºor dacã-ntr-o bunã dimineaþã am fi înºtiinþaþi cã aproape
toþi semenii noºtri s-au volatilizat ca prin minune.”, p. 102) , pe
de alta: cui i-ar mai „trasmite” el
(cui i-ar mai scrie, pentru cine ar
mai scrie?) feerica dispariþie?
Acesta este, de altfel, paradoxulcheie al întregii opere cioraniene
scrise în limba francezã. Tema
dominantã este incomunicabilul,
dar ea nu poate exista decât prin
intermediul unor texte, fie ºi fragmentare, pe care ar fi bine ca cineva sã se îndure sã le citeascã.
Nu e de mirare, aºadar, cã ajunge, uneori, sã se ºi împleticeascã
în acest limbaj care, pe de o parte, este numai al lui, iar, pe de alta,
îi este complet strãin: „A coborî
pânã la zeroul suveran care a generat zeroul acesta subaltern din
care suntem fãcuþi.” (p. 95) Limitele acestei „metalumi” þin, în mod
fatal, de perfidia uzului lingvistic.
Dacã aº fi cioranian, dar nu în
sens mimetic, ci critic, aº spune
cã jumãtate din aforismele cuprinse în Mãrturisiri ºi anateme sunt
slabe. (Ceea ce ºi spun!) Cioran
însuºi, ca persoanã fizicã, nonficþionalã nu ar accepta însã mai
mult de o zecime din carte. ªi aceea cu strângere de inimã.
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n BOGDAN MUNTEANU

e le t ris tic ă

pe urmele lui Adam

S

ã fi avut vreo 7-8 ani micul Adam când, într-o zi
ca oricare alta, taicã-su
intrã valvârtej în camera lui cea
de toate zilele ºi tunã:
- Fiule, eu te-am fãcut, eu te voi
învãþa cum sã reuºeºti în viaþã!
Micul Adam scãpã din mâini
pãpuºa cu care se juca ºi se uitã
la pãrinte. Cum îi scânteiau ochii!
ªi vocea, vocea aceea puternicã,
parcã din cer venea. Ar fi dat orice micul Adam sã treacã odatã
anii, sã fie ºi el mare ºi tare ca
taicã-su, cu toate cã mai deloc
nu-ºi gãsea pãrintele timp pentru el. Copilul cãzu pe datã în genunchi ºi, cu capul plecat, murmurã o rugãciune.
Râse babacul, ho ho ho, ºi se
bãtu cu mâinile pe burtã. Începu
ºi micul Adam sã chicoteascã
printre ploconeli ºi rugãminþi.
Tare mult îi plãcea sã-l audã pe
taicã-su râzând. Nu ºtia de ce râde
aºa cu poftã ºi nici n-avea curajul sã-l întrebe, însã spera ca ºi
râsul lui de peste ani sã fie la fel
de asurzitor. Îºi terminã rugãciunea, zise amin, nu pricepea micul
Adam, la vârsta lui, sensul acelui
cuvânt, îi suna ca un fel de gata,
am scãpat, sunt liber, îi era teamã
sã zicã amin, cu toate astea zise
amin ºi rãmase cu capul plecat.
Îºi închipuia cã aºa îºi va putea
ascunde tulburarea.
- Fiule, eu sunt tare ocupat,
ºtii asta. Aºa mi-a fost sortit, sã
am parte de o meserie grea. A dracului de grea! auzi micul Adam ºi
se înfiorã. Râsul atât de familiar
dispãruse. Tatãl i se adresa cu o
neaºteptatã seriozitate. Simþi
mâna grea a pãrintelui pe creºtetul capului ºi se înroºi pânã în
vârful urechilor.
- Ridicã-te, fiule! Ca sã te pot
sfãtui, trebuie sã-mi mãrturiseºti
încã de pe-acum ce meserie þi-ar
plãcea sã ai când vei fi mare. Gândeºte-te bine ºi-apoi sã te-aud!
Micul Adam cãzu pe gânduri.
Scormoni în micul lui univers ºi
gãsi pe datã câteva repere: doc-

(fragment)
tor, învãþãtor, zugrav, instalator.
Altele nu-i venirã în minte. Strâmbã din nas ºi le luã pe fiecare în
parte. Doctorul îºi fãcea apariþia
doar atunci când el, micul Adam,
avea febrã mare. Intra în camerã
cu o mutrã gravã ºi se repezea
sã-i punã mâna la frunte. Mormãia în barbã. Apoi îºi dregea
vocea, trage-þi chiloþii jos ºi întoarce-te pe burtã, îi poruncea,
iar el se supunea. A plâns de ciudã întâia oarã când i-a înfipt un
deget nemilos în fund. A plâns ºi
ºi-a ros unghiile ºi-a muºcat din
perinã cu furie. S-a obiºnuit micul Adam, ce era sã facã, învãþase cã aºa trece fierbinþeala, cu un
deget miraculos înfipt acolo. Denþeles n-a înþeles însã. De ce acolo
ºi nu în nas, sau în ureche? Nu-ºi
explica nici dialogul de dupã, acelaºi, de fiecare datã. Poftiþi aici,
pentru deranj, se ploconea bona.
Pe cât de rãutãcioasã era cu el,
pe-atât de umilã se prezenta în
faþa ãluia. Da, da, sãnãtate ºi virtute, mormãia doctorul. Urma un
fâºâit, ca ºi cum cineva ar fi îndesat niºte hârtii în buzunar. Pentru
toate nedumeririle, îl ura pe doctor, cu tot cu degetul lui fãcãtor
de minuni. De un lucru era sigur
micul Adam: n-avea de gând sã
chinuie copiii astfel când va fi
mare. Trecu îndatã la altã meserie.
Învãþãtorul. Cât de plictisit era
tânãrul acela cu haine peticite
care-l iniþia în tainele scrierii, aritmeticii, geografiei, istoriei. Sã înveþi, i s-a spus. Iar micul Adam a
luat-o de bunã ºi-a început sã
deseneze sârguincios bastonaºe.
Îndrumãtorul cãsca. Cãsca întruna, aaaa, fãcea, ºi-ºi dãdea scaunul pe spate, ºi-l cuprindea ºi pe
micul Adam un somn teribil.
Uneori se plictiseau atât de tare
împreunã, încât puneau amândoi
capul pe masã ºi trãgeau un pui
de somn. ªi n-a-nþeles micul
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Adam cum avea sã devinã mare
ºi înþelept dacã aþipea atât de des
în timpul lecþiilor alãturi de tânãrul acela neîngrijit. Dar noi nu ne
prefacem cã învãþãm? a îndrãznit
odatã sã-l întrebe pe june. Odatã
a sãrit acela ca ars din picoteala
lui. Timp de jumãtate de orã i-a
þinut o prelegere din care învãþãcelul a reþinut urmãtoarele: locuiesc cu pãrinþii, futu-i, 6 milioane, futu-i, niºte gunoaie, niºte
gunoaie cu toþii. Nici vorbã sã mai
adoarmã tânãrul, se ridicase de
pe scaun, dãdea din mâini ºi asuda întruna. Tare s-a mai speriat
micul Adam. A mormãit în grabã
o rugãciune, aºa învãþase cã trebuie sã facã în momente de cumpãnã. Eºti mic acum, dar þine minte, dacã ajungi învãþãtor sau, mã
rog, profesor, ai belit-o! Mori de
foame, auzi, i-a mai strigat îndrumãtorul ºi l-a ciocãnit cu degetul
în frunte. Micul Adam a zis amin
ºi, deºi lucrurile au revenit foarte
curând la normal, n-a mai cutezat
sã-i punã întrebãri tânãrului cu
haine peticite. Niciodatã. ªi un
singur lucru a ºtiut micul Adam,
cã nu era indicat sã ajungã învãþãtor. Ca sã nu moarã de foame.
Pe instalatori, zugravi ºi alþi
meseriaºi care se perindaserã
prin faþa lui îi punea în aceeaºi
categorie. Întârziau, fãceau treaba de mântuialã ºi puþeau. A transpiraþie. ªi a þuicã. Feþele alea
nerase, salopetele lor nespãlate,
zeama ce le curgea în bãrbie în
timp ce înfulecau, fluierãturile ºi
þiuielile lor îl îndepãrtaserã pe
micul Adam de meseriaºi. Îi asocia cu ceva pãgubos, de care trebuie sã te fereºti. Mai cu seamã
cã un nene zugrav i-a zis odatã
aºa: bãi, pulicã frânaru, vinoncoa’, sã te-nvãþ sã dai cu bidineaua. Micul Adam a chicotit,
suna tare bine pulicã frânaru.
Curiozitatea l-a împins în mijlocul meseriaºilor. Nenea a râs ºi ia dat cu pensula plinã de vopsea
pe la nas. Cu toþii au lãsat bidinelele din mânã ºi s-au prãpãdit de
râs ºi-au scos sticlele cu bãuturã
din buzunarele salopetelor. A fugit micul Adam ºi-a plâns ºi s-a
rugat zile-n ºir ca sã-l poatã ierta
pe nene. Apoi ºi-a jurat cã el, micul Adam, nu va ajunge niciodatã meseriaº.
Tatãl dãdu o vreme ture prin
camerã, cu mâinile la spate. Îl cam
scotea din sãrite sã aºtepte aiurea. Ieºi în grãdinã, culese un kil
de mere zemoase ºi înfulecã cu
poftã câteva. Tare-i mai plãceau
merele! Pãstrã unul ºi pentru micul Adam. Restul le aruncã la
porci. Apoi se întoarse în camerã. Mai viguros. Mai plin de viaþã. Strigã:
- Fiule, nu te mai codi! Nu-i
mare brânzã sã-þi alegi o meserie.
O poþi schimba oricând dacã nuþi va fi pe plac. Iar eu nu vreau sã
fiu un pãrinte demodat ºi sã decid pentru tine. Hai, spune! Spune odatã!
Micul Adam intrã în panicã.
Tatãl îl tot grãbea, hai, hai, hai,
trebuia sã zicã ceva. Îºi plimbã
descumpãnit privirile prin camerã. Un zâmbet îi alunecã pe buze
când vãzu lângã pat o carte cu
poveºti. Cum de nu se gândise
pânã atunci? Cât de mult îi plãceau basmele! De când învãþase
sã citeascã, pierdea nopþile în
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preajma zânelor, prinþeselor ºi feþilor frumoºi. Nu se mai sãtura de
ei. Se împurpurã, avea rãspunsul.
Zise fãrã ezitare:
- Tatã, eu când voi fi mare
vreau sã scriu poveºti. Vreau sã
fiu scriitor!
Nu multe-l surprindeau pe tatã
pe faþa pãmântului. Însã acum
rãmase fãrã glas, cãci pânã ºi micul Adam îl punea la încercare, în
neºtiinþa lui. Aºa cum fãcea de
obicei când nu gãsea soluþii imediate, se puse pe râs. Hã. Hã-hã.
Hã-hã-hã. Renunþã, cãci prea se
prefãcea. Oricine ºi-ar fi dat seama. Pânã ºi micul Adam. Îºi aduse aminte de mãrul cel zemos ºi-l
scoase din buzunar. Zâmbi prudent ºi i-l întinse fiului. Micul
Adam privi cu neîncredere mâna
întinsã. Tatãl îl zorise sã spunã,
sã spunã odatã o meserie, iar
acum, când îi venise rândul sã
vorbeascã, îi întindea un mãr. Trãgea de timp. Se fâstâcea. Ce însemna asta? De ce tace? De ce a
râs în felul acela prefãcut? Nu-i
plac poveºtile? Nu-i plac scriitorii? Mãrul pãli în ochii micului
Adam. Îl vedea mic ºi zbârcit.
Refuzã sã muºte din el. Babacul
ridicã din umeri ºi-l hãpãi lacom.
Cu tot cu cotor. Apoi îºi drese
glasul, hotãrât sã-ºi ducã treaba
la bun sfârºit. Biet ºi mic Adam...
Ce sã-i fi spus bãiatului? Cã e
nechibzuit? Cã va intra într-o
lume a ciudaþilor? Cã va avea de
pãtimit? Eºti prost! Mic ºi prost
– asta îi stãruia tatãlui în minte. Îi
zise aºa:
- Fiule, þi-ai ales cea mai nobilã dintre meserii! De ce spun
asta? Pentru cã scriitorul poate
sã dea ºi sã ia vieþi, dupã bunul
lui plac, fãrã ca nimeni sã-l ia la
rost. Poate crea modele, eroi, speranþe, idealuri. La fel de bine are
puterea sã le facã praf, uite-aºa,
pac, pac, din pix. E tare scriitorul
cu pixul lui, ca sã zic aºa! Nici eu
n-aº fi putut alege mai bine pentru tine. Bravo, bravo, fiule!
Auzind acestea, micul Adam
începu sã þopãie. Ce prostuþ a
fost! Cu câteva minute în urmã
crezuse cã pãrintele îl pãcãleºte.
Cã a-þi dori sã fii scriitor e un lucru dubios, greºit. Regretã cã na mâncat mãrul. În semn de recunoºtinþã, pupã sfios mâna atoateºtiutorului. Gestul nu-l miºcã pe
tatã. Ba mai mult, bucuria nechibzuitã a copilului îi creã o oarecare
stare de disconfort. Ce-ar fi fost
dacã l-ar fi nãpãdit emoþiile la fiece gest naiv? Ar fi scãpat totul
din frâu. Pânã una-alta, îi promisese micului Adam soluþii. Nu se
cuvenea sã-l lase cu ochii-n soa-

re. Tuºi uºor ºi zise:
- Scriitoraºul meu viteaz, te-ai
nãscut într-o perioadã tare tulbure. Lumea e un butoi cu pulbere.
Fãrã sã vrea, fãcuse o rimã. Zâmbi
ºi continuã. Ce face scriitorul? Se
adapteazã, fiule. Foloseºte un altfel de limbaj. Nu te sfii, aºadar. Sã
învãþãm împreunã. Trase aer în
piept, închise ochii ºi-ºi dãdu
drumul: pulãpizdãcurfut. Pe nerãsuflate le zise. Micul Adam auzea pentru prima oarã îmbârligãtura aceea. Nu desluºea nici mãcar dacã e vorba despre un singur cuvânt sau mai multe. Chit
cã nu pricepea o iotã, combinaþia
îi gâdila plãcut urechile. Îi veni
iar sã þopãie. Îl prinse pe tatã de
mâini ºi sãri o vreme de pe un
picior pe altul, cântând cu voioºie: pu-lãpiz-dãcur-fut, pu-lãpizdãcur-fut. Râse babacul, îl dureau
fãlcile de-atâta râs ºi-i picã atât
de bine cã se dãdu pe brazdã ºi
începu ºi el sã joace. Micul Adam
se-mbujorã, tare-i mai plãcea sã-l
vadã aºa pe pãrinte, ºi se puse
sã þipe tot mai tare. Îl acompanie
babacul, uiuiui, uiuiui, uiuiui, ºi
scoase din buzunar o sticluþã cu
tãrie. Se întoarse cu spatele, trase un gât zdravãn ºi-i veni ºi mai
mare poftã de distracþie. Au tot
pocnit straºnic din palme ºi-au
þopãit ºi-au strigat anapoda.
Pânã au obosit.
- De-nþeles, fiule, cã ºi scriitorii sunt altfel în aceste vremuri,
reluã pãrintele conversaþia. Dar
ce te faci cu cei care nu înghit
minunile cu care ne-am distrat noi
adineauri? De pildã, ce te faci cu
ãia care preferã lacrimi, rouã,
lunã, zbor, flori? Poþi oare sã le
zici marº d-aici? Poþi, desigur, dar
dacã vrei sã-i cucereºti ºi pe ei,
fii ºmecher! Fã combinaþii, zic.
Mai cu grozãvii, mai cu flori ºi
nori, se dau cu toþii pe brazdã, ce
dracu... ªi uite-aºa, cu înþelepciune, se face rânduialã în toate.
Echilibru, fiule, echilibru. Capisci?
Odatã ce lucrurile îi sunt explicate cum se cuvine, micul
Adam prinde repede ºpilul. Iar
acum tatãl îl lãmurise exact cum
stã treaba. Mai presus de orice,
scriitorul trebuia sã fie ºmecher.
ªi echilibrat. Sã-i mulþumeascã pe
toþi. Micul Adam se duse la sertarul cu rechizite. Scoase un creion ºi o foaie de hârtie. O împãturi cu grijã. Întâi în douã, apoi în
patru, apoi în opt. Fãcu bileþele
ºi-i ceru tatãlui sã scrie câte un
cuvânt pe fiecare bucatã de hârtie. Sã-i mulþumeºti pe toþi, tatã!
zise. ªi se puse pe aºteptat.

n PETRIªOR MILITARU

Emil Nicolae, Victor Brauner
ºi însoþitorii, Editura Hasefer,
Bucureºti, 2013.

P

oetul Emil Nicolae este
cunoscut, în acelaºi
timp, ºi ca exeget al operei lui Victor Brauner: a publicat
albumul monografic Victor Brauner – la izvoarele operei (Hasefer, 2004) ºi volumul Patimile
dupã Victor Brauner (Hasefer,
2006). De asemenea, a fost curator al unor expoziþii omagiale ca
„Victor Brauner & avangarda româneascã” (Piatra Neamþ, 2004),
„Victor Brauner ºi însoþitorii”
(MNLR, 2011) sau cea dedicatã
lui Brauner de Filiala Neamþ a
UAP în cadrul manifestãrii ce a
avut loc sub genericul „110 ani
de la naºterea lui Victor Brauner”
la Sinagoga Catedralã Baal ªem
Tov din Piatra-Neamþ, pe 27 iunie 2013. Menþionãm cã aceastã
sinagogã este un monument istoric din 1766, singura din lemn
din Europa, conservatã integral
ºi restauratã acum câþiva ani cu
finanþare UNESCO. Datã fiind
vechimea sa, este posibil ca însuºi Brauner sã fi frecventat
aceastã sinagogã pe când era
copil.
Volumul Victor Brauner ºi însoþitorii, tipãrit de Editura Hasefer în condiþii grafice remarcabile, este cel de-al treilea studiu
dedicat de Emil Nicolae pictorului suprarealist nãscut în oraºul
de la poalele muntelui Ceahlãu.
Lansat iniþial la Bucureºti cu ocazia Târgului de Carte Bookfest,
în prezenþa istoricului literar Geo

ªerban, ºi, apoi, la Piatra-Neamþ,
unde a fost prezentat de criticul
de artã Valentin Ciucã, el cuprinde douãzeci ºi douã de capitole,
aproape toate fiind publicate mai
întâi în presa localã sau în revistele de culturã din þarã. Ideea de
însoþitor, la care se face referire
în titlu, vizeazã, pe de o parte,
acele persoane care i-au marcat
viaþa ºi opera lui Brauner în plan
biografic, iar, pe de altã parte,
autorul ia în considerare acele
prezenþe spirituale care au participat, într-un fel sau altul, la configurarea viziunii brauneriene
despre lume ºi artã.
Cartea se deschide cu un capitol dedicat unui animal ce ocupã un rol privilegiat în folclorul
din Carpaþi ºi care în mitologie
are o puternicã încãrcãturã totemicã: lupul. Prezent în mai multe
lucrãri ale lui Brauner din perioade diferite ale creaþiei artistice
(„Cãlãreþ”, „ªarpe ºi bour”,19281930; „Espace psychologique”;
„Fascination”, 1939; „Chien de
minuit”, „Strigoi la Somnambule”;
„Solivan”, 1946; „Loup-table”,
1947; „Rétracté de la boucherie”,
1951; „Désymbolisation”, 1952;
„L’Animal ésotérique”, 1954;
„Chien à la lune”, 1956; sau ciclul de tablouri intitulat „Lycanthropes”, 1938-1939), lupul a intrat în imaginarul colectiv local o
datã cu deschiderea în Parcul
Cozla din Piatra-Neamþ a Grotei
lui Vasile, ce adãpostea ursul
omonim, în a cãrei vecinãtate se
gãsea lupul de la „capãtul cuºtii
principale, într-un spaþiu mai mic
ºi separat cu un grilaj de fier” (p.
11). Se poate observa cã lupul
este un leitmotiv ce traverseazã
întreaga operã artisticã a suprarealistului român; de altfel ºi ursul este unul din animalele reprezentative pentru bestiarul braunerian, el apãrând în tablouri ca
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însoþitorii lui Victor Brauner

„Au crépuscule” (1938). Apoi,
Emil Nicolae continuã incursiunea biograficã cu câteva episoade din tinereþea bucureºteanã a
lui Brauner: colaborarea la revista „unu” (condusã de Saºa Panã);
cãsãtoria cu Margit Kosch (6
martie 1930), fiica lui Leopold
Kosch (portretizat de Brauner în
„Meinem Lieben Leopold”, 1930);
întâlnirea cu avocatul Petre Vulpescu (cel care va deveni soþul
lui Margit, care divorþeazã de
Brauner în octombrie 1939) ºi cu
Dorina Rãdulescu (viitoarea soþie a prim-ministrului Gogu Rãdulescu), în a cãrei colecþie particularã Samy Kinge va confirma, în
2000, existenþa a douã lucrãri originale ale lui Brauner. Binevenitã
este anexa ce urmeazã acestui
capitol, în care Emil Nicolae surprinde nuanþele problemei referitoare la „comunismul” lui Brauner ce, în scurtul timp cât a simpatizat aceastã miºcare, a fãcuto mai degrabã dintr-o pornire revoluþionarã tipic suprarealistã
sau din purã solidaritate faþã de
troþkismul lui André Breton, decât dintr-o convingere ideologicã propriu-zisã.
În grupurile suprarealiste a
existat întotdeauna un cult al prieteniei: Emil Nicolae observã cã
Brauner – atât în perioada bucureºteanã, cât ºi atunci când a locuit în Franþa sau Elveþia – a fost
mereu mai apropiat de scriitori,
decât de artiºtii plastici (semnificativ este cã metoda lui Brauner
de lucru la tablouri, implica de
multe ori o descriere în scris a
acestuia, dupã cum au demonstrat arhivele rãmase de la pictorul român). În 1923, Brauner ilustreazã volumul de debut al lui Ilarie Voronca – Restriºti, împreunã
cu care înfiinþeazã, un an mai târziu, revista „75 HP” unde lanseazã conceptul de „pictopoezie”. În
1929, când fãcea parte din redacþia revistei „unu”, se împrietenise deja cu Stephan Roll, Saºa
Panã, Claude Sernet ºi cu Geo
Bogza care tocmai publicase celebrul Jurnal de sex. Vizita lui
Brauner la Buºtenari va fi de altfel momentul de graþie al prieteniei dintre Brauner ºi autorul Poemului invectivã, pe care îl va
imortaliza în tabloul „Poetul Geo
Bogza aratã capului sãu peisajul
cu sonde” (1929). În ceea ce priveºte prietenia cu Gellu Naum,
aceasta este mai complexã ºi are
„mai multe implicaþii de naturã
artisticã ºi cu zone magico-misterioase, plãcute amândurora” (p.

39). În 1931, Brauner l-a cunoscut pe René Char, unul din poeþii
din prima linie a modernismului
francez, iar între cei doi s-a stabilit o prietenie „trainicã, cu destule consecinþe artistice” (p. 47). În
baza acestei prietenii, Gellu Naum
va traduce ulterior din René Char
(Poeme alese, Editura Tineretului, 1969), iar Brauner picteazã
„Portrait de René Char” (1934) ºi
„Hommage A René Char” (1950)
ºi îi ilustreazã volumul de versuri
Quatre fascinants (1963). Gherasim Luca (aka Zola) joacã un rol
paradoxal în fond, fiindcã deºi era
prieten cu Naum ºi Brauner, submineazã de mai multe ori legãtura
dintre ei, împiedicându-i, chiar cu
puþin timp înainte de moartea lui
Brauner, sã se reîntâlneascã.
Eseul intitulat „El Señor K ºi
Monsieur K” are în centru semnificaþia psihologicã ºi simbolicã
a orbirii pornind de la accidentul
lui Brauner din noaptea de 27-28
august 1938, ce i-a marcat atât
biografia cât ºi imaginarul suprarealist. Pornind de la aceastã întâmplare Ernesto Sabato, în Despre eroi ºi morminte (eseul „Raport despre orbi”), analizeazã implicaþiile esoterice ale evenimentului, ceea ce implicã o trecere a
vederii spre interior, o accesare a
straturilor realitãþii de dincolo de
aparenþe, specifice filosofiei oculte, ºtiinþelor ermetice ºi, nu în ultimul rând, viziunii suprarealiste
asupra lumii. Raportul lui Brauner cu esoterismul este subiectul mai multor eseuri din carte:
Aventura „Jocului de Marsilia”
(cu referiri la prietenia cu André
Breton ºi Jacques Hérold), Artefactele „magice” sau Douã secole de ocultism în Europa. Este
momentul sã amintim cã la vila
Air Bel din Marsilia (declaratã
„zonã liberã” în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial), Brauner
va participa la „Jocul de Marsilia”, o versiunea suprarealistã a
tarotului, creând douã dintre arcane: Hegel ºi Hélène Smith,
medium celebru în epocã pentru
faptul cã putea scrie enunþuri cu
ajutorul alfabetului marþian. În
aceeaºi perioadã la întâlnirile suprarealiºtilor participa ºi René
Daumal, pe care Brauner e posibil sã-l fi cunoscut cu aceastã
ocazie.
Pe de altã parte, remarcabil este
ºi textul în care Emil Nicolae se
referã la interesul lui G. Cãlinescu faþã de creaþia pictorului suprarealist (În istoria literaturii),
ce devenise o sursã de inspiraþie

pentru o parte din scriitorii de
avangardã din literatura românã.
De asemenea, este evocatã în
carte relaþia lui Brauner cu Constantin Brâncuºi (Despre „învãþarea” artei), prilej cu care Emil
Nicolae pune la dispoziþia cititorului „ciorna unui rãspuns” edificator – la o anchetã radiofonicã
din anii ’60 – al lui Brauner privind rolul învãþãmântului artistic
pentru evoluþia ulterioarã a unui
plastician (p. 61). Desigur cã dintr-o carte dedicatã „însoþitorilor”
lui Victor Brauner nu puteau lipsi
B. Fundoianu/ Fondane, F. Brunea-Fox, Sarane Alexandrian (pe
care Brauner îl supranumea întrun tablou „grand Crichant de la
démonotalismanie de la dignité
poétique“/ „marele Strigãtcântec
al demonotalismaniei demnitãþii
poetice“) ºi soþia lui Madeleine
Novarina, Roberto MattaEchaurren, Pablo Picasso, Oscar
Dominguez, Jules Perahim sau
Alain Jouffroy etc.
Situându-se în continuarea
demersurilor fãcute de cunoscutul critic ºi istoric al artei Amelia
Pavel, Emil Nicolae are meritul de
a fi reînviat interesul pentru opera lui Victor Brauner în România,
motiv pentru care a fost distins
cu „Ordinul Meritul Cultural în
grad de cavaler” (2004) acordat
de Preºedinþia României. Devotamentul ºi acribia cu care Emil
Nicolae scrie aceastã carte se
vede ºi din desele referiri la diferite surse sau documente inedite
din arhivele Brauner ale Bibliotecii Kandinsky, dar ºi din modul
în care relevã unele nuanþe ale
universului braunerian – este
cazul nostalgiei faþã de oraºul
natal pe care l-a pãrãsit la vârsta
de 13 ani, a cãrui imagine, simbolic simplificatã, poate fi identificatã în lucrarea „Tableau autobiographique – Ultratableau biosensible” (1948). Analizând nuanþat
diferitele tipuri de „însoþire”, demersul lui Emil Nicolae nu face
decât sã cristalizeze în mintea
cititorului diversele faþete ale
operei suprarealiste a lui Victor
Brauner, relevând complexitatea
ºi originalitatea unui creator ce,
alãturi de Constatin Brâncuºi, se
numãrã printre cei mai importanþi
artiºti români din secolul XX. Pe
piaþa internaþionalã, Victor Brauner este, în prezent, cel mai bine
cotat artist din istoria picturii româneºti.
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A

ntropolog recunoscut
prin studii ca Antropologie a tradiþiilor:
tradiþia popularã ºi mecanismele de reglare a mentalitãþii
(1995), ªãgalnic, Zulnia zâmbea. Literaturã ºi antropologie
culturalã (1997), Antropologie
culturalã ºi socialã (2000), Folclor literar românesc. Pâinea,
vinul ºi sarea. Ospitalitate ºi
moarte (2005), Nicolae Panea
este ºi autorul unei antologii intitulate Capodopere ale literaturii populare româneºti (vol. I
- 2005, vol. II - 2007). A absolvit
un masterat în antropologie în
Franþa (Université de Bordeaux
III, 1992) ºi ulterior a fost profesor invitat la Columbia University din New York (2002) ºi la Torino (2007). Având aceastã pregãtire în domeniu, Nicolae Panea a
impus antropologia ca disciplinã
în curricula Universitãþii din Craiova. Zeii de asfalt. Antropologie a urbanului (2001) este volumul care l-a consacrat în spaþiul antropologiei româneºti, fiind
primul cercetãtor român care a
realizat o antropologie a urbanului, ce se înscrie în direcþie postmodernistã. În centrul lucrãrii se
aflã raportul dintre naturã-culturã, trecerea dinspre rural spre urban, la graniþa dintre arhaic ºi
modern. Reticenþa cercetãtorilor
români vine probabil dintr-un
ataºament faþã de tradiþional ºi
dintr-un anumit tip de conservatorism, dar având în vedere lipsa
unui cadru instituþional cu instrumente precise de cercetare, lipsa
sincronizãrii este de înþeles. Studiul urbanului este o etapã naturalã ºi necesarã în ceea ce priveºte
evoluþia cercetãrii antropologice,
din moment ce, în prezentãm aproximativ jumãtate din populaþia
globului locuieºte în aglomerãri
urbane, care s-au format în fond
din zona ruralã (spaþiu, resurse
umane, mituri, simboluri etc.).
Cea mai nouã carte a sa, Antropologie culturalã americanã
(Editura Universitaria, 2012) se
deschide cu o introducere cuprinzãtoare în antropologie, urmãrind evoluþia termenului începând cu secolul al XVI-lea pânã
în prezent ºi specificul acestei
discipline în funcþie de diferitele
centre universitare sau academice. Nord-americanii (Statele Unite ºi Canada), de exemplu, acopereau prin aceastã denumire
patru domenii: antropologia fizicã, arheologia, antropologia lingvisticã ºi antropologia culturalã. În secolul al XVIII-lea, s-a convenit în divizarea acestei ºtiinþe
în douã ramuri: antropologia fizicã (studiul omului ca organism
biologic) ºi antropologia culturalã (studiul culturilor ºi a vieþii
în cadrul diferitelor grupuri umane). Pânã în prezent, la noi, antropologia culturalã nu a avut o
definiþie foarte clarã. Începuturile au fost confuze, aºa cum s-a
întâmplat ºi în alte þãri, în urmã
cu mai mulþi ani: „Antropologul
român este o paºnicã struþocãmilã; are cap de etnolog, suflet
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de folclorist, picioare de etnograf
ºi mâini de dantelãreasã.”1
În capitolul al doilea, Nicolae
Panea se opreºte asupra ºtiinþelor conexe antropologiei, de la
care aceastã disciplinã a împrumutat diferite elemente, iscând la
un moment dat confuzii de ordin
epistemologic: arheologia, istoria (materialul documentar), psihologia ºi sociologia (din punctul de vedere al relaþiilor între indivizi), psihanaliza (din perspectiva experienþelor individuale ce
se aflã la baza instituþiilor), lingvistica (vizând reconstruirea
trecutului imprimat în cuvinte sau
structuri lexicale). Cele mai strânse raporturi au existat, însã, între
antropologie ºi etnografie: diferenþa dintre cele douã domenii
constã în faptul cã aceasta din
urmã se referã la „tehnicile de
culegere ºi inventariere a unor
obiecte ce se evidenþiau mai curând prin exotism, decât prin capacitatea lor de a defini grupul
etnic ce le-a produs”(pp. 13-14)
ceea ce este specific antropologiei.
În al treilea rând, cercetãtorul
craiovean trece în revistã principalele metode folosite în cercetarea antropologicã, subliniind
importanþa cercetãrii de teren: i)
metoda observaþiei participative
– singura capabilã sã descrie
realitãþile observate ºi sã evite
ficþionalul; ii) metoda reticularã,
bazatã pe studiul comparativ între structurile interne ale grupurilor; iii) metoda dramaturgicã a
comportamentului social, ce are
în centru rolul jucat de un individ în faþa celorlalþi ºi imaginea
sa realã; iv) metoda monografi-

cã, pentru care detaliul ºi exhaustivitatea sunt foarte importante
ºi v) metoda live stories, ce dezvãluie gândirea unui membru al
grupului.
În cele din urmã, autorul realizeazã o panoramã a gândirii antropologice americane, urmãrind
dezvoltarea celor ºapte curente
atribuite antropologiei: evoluþionismul, neoevoluþionismul, difuzionismul, culturã ºi personalitate, ªcoala de la Chicago, antropologia interpretativã ºi postmodernismul. Cercetãtorii americani
au creat prima catedrã de antropologie în 1877, numãrându-se
astfel printre primii teoreticieni ai
acestei ºtiinþe. Evoluþionismul,
numit ºi evoluþionism unilinear,
a pornit de la impactul pe care
teoria evoluþiei speciilor a lui
Darwin l-a avut asupra intelectualilor vremii, care au încercat sã
aºeze fiecare popor pe o treaptã
a evoluþiei (stadiul inferior de
barbarie, stadiul mijlociu de
barbarie ºi stadiul superior de
barbarie). Prin neoevoluþionism
sau evoluþionismul multilinear,
cercetãtorii susþineau cã „nu se
poate vorbi despre o evoluþie
culturalã uniformã, nediferenþiatã, la scarã globalã” (p. 73). Ideologia difuzionistã se opunea total evoluþionismului, având la
bazã gândirea cã „trãsãturile culturale migreazã” de la un continent la altul. Curentul „culturã ºi
personalitate” se desprinde de cel
anterior, prin faptul cã pune accentul pe studiul personalitãþii.
În ceea ce priveºte ªcoala de
la Chicago, aceasta avea trei orientãri (delicvenþa, culturalismul
ºi teoria etichetãrii) ºi se ocupa
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în principal cu studiul comportamentului deviant într-un mediu
dezorganizat. Din aceastã perspectivã, cercetãtorii se orienteazã spre studiul societãþii urbane
ºi a sãrãciei. Reprezentantul antropologiei interpretative este
Clifford Geertz, care prin teoria sa
cã societatea este un „text” devine un precursor al postmodernismului.
Considerat „ultimul curent al
mileniului în antropologie” (p.
127), postmodernismul apare
odatã cu schimbãrile la nivelul
acestei ºtiinþe, în America anilor
’80. Aºadar, Clifford Geertz numeºte antropologia „un fel de a
scrie”. Se pune deci problema
veridicitãþii informaþiilor, din moment ce se întâmplã o „transformare a studiilor literare în studii
culturale din nevoia unor noi debuºeuri epistemice ºi, mai ales,
încãrcarea acestora cu evidente
conotaþii politice, explozia feminismului, rediscutarea raporturilor culturale dintre civilizaþiile
vestice ºi cele estice.” (pp. 107108). Prima cercetare publicatã în
contextul postmodernismului
antropologic, Writing Culture
(1986), însumeazã studii prezentate în cadrul ªcolii de Cercetare
Americanã din Santa Fe, New
Mexico. Iniþiatorul proiectului cu
un pronunþat caracter intersdisciplinar, antropologul James Clifford, a invitat încã nouã personalitãþi (ºapte antropologi, un literat ºi un istoric) pentru a analiza perspectivele de viitor ale antropologiei. Specialiºtii au observat caracterul narativ al reprezentãrilor culturale ºi problema interpretãrii subiective ale unor ele-

Tamara de Lempicka - Les Amies

ecturi

prolegomene la gândirea
antropologicã americanã

mente specifice unei civilizaþii:
„[Talal Asad] face diferenþa între
traducerea culturalã (semantizarea lingvisticã) ºi traducerea unei
culturi (fel de a gândi), aceasta
din urmã fiind specificã raportului dintre antropolog ºi lumea pe
care vrea sã o descrie.” (p. 120).
James Clifford considera cã
tradiþiile culturale sunt „dezagregate” ºi cã pierderea „puritãþii ºi
autenticitãþii” poate fi reconstituitã prin scriiturã. Antropologul
propune ca în cercetarea de teren sã se combine practicile obiective cu cele subiective. Un
exemplu în acest sens îl constituie literatura de cãlãtorie, text
care se situeazã la graniþa dintre
antropologie ºi literaturã ºi care
transmite o impresie puternicã de
autenticitate. În acest caz sunt
folosite combinaþii de cel puþin
douã metode de cercetare antropologicã (în cartea sa Ay! Cuba,
Andrei Codrescu se foloseºte în
acelaºi timp de observarea participativã, dar ºi de metoda reticularã). Este evident cã acest tip de
text antropologic ridicã probleme
în ce priveºte procentul ficþionalitãþii, dar, în acelaºi timp, redarea
seacã, primitivã a unor culturi nu
mai este gustatã. Nicolae Panea,
ridicã în cartea sa, Zeii de asfalt… aceeaºi problemã: „în ce
mãsurã putem fi siguri cã ceea ce
se întâmplã în jurul nostru poate
fi descris? în ce mãsurã putem fi
siguri cã ceea ce descriem nu este
purã ficþiune?”. Aceastã întrebare fundamentalã pentru antropologia contemporanã poate constitui un obstacol, dar autorul nu
se blocheazã aici, iar „cartea este
o încercare de a rãspunde întrebãrilor chinuitoare, dar si de a nu
cãdea pradã unui pesimism paralizant, precum cel propagat de
retorica postmodernistã”.
Volumul Antropologie culturalã americanã este o introducere utilã pentru tinerii cercetãtori, care pot gãsi în gândirea
antropologicã americanã un model competent ºi funcþional de
aplicare a diferitelor metode de
explorare a fenomenelor antropologice contemporane.
1

Nicolae Panea, Zeii de asfalt.
Antropologie a urbanului, Editura
Cartea Româneascã, 2001, p.243

poeme de viaþã,
de moarte ºi dragoste
Nicolae Tzone, viaþa cealaltã ºi moartea cealaltã, ediþia a
doua, cu desene de Nicolae Makovei, prefaþã de Gheorghe Grigurcu ºi postfaþã de Emanuela
Ilie, Editura Vinea, 2012.

O

datã cu viaþa cealaltã ºi moartea cealaltã pentru Nicolae Tzone se încheie o trilogie, dacã dãm
crezare mãrturisirii sale din „cuvânt asupra ediþiei”, însã acest
lucru are însemnãtate numai editorial, fiindcã poezia dusã de partea cealaltã ne spune cu totul
altceva. Cale de întoarcere nu mai
este. Tzone ºi-a dus eul poetic
într-o infrarealitate în care a deprins limba cealaltã, deopotrivã
a marilor expansiuni ºi a întoarcerii cãtre sine.
În mod normal una dintre premisele unei cronici de întâmpinare trebuie sã implice o judecatã
de valoare care va fi ori o negare,
iar demonstraþia nu va face decât sã discrediteze textul ºi sã dea
o sentinþã parþialã sau definitivã
în acest sens, ori o afirmare ce va
acredita un demers exegetic sau
hermeneutic prin care va fi exploatat firul estetic, existenþial ºi/
sau epistemic al cãrþii. Evident,
existã ºi o cale de mijloc, împãciuitoarea cale a descriptivului,
însã aceasta nu aduce niciun
plus, este redundantã ºi inutilã.
Volumul viaþa cealaltã ºi
moartea cealaltã îi oferã cititorului încã de la prima lecturã, cea
în urma cãreia ia naºtere premisa
pe care o invocam, o nouã viziune asupra realului ºi un nou simþ,
propriu imaginarului lui Tzone.
Mai mult decât atât, rostirea eului presupune întotdeauna o a
doua prezenþã, iar lectorul poate
intra în aceasta cãlãuzit de reperele autoreferenþiale ºi metatextuale din text, dar ºi de fondul
simbolic ancestral pe care poetul
îl acceseazã cu dezinvolturã.
Rostirea poetului se despicã
într-„un tur de forþã” ºi „patru
cãrþi”. Fiecare dintre aceste pãrþi
dau o structurã unitarã volumului nu numai la nivel de poeticã ºi
stilisticã sau la nivel tematic, ci ºi
prin încercare unei cosmogonii
personale, aspiraþie nemaiîntâlnitã în poezia noastrã de la Nichita
Stãnescu ºi Gellu Naum. Energia
debordantã face ca eul prins între realitãþi sã nu se simtã constrâns în niciun fel.
Luarea în stãpânire a unor toposuri, cu o forþã pe care libertatea cuvintelor i-o conferã, îl aruncã într-o tradiþie pe care o împinge în prezent cu mari declaraþii în
faþa puterilor animalice, civilizatoare sau divine. Nu sunt simple
strigãte de bravurã, deºi pasiunea pentru avangardã a lui Tzone l-ar fi expus la astfel de gesturi, ci tatonãri a tãrâmurilor liminale ºi invocãri ale umanului din
divin sau ale divinului din uman.
El se lasã purtat în vârtejurile carnale ale femeii ºi iese de acolo

pentru a mai spune ceva despre
moarte, nu cu uºurinþã, dar cu o
credinþã aproape dogmaticã în
puterea irevocabilã a cuvintelor
ºi a poeziei: „puterea mea ºi curajul meu sunt poemul care cu un
ochi râde ºi cu celãlalt ochi plânge exact în acelaºi timp/ puterea
mea ºi curajul meu sunt pâinea
mea ºi vinul meu sunt coroana
ce pe frunte/ o port ori de câte ori
sap în piatrã seacã dupã comori
mai vechi ºi mai noi/ puterea ºi
curajul meu sunt armura poeþilor
morþi în bãtãliile duse pentru poezia/ bunã a secolelor ce a ajuns
la noi cu anii clipocind de sânge
neînchegat”(X).
Pot pãrea transmisii prea generale, în afara simþurilor, adicã
spuse numai raþiunii, însã vitalitatea din „turul de forþã” ºi formula de adresare care dã titlul
primelor unsprezece poeme, „iubitã cetitoare a mea iubite al meu
cetitorule”, ne pune în faþa realitãþilor din „cealaltã viaþã” ºi „cealaltã moarte”, care încep în faþa
ochilor lectorului cucerind rând
pe rând regnurile, epocile ºi decalajul existenþial ºi spaþio-temporal de pânã la divinitate. Astfel, el va rosti: „cãmila aceasta
roºie care aºteaptã la marginea
zãrii sã mã sui în ºa pe ea prea
slãvite stãpâne îmi spune iubitã
cetitoare a mea/ ºi taurul acesta
negru ºi furios care mã duce mândru în coarnele lui ca ºi când aº fi
zeul taurilor negri ºi furioºi mult
iubite stãpâne îmi zice iubite al
meu cetitorule” (IV).
Tzone nu-ºi numeºte volumul
dincolo de moarte ºi de viaþã
tocmai pentru cã „dincolo” existã o parte „cealaltã” cãreia îi dã
concreteþe ºi consistenþã, o reconstituie cu puterea cuvântului
ºi cu datele prime ale conºtiinþei
„de aici”. Secvenþa a opta este o
adevãratã ars poetica transcrisã
din aceastã nouã condiþie a eului. El va decreta: „nu s-a scris
totul adevãrul adevãrat este cã
totul este încã de scris ºi de trãit
ºi deopotrivã de trãit ºi de scris
iubitã cetitoare a mea/ ba da ba
da ba da totul absolut totul s-a
scris ºi absolut totul s-a trãit dar
de cãtre nemuritori ºi nu de muritori iubite al meu cetitorule” astfel încât „încã din prima secundã
de viaþã de muritor am scris ºi am
transcris/ versuri memorate de
nemuritori pentru neamul nemuritorilor ºi pentru regele lor”
(VIII).
Existã la Tzone o dorinþã de a
surprinde atât ceea ce este anterior naºterii, cât ºi ce poate fi posibil în Apocalispã. Aº zice cã
este curajul înfruntãrii marilor
teme: „da îmi amintesc nu mã nãscusem încã ºi pluteam în burta
mamei mele cufundat/ pânã peste creºtet în lichid amniotic ºi de
dincolo de burta mamei mele/ prin
limpedele lichid amniotic se vedea pânã departe în ceruri se zãrea chiar pânã/ foarte foarte departe în spatele ºi în faþa ºi în stânga ºi în dreapta tuturor cerurilor/
ºi acolo undeva umbrit de toate
cerurile deodatã dumnezeu fãcea
din lut ºi din foc lumile” (IX). Este
posibilã, aºadar, o ieºire din limi-

tele spaþio-temporale, o transgresare a fizicului ºi biologicului, de
care eul este capabil prin forþa
logosului.
Aceastã viziune cosmicã aminteºte de volumul Cântec de revoltã, de dragoste ºi moarte a lui
Bogza, ca topicã ºi ca suflu, iar
eul ne trimite spre „foarte departe/ foarte departe, adicã acolo
unde nu ajunge/ decât închipuirea, ºi numai de acolo/ infinit mai
departe/ [unde] plutesc nebuluoasele” (Geo Bogza, Cântec de
revoltã, de dragoste ºi moarte,
XI).
Titlurile „cãrþilor” din structura volumului sunt sugestive pentru modul în care prinde rãdãcini
firul viziunii verticale: „pãmânt de
flori pentru versuri”, „munca poetului la ºeherezada sa”, „rugina
timpului oare greºesc dacã o nu-

mesc regina timpului” ºi „viaþa
cealaltã ºi moartea cealaltã”. Existã de-a lungul volumului o cosmogonie creºtinã construitã nu
întotdeauna contrapunctic, dar
ca una dintre alternative, din
moment ce eul cãlãtoreºte în spaþii dintre cele mai diverse ºi împãrtãºeºte sfinþenia acelor locuri:
Ierusalim, Africa sau New York.
Aceste areale sapã alte ºi alte realitãþi în eul care nu se scindeazã, ci asimileazã ceea ce i se oferã. Niciodatã eul poetic nu a fost
mai expansiv în literatura românã, nici la Eminescu ºi ale sale
cosmogonii, nici la Blaga, la Bogza sau la Nichita, însã ele sunt
luate altfel în stãpânire, fãrã marile tensiuni ale marilor poeþi enumeraþi, ci cu o siguranþã care îl
priveazã pe Tzone de abisurile
modernitãþii extreme, la care dã

semne nu o datã cã aspirã. Cu
toate acestea poezia sa este o
uriaºã încercare a pragurilor.
Sã vedem cum primeºte el fiorul apocaliptic: „soare de cearã
apã de pãmânt care mai degrabã
îngheaþã decât curge/ sânge
transparent ca mãtasea prin oasele mele din ce în ce mai obscure în trupul obosit fãrâmicios/
pentru cã mult mai aproape de
mine e liniºtea finã a morþii ºi mult
mai îndepãrtatã viaþa cea veselã
încãpãtoare ºi încornoratã/ fericirea ca un vraf de struguri puºi
la uscat în pod pe o cergã acoperite de ziare cu literã mãruntã greu
de citit se chirceºte în inconsistente pânze de umbre” („soare de
cearã apã de pãmânt fotografii
îndrãzneþe ale apocalipsei). Aºadar, viaþa ºi moartea sunt douã
dintre temele principale asupra
cãrora poetul se opreºte, privindu-le din infrarealitate, adicã
dintr-o condiþie intermediarã din
care nu le poate percepe decât
ca fiind „celelalte” în relaþie cu
condiþia sa.
Aceastã infrarealitate este de
multe ori cât se poate de pãmânteanã ºi exact localizatã: „muºc
dintr-un mãr roºu pe care asearã
mi l-a dat mircea muºc dintr-un
mãr roºu în camera mea 16 b de
pe 38 street/ mãrul este foarte
gustos mãr din america mãr newyorkez/ ºi afarã deasupra new
york-ului plouã la fel de urât ca
orice noiembrie la bucureºti”,
versuri desprinse dintr-un poem
numit sugestiv ºi potrivit „poemul care înviazã tot ce nu la vremea morþii a murit”.
Pentru dimensiunea eroticã
am putea cita pe de-a întregul,
dacã spaþiul ne-ar permite-o, poeme ca „numãr coapsele fetelor
virgine îngheþate în lava vulcanului vezuviu” ºi „munca poetului la iubita sa sau cum am deflorat-o eu chiar ºi de o mie de ori
într-o singurã zi pe ºeherezada”.
„Cartea a patra” este una a
marilor periple spirituale. Nu este
o poezie misticã sau elegiacã,
este tot o poezie de acþiune, de
recunoaºtere ºi asimilare. Naºterea ºi moartea poetului sunt aduse în biografic, însã cu aceeaºi
predispoziþie a dedublãrilor geografice. Redau câteva titluri de
poeme care trimit la dimensiunea
de deasupra vieþii ºi a morþii: „liniºte liniºte iisus se plimbã cu
îngerii”, „din vãzduhul ierusalimului în somn ºi în vis”, „cântec
vechi limba uitatã a atlanþilor”,
„mi-am uitat vârsta frigul din trupul lui iisus”, „dar sufletul ce-i
sufletul dacã nu un elefant de
india” etc.
Poezia lui Nicolae Tzone este
o rostire din infrarealitatea din
care se vede cealaltã viaþã ºi
cealaltã moarte. Poetul revitalizeazã o atitudine poeticã apãrutã
în high romanticism ºi crezutã
consumatã odatã cu ultimele rãbufniri neomoderniste sau suprarealiste. Aspiraþiile spre o cosmogonie ºi o mitologie personale,
actuale estetic în plin postmodernism, sunt marea sa încercare. Nicolae Tzone se dovedeºte un poet
de certã valoare, a cãrui poezie
aduce un suflu nou în literatura
românã ºi un plus existenþial care
îºi aºteaptã scoaterea din ascundere prin demersuri exegetice ºi
hermeneutice care acum au la dispoziþie o trilogie gânditã ºi scrisã
într-un deceniu ºi jumãtate.
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roblematica nihilismului
l-a preocupat în mod
constant pe ªtefan Bolea, cautând în permanenþa sã-i
descifreze resorturile metafizice ºi
filosofice. Din aceasta cauza, demersul sau din Introducere în nihilismul nietzschean (Editura
Aius, Craiova, 2012) seamana mai
mult cu o rescriere a Ontologiei
negaþiei, dar sub o alta forma ºi
cu alte mize, de aici ºi iradierile
fireºti pe care le putuseram identifica în planul literaturii, cu lecturi elective trecute prin Rimbaud,
Baudelaire, Huysmans, Henry
Miller sau unii avangardiºti. Nihilismul, trebuie sa subliniem, reprezinta pentru ªtefan Bolea un
modus vinendi, o forma de eliberare din chingile convenþionalu-

lui ºi, în egala masura, de interacþiune cu lumea.
Bolea îºi propune o analiza
minimala a nihihilismului, evitând,
cu toate acestea, indegenþa argumentarii, pornind de la conceptele de baza ale autorului lui Aºa
grait-a Zarathustra: voinþa de
putere, supraomul ºi eterna reîntoarcere. Axa studiului o constituie Schopenhauer - Nietzsche Heidegger, avându-se adesea în
atenþie, din punct de vedere diacronic, filiaþiile ºi punctele de
vedere divergente ale celor trei
gânditori. La aceasta axa se adauga, printre alþii, Gilles Deleuze, J.F.
Lyotard sau Jean Boudrillard care
reprezinta „aparatul de lucru
postmodern”.
Structura studiului denota
simplitate ºi limpezime, iar acolo
unde exemplele s-au vrut cât mai
percutante autorul le-a cautat în
istorie sau în contemporaneitate, citând la nevoie din varii surse care depaºesc sfera preocuparilor din aceasta carte. Primul
capitol, „Introducere: Problematica nihilismului”, analizeaza tipo-

logia nihilismului dupa clasificarea facuta de Jean Granier, distingându-se: pesimismul, nihilismul incomplet, nihilismul pasiv ºi
nihilismul activ. Tot aici sunt expuse doua modalitaþi de abordare a nihilismului, una din perspectiva lui Heidegger, care releva un
Nietzsche metafizic, ºi o alta ce îi
aparþine lui Baudrillard, dintr-o
„poziþie iconoclasta”, „a rezistenþei active”, în dauna „neutralitaþii”. Urmatoarele capitole sunt
centrate pe fiecare concept nietzschean, cartea, încheindu-se,
parabolic, cu analiza eternei reîntoarceri.
Deºi Voinþa de putere este un
proiect forþat, caracterizat prin
derapaje stilistice ºi de construcþie, fiind mai mult rezultatul unui
management editorial, susþinut de
notorietatea autorului, Bolea
propune o analiza unitara a conceptului pornind de la fragmentele nietzscheene reprezentative,
fiind urmarite, pe de o parte, accepþiunile schopenhaueriene ale
voinþei ºi, pe de alta parte, raporturile voinþei cu durerea ºi tim-

pul. Supraomul impune, în primul
rând, dificultaþi de ordin lingvistic ºi semantic, însa se cere o diferenþiere a sa de omul superior
ºi de ultimul om: „omul superior
este un prizonier al idealismului
ºi deci al nihilismului incomplet.
Ultimul om va fi identificat ca un
caz de paralizie a voinþei, aparþinând nihilismului pasiv. Supraomul însa semnifica trecerea de la
nihilismul activ la anti-nihilism.
[…]. Supraomul ar fi mai degraba
împlinirea esenþei vieþii decât împlinirea existenþei umanitaþii.” De
o atenþie deosebita se bucura
„Raportul dintre nihilism ºi eterna reîntoarcere”, precum ºi „Tensiunea. Neutralizarea extremelor”.
Punctul culminant al demonstraþiei se contureaza în jurul unui
pasaj în care pastorul reteaza
printr-o muºcatura capul unui
ºarpe ce i-a intrat în gura. Bolea
respinge atât punctul de vedere
al lui Löwith, care considera muºcatura ca acceptare a eternei reîntoarceri, cât ºi pe cea a lui Vattimo ce vede în gestul pastorului
nevoia de a institui eterna reîn-

toarcere. Pledând pentru nihilismul activ, el vede în gestul pastorului „ruperea punctului nodal al
cercului – ceea ce se traduce prin
spargerea ciclului, ieºirea mesianica din circularitatea istoriei.”
Cu Introducere în nihilismul
nietzschean, ªtefan Bolea îºi continua proiectele mai vechi, într-un
efort analitic bine dozat ºi cu un
sistem de gândire solid, semn al
unei asimilari fireºti, al unui metabolism sanatos ce-l încadreaza în
tipologia scriitorului construit cu
migala, pe interior, având un simþ
înnascut în alegerea reperelor ideatice, care se potrivesc structurii
sale intelectuale.

orbitorul ochi cãprui al dragostei noastre
Mircea Cãrtãrescu, Ochiul
cãprui al dragostei noastre, Editura Humanitas, Bucureºti, 2012.

V

olumul Ochiul cãprui
al dragostei noastre
cuprinde istoria unei
existenþe ce a precedat ºi a contribuit la formarea omului ºi scriitorului Mircea Cãrtãrescu, este
„lungul drum cãtre sine”, cãtre
descoperirea propriilor cotloane
interioare, care combinate ºi permutate, ordonate ºi reorganizate, vor conduce la cel ce astãzi
are „cincizeci ºi cinci de ani. Oricum aº lua-o, douã treimi din viaþã au trecut.” (p. 5). Urmând un
prototip narativ utilizat de cãtre
alþi autori înaintea sa, cum ar fi
Herta Müller în colecþia de eseuri
Mereu aceeaºi nea ºi mereu acelaºi neicã sau Claudiu M. Florian în Vârstele Jocului. Strada
Cetãþii, toate raliindu-se ºi þesându-ºi urzeala pe acelaºi tipar al
cercurilor concentrice, al cãror

nucleu este însãºi viaþa.
Acest „copil-lup al lui Dumnezeu”, dupã cum se caracterizeazã el însuºi, scoate poezia din
starea de degradare ternã, condamnând pretenþiile ridicole ale
unor pseudopoeþi de a scrie poezie: „Poezia nu e doar textul nedus pânã la capãt în partea dreaptã a paginii. ” (p. 127) Poezia este
mult mai mult de atât, este detaºare, amputarea membrelor ei
cangrenate: dacã nu desprindem
partea alteratã, întregul trunchi
va fi compromis. Poezia este ca o
fiinþã vie, trebuie hrãnitã, educatã, trebuie sã i se poarte de grijã,
este „pisica moartã a lumii comuniste, hedoniste ºi mediatice în
care trãim”. (p. 119) De ce tocmai
o pisicã moartã? Deoarece, conform unui maestru zen, nimeni nu
o apreciazã la justa ei valoare,
poezia renaºte cu fiecare receptor, dobândind valenþe din cele
mai diverse ºi putând fi abordatã
din perspectiva mai multor palie-
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re interpretative. Tot din acest
roman aflãm ºi de provenienþa
cuvântului jeans. În mod surprinzãtor, termenul îºi are originea în
ginovesi, concept utilizat de cãtre marinarii originari din Genova
pentru a denumi pantalonii pe
care aceºtia îi purtau. Însã pantalonii marinarilor, sunt, în genere, de culoare albã. În acest caz,
cum se explicã aceastã conexiune cu jeans, a cãror culoare este
albastrã? Istoria spune cã totul i
se datoreazã proprietarului unei
fabrici ce producea astfel de pantaloni în cantitãþi însemnate, pe
care i-ar fi vopsit în albastru. Rezultatul a fost unul neprevãzut
ºi promiþãtor, întrucât aceºti pantaloni au ajuns sã fie preferaþi de
cãtre fermieri, în special, fiindcã
„erau rezistenþi ºi þineau la murdãrie.” (p. 55) Prin intermediul
naraþiunii retrospective, Cãrtãrescu evocã imaginea unor oameni
ce au dispãrut dintre noi, ºi anume, Mircea Horia Simionescu,
Mariana Marin, Ion Stratan, George Crãciun ºi Leo ªerban, imagini construite pe principiul ubi
sunt, ca un soi de reflectare reiteratã, continuã ºi fireascã asupra
trecerii inextricabile a timpului,
asupra condiþiei vulnerabile a
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omului de muritor, precum ºi asupra efemeritãþii materialului în
opoziþie cu imaterialul. Eminescu,
de pildã, este caracterizat ca fiind
un om lipsit de maniere ºi care „nu
arãta în niciun fel a poet.” (p. 101)
Colecþia de douãzeci ºi unu de
eseuri, în care planul istoriei comune se întrepãtrunde cu cel al
istoriei individuale ºi în care se
renunþã la o dispunere cronologicã a evenimentelor, acestea din
urmã fiind adaptate unei ordini
interioare, superioarã oricãrei alte
rânduieli mundane, poate realiza
o punte de legãturã cu stream of
consciousness-ul lui Joyce,
Woolf, Richardson, etc. Consideratã de cãtre exegeþi ca fiind piesa de rezistenþã a tomului, povestea insulei Ada-Kaleh este, de
fapt, o metaforã a vieþii autorului, a drumului sinuos ºi plin de
obstacole al formãrii sale, recreând o imagine a acestei lumi
aproape legendare care alunecã
uºor în planul fantasticului, imagine ce devine aproape obsedantã ºi cãreia Cãrtãrescu îi permite
în mod involuntar sã punã stãpânire pe întreaga sa existenþã.
Tabloul ce recompune aceastã
lume dispãrutã, agãþat deasupra
patului sãu, devine un al doilea
sine, care îl îndeamnã sã îl guste,
sã se guste, practic, pe sine. Acestui om al ruinelor, pentru care a fi
român este sinonim cu a fi „pãstor al ruinelor, arhitect al ruinelor,
amant al ruinelor” (p. 28), îi reuºeºte transcendenþa în momentul în care realizeazã o expunere
impresionantã a poveºtii celor trei
inimi pe care, de fapt, fiecare dintre noi le folosim de-a lungul vieþii: o inimã de cristal, de fier ºi de
plumb. Aceasta este însãºi axioma existenþei umane, care nu poate fi pusã la îndoialã.
În capitolul care dã ºi titlul
volumului se demonstreazã cã
fiecare sentiment de afecþiune
purã, sincerã, nealteratã, are un

ochi cãprui al sãu care îºi extinde
forþa protectoare ºi tãmãduitoare, un soi de putere catharticã, ºi
asupra persoanelor dragi. Douã
forme geometrice sunt integrate
în ansamblul aceluiaºi întreg indivizibil: un cerc, simbol al universului, al echilibrului ºi al revenirii constante la origini, al cãrui
centru se aflã la o distanþã egalã
de toate marginile sale, fiindu-i
alãturat un triunghi, ce reprezintã raþiunea, simþirea ºi este simbolul trinitãþii ºi al echilibrului.
Ochiul cãprui al dragostei noastre este metafora universalã a iubirii în toate formele în care aceasta se manifestã, acel sprijin ºi
acea dragoste necondiþionatã,
care sub nicio formã nu poate fi
tratatã ca un târg. Iubeºti o persoanã pentru cã o iubeºti, indiferent dacã sentimentele îþi sunt
împãrtãºite ori nu. Iar aceastã
metaforã reprezintã, în cadrul
volumului, afecþiunea existentã
între Cãrtãrescu, mama ºi fratele
sãu Victor, care suferea de situs
inversus totalis, afecþiune ce presupune dispunerea organelor ca
în oglindã, ºi care se stinge din
viaþã la o vârstã fragedã: „Ne contopim privirile pânã ce ochii
noºtri formeazã iar, dilatându-se
ºi dizolvându-ºi transparenþa,
acel unic ochi cãprui, ochiul nesfârºit de blând al dragostei noastre. ” (p. 43)
Un dibace mânuitor al plasticitãþii, Mircea Cãrtãrescu mai are
un singur dor, pe care el îl caracterizeazã ca fiind ruina unei utopii, însã eu l-aº numi simplu: utopie, o utopie care are un exponent în mulþi dintre noi: „Sorbind
din cafeaua fierbinte, visez Cartea. Mai nebuneascã decât «Veacul de singurãtate», mai profundã decât «Castelul», mai nesfârºitã decât «Cãutarea timpului pierdut».” (p. 201).

n Roxana Ilie

Nicolae Marinescu, Sãptãmânalul Demnitatea. Libertatea pe
cont propriu, Editura Aius, Craiova, 2013, 242 p.

Î

n principiu, mi se pare neplãcutã situaþia de a scrie
într-o publicaþie despre o
carte a directorului acelei publicaþii. Dacã mi s-ar cere, mai mult
ca sigur aº profita de ocazie pentru o micã manifestare de revoltã. Din proprie iniþiativã, probabilitatea sã o fac e minusculã. ªi
uite, totuºi, cã o fac! Orice aº zice
acum de bine despre dl Nicolae
Marinescu sau despre cartea
domniei ar suna fals, ca o aducere forþatã din condei.
Am vrut sã scriu despre Sãptãmânalul Demnitatea… din cel
puþin douã motive: (1) ca unul
care se îndeletniceºte oarecum cu
istoria, mã preocupã – pânã la
obsesie – modul în care oamenii
– luaþi câte unul sau câte mai mulþi
– se raporteazã la propriul trecut;
(2) mã tot gândesc ce aº fi gândit/vorbit/fãcut dacã aº fi fost
mãcar cu 10 ani mai mare, adicã
dacã aº fi priceput cât de cât ceva
din lume, pe vremea despre care
scrie dl Marinescu.
Titlul cãrþii e o dovadã de modestie. Nu ne aflãm în faþa unei
monografii a unei publicaþii periodice – deºi existã elemente ºi
pentru aceasta –, ci a unei autobiografii intelectuale.
Nicolae Marinescu ºi-a îndreptat atenþia asupra perioadei
imediat postrevoluþionare, când
a activat în structurile judeþene
de putere ºi, vreme de un an ºi a
condus sãptãmânalul Demnitatea, organul de presã al FSN-ului

Felix Aderca, Al doilea amant
al doamnei Chatterley, Colecþia
EpicArt, Editura Aius, Craiova,
2013, 224 pagini

curajul de a privi în urmã
doljean. Ochiul actual este destul de critic, fiind evident cã autorul nu mai e de acord cu multe
din cele scrise în 1990-1991. Nu
omite nimic, nu se autoblameazã,
nu se disculpã. Pur ºi simplu încearcã sã (îºi) explice de ce
atunci a crezut anumite lucruri ºi
de ce acum nu le mai crede. Coroborând amintirile ºi reflecþiile
actuale ale autorului cu articolele din urmã cu mai bine de douã
decenii, reproduse în volum, deducem cã explicaþiile þin doar de
împrejurãri ºi, mai ales, de percepþia acestora, nu de valori, convingeri sau obiective.
Dar ce a crezut dl Marinescu
imediat dupã Revoluþie? Pãi, acelaºi lucru pe care l-au crezut uriaºa majoritate a românilor – dacã
ne gândim la rezultatele alegerilor din 20 mai 1920 – anume cã
Ion Iliescu ºi FSN reprezentau
varianta bunã pentru viitorul
României. Diferenþa este cã, dacã
cei mai mulþi habar nu aveau ce
ºi cum, fiind pur ºi simplu îndoctrinaþi, domnia sa – vai, drama
intelectualului! – încerca sã înþeleagã ce se întâmplã ºi sã îi ajute
pe cititori sã înþeleagã (vezi articolele „De ce mineri…”, „De ce
social democraþia”). Nu avea deloc aerul unui propagandist, dar,
dupã cu (se) va putea vedea mai
târziu, era chiar domnia sa victima propagandei oficiale, care îl
fãcea atunci sã acuze presupusa
(?) propagandã a opoziþiei.
Partea cea mai frumoasã a

acestei publicistici nouãzeciste
este ceea ce autorul ei numea
„puterea de a fi lucid”. Evident,
ca orice politician sau jurnalist
angajat pe faþã, dl Marinescu ºia combãtut adversarii. Nimic mai
firesc! A dat însã întotdeauna
dovadã de raþiune într-o lume
care numai raþionalã nu era – „numai un teatru foarte viu va putea
depãºi o concurenþã atât de redutabilã [realitatea, n. M.G.], spunea regizorul Cristian Hadji Culea într-un interviu acordat Demnitãþii. Luciditatea dlui Marinescu se vede mai ales în douã situaþii: atunci când atrage atenþia
celor din propria tabãrã asupra
responsabilitãþilor, riscurilor, necesitãþilor („Frontul la rãscruce”,
„Convenþia Naþionalã a Frontului” º.a.) ºi când ia atitudine împotriva unor atacuri murdar-stu-

pide la adresa opoziþiei ºi, în special, a liderilor sãi („Propun arestarea imediatã a lui Raþiu ºi Câmpeanu”). Din acest motiv, eu unul
îndrãznesc sã spun cã autorul
nostru a fost un personaj atipic
pentru spaþiul public românesc
de la începutul anilor ’90. Ar fi
fost bine sã fi avut mai mulþi asemenea politicieni ºi jurnaliºti, dar
n-a fost sã fie.
Probabil cã, dacã în 1990 aº fi
avut o vârstã care sã îmi permitã
o orientare politicã, aceasta ar fi
fost opusã celei a dlui Marinescu. Aº fi fost încadrabil, mai degrabã, la categoria „golani”. Îmi
place însã sã cred cã, în tabãra
mea, aº fi reuºit sã fiu ºi eu un
moderat, unul care îºi putea apostrofa amicii ºi putea dialoga cu
inamicii.
Pe lângã publicistica de opinie, este notabilã ºi activitatea de
jurnalist de actualitate. În volum
sunt incluse o serie interviuri,
relatãri, reportaje privind probleme din diverse domenii: economie, ordine publicã, sãnãtate, învãþãmânt, culturã. Acestea pot
servi ca veritabile surse istorice.
Din nou trebuie observat echilibrului autorului: deºi un jurnalist
angajat politic la o gazetã cu orientare explicitã, în genul de informare domnia sa a fost ca la
carte, renunþând la orice urmã de
partizanat, chiar ºi atunci când
avea de-a face cu responsabili
locali din acelaºi partid. Unele
subiecte au astãzi un aer absurd,

erotismul dus la paroxism

U

n roman în egalã mãsurã incitant ºi controversat este Al doilea
amant al doamnei Chatterley al
lui Felix Aderca, care se vrea a fi
continuarea unui roman celebru
al lui D.H. Lawrence, Amantul
doamnei Chatterley. Felix Aderca dezvoltã în romanul sãu un
erotism lipsit de prejudecãþi, în
care dragostea carnalã pare a fi
singura cale de accedere la fericire, indiferent de mijloace. Constance Chatterley îºi pãrãseºte
soþul infirm, Clifford Chatterley,
pentru pãdurarul domeniului Oliver Mellors, cu care aceasta are
o relaþie sexualã de mai multe luni.
Însã legãtura celor doi nu se concretizeazã imediat, din cauza nehotãrârii femeii, acum însãrcinatã ºi fugitã la Veneþia. Pornind de
la aceastã stare de fapt, cititorul
este introdus în atmosfera romanului, fiind pus faþã-n faþã cu personaje surprinzãtoare, cu scene
intime explicite, cu o lume asupra
cãreia planeazã preocuparea excesivã pentru împlinirea personalã. Felix Aderca se dovedeºte a fi
un bun cunoscãtor al psihologiei
umane, în special a femeii, ale
cãrei trãiri le descrie cu precizie,
insistând asupra comportamentului sexual al personajului principal, Constance. Lady Chatterley se numãrã printre acele femei
care aleg sã se lase pradã unor
iubiri pãtimaºe, fãrã rezerve sau
alte raþiuni suplimentare ºi sã
meargã pânã în pânzele albe pen-

carte cu zimþi

tru a obþine satisfacþie. Relaþia sa
cu Oliver începe sã prindã contur abia dupã ce ea naºte un copil, care moare la numai trei zile,
fapt prin care aceasta se desprinde de trecutul sãu tumultuos,
pentru a începe o nouã viaþã alãturi de bãrbatul pe care l-a ales.
Urmeazã nunta celor doi ºi mutarea lor împreunã la o fermã, unde
timp de trei ani duc o viaþã frumoasã, fiind preocupaþi în special de împlinirea sexualã, care
pare a fi piatra de temelie a uniunii lor ºi definiþia fericirii. Lui Constance „îi pãrea rãu cã nu-l putea
purta pe Oliver în ea”, uita de orice cuviinþã, doar sã-l poatã avea
mereu alãturi, chiar ºi în momentele cele mai inoportune, precum
acela în care doctorul Sheridan
se afla în vizitã, iar ea l-a tras pe
Oliver în biroul de alãturi spunându-i: „Te vreau, Oliver! Te
vreau atât de mult! ºopti ea sfioa-

sã ºi pasionatã. Nu trebuie sã
pierdem aceastã fericire!... Hai
vino, vino repede!...”. Dar, dupã
trei ani, lucrurile au început sã se
schimbe, Constance a început
sã-l respingã pe Oliver, aparent
fãrã motiv, apoi i-a gãsit ºi o
amantã, pe Mariella, ea continuând sã-ºi caute în altã parte
fericirea spre care nãzuia atât de
mult. Romanul ne surprinde la tot
pasul ºi ne provoacã, ne atrage
în universul personajului principal, care se dovedeºte extrem de
complex ºi de interesant, având
un instinct matern destul de slab
dezvoltat, fapt ce de multe ori, nu
are cum sã nu treacã drept condamnabil.
Felix Aderca reuºeºte prin
Constance sã construiascã un
personaj inedit, cu o concepþie
mult diferitã faþã de cea clasicã
asupra familiei, dezvãluind o altã
laturã a femeii, realã, dar de cele
mai multe ori refulatã din cauza
normelor sociale ºi morale. Un alt
aspect important tratat de acest
roman este problema negrilor, a
cãror integrare socialã prezenta
serioase dificultãþi, autorul surprinzând atitudini profund rasiste, mai mult sau mai puþin conºtiente. La ferma unde se aflau
Constance ºi Oliver Mellors,
apare o familie de negri din Cuba,
familia Boleyn, formatã din douã
surori, Juditha ºi Clarissa, care
activeazã ca dansatoare, ºi ºapte
fraþi, Georges, Bernard, Reggie,
Rudyard, John, Mathias ºi James.
Astfel, Constance îºi descoperã

o afinitate pentru câþiva dintre
fraþi, pe care nu ezitã sã îi sãrute.
Pe John, ulterior, în absenþa lui
Oliver, îndrãzneºte chiar sã îl atragã în patul ei. Simþurile lui Constance încep sã se reaprindã ºi
sã se îndrepte în cele mai neaºteptate direcþii. Familia Boleyn
este cea care îl recomandã ca îngrijitor de cai pe negrul Martin
Dogdson, cu care Constance va
avea o legãturã extraconjugalã.
Martin Dogdson schimbã în mod
decisiv viaþa celor doi protagoniºti, prin moartea sa. Evenimentul ridicã semne serioase de întrebare în privinþa vinovatului,
care rãmâne neidentificat pânã la
finalul romanului, vina planând

fiind strict legate contextul epocii (vezi „Corlate sub ocupaþie
francezã”); altele o importanþã
istoricã majorã (vezi seria „Poiana Mare – un «spital» pentru exterminarea adversarilor politici”),
fiind regretabil cã nu au mai stârnit interesului presei, dupã ce
Demnitatea ºi-a încetat apariþia.
Nu pare mare lucru sã îþi iei la
cercetat propriul trecut. ªi, totuºi,
câþi o fac? ªi câþi au tãria sã ia
lucrurile aºa cum au fost, sã le
punã în succesiunea lor fireascã,
fãrã omisiuni, fãrã ºtersãturi, fãrã
ajustãri? Nicolae Marinescu a
reuºit sã o facã. În prefaþa cãrþii,
Constantin M. Popa scria cã ea
se înscrie în categoria lucrãrilor
care pot configura, în termenii
Ruxandrei Cesereanu, „memoria
terapeuticã”. E vorba de o rememorare care ar putea rezolva problemele pe care românii le au cu
trecutul lor. Privit strict individual
însã, autorul nostru face dovada
unei „memorii profilactice”.
În fond, convingerile ºi dorinþele dlui Nicolae Marinescu nu
s-au schimbat în cele douã decenii. Astãzi ºtie însã cã, în 1990, s-a
înºelat în privinþa modalitãþilor de
realizare. Idealul a rãmas „renaºterea României”, idealismul s-a
atenuat, dar optimismul nu a dispãrut Domnia sa vede semne care
„anunþã coagularea unei mase critice a schimbãrii pe care românii
ºi-au dorit-o în Decembrie 1989”
(p. 21). Doamne ajutã! În ceea ce
priveºte trecutul, vorbeºte de „necesitatea cunoaºterii Adevãrului
Adevãrat, integral ºi nedistorsionat”, dar e conºtient cã „singurul
nostru Adevãr revelat rãmâne cãutarea” (p. 45).

asupra Mariellei, asupra lui Oliver ºi a lui Constance.
În cele treisprezece capitole,
cifrã fatidicã, autorul Felix Aderca surprinde drama existenþialã a
unei femei care sfideazã normele
morale, religia, familia, pentru împlinirea personalã prin iubire carnalã, ºi ajunge în final sã se despartã de soþul sãu ºi de copii,
devenind dansatoare alãturi de
Juditha. Romanul se încheie cu o
scrisoare pe care Oliver o primeºte de la Constance, în care este
pusã în evidenþã ºi latura sensibilã, umanã a femeii, dupã derapajele anterioare, ce i-au marcat
profund cursul vieþii. Felix Aderca a dat prin Al doilea amant al
doamnei Chatterley un roman
inedit ºi surprinzãtor, în care erotismul este dus pânã la paroxism.
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Eugen Petcu: „anatomia artisticã este
paºaportul meu într-o altã lume”
Am ajuns sã fac
medicinã din dorinþa
de a ajuta pe cei aflaþi
în suferinþã,
amplificatã oarecum
ºi de o competiþie
auto-impusã cu tatãl
meu, un chirurg de
mare excepþie al
Olteniei
Marius Dobrin: Privind acum
în urmã, cum vedeþi traseul spre
profesiune? Cum s-au apropiat
unele domenii, cum au rãmas altele sã se îndepãrteze? Cum au
fost alegerile între o disciplinã
ºi alta?
Eugen Petcu: Cum vãd traseul
spre profesiune? Imprevizibil!
Personal, consider un „lux” sã
poþi face, în viaþa de toate zilele,
exact ce þi-ai dorit când încã erai
la ºcoalã, fie cã este vorba de o
profesiune academicã, fie cã nu.
Bineînþeles, în cazul în care ai
anumite cunoºtinþe sau relaþii,
atunci nu mai este vorba de niciun lux, dar nici nu mai poþi sã ai o
anumitã „satisfacþie” cã ai fãcut
ceva. Mulþi dintre cei „realizaþi”
astfel sunt cel puþin superficiali,
dacã nu chiar tabula rasa în domeniul respectiv. Consider aceste lucruri valabile atât pentru
România cât ºi pentru ceea ce
numim Occident. Este adevãrat,
formele sunt diferite... Deci, dacã
discutãm strict realizarea profesionalã a celor fãrã „pile”, aceasta trebuie consideratã într-adevãr
o ºansã a providenþei. În ultimã
instanþã, traseul profesional al
acestora depinde de locul naºterii ºi de ºcoala urmatã. În ceea ce
mã priveºte, ambele au fost, pânã
la un anumit moment, douã handicapuri majore în CV-ul meu. De
aceea, iniþial, pentru fiecare pas
profesional câºtigat a trebuit sã
fiu mult mai bine pregãtit decât
colegii mei, nativi din þãrile mele
de adopþie. Tot timpul a trebuit
sã „demonstrez” ceva pentru a
avea posibilitatea sã fac ceea ce
îmi place. Evident, exista un element de risc în orice proiect profesional care trebuie înþeles foarte bine, indiferent de situaþia în
care te gãseºti, indiferent de þarã
sau sistem social. De exemplu, în
România, în anii ‘70, nu am avut
curajul necesar sã urmez un liceu
de arte, deºi mi-au plãcut foarte
mult desenul ºi pictura. Am ajuns
sã fac medicinã din dorinþa de a
ajuta pe cei aflaþi în suferinþã,
amplificatã oarecum ºi de o competiþie auto-impusã cu tatãl meu,
un chirurg de mare excepþie al
Olteniei. Normal ar fi trebuit sã
fac chirurgie, dar am pierdut doi
ani cu politica perioadei de tranziþie, apoi am irosit ceva timp datoritã emigrãrii la antipozi, aºa
încât am ajuns la o anumitã vârstã când, dacã vrei sã faci chirurgie, trebuie sã fii deja format. Am
ales sa fac o disciplinã morfologicã, foarte folositoare chirurgiei,
ºi anume anatomia patologicã.
Deci, unii ar putea spune cã am
pierdut competiþia cu tatãl meu...
Oricum, deºi nu lucrez direct cu
pacientul, aceastã specialitate îmi
oferã o satisfacþie deosebitã ºtiind cã datele ce le ofer chirurgu-

18

Satul planetar a
distrus ºi distruge
habitatul tradiþional al
oamenilor, tradiþiile,
valorile regionale ºi
naþionale

E

ugen Petcu a urmat
Facultatea de Medicinã din Craiova, iar
dupã mutarea în Noua Zeelandã, a absolvit un master în farmacologie la University of
Auckland. ªi-a definitivat pregãtirea de specialitate în patologie la Mallory Institute din
Boston. A studiat neurobiologia molecularã la Universitatea
Ernst-Moritz-Arndt din Greiswald, încoronatã cu un doctorat Magna cum laudae în neurobiologie. Face parte din College of American Pathologist ºi
din American Society for Clinical Pathology, este membru
fondator al Austtralasian Immunohistochemistry Society ºi
membru în comitetul redacþional al unor reviste de specialitate („Frontiers”, „Vascular
Cell”). În prezent este Senior
Lecturer in Pathology la Griffith University School of Medicine ºi a impus anatomia artisticã.
lui sunt cruciale pentru conduita
terapeuticã. În plus, mã simt util
contribuind substanþial la formarea colegilor mai tineri. Dupã ani
de demersuri birocratice, am reuºit sã înfiinþez singurul curs acreditat de anatomie artisticã din
Australia ºi Noua Zeelandã.
Acest curs este un proiect foarte
complex, ce implicã o îmbinare a
metodelor clasice de învãþãmânt
cu cele mai moderne tehnici de
reprezentare vizualã. Astfel, regretul de a nu fi avut posibilitatea sã fac „arte plastice” este pe
cale de a dispãrea.

Tot ce îþi rãmânea era
evadarea prin culturã,
de unul singur
M. D.: Vorbiþi de o competiþie
fiu-tatã. Este o trãsãturã a rasei
umane? Cum a evoluat percepþia
tatãlui în cazul dumneavoastrã?
E. P.: Fãrã a sugera cã aº fi o
autoritate în domeniu, cred cã
într-o lume cvasi-normalã, aceastã competiþie fiu-tatã este comunã, normalã ºi de cele mai multe
ori ar trebui sã fie pozitivã pentru
individ ºi societate.
Fãrã a þine seama de niciun
principiu freudian sau mitologic,
dialogul cu tatãl meu a rezultat
într-o stare tensionalã intermitentã. De fapt, cauza principalã a
fost viaþa într-o societate fracturatã, în care una vorbeai acasã,
sau cu cei apropriaþi, ºi cu totul
altceva trebuia sã spui la ºcoalã
sau pe stradã. Competiþia era de
fapt determinatã de o prea mare
dragoste ºi protecþie paternã, ce
mi-a impus anumite limite, restricþii sau mutãri „obligatorii” pe care
nu le-am înþeles iniþial. Normal,
trebuia sã reacþionez la aceste
impuneri, printr-o atitudine gen
„eu sunt mai bun ca tine” sau „eu
fac mai bine ca tine”, ce m-a împins parþial spre medicinã. Întrun târziu, spre sfârºitul liceului,
am înþeles cã toate cele de mai
sus mi-au fost introduse pentru
a-mi facilita calea spre libertate
într-o Românie comunistã condusã de bestii cu chip uman, în care
majoritatea nu ºtiau nimic altce-

va decât sã aplaude ºi sã rabde,
ºi în care, spre deosebire de cehi
sau polonezi, nu aveam o dizidenþã puternicã ºi solidarã. Tot
ce îþi rãmânea era evadarea prin
culturã, de unul singur.
Evident, conceputul despre
educaþie al tatãlui meu era total
diferit de oferta zilei a anilor ‘60 ’70, într-o Românie dezlãnþuitã
industrial, sfârtecatã de cultul
personalitãþii, în care oamenii se
împãrþeau în cei cu numãr „mic”
la maºinã, sau 1-B, ºi cei cu numãr din patru cifre, în care ºansa
prosperitãþii era asiguratã de carneþelul mic ºi roºu. Tatãl meu aparþinea generaþiei sacrificate de
comuniºti, imediat dupã rãzboi,
absolvent al ªcolii Jules Javet ºi
al Colegiului Carol din Craiova,
în 1946. Deci, dupã ce am venit
de la grãdiniþã recitând „mulþumim partidului drag c-a bãgat luminã în sat” am fost retras de la
acea instituþie în cea mai mare
grabã. Pe de altã parte, tatãl meu
a comparat tot timpul mediul cultural de la Javet ºi Carol I, al anilor ‘30 - ’40, cu învãþãmântul mutilat ºi îndoctrinant al anilor ’70.
Fireºte, rezultatele acestei comparaþii nu au fost încurajatoare
pentru nimeni. Ca fost elev al lui
Bãluica sau Ioanid, ce poþi zice
când fiului tãu i se impune sã
meargã cu lunile la muncã agricolã, în detrimentul orelor de
ºcoalã? Pe deasupra, cum poþi
reacþiona când vezi indivizi gen
Mihai Beniuc, Zaharia Stancu,
introduºi în manualul de limba
românã al copilului, în paralel cu
o îndoctrinare acerbã? Sau ce sã
mai zici când Adrian Pãunescu
este introdus ca lecturã facultativã? Nu ai altceva de fãcut decât ori sã îþi iei câmpii, ori începi
un program de educaþie a copilului, în paralel: meditaþii la limbi
strãine, lecturi suplimentare, excursii educaþionale etc. Cred cã
atunci când m-a transferat, fãrã
acordul meu, la ºcoala generalã a
Liceului numãrul 3, tatãl meu cãuta de fapt o ºcoalã Javet pentru
mine. Din pãcate, cum m-am mutat, au început tot felul de „refor-
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me”, iar limbile strãine, în cea mai
mare parte, le datorez lecþiilor private cu domnul profesor Cleante
Raicu. În final am terminat liceul
într-o clasã cu doi bãieþi ºi 38 de
fete, unde nici mãcar fotbal nu
puteam juca. Oricum, am mai
prins ceva profesori care începeau sã vorbeascã despre un
subiect oarecare ºi terminau
amintind cu reverenþã atmosfera
culturalã dinainte de rãzboi ºi „ce
bune erau macaroanele pe vremea Regelui...”
Iniþial am vãzut tot acest modus operandi impus de tata ca
pe ceva negativ, dar, în timp, am
înþeles cã numai prin educaþie mã
pot desprinde de mizeria umanã
înconjurãtoare. Mai mult, am început sã-mi gãsesc surse suplimentare de cunoaºtere. Nu pot
sã nu amintesc rolul masiv al
emisiunilor culturale ºi ºtiinþifice
de la Europa Liberã, BBC sau
VOA, în formarea mea intelectualã. Pânã la urmã, aceste lucruri
nu mai conteazã decât la nivel
personal, deoarece nu cred cã
intereseazã prea mult pe nimeni!
À propos, existã vreo stradã
în România, sã poarte numele
Noël Bernard, Monica Lovinescu, Cornel Chiriac sau Radu Maltopol? Tragedia este cã aceia
care conduc România astãzi sunt
produsele unui sistem educaþional sinistru, bazat pe o spoialã
de culturã, suficientã pentru a
oferi esenþialul în a parveni pe
scara valorilor ºi asta ne afecteazã pe toþi, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate. Personal, nu cred cã
putem deveni prea filosofi cu privire la conflictul tatã-fiu pe meleagurile mioritice. ªtim cu toþii
cã în România s-a ajuns la situaþia ridicolã în care interacþiunea
dintre tatã ºi fiu, cu sau fãrã ajutorul altor rubedenii, a dus la formarea unor grupuri de influenþã
în lumea academicã, politicã, finanþe etc. Bine, cineva ar putea
replica apoi cã fiecare face ce
vede în casã...mã rog, mea culpa, poate exagerez!

M. D.: Aþi ales dumneavoastrã Australia sau v-a ales Australia pe dumneavoastrã? Aþi cãlãtorit ºi continuaþi sã o faceþi,
de pe un continent pe altul. Cum
vedeþi aceste timpuri în care satul planetar e o certitudine?
E. P.: Ne-am ales reciproc! Este
adevãrat, am ajuns aici dupã
lungi perioade de acumulãri profesionale petrecute în Noua Zeelandã ºi Statele Unite. De multe
ori, pentru a avansa este necesar
sã te muþi la mii de kilometri dacã
îþi place într-adevãr ceea ce faci,
iar acest lucru nu se poate realiza
într-o situaþie la un anumit moment. Plecarea din Europa ºi cãlãtoriile mele nu reprezintã decât
singura cale prin care am ajuns
sã îmi gãsesc „locul”, dupã ce am
fost „vomitat” de o Românie învãluitã în cinism, minciunã ºi barbarie. Ce sã fac?! Nu am avut
„pile” niciunde...
Îi admir pe acei oameni de bun
simþ, care au curaj sã rãmânã întro Românie veselã, parafrazându-l
pe Caragiale, încercând sa facã
„ceva” în condiþiile cunoscute de
toþi ºi arãtate cu degetul de la
Bruxelles.
Satul planetar cred cã existã
de foarte multã vreme. De câteva
sute de ani s-a dezvoltat în paralel cu Lumea Nouã iar în ultimul
secol s-a extins pe întreg globul.
Probabil cã în anumite þãri sau
regiuni a avut un efect vremelnic
pozitiv. Sã ne gândim, de exemplu, la Craiova, la câte limbi se
vorbeau aici între cele douã rãzboaie, cu ce se ocupau locuitorii,
cu cine fãceau afaceri ºi ce stil de
viaþã exista atunci! De fapt, începând din secolul al XIX-lea, întreaga Românie era de fapt un soi
de „mica” Americã. Deci, în acest
sens, satul planetar al acelei
epoci a forþat o Românie feudalã
sã intre în modernitate. Din pãcate, în secolul trecut am intrat în
satul planetar roºu... Acum, în
epoca internetului, a avioanelor
ultramoderne ºi a telefoanelor „inteligente” ne miºcãm mai repede,
comunicãm la distanþe uriaºe, dar
trãim ºi o perioadã de alienare.
Satul planetar a distrus ºi distruge habitatul tradiþional al oamenilor, tradiþiile, valorile regionale
ºi naþionale. Personal nu-mi place sã merg la Paris ºi sã vãd magazine McDonald sau la Roma
restaurante chinezeºti. Nu pot sã
spun cã sunt încântat când, la
Bucureºti sau Craiova, un vânzãtor (pardon...un shop assistant) îmi spune „sã am o zi bunã”.
Înþeleg chestia asta în englezã,
dar în românã?! Mai bine nu ar
mai zice nimic... N-aº vrea sã folosesc cuvinte mari, dar cel puþin
în Europa, satul planetar nu aduce nimic bun. Probabil, când oamenii sunt rupþi din locul lor natal ºi nu mai au siguranþa mediului familial ºi al prietenilor, sunt
mai uºor de manipulat ºi de condus de cãtre cei care le oferã un
salariu. Astfel, majoriatea indivi-

zilor, cã vor sau nu, sunt de vânzare pentru a supravieþui. ªi cine
sunt de fapt cumpãrãtorii? Bineînþeles, corporaþiile trans-naþionale, în complicitate cu clasa politicã!! Adãugaþi la toate astea
faptul cã odatã cu declanºarea
crizei financiare din 2008, capitalismul a murit ºi vã veþi convinge
cã trãim o aventurã!
M. D.: Cum apreciaþi cã funcþioneazã societatea australianã? Cum sunt relaþiile dintre
oameni? Cum decurge colaborarea profesionalã cu cei de
acolo?
E. P.: Societatea australianã a
fost iniþial creatã pe baza unui
model social democratic, cu o clasã mijlocie foarte bine reprezentatã. Iniþial, acest teritoriu fiind o
colonie britanicã, sistemul s-a impus prin forþã în detrimentul societãþii autohtone, aborigene. În
paralel cu decimarea acestei populaþii, trebuia încurajatã o politicã de imigrare pentru a susþine
dezvoltarea acceleratã a acestei
þãri. Aºadar, la începutul secolului al XX-lea, societatea s-a vrut
un „paradis” conceput în exclusivitate pentru imigranþii britanici.
Ulterior au fost acceptaþi imigranþi din restul Europei, subcontinentul indian, Asia, ºi Africa. Cel de-al doilea rãzboi mondial, destrãmarea Imperiului Britanic cât ºi sfârºitul rãzboiului
rece, au sporit substanþial numãrul de imigranþi din toatã lumea,
în cãutarea unei vieþi decente.
Societatea actualã australianã
funcþioneazã pe baza unor legi
clare ºi precise în care toþi membrii au ºanse reale, egale de afirmare ºi dezvoltare spiritualã ºi
materialã. Bineînþeles, un rol major revine bãncilor ºi celor ce dirijeazã finanþele. Deocamdatã nu
ne putem plânge prea mult, comparativ cu Europa. Este adevãrat, taxele sunt foarte mari, dar
aceste fonduri se folosesc pentru proiecte de interes general,
gen ºcoli, ºosele, spitale etc. Un
lucru interesant, dacã pânã în anii
’70, din punct de vedere economic, Australia era destul de legatã de Marea Britanie, la ora actualã relaþiile cu China ºi India
sunt cruciale. Aceste þãri sunt
cea mai importantã piaþã de desfacere pentru resursele uriaºe de
materii prime ale solului australian. Deocamdatã, veniturile realizate de acest comerþ susþin din
plin ceea ce facem aici. Totuºi nu
putem ºti ce se va întâmpla când
aceste resurse se vor termina sau
când nevoia de materii prime a
Asiei va scãdea semnificativ. Poate vom veni cu toþii în România....
Relaþiile dintre oameni sunt
mai directe ºi mai clare decât în
Europa. Mã impresioneazã foarte mult spiritul de într-ajutorare,
onestitatea ºi punctualitatea oamenilor de aici. Bineînþeles cã
existã tot felul de caractere mai
puþin plãcute, unele chiar foarte
„balcanoide”, dar astea sunt excepþii. Oricum, pentru mine colaborarea profesionalã merge din
plin! Acum totul depinde de la
om la om. Depinde ce vrei sã faci
în viaþã ºi ce aºtepþi de la profesia ta. Dacã eºti dictatorial, schizoid sau pleci de la premiza arogantã cã eºti „darul lui Dumnezeu” în domeniul respectiv, s-ar
putea sã ai probleme majore. Mie
chiar îmi place sã lucrez împreunã cu cei din jurul meu, colaborarea venind în mod normal, de la
sine. Este clar cã în ziua de astãzi, mai ales în lumea academicã,

nu poþi sã faci mare lucru de unul
singur. De aceea toate realizãrile
mele sunt în egalã mãsurã ºi ale
colaboratorilor.
Tot din punct de vedere al relaþiilor inter-umane, trebuie remarcat dialogul dintre simplul
cetãþean ºi clasa politicã de aici.
Dacã ai motive serioase ºi vrei sã
vorbeºti la telefon cu premierul
statului, vei pierde ceva timp, dar
pânã la urmã vei reuºi. Politicienii, indiferent de coloraturã ºi
calitãþi, înþeleg deplin cã sunt în
serviciul societãþii, fiind plãtiþi
din banii noºtri ºi nu invers.
Aceasta nu înseamnã cã sunt mai
„buni” decât politicienii europeni, ci doar mai civilizaþi.
M. D.: Cum a apãrut colaborarea cu ªcoala Doctoralã de
la Târgu Mureº?
E. P.: Aceastã colaborare cu
ªcoala Doctoralã de la Târgu
Mureº a apãrut pentru cã acolo
am foºti colegi de liceu ºi prieteni. Totul a început într-un decembrie frumos, în urmã cu câþiva ani, în timpul unei escale spre
Budapesta. Iniþial, nici nu ne-am
gândit cã am putea realiza un proiect comun, dar, treptat, am înþeles cã putem cel puþin încerca sã
facem ceva interesant. La ora actualã sunt oarecum un soi de navetist trans-continental. Îmi place foarte mult sã mã reîntorc în
Transilvania ºi sper sã realizãm
ceva deosebit. Vreau sã fiu pozitiv în privinþa proiectelor aflate
în derulare la Târgu Mureº. Referitor la aspectele negative din
cercetarea româneascã, sunt convins cã le cunoaºteþi mai bine ca
mine. Aº vrea doar sã amintesc
cã atâta timp cât cererile de finanþare în cercetare vor fi evaluate
de specialiºti strãini, mai avem o
micã speranþã de revenire la normalitate în acest domeniu. Dar,
atenþie, normalitate nu înseamnã
neapãrat perfecþiune! Asta nu
existã niciunde în lume. Oricum,
modelul acesta de evaluare externã ar trebui extrapolat în toate domeniile, de ce nu chiar ºi în cel al
politicii.
M. D.: Sunteþi implicat în activitatea unor reviste de specialitate, a unor asociaþii profesionale. Cum apreciaþi funcþionalitatea acestui univers de cercetare ºi cunoaºtere?

E. P.: Aspectul uman este primordial în viaþa academicã. Nu
poþi face nimic de unul singur.
Dacã pânã la un moment dat nu
ai o echipã, un grup de colaboratori, mai bine te laºi de cercetare
ºi-þi deschizi o pizzerie sau orice
altceva. Indiferent de ce faci, trebuie sa fii deschis cãtre orice lucru nou. De asemenea, nu poþi fi
cu toatã lumea prieten sau prietenos, dar corectitudinea relaþiilor inter-umane este o condiþie
sine qua non a succesului. Nu
lucrez cu oameni mediocri sau
superficiali. Sunt foarte periculoºi
profesional. Din pãcate natura
umanã este imprevizibilã. De multe ori trebuie sã vezi ºi sã auzi
exact doar ce îþi place....

Anatomia artisticã
este paºaportul meu
într-o altã lume
M. D.: Cercetarea în anatomie are limite? Are un ideal?
Medicina este un stimulator,
poate principalul, pentru dezvoltarea tehnicii?
E. P.: În ziua de astãzi, nu cred
cã mai face nimeni cercetare strict
în domeniul anatomiei. Am depãºit de mult limita macroscopicã.
Acum cercetãm diverse mãrunþiºuri, þesuturi, celule, gene sau
anumite procese fiziologice sau
patologice. Pe mine mã intereseazã formarea vaselor de sânge în
trei ipostaze total diferite: dupã
un accident vascular cerebral, în
cancer ºi în regenerarea tisularã.
Este adevãrat, predau anatomie
artisticã, o disciplinã pe cale de
dispariþie în întreaga lume. Îmi
este foarte dragã aceastã specialitate, deoarece îmi oferã prilejul
sã fac ºi un pic de artã. Nu cred
cã exagerez dacã spun cã anatomia artisticã este paºaportul meu
într-o altã lume. Din pãcate societatea modernã a uitat cã ºi
medicina este o formã de artã. La
ora actualã medicina nu mai este
decât o modalitate seacã prin care
omul modern încearcã sã-ºi prelungeascã viaþa cât mai mult ºi
cât mai confortabil. Este adevãrat, cu ajutorul tehnicii, moment
în care intervin producãtorii de
echipamente medicale, marile
concerne farmaceutice, care de
multe ori introduc pe piaþã pro-

duse de dragul banilor, fãrã niciun considerent faþã de cei suferinzi. Deci pentru foarte mulþi,
medicina nu este decât o afacere
sau chiar o formã de ºantaj guvernamental al populaþiei.
Pe de altã parte, cauza principalã de dezvoltare a tehnicii nu
este medicina ci dorinþa de rãzboi ºi distrugere a oamenilor. În
ultimele douã mii de ani rãutatea
umanã a rãmas aceeaºi, dar neam perfecþionat metodele de asasinat. De la bâte, suliþe ºi iatagane am trecut la rachete sol-sol. În
cursul acestui proces de „evoluþie” interioarã au apãrut diverse
sub-produse: laserul, radarul, internetul, avioanele de pasageri,
robotica ºi multe altele cu aplicaþii în domeniul medical.
M. D.: Cum influenþeazã profesiunea propria dumneavoastrã viaþã? Vã priviþi cu ochi profesional? Vã optimizaþi regimul
de viaþã în baza cunoºtinþelor
despre alcãtuirea omului?
E. P.: Cãlãtoresc mult din cauza profesiei mele. Nu mã plâng,
dar nici nu este uºor. În ceea ce
mã priveºte, nu am o limitã foarte
clarã între viaþa personalã ºi profesie. Nu prea ºtiu cum aº putea
face o astfel de separare. În ceea
ce priveºte stilul de viaþã, este
adevãrat, în ultima vreme, când
îmi cumpãr cele necesare, am senzaþia cã pierd din ce în ce mai mult
timp citind ce conþin acele produse. În rest, încercãm sã aplicãm dictonul vechilor greci „pan
metron ariston“.

Suntem o democraþie
tânãrã, în curs
de formare
M. D.: Ce înseamnã „acasã”?
E. P.: S-ar putea sã vã dezamãgesc cu rãspunsul meu la aceastã întrebare. Dupã mine, „acasã”
este mai mult o stare de spirit
decât ceva material. Mã simt „acasã” în momentul în care am toate
condiþiile sã mã dezvolt, mã simt
„acasã” când vãd un peisaj frumos sau când sunt înconjurat de
civilizaþie, nu neapãrat de culturã. Am tot încercat sã mã simt
„acasã” în Craiova, dar, din pãcate, nu am avut succes. Probabil nu am reuºit ºi datoritã faptului cã am cãutat tot timpul o Cra-

iovã a anilor 1920-1940, în ultimul deceniu al unui regim schizoido-comunist. Mai nou am încercat ºi am sperat sã mã simt
„acasã” la þarã, în judeþul Olt,
dupã retrocedarea moºiei strãmoºeºti, în apropiere de Slatina. Încã
odatã am eºuat lamentabil! În
anul acesta, de ziua pãcãlelilor,
mi s-a furat un gard betonat de
170 metri, ce îmi delimita o proprietate. Am reclamat la poliþie, la
DIICOT, dar deocamdatã nu se
întâmplã nimic. Totul este învãluit în mister, se pare! Acum câþiva ani buni mi s-a mai furat din
temelie o casã în aceeaºi zonã,
dar am crezut cã, odatã cu intrarea României în UE, dreptul de
proprietate al indivizilor va fi respectat. Ei, aº! Suntem o democraþie tânãrã, în curs de formare,
dupã cum ºtiþi....
M. D.: Ce este „frumosul”?
E. P.: Pentru mine, „frumosul”
strict vizual este plãcerea sau starea de satisfacþie determinatã de
existenþa unor oameni sau structuri create de noi, peisaje naturale sau formate artificial ºi multe
alte entitãþi, inclusiv artistice, ce
pot fi observate. Este foarte important sã înþelegem cã se întâmplã „ceva anume“ la nivel superior în sistemul nervos central. Nu
aº vrea sã intru acum în speculaþii mai mult sau mai puþin fondate, dar poate cã este bine sã amintim noua disciplinã a neuroesteticii, ce-ºi propune, printre multe
alte lucruri, sã elucideze contextul „frumosului”. Este posibil ca
vederea sau identificarea unor
elemente vizuale sã producã un
lanþ de reacþii electrice sau biochimice care duc în ultimã instanþã la o stare de „bine cerebral”.
Suntem abia la început în acest
domeniu ºi sper ca în curând sã
avem mai multe date. Pentru cei
interesaþi, aº recomanda lucrãrile profesorului Chatterjee de la
Universitatea Pennsylvania. Oricum, nu trebuie uitatã semnificaþia vitruvianã a lucrurilor, potrivit cãreia structurile, în general,
nu trebuie sã fie doar „frumoase” ci ºi utile.

Interviu realizat
de Marius Dobrin

l comparativul de superioritate l comparativul

POEÞI-DOCTORI. „Cum elanul (ºi sistemul mai întâi, se-nþelege) i-a cuprins îndeosebi pe
optzeciºti, recenta lor acreditare
în erudiþie le-a sporit complexul
de superioritate culturalã atât
faþã de seriile anterioare, cât ºi
faþã de cele urmãtoare (ce-i drept
în acest punct nici n-a fost greu,
cãci urmaºii profeseazã anume ºi
ostentativ conditia de illétrés, ca
sã probeze întoarcerea poeziei la

viaþã dupã ce optzeciºtii au þinut-o, în viziunea lor, închisã în
bibliotecã)”. AL. CISTELECAN,
Magna cum laude (Diacritice
II), Bucureºti, Tracus Arte, 2012
****
REVIZITÃRI. „Ceea ce propune acest prim volum, deschizând
un vast ºantier exegetic ºi anunþând o voluminoasã Istorie politicã a literaturii române postbelice, priveºte soarta unor prestigioºi prozatori, aparent definitiv clasaþi ºi apoi retrogradaþi,
taxaþi drept expiraþi, suspectaþi
de integrare ideologicã, producând o literaturã infectatã de virusul comunist”. ADRIAN DINU
RACHIERU, 13 prozatori de

SUB ZODIA MAGISMULUI.
„Scriitor de uimitoare longevitate artisticã – probatã înaintea sa
doar de Alexandru Macedonski,
care concepe Poema rondelurilor dupã 60 de ani de viaþã agitatã, V. Voiculescu a fost sortit, cu
mare parte din opera sa, gloriei
postume”. NICOLAE OPREA,
Synopsis, Iaºi, Tipo Moldova,
2013****

ieri,Timiºoara, Ed. David Press
Print, 2013***
SPECULARITATE. „Oglinda
lui Narcis a devenit o metaforã
textualã a autoficþiunii, iar reflectarea eului trãdeazã tendinþa de
idealizare”. GHEORGHE GLODEANU, Narcis ºi oglinda fermecatã. Metamorfozele jurnalului intim în literatura românã,
Iaºi, Tipo Moldova, 2012***
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„actul de moarte” al lui I.L. Caragiale

Î

n 1893, Caragiale debuteazã în afaceri, deschizând în
asociaþie cu un comerciant
o berãrie numitã „Bene Bibenti!”
pe Strada ªelari, în perimetrul
centrului vechi al capitalei. Majoritatea credea cã este vorba despre o farsã a spiritului sãu bogat într-ale umorului. Însã, unii
au considerat cã asistãm la o adevãratã dramã. Dimitrie Karnabatt
(1877-1949), poet, memorialist ºi
ziarist bucureºtean, care l-a cunoscut pe dramaturg, scrie în
„Bohema de altãdatã” (Editura
Vremea, 1944, pp. 30-31), cum
Anton Bacalbaºa a înregistrat
actul comercial al scriitorului,
drept decesul acestuia, într-un
articol publicat în „Adevãrul Literar”, din 15 noiembrie 1893, intitulat „Moartea lui I.L. Caragiale”. Lângã numele scriitorului a
fost plasatã obiºnuita cruce, întregul articol având chenare negre, adicã tot ce era necesar pentru „fair-part”-ul, prin care se dã
de veste decesul unei persoane:
„Astã searã se face înmormântarea lui I.L. Caragiale. Marele
nostru dramaturg, omul cãruia îi
datorãm Noaptea furtunoasã,
Scrisoarea pierdutã ºi atâtea alte
opere ce vor însemna în literatura
acestei þãri o operã mare, se îngroapã în astã searã – poate pentru veci! [...] În þintirimul trist în
care va fi închis astã searã nu va
creºte nici salcia plângãtoare...nici
o mânã nu va sãdi o rozã, nici un
plâns, nici un oftat, nici o jale!”
Articolul a stârnit o mare agitaþie, uimire ºi nedumerire, în
urma acestei mistificãri prezentându-se telegrame de condoleanþe.
Caragiale s-a supãrat pe autorul
acestei glume de cioclu. Pânã la
urmã însã cei doi condeieri ai
umorului s-au împãcat, Bacalbaºa trimiþându-i lui Nenea Iancu o
misivã:
„Ne întâlnim mâine searã la
Andrei Dumitrescu” (elev al lui
Gherea în arta culinarã, proprietarul unui bun restaurant la intersecþia Academiei cu Regalã).
Apoi o poantã non plus ultra:
„Plãtesc eu masa, tu bãutura; nu
voiu sã mã pãcãlesc!”

Catinca nãscutã Crostu, cu ultima locuinþã în Bucureºti. Ora
morþei nu s-a putut stabili precis, declaratul a arãtat cã are
cunoºtinþã personalã despre
moarte.
Cetit, aprobat ºi subscris.
(ss) Luca Caragiale
Ofiþerul stãrii civile prin delegaþie (ss) Laubsch
Se certificã prin aceasta cã
extractul de mai sus este conform cu registrul principal de
morþi al ofiþerului de stare civilã II din Berlin – Schöneberg
Berlin – Schöneberg. 24 iunie 1912
Ofiþerul stãrii civile
(LS) prin delegaþie (ss)
Laubsch
Urmeazã legalizarea semnãturei ofiþerului de stare civilã fãcutã de magistratul din Berlin –
Schöneberg pentru conformita-

Cine a fost pãcãlitul?
Nu ºtim cine a combãtut mai
bine, dar este cert, s-au împãcat
pe lumea asta...
***
Traducere din limba germanã
Act de moarte
N° 476
Berlin – Schöneberg
în 24 iunie 1912
Înaintea subsemnatului ofiþer
de stare civilã s-a prezentat astãzi, dovedindu-ºi identitatea
prin foaia sa de înºtiinþare la
poliþie, Luca Caragiale, fãrã

tea traducerei
(LS) (ss) E. Mãrculescu
Ministerul afacerilor strãine
a Regalului României adevereºte legalizarea
(LS) Bucureºti în 4 iulie 1912
Pentru ministru
Pentru conformitate
Prin delegaþie: –
N.J. Dãscãlescu
Primãrei Comunei Bucureºti
Oficiul Starei Civile
Prezenta copie s-a dat conform cu originalul depus spre
conservare în arhiva acestui oficiu cu adresa Minist. de Exerne
n: 15270/ 912 înreg. la n:
13369/14 iulie 1912 la acest
oficiu, azi ºase ale lunei Februarie anul una mie nouã sute saºesprezece
Ofiþer al starei civile
ªeful serviciului

profesie, necãsãtorit, domiciliat
în Berlin – Schöneberg, Innsbrückerstrasse 1 ºi a declarat
cã la 22 iunie anul 1912 spre
ora (5) cinci a.m. a încetat din
viaþã în locuinþa sa din Berlin –
Schöneberg, Innsbrückerstrasse
1 scriitorul Ion Luca Caragiale
în vârstã de 60 ani, de religiune
ortodoxã, nãscut în Bucureºti,
cãsãtorit în a doua cãsãtorie cu
Alexandra nãscutã Burelly, domicialiatã în Berlin – Schöneberg fiu al rãposatului mare
propietar Luca Ion Caragiale
cu ultima locuinþã în Ploeºti
(România) ºi al rãposatei soþii

n LUIZA MITU

cartea dã fiecãruia rãspunsuri
Richard David Bach, Îndrumar pentru Mesia. Învãþãturi
pentru suflete avansate, traducere de Laura-Corina Miron ºi
Lidiana Burlacu, Editura Prestige, Bucureºti, 2006.

R

ichard David Bach se
naºte pe 23 iunie 1936
la Oak Park, Ilinois,
Statele Unite. Este cunoscut ca
autor al bestsellerelor Pescãruºul
Jonathan Livingstone ºi Iluzii –
Aventurile unui Mesia capricios.
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Mã hotãrâsem într-o zi sã mã
dezbrac de pielea mea în care se
impregnaserã toate sistemele
moarte: rãzboaie, religii, naþiune,
distrugeri, ataºamente. În ziua
hotãrârii plictiseala s-a transformat în libertate, iluzia în realitate… sau nu, mi se dãduse sã citesc Îndrumar pentru Mesia. Învãþãturi pentru suflete avansate, cartea pierdutã din Iluzii. Ca
orice îndrumar trebuia sã conþinã ºi un ghid de folosire: „concentreazã-te asupra unei întrebãri,
închide ochii, deschide cartea la
întâmplare, alege pagina din
dreapta sau din stânga. Deschide ochii, citeºte rãspunsul.”
Îmi pun întrebarea: Cine sunt
eu? Îndrumarul se deschide, aleg
pagina din stânga ºi citesc: „Cele
mai simple întrebãri sunt ºi cele

mai profunde. Unde te-ai nãscut?
Unde eºti acasã? Încotro te îndrepþi? Ce faci? Gândeºte-te la
aceste lucruri din când în când,
ºi vei descoperi cã rãspunsurile
sunt mereu altele.” Îmi dãdusem
seama cã aceste rãspunsuri sunt,
de fapt, întrebãri ºi mai profunde
prin care aº putea sã-mi rãspund
mie însãmi. Mi-am dorit cu ardoare sã arunc cartea din mânã, dar
jocul mã prinsese: Încã o întrebare: Închid ochii: Care este credinþa mea profundã? Deschid
cartea, aleg din nou pagina din
stânga ºi citesc:
„Speranþa ºtie cã un lucru frumos este ºi adevãrat, chiar înainte ca acesta sã-ºi facã apariþia.”
M-am oprit câteva secunde.
Mã aflam deja în joc, jocul cunoaºterii prin tine însuþi. Eu în-
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sãmi eram întrebare ºi tot eu
aveam sã fiu cea care îmi dãdeam
rãspunsul. Devenisem propriul
meu Maestru interior. Atunci miam pus o ultimã întrebare, eram

convinsã cã îndrumarul nu-mi va
putea rãspunde. Am închis ochii,
am rostit în gând întrebarea: Sã
arunc sau sã pãstrez acest îndrumar? Deschid îndrumarul, aleg de
aceastã datã pagina din dreapta ºi
citesc: „Pentru ca tu sã te schimbi,
e nevoie de o mizã mare.” Acum
nu mã mai puteam întoarce.
Intrasem în joc, devenisem Jocul,
Marele Joc, Propriul meu Joc.
Cele trei întrebãri au fost rostite chiar în momentul scrierii acestui text, autenticitatea acestor
rãspunsuri se aflã în Îndrumarul
lui Richard Bach. Când þi se dã
sã citeºti o carte, fii tu însuþi întrebare, citeºte rãspunsul ºi reformuleazã întrebarea la acest rãspuns cãutând în tine adevãrul.

n IONEL BUªE

Bachelard ºi Durand: in memoriam

A

nul 2012 a comemorat
50 de ani de la moartea
lui Gaston Bachelard,
survenitã în 16 octombrie 1962,
ºi a rãpit, la 7 decembrie, pe Gilbert Durand, la venerabila vârsta
de 91 de ani. În mai multe universitãþi ºi centre de cercetare din
lume au fost organizate conferinþe, colocvii internaþionale sau au
fost publicate lucrãri dedicate
gândirii bachelardiene. Dupã un
colocviu internaþional, Bachelard e le „provocazioni” della
materia, desfãºurat în Italia, organizat de trei mari universitaþi
de studii: Milano Bicocca, Bergamo ºi Perugia, la care au participat treizeci ºi ºapte de bachelardieni din Franþa, Italia ºi România, Centrul Cultural International din Cerisy-la-Salle a organizat,
pentru o sãptãmânã, conferinþe,
seminarii, ateliere bachelardiene
sub genericul colocviului: Bachelard, science, poésie, une nouvelle éthique? coordonat de JeanJacques Wunenburger.
Situat în Normandia, Castelul
Cerisy-la-Salle, iniþial o abaþie, a
fost destinat de mai bine de un
secol activitãþilor culturale. Cu o
bibliotecã impresionantã, acest
centru cultural internaþional a
gãzduit conferinþe ºi colocvii celebre, la care au participat de-a
lungul timpului: Eugène Ionesco, Gabriel Marcel, Martin Heidegger, Arnold Toynbee, Gilbert
Durand, Mircea Eliade, Jean Piaget, Noam Chomski, Jürgen Habermas, Roland Barthes, Michel
Foucault, Gérard Genette, Georges Poulét, René Girard, Allain
Touraine, Jacques Derrida, Richard Rorty etc.
Colocviul Bachelard, science,
poésie, une nouvelle éthique?,
potrivit cutumei de la Cerisy-laSalle, s-a desfãºurat în paralel cu
un altul, dedicat lui Tolkien: Tolkien et les Inklings, astfel încât
se putea asista uneori ºi la activitãþile celuilalt. Participanþii, care
locuiau majoritatea în castel ºi
luau masa aici, aveau timp sã se
cunoascã bine, indiferent din ce
þarã veneau. Acesta era ºi unul
dintre obiectivele întâlnirilor de
la Cerisy: crearea unei comunitãþi culturale, care timp de o sãptãmânã sã trãiascã dupã principii
monahale, dar ºi raþiuni cultura-

O parte din participanþii la Colocviul „Bachelard” în faþa castelului

Ionel Buºe la conferinþa despre Gaston Bachelard
ºi Lucian Blaga

le, în spiritul lui Bachelard, departe de cotidian, ca într-o comunitate de iniþiaþi. Un clopoþel de
câteva sute de ani, de la abaþie,
anunþa începutul ºi sfârºitul oricãrei activitãþi de la rãsãritul soarelui la apus, activitate care era
respectatã cu stricteþe. Dormitoarele, sala de mese, biblioteca,
podurile, pivniþele aminteau toate de vremurile monahale, dar ºi

de intimitatea din poeticile lui
Bachelard. Discuþiile nu se limitau numai la conferinþele, mesele
rotunde, la atelierele de muzicã,
poezie, picturã pe teme bachelardiene. Ele se completau cu dialogurile la plimbãrile din împrejurimile castelului, la masã sau
în orele de searã la un pahar de
vin franþuzesc.
Cei ºaizeci de participanþi din

Înainte de deschiderea oficialã la Chambery, de la stânga: Ionel Buºe, Maria-Ying Durand,
Jean-Jacques Wunenburger, Chao-Ying Durand, Catarina Sant’Anna - Universitatea
Salvador de Bahia, Brazilia

Franþa, Italia, Germania, Belgia,
Romania, Canada, Brazilia, Coreea de Sud, Taiwan au trãit o sãptãmânã nu într-o casã, ci într-un
castel de creaþie reflectând la
moºtenirea, dar mai ales la actualitatea gândirii bachelardiene ºi a
problematicii celor douã axe ale
operei sale, poezia ºi ºtiinþa –
model ale unei eco-etici a spiritului. Limbajul bachelardian a fost
adesea raportat la filosofi, artiºti
contemporani lui sau la diverse
curente de gândire ale secolului
XX: psihanalizã, fenomenologie,
structuralism sau chiar la filosofia anglo-saxonã în cazul studiilor sale de epistemologie. Din
România, o abordare interesantã
despre poetica materiei la Constantin Brancuºi a prezentat
brâncuºologul Matei StîrceaCrãciun la conferinþa: Brancusi
et Bachelard: une approche herméneutique de la sculpture abstraite. Interventia noastrã, Affinités poétiques chez Gaston Bachelard et Lucian Blaga, a fost
o încercare de apropiere a imaginarului bachelardian de gândirea

poeticã a lui Blaga, cu izvoare
comune în romantismul german.
Cea mai mare parte a conferinþelor sunt reunite în volum ºi vor fi
publicate anul acesta la editura
Hermann din Paris.
În octombrie 2013, o parte a
bachelardienilor s-au reîntalnit la
Napoli, la Institutul Cultural Francez pentru un nou seminar „Bachelard”, organizat de Valeria
Chiore, directoarea revistei „Bachelardiana”. Centrul „Mircea
Eliade” de la Universitatea din
Craiova, în colaborare cu IRPHIL
Université Lyon 3, a publicat, de
asemenea, în numarul 8 din revista „Symbolon”, o serie de articole pe tema: Bachelard: art,
litérature, science, cu participarea unor cercetãtori din Franþa,
Italia, Mexic, România. Volumul
se încheie cu o conferinþã a doamnei Chao-Ying Durand-Sun, în
memoria soþului sãu, antropologul Gilbert Durand.
În ianuarie în acest an, „Association des Amis de Gaston
Bachelard” ºi-a shimbat denumirea în „Association Internationale Gaston Bachelard”, preºedinte, Jean-Jacques Wunenburger,
iar la Chambery, la Hôtel de Ville,
a luat fiinþã, sub patronajul doamnei Chao-Ying Durand-Sun, la 1
iunie, „Asociation des Amis de
Gilbert Durand” în prezenþa a
peste 150 de membri din mai multe þãri. A fost ales un consiliu de
conducere ºi au fost desemnaþi
reprezentanþii asociaþiei din fiecare þarã. Preºedinte a fost ales
acelaºi Jean-Jacques Wunenburger, ca o recunoaºtere a contribuþiilor filosofului francez la promovarea cercetãrii imaginarului în
lume ºi a gândirii celor doi pãrinþi
fondatori ai noþiunii de imaginar:
Gaston Bachelard ºi Gilbert Durand. Proiectele celor douã asociaþii frãþeºti vizeazã, pe de o parte, cunoaºterea celor douã direcþii de cercetare deschise de fondatorii lor, prin publicaþii, conferinþe, colocvii, ºcoli doctorale,
dar mai cu seamã prin actualizarea ideilor lor ºi dezvoltarea cercetãrii în spiritul armonizãrii imaginarului ºi a raþionalitãþii ca posibilã eticã la problemele globale
ale omenirii astãzi.

Dialog între Jean-Jacques Wunenburger ºi Ionel Buºe
pe o bancã din faþa castelului
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n ADRIAN MICHIDUÞÃ

Lucilla Chiþu, discipola
filosofului Titu Maiorescu (II)

L

ucilla Chiþu constatã cã
filosofia ºi ºtiinþa au
primit de-a lungul timpului soluþii diferite. O problemã
filosoficã sau ºtiinþificã dintr-o
anumitã epocã depinde de stadiul cunoaºterii acelei epoci. Cum
era ºi firesc ea se întreba: Ce este
filosofia? Filosofia a primit o mulþime de definiþii de la primele speculaþii filosofice ºi pânã în zilele
noastre. Ea a fost definitã ca fiind: „ºtiinþã a ºtiinþelor, ºtiinþa
despre «fiinþã» sau unificare a
cunoºtinþelor”.1 Autoarea face o
incursiune în istoria filosofiei
universale de la antici ºi pânã la
sfârºitul sec. al XIX-lea. Perioada veche (antichitatea greacã)
este împãrþitã în douã: antearistotelicã ºi aristotelicã.
În prima perioadã, antearistotelicã, douã mari probleme îi preocupã pe filosofii eleni: „problema originii substanþei ºi problema permanenþei ºi a schimbãrilor
ei”2 . Thales din Milet, Anaximandru sau Anaximene, exemplifica
ea, „ne dã primele ipostaze cosmologice, întemeiate pe principii
luate din lumea fizicã”3 .
În cosmologie, Thales pleacã
de la ideea cã nimic nu se poate
naºte din ceva ºi admite cã universul, totalitatea lucrurilor, trebuie sã fi fost creat din ceva.
Thales pune la baza lumii apa ca
substanþã originarã a tuturor lucrurilor. Prin intuiþia senzorialã,
Thales a observat cã apa este
prezentã în toate prefacerile din
naturã. Se spune cã Thales s-a
inspirat din mitul arian, dupã
„care Oceanul ceresc fecundeazã lumea, simpla încercare de a
explica totul printr-un principiul
material”4 . Thales din Milet este
important prin faptul cã el a fost
cel dintâi filosof care a formulat
o ipotezã asupra principiului
constant al naturii.
Dupã Anaximandru, principiul
lumii trebuie „cãutat în apeiron
(infinitul). Acest apeiron este
analog cu nebuloasa lui Kant ºi
Laplace, formeazã o masã confuzã din care toate elementele, cãldura, frigul, lumina, întunericul,
ies prin diferenþiere.”5 Anaximandru identificã lumea cu o vastã întindere înconjuratã de ocean.
Pãmântul se prezintã ca un corp
cilindric care pluteºte în aer. În opinia lui principiul unic ºi ultim al lumii nu are un început empiric în
timp, ci el trebuie sã fie netrecãtor,
nemãrginit ºi în trecut ºi în viitor.
Pentru Anaximene, cel de-al
treilea filosof milezian, principiul
din care s-au nãscut toate lucrurile este aerul. Ceea ce l-a determinat pe Anaximene sã considere aerul drept principiul este faptul cã aerul umple toatã lumea ºi
se pare cã n-are nici o mãrginire
ºi cã el constituie chiar ºi sufletul omului. „Doritori de a rezuma,
observa ea, tot adevãrul într-un
singur sistem, primii cugetãtori
eleni, care meritã numele de filosofi, sunt totodatã ºi primii pentru care ultimul cuvânt al lucrurilor este legea naturalã.”6 Cei trei
filosofi milezieni trebuie considerate ca fiind cei dintâi filosofi
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ai ºtiinþei. Deºi naive, concepþiile lor despre începutul lumii, reprezintã totuºi o evoluþie de la
gândirea mitologicã la gândirea
raþionalã.
Problema fundamentalã care
preocupã ºcolile filosofice ce urmeazã este, dupã spusele Lucillei Chiþu, aceea a „permanenþei ºi
a schimbãrii substanþei originale”. Mircea Florian a dezvãluit
confuzia ce se face între cele douã
condiþii ale ºtiinþei, generalul ºi
persistentul. „Substanþa e socotitã ca ceva general: presocraticii
în genere; generalul e socotit ca
substanþã (pythagorism ºi platonism). Formula legitimã este:
substanþa e individualã, iar generalul aparþine substanþei, substratului sau subiectului, ca determinare esenþialã sau accidentalã.”7
Lucilla Chiþu analizeazã filosofii eleaþi: Xenofon, Parmenide ºi
Zenon – întemeietorul dialecticii
care considerã schimbarea ca fiind aparentã. Pentru filosofii
eleaþi nu existã decât o singurã
fiinþã eternã, nemiºcatã. În timp
ce filosofii ionieni promoveazã un
materialism însufleþit (hylozoismul), împreunã cu „tendinþa de a
întemeia adevãrul pe fapte reale,
de a cãuta originea substanþei
într-un principiul natural,”8 filosofii eleaþi pleacã de la „ideea
abstractã despre Fiinþã, pentru a
deduce un întreg sistem filosofic. Eleaþii ipostaziazã «fiinþa»,
precum mai târziu Platon va ipostazia «ideea», ºi în doctrina lor,
gãsim primele urme ale acelui realism care va juca un rol atât de
important în istoria filosofiei”.9
Au existat ºi reacþii contra idealismului eleat. De exemplu, Lucilla Chiþu aminteºte pe Heraclit,
Pitagoricienii ºi pe Democrit. Heraclit considerã substanþa lumii
materiale ca fiind o iluzie, „schimbarea singurã este realã. Panta
rei rezumã întreaga lui filosofie”10 . Pentru el marele mister era
legãtura dintre schimbarea senzorialã ºi permanenþa ce scapã
percepþiei simþurilor. În acest caz
existau douã posibilitãþi: ori faci
din schimbare principiul ultim al
tuturor lucrurilor, ori declari cã
schimbarea este iluzie ºi face din
realitate o substanþã unicã, infinitã ºi neschimbãtoare. „Concepþia lui cosmologicã materialistã îl
duce la senzualism. Dacã toate
cunoºtinþele noastre le datorãm
simþurilor, ºi dacã simþurile nu
percep decât ceea ce e în continuã schimbare, urmeazã, cã nu
putem avea niciodatã o cunoºtinþã sigurã”11 .
Sistemul de gândire al pitagoricienilor nu este altceva decât o
concepþie asupra lumii. Ei nu încercau sã explice decât adevãrata
naturã, adevãrata esenþã a fiinþelor sensibile, a corpurilor materiale ºi fizice; obiectul ºi domeniul
lor de cercetare nu erau altele decât cerul, natura sau lumea. „Pitagoricilor se datoreazã creaþia unui
întreg sistem astronomic”12 .
Pitagora a impus Numãrul, la
fel cum Platon va consfinþi Ideea. Adevãrata fiinþã a lucrurilor
este principiul intern, în care numãrul reprezintã forma. În concluzie, Fiinþa sensibilã ºi individualã este un numãr; lumea este
un numãr; sufletul, viaþa, gândi-

rea, totul nu reprezintã decât un
numãr.
Democrit deduce lumea experienþei din principiile gândirii.
Deosebirea dintre lucruri se fundamenteazã pe deosebirea dintre
atomi ce le constituie, aºadar,
deosebirea de numãr, mãrime, formã ºi ordine. „Atomismul lui Democrit – concluziona Lucilla Chiþu – este ultima încercare originalã a unei filosofii a ºtiinþei naturii în filosofia greacã”13 .
În cea de-a doua perioadã,
aristotelicã, filosofia ºi ºtiinþa
elenã cunoaºte o dezvoltare amplã. Pentru Aristotel scopul filosofiei este cunoaºterea a ceea ce
este general în individual, sau, cu
alte cuvinte, explicarea fenomenelor empirice în naturã ºi viaþã
prin determinarea formelor ºi legilor ce guverneazã în aceste fenomene. Forma sau formele sunt
principii active în lucruri: ele constituie esenþa lucrurilor, fãrã sã
fie însã lucrurile însele. Pentru a
se forma un lucru este necesarã
ºi materia. Fãrã de materie ºi fãrã
formã nu este posibilã nici devenirea ºi nici lucrurile. „Dupã Aristotel, nota Lucilla Chiþu, nu mai
gãsim nici o concepþie originalã
a raporturilor dintre filosofie ºi
ºtiinþã.”14 Aristotel ca metafizician, continuã tradiþia unei „filosofii ca ºtiinþã despre fiinþã, deschide o nouã cale spiritului, îndrumându-l spre cercetarea fenomenelor, ºi arãtându-i ca mijloace de
studiu, experienþa ºi observaþia”,15 elaborând totodatã o filosofie ca sistematizare a ºtiinþelor.
Din filosofia medievalã, Lucilla Chiþu prezintã disputa dintre
realism ºi nominalism. Aceastã
disputã a antrenat toate „capetele care credeau, cã ºtiinþa se reduce la aflarea adevãratei soluþii
a uneia din cele douã probleme”16 .
În filosofia modernã, F. Bacon
ºi R. Descartes sunt primii filosofi care au folosit metoda ºtiinþelor naturale, „reducând posibilitatea cunoºtinþei în domeniul
lumii sensibile ºi mãrginindu-se
la o clasificare a ºtiinþelor ºi la
expunerea metodei cu ajutorul
cãreia pot fi studiate fenomenele”17 . R. Descartes utilizând metoda matematicã în filosofie a fost
adeptul raþionalismului matematic. „Activitatea ºtiinþificã a lui
Descartes ne dovedeºte câtã importanþã da el ºtiinþelor spre deosebire de speculaþiile filosofice, cu
care mintea noastrã cautã sã construiascã o ºtiinþã universalã, plecând de la principii înnãscute ºi
servindu-se de deducþie.”18
Lucilla Chiþu se apleacã ºi asupra lui Leibniz ºi a lui Locke, filosofi ce aveau pretenþia de a face
din filosofia lor o „ºtiinþã a ºtiinþelor”. În realitate însã filosofia
lor rãmânea limitatã în marginile
criticii intelectului. Din studiul intelectului au izvorât trei mari curente: senzualismul, idealismul ºi
criticismul. „Pe când ºtiinþele cãutau din ce în ce mai mult a ajunge la cunoaºterea realitãþii sensibile, filosofia devenind senzualistã, idealistã ºi criticã, ajungea
la negaþia unei cunoºtinþe absolute a realitãþii obiective”19 .
În filosofia lui J. Locke, ideile
nu sunt decât percepþii sensibile. Noi nu putem cunoaºte în rea-
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litate decât percepþiile noastre, iar
ceea ce sunt obiecte externe în
ele înºile ne rãmân necunoscute.
Filosoful englez combate existenþa unei lumi externe, obiective,
întemeindu-se pe faptul cã nu
putem cunoaºte nimic despre ea.
Deviza lui este rezumatã în cuvintele: „esse est percipi”. Odatã
cu studiul intelectului, se prezintã marea problemã a limitelor cunoºtinþelor noastre. „Pe când
oamenii de ºtiinþã începeau, puþin câte puþin, sã renunþe de a ºti
ce e în ea însãþi realitatea externã, mãrginindu-se la studiul fenomenelor ºi al legilor lor, apare
marele moment filosofic, Critica
raþiunii pure, în care gãsim pentru prima oarã o soluþie lãmuritã
a problemei raporturilor dintre filosofie ºi ºtiinþã”20 .
Immanuel Kant înþelegea prin
cunoaºterea ºtiinþificã, cunoaºterea matematicã, cu totul deosebitã de cea filosoficã , pentru
cã din ea raþiunea construieºte
concepte care îi servesc drept
fundament. Kant a combãtut metafizica în încercarea de a limita
posibilitatea cunoaºterii în domeniul experienþei.
Filosoful german aprecia criticismul ca fiind rezultatul evoluþiei raþiunii omeneºti. „Inteligenþa omeneascã nu poate sã treacã
peste limitele impuse de experienþã, ºi toate argumentãrile lui
Kant, în analiza criticã a problemelor care alcãtuiesc domeniul
metafizicii, ajung la concluzia, cã
cunoºtinþa raþionalã speculativã
este o iluzie a minþii omeneºti”.21
În opinia lui Kant, „a filosofa”
înseamnã a face critica cunoºtinþei, cercetându-i limitele ºi valoarea ei. ªtiinþa în propriu înþeles al
cuvântului, e numai matematica.
Cel de-al doilea mare filosof
tratat de Lucilla Chiþu dupã Kant
este Auguste Comte, fondatorul
filosofiei pozitiviste. Ea constatã
cã atât Kant cât ºi Comte acordã
o mare importanþã matematicii.
Filosoful francez susþine cã matematica este ºtiinþa cea mai perfectã, numai ea ne poate da o imagine adevãratã despre ceea ce e
în adevãr o ºtiinþã. Prin filosofie
pozitivã, spre deosebire de ºtiinþa pozitivã, Comte „înþelege studiul propriu al generalitãþilor diferitelor ºtiinþe, supuse unei metode sigure ºi formând diferitele
pãrþi ale unui singur plan de cercetare”.22 Auguste Comte aprecia cã numai studiul rezultatelor
activitãþii intelectuale, ne dã mijlocul raþional de a pune în evidenþã legile logice ale inteligenþei. În teoria cunoaºterii, Comte
acordã un loc important inteligenþei. Aceasta ajunsã în faza ei
pozitivã, nu poate concepe „filosofia” decât ca o sistematizare a
tuturor ºtiinþelor, având drept
scop sã arate dependenþa ce existã, între fenomene ºi între ºtiinþe
despre fenomene.
Din filosofia englezã, Lucilla
Chiþu îl analizeazã pe H. Spencer.
„Când Spencer studiazã geneza
ºtiinþei, el susþine cã ceea ce caracterizeazã ºtiinþa cea mai dezvoltatã este posibilitatea de a
ajunge la o prevedere cantitativã”23 În ontologie, Spencer susþine ideea potrivit cãreia cãldura
ºi miºcarea nu sunt decât moduri
de conºtiinþã deosebite ºi admi-

te cã ele „în realitate” se transformã unele în altele în regiunea
incognoscibilului. Nemijlocit ºi
mijlocit cunoscute sunt numai
relaþiile lucrurilor cu noi, felul lor
de a fi perceput de noi, fenomenele. „Spencer, detalia Lucilla, îºi
formeazã concepþia lui despre
realitatea obiectivã, cu elemente
pe care mintea noastrã ºi le zãmisleºte din «experienþele noastre despre forþã», ºi cu ajutorul
acestora putem arunca o privire
asupra regiunii incognoscibilului”24
Care sunt ultimele idei ale
ºtiinþei dupã Spencer? Potrivit
lui, ultimele idei ale ºtiinþei sunt:
„spaþiul, timpul, materia, miºcarea ºi forþa”. Acestea exprimã
adevãrurile cele mai generale la
care ajunge mintea omeneascã ºi
trebuie sã fie considerate ca simboluri ale incognoscibilului.
Dupã el, nu putem concepe spaþiul ºi timpul, nici ca entitãþi, nici
ca nonentitãþi. A afirma cã sunt
realitãþi subiective, n-ar însemna
decât a înmulþi absurditãþile. Din
ce este compusã realitatea incognoscibilã? Aceastã realitate este
dupã Spencer o realitate dualã.
Pe de-o parte faptele fizice, iar pe
de altã parte faptele psihice. Lucilla Chiþu recunoaºte ca realitate dualã bazându-se pe rezultatelor fiziologiei simþurilor, dualitatea stabilitã de Kant între numen ºi fenomen. „Lucru întrucât
este gândit de noi, formeazã realitatea noastrã subiectivã; lucru
aºa cum este, formeazã realitatea
obiectivã”.25
Tezã de licenþã a Lucillei Chiþu este o veritabilã istorie a filosofiei universale. Cercetãtorul
avizat poate observa foarte uºor
cunoºtinþele vaste de metafizicã,
cosmologie, gnoseologie ºi de
istoria filosofiei ale autoarei. Dacã
viaþa nu i-ar fi fost potrivnicã,
dacã ar fi continuat sã studieze
ºi sã publice filosofie ar fi fost
prima doamnã din filosofia româneascã. Nu a fost sã fie! Acest
titlu îi revine lui Alice Voinescu.
1
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o carte fundamentalã
despre Marin Preda

B

iobibliografiile sunt
considerate, mai mult
la noi decât aiurea ºi
mai degrabã azi, tomuri seci, ursite sã rãmânã pe rafturi cu carii,
într-o nevinovatã lâncezire. Doar
când se hotãrãºte vreun scorpion
de cãrþi sau vreun cercetãtor (istoric ori critic literar) sã le neîmblânzeascã praful, ele învie, precum cataloagele vechi ale bibliotecilor medievale. O literaturã,
este firesc s-o spunem, fãrã pretenþii academice, fãrã minuþia cercetãrii, oricât s-ar încumeta sã
iasã din stereotipii structuraliste, nu-ºi poate îngãdui mãreþia.
De aceea, cartea lui Stan V. Cristea, Marin Preda. Repere biobibliografice, RCR Editorial, Bucureºti, 2012, reprezintã un eveniment.
Sedus de iluzia exaustivitãþii,
cum îi stã bine unui spirit erudit,
conºtient cã Totul nu-i poate
omenesc, istoricul literar cautã sã
renunþe la selecþie, o manierã la
îndemâna jovialitãþii eseistice sau
a studiilor frugale, tematice ºi sã
ordoneze cronologic aproape tot
ce a scris ºi s-a scris despre marele prozator. Surpriza lecturii
acestui impresionant demers nu
numai cã împrãºtie mâzga „judecãþilor de valoare” de prin gura
larg deschisã a colportorilor, cãci
Marin Preda, prin dimensiunile
operei ºi ale receptãrii, este un
scriitor intrat definitiv în memoria criticã a literaturii universale,
dar provoacã, efect al curiozitãþii
în mers, plãcerea descoperirii
unor feþe neºtiute sau mai puþin
vãzute ale vieþii ºi operei.
Cartea cuprinde patru „secþiuni”: Reperele biografiei, Reperele operei, Reperele receptãrii ºi

Indici (de nume ºi opere). Este,
dupã mãrturisirea autorului, «o
premierã editorialã absolutã, anterior fiind realizate doar biobibliografii incluse în diferite volume cuprinzând opere ale lui Marin Preda sau în istorii ºi studii
literare, cu excepþia unei „Bibliografii” întocmite, în cadrul Serviciului bibliografic al Bibliotecii
Metropolitane Bucureºti, de cãtre Corneliu Stãnescu». Un studiu complet nu s-a putut însã,
deocamdatã, împlini, din cauza
fondului de carte al Bibliotecii Naþionale, din care lipsesc ediþii originale ori traduse ºi periodice, din
þarã ºi din strãinãtate, în care existã texte din opera lui Marin Preda. „Pentru mai dreapta ºi mai
deplina înþelegere” a operei lui
Marin Preda, cercetãtorul îndrãzneºte sã creadã într-un proiect
înalt, adept, parcã, al anvergurilor benedictine, nealterate utopic: un Centru de Studii „Marin
Preda”, Caietele „Marin Preda”,
visate ºi de Ovid. S. Crohmãlniceanu. A bon entendeur, salut!
De unde porneºte un asemenea impuls, pe cât de grandios în
mâniile lui arhivistice, pe atât de
rece în lucida lui ordonare, impulsul cercetãrii surselor biobibliografice, mai ales cã moda postmodernistã, deprinsã cu sclipiri
ludice, a impus fragmentarismul
ºi interpretarea ad-hoc, ca ºi când
timpul culturii n-ar mai avea deloc rãbdare? În Argument, Stan
V. Cristea pare sã ne lase sã înþelegem figura spiritului cercetãtor.
În primul rând, conºtiinþa cã ne
aflãm în faþa unei mari personalitãþi, Marin Preda, a cãrui operã a
fost justificatã critic, de la Eugen
Simion ºi Nicolae Manolescu
pânã la nenumãratele teze de doctorat, stârneºte ambiþia argumentãrii complete. Aºa se ajunge,
printr-o riguroasã sistematicã a
reperelor receptãrii, la un tablou

impresionant al referinþelor, în
total, dacã am numãrat bine, 6274,
dintre care, 1861 în volume ºi 4413
în periodice, cuprinzând: studii,
eseuri, evocãri, cuvinte-înainte,
prefeþe, postfeþe, fiºe biografice,
cronologii, curriculum vitae, bibliografii, bibliografii selective,
crestomaþii, dicþionare, lexicoane,
enciclopedii, istorii literare, articole, cronici, interviuri, dezbateri,
convorbiri, evocãri, note. Reperele operei precedã, fireºte, pe
cele ale receptãrii ºi consemnarea lor cronologicã configureazã
nu numai evoluþia spiritului creator „predist”, cum îi spune autorul (noi i-am spune predian, prin
analogie cu eminescian, caragialian, sadovenian, rebreanian, camilpetrescian, bacovian, barbian,
arghezian etc.), ci ºi multiplele
disponibilitãþi ale scriiturii, pentru unii, cantonaþi în zona prozei,
adevãrate surprize de relecturã.
Sunt, aºadar, înregistrate: volumele originale, în ediþii princeps
ºi în ediþii ulterioare, proza scurtã, fragmentele de roman, traducerile, versurile (iatã, Marin Preda – poet) articolele, eseurile,
confesiunile, reflecþiile ºi cugetãrile, paginile de jurnal, corespondenþa, prefeþele, teatrul ºi
scenariile de film.
În al doilea rând, o lucrare biobibliograficã de proporþii nu putea sã nu porneascã, acum, ºi
dintr-un gând polemic. Setea de
revizuire postdecembristã a scãpat uneori din frâu resorturile
estetice, amestecând judecata
criticã, autenticitatea valorii, cu
„petele” vieþii, de care se temea
ºi Eminescu, reînviind, ca ºi în
cazul altor mari scriitori din perioada comunistã, psihoza contestãrii, continuând, poate involuntar, atitudinea mereu revanºardã a lui Eugen Barbu ºi a „Sãptãmânii”. Gândul polemic e formulat încã la începutul Argumentu-

ocheanul întors
Numãrul din iunie 2013 al revistei „Confesiuni” este ilustrat
cu desene de Gustav Klimt, lider
al avangardei vieneze, care prin
lucrãrile lui a contribuit în mare
mãsurã la izbucnirea uneia dintre cele mai mari revoluþii din istoria artei. Ancheta acestui numãr, intitulatã simbolic „Qui prodest?”, îl vizeazã pe Constantin
Brâncuºi, „a cãrui faimã se întinde efectiv din þara natalã pânã în
Statele Unite ºi din Franþa pânã
în Japonia”, precum afirma Theodor Rogin. Ioana Dinulescu, în
articolul „Sub semnul ignoranþei
ºi al populismului de cea mai ieftinã speþã”, criticã într-un mod
acid iniþiativa lui L.S. de a preleva oscioarele lui Brâncuºi, asta
dacã Ministerul Culturii francez
ar aproba aceastã acþiune, pe
care autoarea o gãseºte lipsitã
de temei. Un alt articol care tra-

teazã aceeaºi temã îi aparþine
Mariei Bãlãnescu – în „Brâncuºi
ºi România”, ea subliniazã faptul
cã Brâncuºi este universal ºi cã
aceastã valoare nu poate fi schimbatã nici de faptul cã s-a nãscut
la Hobiþa Gorjului românesc, nici
de faptul cã este înmormântat în
Montparnassul francez; de asemenea, considerã cã este de neatins de nimeni ºi de inegalat, fiind unul dintre aceia care au revoluþionat sculptura ºi arta universalã încã de la începutul secolului al XX-lea. Poemele din
acest numãr sunt semnate de Nicolae Tzone ºi Mihai Amaradia.
Ne-a atras atenþia ºi eseul lui Ion
Popescu Brãdiceni, „Alchimistul
Nichita Stãnescu”, care întreprinde o cercetare asupra poetului Nichita Stãnescu ºi asupra poemelor sale, pornind de la premiza cã
Nichita este „o sintezã a unui

Logos întemeietor de nouã rostire poeticã ºi fondator de nouã paradigmã poieinicã.” (Anca ªerban)

Editorialul semnat de Nicolae
Manolescu în numãrul din 26 iulie 2013 al revistei „România Literarã” disecã celebrul roman al
Agathei Christie, Zece negri mititei, în care nu apar nici Miss
Marple, nici Hercule Poirot, roman pe care autorul editorialului
îl numeºte o „perfectã cursã de
ºoareci din literaturã”. Remarcãm
la rubrica document Stenograma
ªedinþei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R din 13 aprilie

lui: „Marin Preda ºi-a construit,
nu fãrã dificultãþi, o carierã literarã de succes, pe care însã mulþi
dintre confraþii sãi au invidiat-o
cât timp a trãit scriitorul (cazul
Eugen Barbu este de-acum bine
cunoscut), ba ºi în postumitate,
în perioada postdecembristã
având de-a face chiar cu cazuri
de invidie absurdã, ascunsã sub
necesitatea unor aºa-zise revizuiri (cazurile Gheorghe Grigurcu ºi Alexandru George).”
Distingând etapele de creaþie,
observãm cã biobibliograful foloseºte toate datele pe care i le
oferã reperele, de la cele biografice la cele ale receptãrii. Cele
cinci etape ale operei antume
sunt delimitate în funcþie de semnele operei ºi ale istoriei: prima
etapã, 1942-1948, de la debut ºi
pânã la volumul Întâlnirea din pãmânturi, „impunând realismul rural-psihologic” (Reþinem observaþia cã „debutul literar absolut”
îl constituie schiþa Nu spuneþi
adevãrul, în revista „Tinereþea”,
20 ianuarie 1942 ºi nu schiþa Pârlitu, în „Timpul”, 15 ºi 16 aprilie
1942, aºa cum era cunoscut; a
doua etapã, 1948-1955, cea a realismului socialist, cu cele trei nuvele: Ana Roºculeþ, O adunare
liniºtitã ºi Desfãºurarea; a treia, 1955-1967, de al Moromeþii I
la Moromeþii II, perioada care îl
impune definitiv în conºtiinþa publicã, adicã „moromeþianismul
predist”; a patra, 1968-1972, de
la Intrusul la Marele singuratic,
numitã «ieºirea din „moromeþianism”»; a cincea etapã, 19721980, de la „replica tranºantã”
datã lui Ceauºescu: „Dacã reintroduceþi realismul socialist, eu,
Marin Preda, mã sinucid!” (interesant reper!, n.n.), la Cel mai iubit dintre pãmânteni, „perioada
cea mai dramaticã din punctul de
vedere al creaþiei, trãitã la o tensiune mult mai profundã decât

1976, care este dovada vie a faptului cã o încercare de a organiza
o instituþie poate avea un rezultat
catastrofal, conducând la haos.
Se evidenþiazã ºi articolul lui Radu
Cernãtescu, „Originile oculte ale
fanteziei”, în care autorul reface
traseul filosofiei oculte, de la Aulus Gellus, pânã în zilele noastre,
la Richard Rorty. Ne îndreptãm
apoi atenþia cãtre cronica filmului, unde Angelo Mitchievici traseazã liniile de demarcaþie ale unei
relaþii intrafamiliale complexe, între o mamã ºi cel cãruia aceasta
i-a dat viaþã în Mama ºi fiul (1997).
O atenþie deosebitã necesitã ºi
epistolarul inedit dintre Sanda
Stolojan ºi Nicolae Steinhardt, pe
care aceasta îl considerã „însãºi
esenþa creºtinismului”, iar Al. Cistelecan ne dezvãluie care sunt
„Fetele Sylviei” (Plath). Tot în
acest numãr al „României Literare” regãsim ºi poeme semnate de
Gellu Dorian, Denisa Mirena Piºcu, Radu Cange ºi Gheorghe Vidican. (Roxana Ilie)

perioada aºa-zis proletcultistã”.
Urmeazã etapele operei postume
ºi ale receptãrii, decupate cu aceeaºi stare de graþie a spiritului
sistemic.
Dincolo de interesul documentaristic, citite în litera lor, reperele biobibliografice din cartea
lui Stan V. Cristea amplificã o
empatie ciudatã: starea de miracol a celui care vrea sã pãtrundã
în interiorul spectacolului genetic, în facerea operei. Înregistrarea, de pildã, a ediþiilor princeps
ºi apoi a ediþiilor ulterioare te situeazã, cum e ºi firesc, în spendoarea succesului, a impactului
pe care opera lui Marin Preda l-a
avut asupra cititorilor. Nu numai
Moromeþii, în special volumul I,
ci toate romanele au cunoscut
gloria lecturii. Dar consemnarea
tuturor ediþiilor surprinde un scriitor aflat mereu în cãutarea operei perfecte. Ce altceva sã însemne ediþiile revãzute ºi adãugite ale
romanelor, inclusiv ale romanului Moromeþii, decât convulsiile
unui scriitor în veºnicã devenire? Dar poate cã nu doar conºtiinþa operelor imperfecte, ca ºi
la Nichita Stãnescu, i-a stârnit
întoarcerea la textul editat ºi chiar
revizuirea lui definitivã (vezi cazul romanului Risipitorii), ci ºi
rescrierea în funcþie de canoanele receptãrii, fie ale receptãrii critice, fie ale gustului public, fie ale
Cenzurii. Nu trebuie trecutã cu
vederea nici consemnarea, cu
acribie arheologicã, a fragmentelor de roman. Deducem astfel o
altã fizionomie a anticipãrii romanelor: nu doar prin nuvele, ci ºi
prin publicarea, în periodice, a
unor pagini dintr-un roman în lucru. Lungul drum al manuscrisului cãtre cartea finitã trece, la
Marin Preda, prin spectacolul
fragmentelor publicate prin reviste, adevãrate mreje aruncate publicului cititor pentru a testa gustul estetic. Marele prozator ºi-a
pregãtit întotdeauna sistemul de
aºteptare al receptãrii. Fragmentele de roman aveau menirea unei
pânde a lecturii viitoare a operei.
Cititã în succesiunea ei, pe ani
de editare, opera lui Marin Preda
descoperã un spirit creator în
permanentã combustie, cum numai marii scriitori o au, dar ºi o
tragicã situare a omului închis în
istorie. De aceea, reperele biografice din cartea lui Stan V. Cristea,
se lasã citite, peste aerul lor de
documente ale vieþii, ca un mic
roman al timpului trãirii, timp în
care prozatorul nu avea cum sã
nu-ºi semene iluziile ºi deziluziile
iubirii, cãci, nu-i aºa?, dacã dragoste nu e, nimic nu e.
Mãcar pentru biografia marelui scriitor, cartea de excepþie a
lui Stan V. Cristea e bine sã þinã
praful neîmblânzit.
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e le t ris tic ă

marþi, miercuri, joi
Marþi am verificat iarba:
se înmulþea normal,
deasã ºi tãcutã.
Miercuri, soþia ºi-a
epilat pãrul inghinal.

T

rebuia sã ºterg putina –
sã o roiesc (spuneau
surorile albine de la

Abaþie).
Sã mã retrag o vreme, pânã
când încãrcãtura asta de timp,
înghesuit ca o garniturã uzatã de
tren, va fi trecut. ªi avea sã mã
uite ºi lumea.
Aºa cã m-am postat la barierã
ºi am strâns din dinþii puºi de
Doctorul Gaudent (purta numele
unui aliaj dubios).
M-am aºezat pur ºi simplu la
margine ºi le-am lãsat pe toate sã
treacã.
Le-am lãsat sã se scurgã: teatre ambulante, cortegii de prieteni, obligaþii, vieþi posibile, avortoni. (Bunul meu diazepam, ca un
harnic ulei de locomotivã, fãcea
ca totul sã fie mai uºor.)
Un vagon ºchiop m-a salutat
prieteneºte cu mâna. Bunicii mei,
deportaþi printre scaune cu picioarele rupte, vindeau ceainice
vechi, ceasuri de alamã coclite.
(Fusesem armean.)
O clipã am avut impresia cã
toate aceste figuri îmi sunt cunoscute de la propria moarte, dar
n-avea cum.
Eram într-o mare întârziere. Dar
pânã la urmã, trebuie sã ajung,
îmi spuneam!
Ca un fãcut însã, de fiecare
datã ajungeam la târgul spart.
Târgul se spãrgea (cu zi cu tot)
în cioburi pe care le priveam prin
binoclul acela primitiv de bâlci. Îl
îndreptam spre soare. Tot ce tocasem mãrunt prin digestia nesãbuitã a gesturilor, micul organ
al sufletului zdrobit, toate se aranjau dupã o voioasã simetrie.
Nimic nu era la voia întâmplãrii
în acea minunatã jucãrie. Cioburile dureroase se recompuneau ca
adunate de un magnet binevoitor.
ªi toate o luau de la început.
O vreme crezusem cã sunt absolvit, dar simþeam marginile laterale ale glandelor sublinguale
cum îmi secretã saliva vinovãþiei.
Mai aveam (de pãtimit).
Aºa cã nu e de mirare cã eram
descoperit: un intrus. Faptele mã

dãdeau de gol, cu glas înalt: „Hei
tu, cel de colo, unde crezi cã te
poþi ascunde?”
Priviri erau însã peste tot.
*
Aºadar, urma sã devin de-al
locului. Fertilitatea mea fatalã
risca sã devinã o adevãratã bombã cu efect întârziat.
Dar nu era simplu defel – ceilalþi stãteau unii lângã alþii ca iarba. Se recunoºteau (dupã miros.)
Intruºii declanºau sonerii de
alarmã.
Profeþi cu mult mai puternici
decât mine fuseserã devoraþi, bucãþicã cu bucãþicã de furia lor. Iatã
de ce nu îmi permiteam luxul sã
mã arãt. Mai aveam (de aºteptat).
Trebuia sã suport gândul lor
atât de bodogãnit, cã se zguduiau geamurile: fuseserã acolo înaintea mea, iatã ce-mi reproºau într-un concert asurzitor.
Ochii mici ai pereþilor de var
se umflau ºi plezneau: îmi era teamã sã nu îi calc în picioare. În
plus, bombãnelile multicolore se
împrãºtiau pe jos ca bomboanele
de colivã – îmi luxam glezna ºi
alunecam pe ele ca pe niºte bile
de rulmenþi.
Aºa cã nu miºcam în front ca
sã nu fiu lichidat. ªi aºa eram la
mila clipei, nu ºtiam ce ne aduce
nici mãcar sfârºitul zilei de joi!
(Joia e cea mai periculoasã – toþi
sunt neatenþi. )
Aºteptam ca cineva sã greºeascã (unii nu mai rãbdau, îi auzeam gemând ca la jocul de lapte
gros) ºi luam locul. Stãteam chiar
ºi o viaþã la rând.
Alþii nu plecau decât oftând
sânge. Ferestrele se întunecau
brusc de regretul lor. (De-aia venea mereu seara!)
ªi eu puteam fi înlocuit. Nu îmi
era suficientã atenþia. Muream
puþin câte puþin, cu un simplu
reflex.
Mult mai grav era sã mi se întâmple asta dintr-o datã: era sã o
pãþesc în dimineaþa unei zile, unei
zile funeste. Omisesem sã plãtesc
concesiunea la cimitirul Ungureni.
Administratorul îmi trimisese
o citaþie care se zbãtea în plic,
precum un fluture cu aripi transparente. Am luat-o (citaþia avea
scheletul de archaeopterix
transparent) din cutia poºtalã,
strivindu-i între degete praful fu-

nerar – mirosea irezistibil a rahat
vechi, ca mobila venerabilã din
magazinele antique...
Mi-am pus ochelarii de dormitor, care mã îmbãtrâneau cu exactitate, ºi am i-am citit citoplasma
care se zbãtea ca o pleoapã.
Nu ºtiusem cã vechiul meu
coleg de ºcoalã (avea un loc de
veci strategic amplasat lângã al
meu) urmãrea sã îmi ia locul. Gândind în urmã, am realizat cu spaimã cã lucrurile începuserã mai
demult. Mormântul sãu devenise cronofag – iarba lui începuse
sã mãnânce iarba de pe mormântul nostru! Groapa se miºca încet, cu lãbuþe – am surprins-o
însã cu o bucatã de iarbã în gurã.
Încerca sã îmi fure cu viclenie
sufletul ºi o halcã de gazon.
(Marþi am verificat iarba: se
înmulþea normal, deasã ºi tãcutã.
Miercuri, soþia ºi-a epilat pãrul
inghinal.)
M-am întâlnit cu vechiul meu
prieten într-o zi care era sã-mi fie
fatalã (tot joi).
Era înconjurat de un alai ploios: prieteni dubioºi, din prima copilãrie, lãutari. (Un taraf funerar.)
Prietenul meu stãtea întins
corect în poziþie orizontalã. Obrazul fardat era excesiv de alb, ca al
gheiºelor japoneze. Mâinile încruciºate pe piept spuneau cã
nu mai pofteºte nimic.
Cum mã nimerisem ºi eu tocmai în ziua aia lângã cimitir? O
eventualã intersectare a noastrã
acolo ar fi fost cu totul ºi cu totul
greºitã.
A trebuit sã îi evit prietenia cu
o piruetã abilã de biciclist, lãsându-l în urmã pe aleea din Parc.
(Cortegiul lui îºi târºâia spre cimitir cocoaºa vinovatã.)
„Iar le-am tãiat faþa!”, mi-am
spus dispãrând dupã colþ, dintro simplã respiraþie a gurii.
„Le-am scãpat ca pãsãrica
dintr-un laþ!”
ªi chiar am zburat puþin, ca în
permisia din armatã, planând deasupra copacilor înghesuiþi unul
în altul ca niºte cili. Precum cilii
mei pulmonari iritaþi de polen ºi
îmbâcsiþi de astm.
Dar nu am putut sã mã înalþ cu
adevãrat pânã când nu am aruncat în urmã un pumn de iertãri
binevoitoare, dupã care m-am ridicat cu un þiuit.
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n ANDREEA PÎRªU

iubire la juma’
de preþ
(fragment)
[…] Fãrã mulþumiri ºi alte urãri
tipice, ieºi repede, trântind uºa.
Cuvintele lui prindeau contur,
determinând-o sã-ºi punã existenþiala: „dacã... am trãit degeaba, ratând fiecare moment cu adevãrat important?”. Orice remarcã
ce venea de la el, o trimitea de la
o extremã la alta, niciodatã la calea de mijloc, la echilibru.
Ceasul-brãþarã indica orele
douã ºi zece. Nu putea da buzna
în propria casã, sã le strice petrecerea prietenilor ei ºi cu atât mai
puþin sã adoarmã pe o bancã. Un
alt „dacã...”, urmat de alte douã o
mãcinau. Se opri sã reflecteze
asupra situaþiei date, dar îºi abandonã ideile în câteva secunde.
Ajunse în ritm alert ºi strânse
clanþa în pumn. ªi-l dorea cu disperare, la dracu cu principiile ei!
Îl regãsi în faþa ºevaletului, aºternând câteva dâre de culoare,
la lumina redusã a veiozei. Ochii
lor se întâlnirã. O convinse cât
de mult aºteptase momentul acesta, pielea lui sã se atingã de a ei,
sã-ºi întregeascã iubirea. Nu o
mai putea lãsa sã zacã plinã de
durere, singurã, aproape fãrã
speranþã în vitrina inimii. ªi nu
vroia sã se lipseascã de ea ca ºi
cum niciodatã nu ar fi existat.
Trebuia sã i-o ofere. Jinduia. De
ce nu fãcuse niciun efort sã aibã
iubirea ei? De ce? Oricum, nu mai
conta. Pofta de el era nestãvilitã.
Îi oferi toatã iubirea de care era
capabilã la jumãtate de preþ. Fãrã
nici un cuvânt, nãpusti asupra ei.
O izbi de perete. Se lãsã stãpânitã. Îi muºcã uºor buzele, întinzându-i rujul. Schimb de salivã.
Mâna îi alunecã de la coapsa ei,
în sus. Suav. Rochia cãzu pe podea, smulsã. Cãmaºa lui cu trei
nasturi rupþi îi þinu companie.
Enileda îºi înfãºurã picioarele în
jurul pelvisului. Se înfiorã. Palmele lor se îmbrãþisarã într-o strânsoare deasupra capului Eniledei.
Reproºuri prin atingeri, ºoapte
vulgare în surdinã. Firele de transpiraþie îºi fãcurã loc printre trupurile lor lipite. Prãbuºire. Culorile de pe ºevaletul despicat le invadarã pielea. Fiecare particulã a

trupului ei se rãscoli de plãcere.
O pãtrunse. Însetat. Pentru o clipã, îl privi adânc, inocent. ªi o invadã din nou. Îi sorbi toatã energia pe care el o investise ºi îºi
odihni capul pe pieptul lui. Adormi.
- Psss pss, micuþo!
- Îh?, întredeschide ochii
- Am coborât sã iau ceva pentru micul-dejun. Habar nu am ce
mãnânci dimineaþa sau dacã mãnânci ceva, aºa cã am cumpãrat
cafea, suc de portocale, brioºe,
toast, plãcintã cu viºine, îºi frecã
fruntea
- Cafeaua ºi brioºele sunt ale
mele. Sã nu te atingi de ele!, chicoti
- Nu te miºca, de fapt, acoperã-þi sânul stâng ºi priveºte spre
fereastrã! Hmm, privirea mai jos.
- De ce?
- Dacã aº fi fost fotograf, te-aº
fi imortalizat imediat, dar sunt pictor. ªi ar trebui sã stai toatã dimineþa nemiºcatã. Faþa ta e foarte
expresivã. Îmi place!, pocni din
degete
- Nici gând! Mi-e foame.
- De mine?
- ªi de tine.
O prinse de gât ºi o sãrutã
apãsat. Îºi lãsã corpul sã cadã pe
pernele moi din care ieºirã câþiva
fulgi ºi îl simþi. Îi intrã în suflet.
Dimineþile nu fuseserã nicicând
atât de frumoase. Mai degrabã,
le ura. Trezitul devreme era un
calvar, mai cu seamã alarma telefonului care parcã zbiera „Enileda, în clipa asta ridicã-te din pat.
Fie, continui sã zbier pânã o faci.”
ªi continua þârâitul enervant ce-i
acapara somnul plãcut. Au trebuit sã treacã douãzeci ºi trei de
ani ca sã descopere gustul matinal scãldat în licoarea mângâierilor lui. Bonus, soarele ce îºi fãcea loc dupã clãdirile interbelice
ºi cântul vesel al guguºtiucilor.
- Mai am de pus la punct câteva lucruri, în oraº. Mâine plec.
- Te voi mai revedea vreodatã?
- Asta e o întrebare fãrã rãspuns.
- ªi eu cum ajung acasã? În
cearºaf?
- Te descurci, eºti fatã deºteaptã!
Cum putea oare un bãrbat sã-ºi
schimbe atitudinea în câteva secunde? Era bipolar? Cinic? Când
vrei, poþi, aºa cã dacã îºi dorea cu
adevãrat sã o pãstreze în viaþa lui,
i-ar fi dat coordonatele. În ultimã
instanþã, accepta ºi un rãspuns
negativ, un dureros „La revedere,
a fost frumos cât a durat dar s-a
terminat”. S-ar fi resemnat, în cele
din urmã. Atitudinea lui neutrã nu
fãcea decât sã o scoatã din minþi.
Sã o epuizeze.
Îi telefonã Medeei ºi ajunse
instant. Zoltan plecase, lãsându-i
un bagaj de nervi ºi suvenirul
orelor petrecute împreunã, împrãºtiat pretutindeni în atelier.

n ELENAGABRIELA LAZÃRA

Ajuns de ani
Ajuns de ani pe cât sãrac de zile
Parcã mai vii mã tot petrec în gânduri,
Ca norii ce se-adunã rânduri, rânduri,
Aceleaºi lumi din mitice azile...
Ca frunza de s-au dus cu umbra rarã,
Cum miezul sfânt de tainã mã îmbatã,
Ca un fãcut de fiecare datã
Ca niºte doruri vechi mã cheamã iarã...
Cu vremea sã te pui cine socoate?...
Sã pãcãlesc cea mai dibace hoaþã
Cãlcând pe-a voastre urme nu se poate,
Iar de mi-aþi fost a fericirii faþã,
Din mintea mea plecaþi sã uit de toate,
Himere dragi ce mã-nsoþiþi de-o viaþã!...

Flacãra vieþii
Într-o eternã, fatidicã luptã
Flacãra vieþii o poartã pe unde,
Prin neguri adânci ce golul ascunde
O stea din aria timpului ruptã.
Cu cântece întâmpinat de zâne
Care-i hãrãzesc cãrãrile sorþii,
Supus voinþei ºi geniului morþii
Tot ce se naºte din viaþã rãmâne...
De îndoialã ºi eºecuri pline
Pe a cunoaºterii cale abruptã
Sunt ale minþii cãutãri divine.
Din sânii de foc ai timpului suptã
Flacãra asta din flacãrã vine
Într-o eternã, fatidicã luptã...

Confesiune
Frumoasã-i clipa când se-nchide zarea,
Ca o corolã de minuni în noapte...
Când vântul aduce arome coapte,
Stele buimace când leagãnã marea...
Mi-e drag nespus ce poate fi în viaþã
Ca un balsam ce toarnã foc în vine
ªi flautul cu sunete divine
ªi vârful care-i dincolo de ceaþã...
Ador din câte ne-au fost dãruite
Profane, sacre, umbrele oculte
ªi din hotarul celor neivite
Doar inima ce ºtie sã asculte
Plânsul tãcut al lunii neprivite
ªi cântecul umil al celor multe!...

Bãtrânul nuc

Arbitrul
la ora asta
spaima joacã soliter
mai dã un click
mai schimbã o carte
are mâinile lungi
când pierde
le bagã în ecran
ºi mestecã fiecare formã
cu dinþii de sub unghii
aºteaptã
sã dau colþul
meu alb
pentru mãrul ei roºu
sã aºtepte zic
în continuare

Apartamentul 22
uºa de la intrare nu a mai fãcut faþã
ºi-a strâns ochii, nasul ºi gura
în pumnii lui bill
când din tavan au tras seringi
pe marginea încheieturii
între stânga ºi dreapta
n-a mai rãmas
nimic

e
m
e
o
p
homosectar

în ochii de pâlnie
se scuturã mãtreaþa din botul unui
mãgar
unde douã vorbe încercau
sã ameþeascã muºtele
cãzute de pe un spic pe fibula
ondulatã de lamã

vulpea
degeaba
ascunzi
puiul de om la piept
sub limba lui
vulpea construieºte
oraºul
la uºa noastrã
azi –noapte
crescuse un lan de porumbi
vulpea ieºise din cocon
scosese un fluier
ºi a chemat ciorile

cutia cu ºuruburi
Când îmi e dor iau din sertar cutia cu
ºuruburi. 4,2 x 25 mm de autostãpinire.
Mã duc în baie, îmi scot inima din
rãdãcini ºi o proptesc în oglindã. Câte
un ºurub pentru fiecare mânã ºi picior.
Împing ºuruburile cu pumnii, cu palmele
pânã când inima nu mai bate, pânã când
oglinda se sparge ºi nu mai pot.
Dar pe cine pãcãlesc eu?.
Mai bine o las în pace sã se certe cu
celelalte organe.
ªi arunc cutia cu ºuruburi.

chestii
ªireturi prind rãdãcini
unde bocancii
îºi apasã dragostea
tricouri lungi transpirã
sub becuri ieftine
pentru a lãsa urme
pe zidurile tatuate cu palme
simplul ritual al unghiilor vopsite
crãpate în buzunar
la cinci minute dupã aplicare
sperie cureaua zgâriatã
cu rânduri de brãþãri agãþate
în câte o ºuviþã de spirale
pupatã mai târziu de Bill
atâtea chestii mici ºi neînsemnate
deranjate de alte chestii mici
neînsemnate
alcãtuiesc un mare tot
mic si neînsemnat
totuºi.

din sfârcul ei curgea miere

Bãtrânul nuc
Un patriarh...
Bãtrâna casã
O ruinã...

ciorile s-au aºezat la coadã
ºi cu degetul cel mare
îþi întorceau bretonul pe stânga

Clipe se duc
Pe cer monarh...
Panã pe masã
De-a fi sã vinã...

la pieptul tãu
omuleþul numãra
bob cu bob
piuliþã cu piuliþã

cãminul 7

Tamara de Lempicka - Femme
en Vert (detaliu)

iese pe fereastrã
Cãminul 7
doarme în bucãtãrie
plitele se sting
ºi Craiova
suflã în semafoare.

frica asta o ronþãi ca pe bomboane
între dinþii tãi
spargi licurici
ºi naºti întuneric
copii se strâng în fiecare searã
sã joace cãrþi ºi sã bea bere
gãlãgia lor se aude din TCM
pânã în centru
Craiova nu e singurã –
danseazã
ºi se agaþã în felinare
Craiova
nu a fost niciodatã mai frumoasã
atunci când fumul Mariei

Ora 15:30
Uneori ne aºezãm pe un bec
sã preparãm iarbã gri
pentru viermii din sufletul nostru
plantaþi de alþi gãrgãuni
care au fost o datã oameni

sã fie dracu chiar
aºa de negru?
I
într-o zi
o sã pice toatã economia
pe degetele mele de chirurg-pianist
biroul meu
îl vei gãsi
la ultimul etaj pe stânga
acolo unde liniºtea
scrie în Cartea Mare
viaþa economicã ar trebui înþeleasã
ca un proces permanent de adaptare

însã
eu ºi depresia mea estem de altã pãrere
de pe fereastra acestui birou
o sã ne împingem una pe alta afarã
II
rãbdarea roade pieptul
pana la plãmâni
uneori
mai
toarnã vin despre Segarcea
ºi întoarce pagini pentru coºmarurile
mele
III
Doamne
am lovit-o în þeastã de trei ori cu ranga
ºi tot nu vrea sã moarã
dar
n-are nimic sã zicem cã
… gabi
le întelege pe toate
ea nu vorbeºte
de funie în casa spânzuratului
pe lady gogu
o þine la mansardã

rãdãcini
dimineaþa se plimbã pe buze
are o pãlãrie mare
ºi mãnuºi brodate
sub pãlãrie îºi ascunde feþele vintagecu mãnuºile
împinge viºinul crescut înapoi în torace
azi îl vom încãpea cu tot cu coroanã
chiar dacã doare
îl chitim
vedem noi ce om face
pânã când pupila se dilatã
ºi din ochii vor curge viºine
strãine
pe încheieturi se rãsfrâng
rãdãcini în tot parterul
de aici nu am cum sã mai plec
ºtiu

decembrie
uneori te trag spre mine
ºi umbrele noastre încep sã cucereascã
fiecare colþ al camerei
din liniºte
încercãm sã ne cuprindem
cu toate degetele palmele si obrajii
frecãm încheieturile
pentru cã ne gâdilã carnea vie
a fiecãrei domniºoare care te-a atins
astã searã
pisicile poartã neglije
ºi câinii se urcã în pomi sã ajungã mai
aproape
de femeile care muºcã ºi aruncã
rãmãºiþele pe fereastrã.
nici în decembrie nu putem fi singuri
pisicile vin sã-ti decupeze faþa
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n IONEL BUªE

povestiri din azilul domnului Emmanuel Pirandelo
Ligia (I)

- Nu ºtiu unde rãmãsesem, se
trezi el. Visam cã eram de planton
pe palier ºi tremuram mai mult de
emoþie decât de frig. Era prima
datã... Îmi amintesc cum bobocii
intrau mai târziu, dupã primul trimestru, sã se obiºnuiascã. „Petagogul”, cum îl numeam, îi rânduise mai întâi pe vlãjganii de la
„profesionalã” din anul trei. Aud
un foºnet ciudat ºi mã ridic dupã
scaun. Vãd mai întâi un cap mare,
tuciuriu ieºind dupã draperia balconului, care era în capãtul celãlalt al culoarului. Apoi, desculþ,
cu þigara neaprinsã, palmatã în
mâna stângã îl vãd pe unul, poreclit Bulãu, dupã taicã-sãu, care
era la pârnaie, îndreptându-se
spre mine.
- Sã fii cuminte Bobocel, îmi
ºopti el ducând degetul la buze.
Ce era sã fac? Puteam sã nu-l ascult? Golanii din anii mari fãceau
legea nescrisã aici. Cei mai mulþi
proveneau de la Casa de copii.
Dupã ce-ºi fumã în liniºte o þigarã Carpaþi, în budã, se întoarse la
mine ºi mã întreabã scurt: Te-ai
mai gândit? Imi dai zece lei? Incerc sã mã eschivez, dar Bulãu
pãrea cã nu se lasã cu una cu
douã. Zece lei! Stai cu boasele
umflate ca porcul, ce dracu! Mai
mult ca sã scap de el consimt în
sfârºit ºi-i dau banii. Îmi zâmbeºte viclean. Îmi dau seama cã totul nu e decât o cacealma, dar nu
mã pot pune cu el. Aºa cã închin
cu evlavie pe cei zece lei ºi îi trimit pe Apa Sâmbetei. Primele mele
ore de planton s-au încheiat fãrã
alte incidente. Dupã micul dejun,
încolonaþi ca la armatã, mã pregãtesc pentru obligatoria „salã de
lecturã”. În momentul acela apare ca din senin, Bulãu zâmbitor.
„Ce þi-am spus cã îþi vine rândul!
Hai, pregãteºte-te, te aºteaptã!”
Nu-mi venea sã-mi cred urechilor. Nu credeam sau nu voiam ca
Bulãu sã se þinã de cuvânt. M-a
împins uºor ca pe-un somnambul spre camera de lângã veceu a

lui Tanti Nela. Când am intrat, femeia tocmai se dezbrãca. Am rãmas cu gura cãscatã. Tanti Nela
era o femeiuºcã frumuºicã la vreo
treizeci de ani. Dezbrãcatã, fãrã
halatul ei de spãlãtoreasã, arãta
mult mai bine. „Sã-mi spui cum îþi
place, puiºor. Mami are grijã de
tine... Mã uit la ea cu vãditã sfialã. Spune-i lui mami, îþi plac þâþele? Vino, pune mâna pe ele! Hai,
sunt ale tale!” Mã trage spre ea
încet. I-ating sfârcurile uºor. Imi
simte însã stângãcia ºi mã apasã
cu mâna peste sânii ei mari, pe
care oricât aº fi încercat, nu-i puteam cuprinde în palme. „Îþi deschide mama fermoarul? Da? Sau
vrei sã-þi arãt altceva? Pãsãrica,
vrei sã vezi pãsãrica?” Îºi desface apoi picioarele, îmi ia cealaltã
mânã ºi mi-o coboarã în locul acela umed, uºor lipicios, unde era
un pistil mic, violet. O vedeam
atunci pentru prima oarã. Nici
mãcar la orele de anatomie nu ne
erau prezentate organele genitale. „Eºti norocos, puisor. Astãzi
esti primul ºi nu sunt deloc plictisitã. Îþi place? Spune? Vrei sã-þi
gâdile mami un pic cocoºelul?
Da’ cocoºelul s-a trezit... Bravo
puiºor! Bravo! E prima datã?”
Mã întreabã ea privindu-mã în
ochi cu o blândeþe de înger. Dau
din cap emoþionat ºi aprins la faþã
ca un rac. Se opreºte o clipã, de
parcã ar fi fost nevoie sã cugete.
„Atunci puiºorul meu îmi va da
întâi cocoºelul sã-l sãrut...” ªi în
clipa urmãtoare îl cuprinde cu
gura ei fierbinte. „Sã nu te
opreºti... Mergi pînã la capãt!...
Orice s-ar întâmpla. Pânã la capãt, îmi spune ea ºoptit.” ªi, într-adevãr, capãtul fu atât de
aproape, încât în câteva minute
cocoºelul meu isprãvi de cântat.
Dau sã plec. „Nu, puiºor, mai rãmâi! Nu mi-ai ierta-o toatã viaþa
dacã ai pleca acum. Cocoºelul tãu
se va ridica din nou, mai frumos
ºi mai puternic!” ªi îl sãrutã iarãºi cu ºi mai multã dragoste. Nu

durã mult ºi se fãcu, într-adevãr,
ca mai înainte. „Vezi? Ce þi-am
spus?” Îl luã apoi uºor ºi-l aºezã
la locul acela umed, strãjuit de cele
douã petale roz ºi de pistilul violet. Se împinse apoi spre mine pânã
ce simþi cum lunecã blând înãutru. ªi lumea aceasta, lumea lui Bulãu, îmi deveni, dintr-o datã, cea
mai dragã dintre lumile posibile...
Ajunsesem s-o iubesc pe tanti Nela. În afarã de mama, nimeni
nu mã mai alintase aºa de bine.
Imi puneam bani de-o parte sãptãmânal. Imi era uºor. Nu fumam
ºi nici nu beam alcool. Bulãu îmi
devenise prieten. Nu-mi mai era
fricã. La ºcoalã mã uitam de-acum
foarte degajat la colegii mei „urbani”. Urbani era un fel de a spune. Pãrinþii lor veniserã la oraº de
o generaþie ºi se speteau muncind pe ºantierele patriei. Nu mai
aveam complexe faþã de niºte încrezuþi copii de proletari, care se
ascundeau în veceurile fetelor sã
se masturbeze. Într-o zi însã, viaþa mea eroticã a fost datã peste
cap, ca ºi cum lumea începuse ºi
se sfârºise cu Tanti Nela. Tot cãminul de bãieþi era în doliu. Am
vãzut-o cu cãtuºe la mâini ºi nu
mi-a venit sã cred. Bulãu, minor
fiind ºi el, a fost mutat la altã ºcoalã. Bãnuiam cã fusese ceva ruºinos, dar nu ºtiam cã ceea ce fãcea ea era chiar atât de grav. Cu
alte cuvinte, prostituþia, ºi mai
ales prostituþia cu minori, era aspru pedepsitã. Cineva ciripise,
poate pentru cã dorea s-o încalece pe Tanti Nela fãrã bani? Era
un „petagog” pe nume Rogun,
pe care-l poreclisem Falconetti de
drag ce ne era ºi cu care vom mai
avea prilejul sã ne întâlnim în
povestirile mele. Dupã ce o mulsese de bani pe Tanti Nela, mai
bine de doi ani, o mai dãduse ºi
pe mâna miliþiei. Mã gândeam
atunci la Nopþile Cabiriei al lui
Felini care tocmai rulase la cinema. Pentru isprava lui a fost promovat „petagog” ºef. Apoi am
aflat câte ceva ºi din viaþa Nelei.
Soþul, electrician, murise electrocutat la unul din atelierele scolii,
iar directorul de atunci i-a angajat soþia, vaduvã fiind, la spãlãtorie. Avea trei copii sub zece ani.
Probabil se gândise ºi ea sã trãiascã de pe urma celor care-i
omorâserã bãrbatul. De fapt povestea e mai lungã... Am plâns
toatã ziua aceea sub sãlcii la Debarcader. Nu mai plânsesem aºa
de la moartea strãbunicii, cu patru ani în urmã.
Scandalul fusese destul de
mare, pentru cã noul „petagog”
ºef a propus directoarei noi instalate sã fim daþi afarã de la internat. Doar avea listele cu clienþii fideli ai lui tanti Nela. Au fost
chemaþi pãrinþii sã ne urecheze
c-am îndrãznit sã intrãm între coapsele Evei fãrã certificat de adult.
Am fost pedepsiþi cu avertisment
pentru un „sex contracost”. Ce
ruºinos! Eram un fel de ciumat,
bãgat în aceeºi categorie cu Bulãu. Numai câteva profesoare îmi
luau partea, acuzând „curva” de
ispitire. Ba una dintre ele m-a ºi
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chemat într-o zi s-o ajut la curãþenie. Toatã ziua a umblat mai mult
dezbrãcatã decât îmbrãcatã prin
casã, dar mie nici prin cap nu-mi
trecea, dupã întâmplarea cu tanti
Nela. Dirigintele ne-a þinut în
schimb o lecþie despre cum trebuie privitã femeia ca mamã ºi
gospodinã, ca tovarãºã de viaþã
în construirea celei mai bune lumi
posibile, societatea socialistã
multilateral dezvoltatã. Valorile
noastre: mama eroinã, familia
muncitoreascã ºi conducãtorul
iubit... Sau vicevercea... Tot ceea
ce simþeam, însã, era cã acum cocoºelul rãmãsese fãrã dãdaca lui
roz. Cum aveam sã-i mãrturisec
eu lui toate acestea? El nu ºtia
nimic despre conducãtorul iubit
ºi puþin îi pãsa de femeile gospodine. Colegele mã ºicanau, din
când în când, curioase, însã de
fiecare datã le zâmbeam cu superioritate. Nu mã mai puteau pãcãli. Acum ºtiam ce ascund în
chiloþii lor cu atâta grijã... Ceva
ce nici ele nu aveau habar încã...
Mã bucuram, pe de altã parte, cã
scãpasem de ºedinþa UTC. Un alt
coleg, ceva mai mare, nu avusese acelaºi noroc, fusese exmatriculat un an ºi forþat sã se cheleascã în cap pentru tentativa de
a trece Dunãrea. Dirigintele i-a
pus pe toþi sã ia cuvântul ºi sã-i
infiereze actul trãdãtor de patrie.
Un capitalist scãpãtat, ne spunea
dirigul... Tatãl sãu avea o micã
afacere cu lumânãri, care pe urmã
a fost ºi confiscatã de partidul
clasei muncitoare.
La vreo doi ani de la eveniment, când deja îmi mijise bine
mustaþa, se întâmplã sã vinã la
noi o tabãrã de varã de prin Moldova. Eram „încartiruiþi” pentru
practicã ºi cazaþi în acelaºi cãmin
pe cheltuiala ºcolii. Într-o searã,
la discoteca utecistã, care þinea
vreo douã ore, pânã la lãsarea
întunericului, am cunoscut o fatã,
cam plinuþã, e adevãrat, dar frumuºicã ºi foarte calinã. Avea un
pãr negru ºi lung ºi niºte þâþe mari
de toatã isprava. Atunci am sãrutat pentru prima oarã o femeie
pe buze. De fapt ea a început,
dupã ce ne confesasem unul celuilalt despre pesimismul shopenhaurian al lui Eminescu ºi ne citisem propriile versuri. Cu o zi înainte de a pleca, cred cã era într-o
sâmbãtã, am hotãrît sã mergem
pe dealul din apropiere, spre pãdure, într-o drumeþie. Toatã noaptea nu visasem decât la sânii ei
mari, bronzaþi pe jumãtate ºi la
fundul bombat, care avea printre
altele rolul de a fi rezervã de hranã pentru viitoarele progenituri,
aºa ne spusese profesoara de
biologie. Insã nu la hrana progeniturilor visam eu acum... Nu-mi
trecea prin cap altceva decât cã
aveam sã-l pipãi din belºug...
Când am ajuns la marginea pãdurii, ea a ales un loc mai ferit, la
umbrã, ºi am început sã ne îmbrãþiºãm. Dupã o vreme, când
eram suficient de înfierbântaþi,
dintr-o datã, fãrã înhibiþii, îºi ridicã uºor rochia ºi-mi cautã cu
mâna cocoºelul, cum îl botezase
naºa lui, Tanti Nela, Dumnezeu
s-o ierte. Se pare cã a murit într-un accident. Apoi îl strecoarã

pur ºi simplu, pe lângã petecul
de pânzã al chiloþeilor subþiri, slobozindu-l în paradisul petalelor
roz. Ceva mai strâmt la început,
paradisul n-a pãrut chiar aºa de
primitor. Dar nu era dupã el. Pe
mãsurã ce trupurile noastre se
încordau mai des, deveni mai
amabil, ba chiar linguºitor. Si de
câte ori îl trezea pe cocoºel cu
mânuþa ei de magician, paradisul
devenea din ce în ce mai bucuros sã-l primeascã în pãdurea rozalie. Se înserase ºi aproape cã
uitasem sã ne întoarcem. Blestematul de cocoºel cântase de trei
ori ºi eram obosiþi ºi uzi leoarcã.
Coborând dealul ca niºte ponei
somnambuli, mi-a venit în minte
un cântec dintr-un film, care rulase cu câþiva ani în urmã la cãmin: Adio draga Nela, Eu plec
se face searã, Frumoasã e Constanþa, dar mai frumoasã viaþa...
Da, tanti Nela devenise de acum
istorie. M-am hrãnit cu noua mea
fantezie aproape doi ani. Nimic
n-a tulburat-o, decât timpul...
- Povestiþi-ne de Ligia, ce s-a
întâmplat dupã aceea? ªi-a pãrãsit soþul? Dumneavoastrã ce-aþi
fãcut? întreb eu nerãbdãtor. În
momentul acela Ligia se apropie
de mine ºi mã rugã în ºoaptã sã
nu insist.
- Lãsaþi-l sã spunã ce vrea.
Asta e de fapt terapia... Memoria
afectivã, ea ne insuflã dorinþa de
a trãi ºi ne scapã de demoni, adãugã tânãra asistentã.
- O sã vã spun, desigur. Mai
întâi, sã nu uit, femeile mele au
fost cam toate niste suferinde...
Povestea târfelor mele triste...
Nu? ªtii, am avut întotdeauna o
intuiþie, nu ºtiu de unde-mi venea. Nenorocirea era cã nu prea
am urmat-o. Se spune cã nu-l cunoºti pe om nici dacã stai o viaþã
cu el. Dar ce înseamnã sã-l cunoºti? Simþeam pur ºi simplu cã
ele îmi ascund întodeauna ceva.
Si cu toate acestea, dorinþa sexualã, care nu avea rãbdare sã
analizeze ºi sã facã bilanþuri, o lua
mereu înainte. Aºa se face cã treceam prea repede peste lucrurile
esenþiale pe care le intuiam, în
mod paradoxal, chiar de la primele întâlniri. La aproape toate vedeam fie o umbrã, o ºtrangulare
undeva în interior, dublatã de o
perversiune venitã din confuzia
erotismului lor, fie o viclenie profitoare, care cunoºtea bine slãbiciunile sexuale ale bãrbatului ºi
le învârtea, cum s-ar spune, pe
degete. La un moment dat, ajunsesem sã cred cã nu existã relaþie
„sãnãtoasã” decât cu... prostituatele. Ele vor banii ºi nu altceva,
în schimbul jocului sexual pe
care-l practicã ºi pe care un bãrbat ºi-l doreºte. Celelalte, pentru
cã nu au liniºte în interiorul lor, îþi
vor sufletul. Femeia, îmi spunea
Bruno, pauvre Bruno, nu vrea
decât trei lucruri de la un bãrbat:
puterea, trupul ºi sufletul. Mãcar
dracul nu ºi-l doreºte decât pe
ultimul... Spun pauvre Bruno,
pentru cã nu e o întâmplare peste care sã pot trece asa de uºor.
Aproape toþi prietenii mei au avut
probleme cu... femeile. Intrau
într-un fel de dependenþã din
care ieºeau greu.
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pãrutã inopinat la Galeria „Arta” din Craiova în perioada 17- 30
iunie 2013, în locul unui alt proiect care „a uitat” sã se prezinte
la data anunþatã, expoziþia Formã ºi texturã a artistului Dan
Nica a fost o surprizã plãcutã.
Panotarea unitarã, fãrã accente
de monotonie, subiectele bine
sedimentate în memoria colectivã a privitorilor de artã ºi, nu în
ultimul rând, aspectul de ansamblu bine cizelat, toate aceste au
susþinut un demers care, este limpede, nu a fost încropit în ultima
clipã, ci stãtea în aºteptarea unui
moment oportun.
Absolvent al Academiei de
Arte Vizuale „Ion Andreescu” din
Cluj-Napoca, promoþia 1999, Dan
Nica a avut o evoluþie surprinzãtoare la saloanele artiºtilor craioveni. Temperat, cu o structurã mai
degrabã clasicã, tânãrul artist
propunea încã de la început o
sculpturã sobrã cu teme orientate preponderent în zona religioasã. Fãcând o revizuire între momentul debutului ºi cel actual,
Dan Nica a putut fi remarcat în
mod deosebit în anii 2009 - 2010,
când lucrãrile sale de picturã au

venit parcã pe neaºteptate, cu un
aer proaspãt ºi vioi, ce contrasta
în mod agreabil cu sobrietatea liniei de pânã atunci. Apoi sensibilitatea artistului a virat din nou
decis cãtre sculpturã, iar în anul
2012 a fost recompensat cu Premiul pentru sculpturã al Filialei U.A.P Craiova.
Lucrãrile din recenta expoziþie Formã ºi texturã ne reamintesc, o datã în plus, faptul cã subiectele de influenþã religioasã
ocupã un loc important în creaþia
lui Dan Nica. Binecuvîntare,
Adam ºi Eva, Cãrturar, Înger,
Pahar, Raiul, Psalm 92, Arcã
etc., toate acestea ne trimit într-o
zonã care, deºi îndelung bãtãtoritã în istoria picturii, conþine acea
substanþã care va oferi mereu noi
perspective de cunoaºtere. Se
simte totuºi o schimbare în modul de abordare a temei, fiind vizibil faptul cã artistul s-a orientat, în acest moment, cãtre o manierã mai decorativã ºi mai relaxatã. Astfel, sensul creaþiei sale
capãtã o nuanþã mai accesibilã,
mai puþin severã ºi parcã mai
confidenþialã. Chiar dacã pe alocuri intervine cu citate: „Casei tale
se cuvine sfinþenie/ Doamne, întru lungime de zile” (Psalm 92),
„tonul” cu care sunt prezentate
episoadele biblice este departe
de a fi unul grav sau moralizator.

Observãm cã artistul se foloseºte chiar de o anume „recuzitã”
aferentã picturii religioase:
panourile de lemn, cromatica,

perspectiva, divizarea scenelor
ori accentele strãlucitoare. Însã,
dacã punctul de interes plastic al
unei icoane poate fi direcþionat

cãtre ornamentele aurite, aici acesta se acumuleazã în protuberanþele detaliilor de alamã gravatã.
Ca într-o scenã de teatru de pãpuºi, acestea se rostogolesc dea lungul ºi de-a latul imaginii în
sinuoase profiluri arhitectonice
ori vrejuri unduitoare. Privitã în
ansamblul ei, compoziþia astfel
creatã scapã de rigiditatea specificã genului religios, devenind
un soi de obiect cu virtuþi decorative.
Un segment bine conturat al
expoziþiei este dat de obiectele
sculpturale. Carte, Chei, Sâmbure, Texturã sunt variante în
care regãsim configurat acelaºi
set minimal de motive: cheia ºi
literele, culese ca la zeþãrie, ce fac
sã formeze cuvinte greu sau chiar
imposibil de descifrat. Acestea
migreazã dinspre sculpturã spre
reliefurile gravate (sau invers), ca
într-un joc în care literele se încãpãþâneazã sã fie disciplinate, iar
cheile aºteaptã sã îºi îndeplineascã menirea, fiind poziþionate adesea în posturi care sugereazã
gestul, decizia ºi importanþa alegerii corecte
Expoziþia Formã ºi texturã rãmâne una echilibratã din punct
de vedere compoziþional, dar ºi
al prezentãrii de ansamblu, reuºind sã se configureze fericit în
spaþiul Galeriei „Arta”. Poate cã
prin aceastã direcþie artistul se
orienteazã conºtient cãtre cercul,
destul de puþin conturat, al amatorilor de artã de la noi, ºi poate
cã aceastã nouã abordare va fi
pentru Dan Nica o cheie potrivitã pentru sufletul lor sensibil.

Filarmonica din Craiova în Piaþa
„George Enescu” din Capitalã

O

rchestra Filarmonicii
„Oltenia”, violonistul
Alexander Balanescu
ºi dirijorul Constantin Grigore au
fost aplaudaþi „la scenã deschisã” în cadrul Bucharest Music
Film Festival, desfãºurat în ambianþa unui loc special, „înzestrat” cu tot ceea ce este necesar
(scenã, sonorizare, lumini ºi condiþii optime pentru spectatori
etc.), situat în imediata vecinãtate a Ateneului Român: Piaþa
„George Enescu”.
Prezenþa în capitalã a muzicienilor craioveni a stârnit interesul
bucureºtenilor (aproape 2000 de
spectatori), care „au suportat”
cãldura verii pentru a se bucura
de o minunatã searã oferitã de
ansamblul craiovean. Evoluând
de o manierã profesionistã de un
nivel excepþional, orchestra ºi
dirijorul ei au optat pentru un
program alcãtuit îndeosebi din
dansuri simfonice („Joc din Muntenia” din „Trei dansuri româneºti” de Theodor Rogalski, „Trepak” din „Spãrgãtorul de nuci”
de P. I. Ceaikovski, „Dans ungar
nr. 1” de J. Brahms, „Dans slav
nr. 8” de A. Dvoøák), intermezzo
din „La boda de Luis Alonso” de
G. Giménez, „Hora staccato” de
G. Dinicu - P. Vladigherov. Poemul simfonic „Vltava” („Moldavia”) al lui B. Smetana, în versiunea lui Constantin Grigore a sunat „exasperant” de bine, muzica

avea cursivitate, naturaleþe, puritate, fiind „dezbrãcatã” de orice
încãrcare inutilã, luminatã în liniile
ei mari, ca ºi în amãnunte. Nici
celelalte lucrãri din program nu
au ridicat probleme dirijorului ºi
orchestrei, fiecare „bijuterie muzicalã” evidenþiind o lume sonorã bine conturatã, þinând cont de
obârºia folcloricã ºi de specificul
fiecãrui dans, conferindu-le identitate. Dirijorul conduce ansamblul cu certã determinare, comunitatea de simþire ºi simultaneitate de execuþie a orchestrei s-a realizat fãrã gesturi mari, autorita-

re, dezinvoltura fiind omniprezentã.
Violonistul Alexander Balanescu a cântat cu evident aplomb
ºi dexteritate tehnicã douã lucrãri
cvasiinedite: „Fratres” pentru
vioarã, orchestrã de coarde ºi
percuþie (o „mostrã” de muzicã
minimalistã) ºi Suita de balet „Lorenzaccio”, în orchestraþia lui
Andy Keenan. Pentru Alexander
Balanescu, acest muzician de o
„francheþe” rar întâlnitã ºi un violonist de mâna întâi, cu temperament ºi agilitate de virtuoz, parcurgerea paginilor celor douã lu-

crãri amintite s-a constituit într-o
probã de concentrare în cãutarea ºi relevarea unui stil cât mai
melodios ºi direct. Interpretarea
a avut sobrietate ºi discreþie, situându-se pe linia „cãutãrilor” de
lãrgire a orizontului expresiv. Suita de balet „Lorenzaccio” ni-l înfãþiºeazã pe Alexander Balanescu în cea de-a doua ipostazã a
îndeletnicirilor sale muzicale: cea
de compozitor. Stilistica minimalistã a discursului muzical reflectã o înclinaþie naturalã spre muzici simpliste în aparenþã, dar de
un conþinut bogat ca expresie.

Parcusul muzical „curge” pe un
fãgaº „normal”, este bogat-repetitiv, nu alunecã spre sentimentalism. Micile suspensii, anumite
„respiraþii” neaºteptate, ca ºi abrupte ruperi de linii, fac „deliciul”
ºi conferã viaþã discursului sonor. Mãiestria marilor artiºti e frumoasã prin multilateralitatea faþetelor ei, care se cuvin toate cunoscute. Pe Alexander Balanescu, prietenos în artã ºi în atitudinea de pe podium, l-a aplaudat
un public numeros, iar succesul
a fost total.

n Geo Fabian
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n MIHAELA VELEA

final de stagiune muzicalã craioveanã

r te

F

ilarmonica „Oltenia” ºi
Teatrul Liric „Elena Teodorini” au încheiat
aproape în acelaºi timp sezonul
muzical 2012/2013. L-au încheiat
de bunã seamã cu rezultate ce
meritã a fi relevate, pentru cã
ambele colective au „turat motoarele” la maxim, propunând publicului meloman producþii artistice
interesante ca nivel interpretativ.
Sã subliniem din capul locului
faptul cã în fruntea celor douã
instituþii s-au aflat, pe tot parcursul stagiunii, manageri recent instalaþi în funcþii: Vlad Drãgulescu – la Filarmonicã ºi Antoniu
Zamfir – la Teatrul Liric. Ca urmare, în cadrul activitãþii ambelor
instituþii s-a resimþit un suflu nou,
o altfel de strategie în ceea ce
priveºte politica repertorialã ºi
calitatea demersului interpretativ.
Stagiunea 2012/2013 a Teatrului Liric a debutat cu o premierã
de rãsunet: „Bãrbierul din Sevilla” de G. Rossini, spectacol care
într-o ulterioarã reluare ne-a prilejuit întâlnirea cu un tenor „de
coloraturã” senzaþional, de nivel
mondial, Bogdan Mihai. Urmãtoarea premierã a constat din baletul „Zâna pãpuºilor” de Josef
Bayer, cu Eva ªtefãnescu în rolul
titular (regia ºi coregrafia - Francisc Valkay). A treia premierã a
reprezentat-o „Bunã seara, domnule Wilde!”, în regia Alinei Rece,
o comedie muzicalã plinã de savoare ºi antren (muzica poartã
semnãtura lui Alexandru Iosub,
dirijorul spectacolului). „Revelion la Operã” s-a constituit întro nouã ºi binemeritatã iniþiativã
a Teatrului Liric; sã recunoaºtem
deschis, pe 31 decembrie, în Craiova, de mult timp nu s-a întâmplat nimic. Ca atare, „îndrãzneala” Teatrului meritã a fi subliniatã. Imensul ºi primitorul foaier al
Teatrului Naþional poate fi în viitor un loc excepþional pentru astfel de manifestãri!
Din spectacolele mai vechi,
nejucate în ultimii 8 - 10 ani, au
cunoscut o „repunere” scenicã
în aceastã stagiune musicalul
pentru copii „Cenuºãreasa” (muzica Dumitru Capoianu, libretul
Ion Lucian ºi Virgil Pucea), cu Eva
ªtefãnescu în rolul titular ºi opereta „Contesa Maritza” de E.
Kálmán (regia Migry Avram Nicolau), în rolul titular evoluând
succesiv supranele Catarina Coresi Lal (Austria) ºi Renata Vari
(Braºov).
Vizionând mai multe spectacole ale stagiunii, am constatat un
lucru foarte important pentru
managementul unei instituþii muzicale, ºi anume: atenþia pe care o
acordã pregãtirii spectacolelor ºi
þinutei artistice a fiecãrei reprezentaþii în parte. În acest sens,
un rol îl au, dupã cum se ºtie, dirijorii, adicã aceia care asigurã
„integritatea” generalã a muzicii.
Alãturi de Alexandru Iosub (dirijor permanent al Teatrului) au
fost invitaþi la pupitrul orchestrei
(implicit al corului ºi soliºtilor)
nume recunoscute ale genului:
David Crescenzi (Italia), Cristian
Sandu ºi Adrian Morar (ambii de
la Opera Naþionalã Românã din
Cluj-Napoca), Gheorghe Stanciu
(de la Teatrul Naþional de Operã
ºi Balet „Oleg Danovski” din
Constanþa), Giovanni Froio (Italia). Din repertoriul permanent al
Teatrului, publicul tot mai numeros ºi fidel al instituþiei a avut
ocazia sã vadã ºi sã asculte spec-
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tacole de-acum intrate „în istorie”, cum ar fi: operele „Don Pasquale” (cu inegalabilul bas Sorin
Drãniceanu în rolul titular), „Madama Butterfly” (cu soprana Carmen Gurban în rolul Cio-Cio-San),
„Boema”, „La Traviata” (cu soprana Diana Þugui în rolul Violettei, tenorul Teodor Ilincãi - în
Alfredo ºi baritonul ªtefan Ignat
- în Germont), „Turandot” (marcând revenirea pe scena craioveanã a doi foºti soliºti ai Liricului craiovean: soprana Ala Cheptini ºi tenorul Virgil Profeanu). De
un succes „imperturbabil” în rândul copiilor se bucurã în continuare „Cocoºelul neascultãtor”,
spectacol de-o vârstã cu Teatrul!
La rândul sãu, „El Amor” continuã sã fascineze publicul, în special pe cel tânãr - iubitor al dansului modern ºi al muzicii aºa-zise
uºoare (termen impropriu).
Stagiunea liricã craioveanã s-a
încheiat cu monumentala operã
„Aida” de G. Verdi, într-o versiune interpretativã de zile mari, printre invitaþi numãrându-se soliºti
din Serbia (soprana Dragana Radakoviæ în rolul titular), Turcia
(tenorul Efe Kiºlali, în Radames),
Italia (mezzosoprana Alessandra
Palomba, în Amneris), la pupitrul
dirijoral aflându-se Francesco
Ommassini. De amintit sunt ºi alþi
soliºti care au evoluat cu succes
pe scena craioveanã; dintre invitaþi: soprana Sorina Munteanu,
tenorii Hector Lopez, Florin Ormeniºan, Florin Butnaru, mezzosoprana Diana Ardelean; dintre soliºtii Teatrului: soprana Diana
Þugui, basul Sorin Drãniceanu,
baritonul Ioan Cherata... Stagiunea estivalã a Teatrului va fi axatã
pe spectacole de balet în centrul
oraºului (începând cu 1 septembrie, sâmbãtã seara, în Piaþa „Mihai Viteazul”).
În concluzie, putem afirma cã
Teatrul Liric „Elena Teodorini” se
situeazã pe un drum ascendent,
atât în ceea ce priveºte spectacolul de operã, determinant ca
aspiraþie repertorialã, cât ºi în diversificarea manifestãrilor sale
muzicale.
Filarmonica „Oltenia”, aflatã în
cel de-al 65-lea an de existenþã, a

conceput stagiunea 2012/2013 în
cadrul unui „tipar” concertistic
tradiþional: concert simfonic sau
vocal-simfonic sãptãmânal (vineri seara), recitaluri ºi concerte
de muzicã de camerã (5-6 pe trimestru, miercuri seara), concerte
corale.
Se ºtie cã fiecare stagiune de
filarmonicã are anumite particularitãþi ce þin de configuraþia ansamblurilor (numãrul instrumentiºtilor din orchestrã, numãrul artiºtilor lirici din cor; potenþialul
artistic al fiecãrui interpret din
ansamblu ºi, ca rezultantã, „forþa” celor douã colective). Orchestra craioveanã este socotitã
un ansamblu redutabil, care poate aborda partituri dintre cele mai
pretenþioase ca nivel tehnic ºi
interpretativ. Dar este totuºi o
orchestrã puþin „capricioasã”, în
sensul cã preferã la pupitrul ei
dirijori care au capacitatea de a o
„stârni”, de a o motiva artistic.
Cunoscând acest lucru, conducerea Filarmonicii a cãutat sã invite la Craiova dirijori exigenþi,
dispuºi sã performeze în fruntea
ansamblului: Camil Marinescu,
Gheorghe Costin, Ovidiu Bãlan,
Walter Hilgers, Cristian Oroºanu,
Mihail Agafiþa, Tiberiu Soare,
Radu Postãvaru, a cãror prestaþie a permis abordarea unor lucrãri de amplitudine sonorã ºi
consistenþã muzicalã: „Francesa
da Rimini”, „Simfoniile a IV-a ºi a
V-a” de P. I. Ceaikovski, „Concertul pentru violã” de A. Schnittke
(solist Dejan Mladjenoviæ), „Simfonia a IX-a” de D. ªostakovici,
„Pasãrea de foc” de I. Stravinski
etc. Soliºtii concertelor simfonice reprezintã, în concepþia publicului larg, un real punct de atracþie. Dacã dirijorul asigurã calitatea demersului interpretativ, solistul are menirea de a impresiona publicul prin virtuozitate ºi
spectaculozitate; deºi spectacolul muzical este apanajul tuturor
artiºtilor de scenã, toþi împreunã
creeazã spectacolul simfonic.
Iatã de ce pledoaria noastrã
pentru spectacol vizeazã ºi concertul simfonic, de aici nevoia de
a-l propulsa prin atitudine, mimicã, gest ºi determinare în „vi-

Bãrbierul din Sevilla

Bunã seara, domnule Wilde!
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Liviu Prunaru ºi Mihai Ungureanu, dirijor Sabin Pautza

Turneu în oraº - Cart. Craioviþa Nouã, dirijor Radu Popa,
solist Gabriel Croitoru

zual”, în sensul celui mai frumos
ºi autentic spectacol muzical.
Repertorial, muzica româneascã
a figurat mai des în concertele
Filarmonicii decât în stagiunile
precedente. Amintim doar câteva titluri: „Rapsodiile enesciene”,
„Triptic psaltic” de V. Munteanu,
„Concertul pentru vioarã” de W.
G. Berger, „Triptic simfonic” de
A. Pop, „Ierusalim” de L. Alexandra, Tablouri simfonice „Mihai Viteazul” de T. Olah, „Trei dansuri”
de Th. Rogalski, „Hora staccato”
de G. Dinicu - P. Vladigherov,
„Balada pentru vioarã” de C. Porumbescu, „Dans þãrãnesc” de
C. Dimitrescu, „Balada pentru
vioarã” de G. Enescu. Au evoluat la pupitrul solistic pianiºtii
Kasparas Uinskas, Dana Borºan,
Sandu Sandrin, Manuela ºi Dragoº Mihãilescu, Daniel Goiþi,
Csíky Boldizsár, violoniºtii Ilian
Gârneþ, Maria Solozobova, Ioana Cristina Goicea, Mircea Cãlin,
Cãtãlina Costin, violonceliºtii
Anton Niculescu, ªtefan Cazacu,
contrabasistul Florin Lupulescu,
cornistul Petrea Gâscã, harpistul
Ion Ivan-Roncea. Recitaluri au
susþinut violonistul George Lefteroglu (la pian Corina Stãnescu),
chitaristul Alexandru Munteanu,
pianiºtii Kasparas Uinskas, Mãdãlina Paºol, Nicolae Dumitru,
Duo Adriana Maier - Ozana Kalmuski-Zarea, violonista Valentina Svyatlovskaya-Prunaru (la
pian, Mihai Ungureanu); formaþii camerale: Cvartetul „Consonanþe” Bacãu, Cvartetul „Ad libitum” Iaºi, Trio „Syrinx” Bacãu.
Din rândul artiºtilor instrumentiºti ai orchestrei au susþinut partituri solistice violoniºtii Gabriel
Niþã, Octavian Gorun, George
Lefteroglu, Geo Fabian, violoncelistul Elvis Ciuculescu, flautistul Ciprian Ion, clarinetistul Bogdan Uþã.
În aceastã stagiune, Liviu Prunaru, binecunoscutul violonist
de talie internaþionalã, a devenit
solist al Filarmonicii, iar tânãrul

Constantin Grigore - dirijor permanent, astfel cã Filarmonica craioveanã „dispune” la ora actualã
de doi dirijori permanenþi, Alexandru Iosub (de 25 de ani la pupitrul orchestrei) ºi Constantin Grigore. Li se alãturã pianistul Mihai Ungureanu ºi violonistul Liviu Prunaru, ca soliºti concertiºti.
Marea Sãrbãtoare a Filarmonicii a constituit-o ºi în aceastã
stagiune Festivalul „Craiova
Muzicalã”, ajuns la ediþia a 39-a,
cu artiºti invitaþi din Serbia, Ungaria, Spania, Lituania, Republica Moldova ºi din þarã (Bucureºti,
Cluj-Napoca, Bacãu, Timiºoara).
Printre manifestãrile „rezonatoare” amintim sãrbãtoarea Filarmonicii „Oltenia” la 66 de ani împliniþi în aprilie 2013 (Zilele Muzicale Aniversare), participarea Filarmonicii la Zilele „Mihai Viteazul”
ºi Zilele Municipiului Craiova,
Concertul de Colinde, Concertul
de Anul Nou, Ziua Culturii Naþionale (15 ianuarie), precum ºi
amplele iniþiative manageriale ale
directorului Vlad Drãgulescu:
Ateliere de creaþie cu instrumente muzicale neconvenþionale,
Ziua porþilor deschise, Sã
(re)descoperim Filarmonica în
cheia FAmilia (concurs cu premii), Turneu în oraº – 4 anotimpuri de Vivaldi, 4 concerte în 4
cartiere craiovene (Orchestra de
camerã a Filarmonicii; solist violonistul Gabriel Croitoru, dirijor
Radu Popa), Filarmonica „Oltenia” (RE)descoperã oraºul (minirecitaluri în diferite „colþuri” ale
Craiovei).
Iatã, aºadar, o retrospectivã
panoramicã a ceea ce a realizat
Filarmonica „Oltenia” în recent
încheiata stagiune. Luna septembrie 2013 se anunþã plinã: va debuta cu un concert extraordinar
susþinut în cadrul Festivalului
Internaþional „George Enescu”. Îi
vor urma un recital de vioarã, un
concert dedicat deschiderii noului an ºcolar ºi alte manifestãri.

n Gheorghe Fabian

Sérgio Lima: „...încerc sã þin cursurile ca pe
un soi de trãiri ºi experienþe individuale sau
în grup, niciodatã însã ca formule teoretice”

D. F.: ªi în ceea ce priveºte
viaþa celorlalþi oameni? Cum
credeþi cã vãd ei suprarealismul
care le-a fost instituit?
S. L.: Oamenii obiºnuiþi deþin
puþine informaþii în aceastã privinþã, iar ceea ce ne înconjoarã,
la momentul actual, nu este propice acelui tip de revelaþie.
D. F.: ªi despre importanþa
suprarealismului pentru arta
din Brazilia ce îmi puteþi spune?
S. L.: Însemnãtatea lui derivã
din douã fundamente ale gândirii moderne.
D. F.: Care sunt originile artelor ce influenþeazã cultura
brazilianã?
S. L.: Termenul de artã „brazilianã” nu existã pentru mine.
Existã artã. Nu existã în cadrul
unei clasificãri naþionaliste, însã
existã, ca expresie a culturii fiinþei umane, fãrã a fi restrânsã la
þara unde acea fiinþã umanã locuieºte.

D. F.: Dacã nu aþi fi o persoanã ce are legãturã cu artele, în
ce alt domeniu v-ar plãcea sã
activaþi?
S. L.: Aº fi în strânsã legãturã
cu magia.

D. F.: Ce pãrere aveþi despre
creativitatea folositã în campaniile publicitare vehiculate la
momentul actual?
S. L.: Creativitatea se aflã în
decãdere de peste un deceniu,
deoarece consumerismul ºi utilizarea expresã a vânzãrii en détáil
deþin supremaþia. Inclusiv fiindcã în ziua de astãzi nu este nevoie ca propaganda sã dea dovadã,
într-adevãr, de creativitate. Ci de
calitate.
D. F.: Numiþi un slogan dintro reclamã ce e remarcabil din
punct de vedere al creativitãþii.
S. L.: Era lansarea revistei
„Penthouse” în SUA. E o campanie a unei pagini întregi de jurnal, vehiculatã în cotidiene importante precum New York Times
sau Washington Post. Suna în
felul urmãtor: un iepure adevãrat, ca þintã a unei priviri printr-o
puºcã cu lunetã, cu subtitlul: „Sezonul de vânãtoare este deschis”
Iatã!
D. F.: Existã vreun slogan pe
care îl consideraþi ca fiind cel
mai prost pe care l-aþi vãzut
pânã acum?
S. L.: Toate cele de la reclamele la berea brazilianã.
D. F.: Care credeþi cã este þara
care are cea mai creativã publicitate din lume?
S. L.: Publicitatea nu se apreciazã în funcþie de þãri. Sunt agenþii care opereazã în mai mult de o
singurã þarã.

D. F.: Existã vreun profesionist în domeniul creaþiei pe care
îl admiraþi? Ne puteþi spune un
nume?
S. L.: Mai multe chiar. Cei care
au fondat PUSH PIN STUDIO;
în cele din urmã, ei sunt cei care
au schimbat concepþia despre
publicitate în anii ’60; am o oarecare afinitate pentru ei, pentru cã
am început sã activãm în aceeaºi
perioadã.
D. F.: Spuneþi-ne opinia dumneavoastrã cu privire la elementele care fac ca arta ºi publicitatea sã fie asemãnãtoare ºi diferite.
S. L.: Consider cã sunt lumi ºi
medii complet diferite; publicitatea este un mijloc de a vinde, iar
arta de a te exprima.
D. F.: Aþi fost ales pentru acest
interviu datoritã recomandãrilor studenþilor dumneavoastrã.
Ce pãrere aveþi despre aceastã
alegere?
S. L.: Poate pentru felul în care
îmi structurez materiile pe care vi
le predau. Fiindcã încerc sã þin
cursurile ca pe un soi de trãiri ºi
experienþe individuale sau în
grup, niciodatã însã ca formule
teoretice.
D. F.: Care este opinia dumneavoastrã referitor la studenþii de la publicitate din cadrul
UNIFIEO?
S. L.: Eu vã apreciez tare mult,
deoarece alãturi de voi învãþ multe lucruri. ªi, din când în când, de
asemenea, am parte de surprize
care sunt, în general, plãcute.
D. F.: Care sunt hobby-urile
dumneavoastrã? Sau ce faceþi
atunci când nu predaþi?
S. L.: Nu am hobby-uri. Lucrez ºi produc mult. Atunci când
nu predau, citesc, scriu, filmez,
mã familiarizez cu o serie de lucruri. Vin la cursuri ascultând radio, întrucât consider cã e un lucru esenþial în ordinea mea de zi
cu zi, cãci este un mediu fierbinte, spre deosebire de televiziune
ºi internet, care sunt medii reci,
ce nu intrã în contact cu tine.
D. F.: Sérgio Lima X (despre)
Sérgio Lima. Cum vã definiþi?
S. L.: Ca un cercetãtor al lucrurilor frumoase.

Traducere
din limba portughezã
de Roxana Ilie

Tamara de Lempicka - Sleeping Blond

Daniela Figueira: Profesore
Sérgio Lima, ne puteþi face un
scurt rezumat al carierei dumneavoastrã?
Sérgio Lima: În regulã, întâia
oarã când am þinut o prelegere a
fost în 1959, la cursul pentru directori de cluburi de cinema, organizat de cãtre Cinemateca brazilianã, unde eu lucram deja încã
din 1957. Apoi am fost asistentul
lui Paulo Emílio Sales Gomes, la
primul curs de cinematografie la
facultatea de filosofie ºi litere din
cadrul USP; mai târziu dupã absolvire am fost asistentul profesorului Antônio Cândido: un personaj de roman ºi de cinema. În
perioada dintre 1961 ºi 1968, mam ocupat de departamentul de
cinematografie, radio ºi televiziune al DPZ, o agenþie recent înfiinþatã. În acei ani ºi în cei ce au
urmat am þinut prelegeri despre
cinema ºi publicitate. Apoi am
revenit la þinutul cursurilor la facultatea Sfânta Marcelina în anul
1986, cursuri ce priveau materii
precum istoria artelor ºi procesul
de creaþie. În ’89 am primit de la
MEC titlul de „Notório Saber”;
10 ani mai târziu, titlul de doctor
în litere, cu teza „Modernismul în
Brazilia”. Iar în ’99 am început sã
þin cursuri la Universitatea din
Guarulhos ºi la UNIFIEO.
D. F.: În domeniul câtor ºi cãror cursuri aþi fost pregãtit din
punct de vedere profesional?
S. L.: Eu am absolvit cursuri
din afara Braziliei, care nu sunt
recunoscute în aceastã þarã. Este
vorba despre cursuri de cercetare iconograficã ºi istorie a cinematografiei la Cinemateca Francezã ºi la Biblioteca Naþionalã din
Paris, care existau în perioada în
care în Brazilia au fost înfiinþate
ºcolile de cinematografie, la finele anilor ’60, când eu eram deja
un profesionist în acest domeniu.
D. F.: Povestiþi-ne despre acea
perioadã când aþi predat la UNIFIEO.
S. L.: Iniþial, am predat aici Istoria Artei ºi Procesul de Creaþie
în domeniul Publicitãþii ºi al Propagandei ºi Designului. Apoi am
rãmas responsabil doar de partea de Publicitate, ce cuprindea
materiile Teoria Creaþiei, Design
Publicitar ºi participare la organizarea TCC-urilor.
D. F.: De unde vã vine inspiraþia pentru cursurile dumneavoastrã dinamice?
S. L.: Acea inspiraþie îºi are
originea în metodele folosite la
ºcoala de creaþie din cadrul Universitãþii din Buffalo, din SUA,
unde am studiat; ºi în workshopurile de la DPZ.
D. F.: În opinia dumneavoastrã, de ce credeþi cã meritã sã
þineþi prelegeri?
S. L.: Pentru mine sunt importante rãspunsurile pe care studenþii le dau, brusc, provocãrilor
puse de mine. În final, aceste rãspunsuri sunt întotdeauna revelatoare.
D. F.: Aþi luat parte la vreo
manifestare artisticã?
S. L.: Eu iau parte la miºcarea
suprarealistã încã din 1956.
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n SÉRGIO LIMA

5 poeme
Sala întâlnirii
sala rãspântiilor parfumurilor perverse
precum mâinile tale împletite prãpãdindu-se de iubire
sala unde privirile noastre s-au gãsit pentru veºnicie
ºi un salon aflat în semiobscuritatea amurgului
unde sunt aºezate opt femei
pe ºoldurile lor splendide
sprijinindu-se pe picioarele lor îndoite
în mii de feluri precum rotocoalele din ceai
înfãºurate în satinuri ºi mãtãsuri ºi nailoane plumburii
catifele fese echidistante
domolite
partea superioarã a trupurilor lor, piepturile lor
braþele lor, capetele lor, spinãrile lor
complet ascunse privirii
ca ºi cum o negurã strãvezie le-ar dizolva
de la plafonul plin de candelabre
se zãresc doar curbele duble
ºi veºmintele lor largi desfãcute în talie
lepãdate din cauza viscolului aprig
ºi îngheþate de spectrul fotografic
al unei mâini albe
întinsã ºi lungã
chircitã sub forma unei amulete
acoperitã de medalioane de argint ale religiei quimbanda
spânzurate de perete
hârtia de sânge de bou lipsit de luminã
care te învãluie
e dovada cã
raza e aproape un fior
pe pielea albã ºi catifelatã
ºi cã lectura
ar fi precum spinarea arcuitã
a copilei scãldatã de mare
prizonierã a faldurilor costumului de baie bej gãlbui care o despicã
ºi care se prelinge precum apele în valuri sãrutându-se în genunchi
al cãrei cap e o carte stacojie
deschisã la amiazã

Totemul sufletului tãu
Marele urs furnicar precum delta venelor tale în imaginaþia mea
îºi leagãnã alene capul sãu prelung de fiarã cafenie ºi neagrã
ºi limba sa lungã albastru marin
se înscrie printre arabescuri delirante
ale cãrþii ceasurilor de minunatã torturã
chipurilor iubitei mele
pierdutã pentru veºnicie în propria-þi rotunjime
în firida sfântã a clitorisului tãu
desfãcut în timpul extazului
a frunþii tale împodobitã cu paiete de pe costumul meu
ºi cu sânii tãi dezgoliþi
ca douã râuri de lapte ºi sânge
care pun stãpânire pe tine cu parfumul
unui picior de seducãtoare
uns cu uleiuri pânã la coapsa lucioasã ºi albã
fãrã seamãn
în picioare
cu drag singura de pe rugul nopþii trupurilor absente
unde animalul magic ºi senzual traseazã
în aerul parfumat prin pãrul sãu rãvãºit
un râset sumbru
*
Pasãre a paradisului ce viseazã la infernul austral cocoº de munte
pribeag în amintirea femeii care se întoarce acum rãvãºit pânã în lãuntrul sãu din
cauza iubirii
ºi modeleazã legenda memorabilã a chihlimbarului
iar ea este în întregime un buchet de petale de iasomie
încântãtoare precum nemãrginirea blândeþii
himenul voluptãþii
care îþi þuguiazã buzele ºi licãreºte în ochii verzui
flatatã de parfumul înecãcios al magnoliilor din acea melodie deschisã
pãtimaºã în tulpini arcuite ºi dulci în paloarea sãlbaticã a iasomiilor ºi a cameliilor
scena în tablouri vii a gesturilor nepãsãtoare harem de sexe nedesluºite
inefabilã precum un evantai de vãpãi fierbinþi
care îþi poartã frumuseþea convulsivã în acelaºi loc unde se aflã exuberanþa
întredeschizându-se alene precum o ofrandã îmbelºugatã fastuoasã în pahar
ori arcuirea coapsei tale imaginile carnale ale desfrâului nenumãratele vârfuri
despicate senzuale
pãrul de la axile pielea netedã ºi caldã a regiunii inghinale clina coastelor care te expun
sau te relevã la lumina fascinaþiei
complet aplecatã de sâni suspendaþi
acoperindu-te într-o admiraþie totalã a coapselor tale
linia finã a taliei învãluitã în splendoare
ºi larga strâmtoare care separã în douã lumi fesele albe ºi planturoase
himerã imposibilã care te dezbinã de la jumãtate

30

VI
177-178
), 20
13
, serie nouă, anul X
XVI
VI,, nr
nr.. 7-8 ((177-178
177-178),
2013

N

ãscut în oraºul Pirassununga, Sérgio Lima este poet, eseist ºi artist plastic. La invitaþia lui André Breton, el a fãcut parte din Grupul Suprarealist
din Paris rãmânând în capitala Franþei între anii 1961-1962. Este fondatorul Grupãrii Suprarealiste din São Paulo, a cãrei primã apariþie a avut loc în perioada
1965-1969, iar cea de-a doua între 1991-1999. Din 2005, Sérgio Lima începe sã se
întâlneascã lunar cu membrii grupãrii dizolvate Collage, precum ºi cu activiºti independenþi ai suprarealismului, formând Gruparea Suprarealistã din São Paulo, în cea
de-a treia sa etapã de evoluþie.
A fost editor al revistei suprarealiste „Phala”, în 1967 ºi a celei numitã Himerã în
treacãt, publicaþie a Grupãrii Suprarealiste actuale din São Paulo. Sérgio Lima autorul volumelor: Privire sãlbaticã: Cinematografia Suprarealiºtilor. 1. ed. São
Paulo: editura Algol, 2008, Cartomanta, Volum de poezii. Madrid/ Spania: editorial
Frumoasa vânzãtoare de cristaluri, 2005, Pete ºi scriituri automatice tema expoziþiei lui Wallinho Simonsen. São Paulo: Centrul de Arte Irineu Ângulo, 2000, Jocul
alãturãrii lucrurilor ºi a artei spontaneitãþii – editatã de cãtre laboratorul de
cercetare a imaginarului al Institutului de psihologie din cadrul Universitãþii din São
Paulo (IP – USP). São Paulo: Revista „Imaginar”, 2000, Gura umbrei ce te face
albã – poem din 1991/ 1992 publicat în numãrul special al revistei „Uniunea Liberã”.
Coordonat de cãtre Claudio Rodríguez Fer ºi Carmen Blanco/ Ediþiile Castro Lugo.
Galicia – Spania: revista Uniunea Liberã – coordonatã de cãtre Claudio Rodríguez
Fer ºi Carmen Blanco/ ediþiile Castro Lugo, 1999, Aventura suprarealistã, volumul
1. Campinas – São Paulo: UNICAMP/ UNESP/ VOZES, 1995, Regele aluviunilor
(Cântec ca o litanie suavã) cu prezentãri semnate de Floriano Martins ºi Mário
Cesariny. Lisabona: Ediþii Culturale din Subteran, 1992, Iubire sublimã tradusã de
Le Noyau de la Comète – Anthologie de L’Amour Sublime a lui Benjamin Péret,
împreunã cu Pierre Clemens. São Paulo: Editura Brasiliense S. A, 1985, Marea
imoralitate Poezie ºi poeme erotice 1955/ 1984. São Paulo: ediþia autorului ºi a
colaboratorilor, 1985, colaj pe o nouã suprafaþã: texte despre reutilizarea reziduurilor
(broºurilor) din registrul fotografic. Massao Ohno: Parma: Raul di Pace, 1984, O
petrecere (în somn). São Paulo: editura Quíron, 1976, Trupul e important. São
Paulo: Librãria Editurã Ltda – EDART, 1976, Je Ne Mange Pas de Ce Pain – Lá (Eu
nu mãnânc din acea pâine) – monografia lui Benjamin Péret în Brazilia, cu iconografie ºi documente inedite. 1. ed. São Paulo: A Phala, 1967, Amore. São Paulo:
Editura Massao Ohno, 1963.

Eu sunt
sâni de zahãr, sâni de sare
sâni de cacao
reþele sordide ºi vãluri sfâºiate
ºuviþe rupte sudoare fum
care se îmbinã formând
degetele negre ale votului trecut
Macao
de bambus delirurile

La vénus en laine
marea þesãtoare de iþe
de lânã a asfinþitului
de lânã a trupurilor
din lâna marginilor
din lâna adusã de vânturi ºi de vãzduhuri
din lâna oilor rãtãcite
din lâna florilor înflorite de bumbac
din lâna regiunii pubiene ºi a axilelor
din lâna munþilor ºi a cerurilor
din lânã þesutã ºi moale
pe picioarele tale rotunde
care se unesc
într-o lânã mai întunecatã ºi þesutã cu mâna
marea þesãtoare de lânã
care îþi þese privirea de miere

Prezentare ºi traducere
din limba spaniolã
de Roxana Ilie

Tamara de Lempicka - Les Amies
(detaliu)

n JOHN UPDIKE

cautã-mi chipul
„Daþi-mi voie sã încep prin a
vã citi,” spuse tânãra îmbrãcatã
în negru, cu trupul zvelt într-o
posturã încordatã pe marginea
fotoliului cu tapiþerie decoloratã
din stofã cadrilatã asprã ºi braþele late din stejar cãrãmiziu lãcuit,
pe care Hope îl zãrise întâia oarã
în camera luminoasã din Germantown, în care bunicul ei ºedea ºi
citea ziarul, cu capul înclinat pe
spate ca sã beneficieze de avantajul lentilelor sale bifocale groase, în urmã, da, cu mai bine de
ºaptezeci de ani, „o declaraþie dea dumneavoastrã ce apare în catalogul ultimei expoziþii, din 1996.”
În copilãrie, Hope obiºnuia sã
se aºeze în acel fotoliu pentru a
încerca sã vadã cum era sã fie
adult, odihnindu-ºi coatele mici
ºi rotunjoare pe braþele late, rãsfirându-ºi degetele dolofane pe
capãtul diblului fixat în braþul
uºor curbat, un fel de monedã din
lemn cu o dungã discretã, capãtul penei de lemn care strângea
diblul. Braþele fotoliului erau prea
depãrtate unul de celãlalt ca sã-i
permitã sã-ºi sprijine mai mult de
un cot ºi o palmã deodatã. Câþi
ani sã fi avut? Cinci sau ºase.
Chiar ºi nou, prin anii ‘20 sau mai
devreme, fotoliul ar fi fost un
obiect comun ºi demodat, un soi
de mobilier de varã dogorit de
soare în camera cu multe ferestre, cu filodendronul din glastrã
ºi cu taburetul asimetric, a cãrui
faþã era segmentatã asemenea
unei plãcinte în felii triunghiulare lungi din piele de diferite culori. În anii ’50, când moartea bunicii destrãmase într-un final casa
din Germantown, Hope râvnise
sã aibã vechiul fotoliu ºi, fiindcã,
amuzat de idee, fratele ei nu se
împotrivise, îl adusese în Long
Island, instalându-l la etaj în aºazisul ei atelier, unde încerca uneori
sã citeascã la lumina ferestrei dinspre nord, cu vuietul vântului
purtat dinspre Block Island
Sound prelingându-se înãuntru
prin tocãria ferestrei în timp ce
Zack punea discuri de jazz – Armstrong, Benny Goodman, un Beiderbecke zgâriat – care rãsunau
prea tare la parter; ºi apoi în apar-

L

uând în considerare popularitatea din ce în ce
mai mare a blogurilor de
literaturã, întrebarea care apare
este dacã mediul online poate fi
pregãtit pentru discutarea subiectelor literare, în special în comparaþie cu dezbaterea politicã asociatã blogosferei. Deoarece blogurile de literaturã sunt considerate încã un fenomen nou, ar putea fi prematur sã le evaluãm impactul general, iar intenþiile bloggerilor rãmân subiectul unor interpretãri nefavorabile din partea
scepticilor. Ei exprimã pãreri despre cãrþi în particular ºi literaturã în general, pe baza unei experienþe de cititor adesea impresionantã, pãreri scrise pe un ton critic, dar non-tehnic. În ansamblul
lor, se axeazã pe mai multe genuri,
fãrã a favoriza o perioadã sau un
autor anume.
Citim bloguri de literaturã pentru felul în care se deplaseazã prin
eterul web-ului, creeazã juxtapuneri interesante, provoacã dezbateri inteligente ºi conecteazã autori mai mult sau mai puþin cu-

tamentul de pe East Seventyninth în care a stat cu Guy ºi copiii, în camera goalã din capãt cu
pereþi întunecaþi, lângã radiatorul care zdrãngãnea asemenea
unui deþinut nebun în timp ce ea,
cu pensula încãrcatã de vopsea,
încerca sã-ºi intre-n mânã; ºi mai
apoi în Vermont, unde, împreunã
cu Jerry, cumpãrase ºi renovase,
ridicând cu el o baricadã pentru
bãtãlia lor decisivã cu viaþa, un
fotoliu transportat din Pennsylvania cea umedã într-un climat
mai rece, la o altitudine mai mare,
ºi totuºi aproape deloc discordant în acest salon din faþã simplu, formal, cu tavan jos, picioarele din faþã ale fotoliului, rotunjite, fiind aºezate pe covorul oval
din fâºii de pânzã împletite în spiralã, iar picioarele drepte din spate pe duºumeaua vopsitã într-un
strãlucitor ton negru-roºiatic asemãnãtor celui de cireºe dulci pârguite, tentele brune ºi verzui ºi
uºor purpurii ale tapiþeriei sale
fuzionând mai departe într-un
cafeniu estompat, aºa cum pãrea
aici în lumina difuzã de aprilie timpuriu. Ciudat, gândi Hope, cum
lucrurile ne însoþesc dintr-un loc
într-altul, mai statornice decât
prietenii în carne ºi oase, care
murind ne pãrãsesc. Casa din
Germantown devenise apãsãtor
de mare în ultimii ani de viaþã ai
bunicii, cuprinºi de singurãtate,
pereþii sãi de gresie fiind înghiþiþi
pânã la pervazurile ferestrelor de
la etajul doi de un sumbru dar
roditor mãrãciniº, hortensii ºi ilicele veºnic verde ºi o scumpie
ale cãrei ramuri se frângeau la fiecare grindinã sau lapoviþã, cu
vãruiala ce se cojea ºi cu rosturile zidãriei care cãdeau în fãrâme
lunguieþe ºi sfãrâmicioase, pierzându-se printre tulpinile bujorilor ºi rãdãcinile ilicelui. Îi fusese
atât de drag sã locuiascã acolo
când era copil, dar dupã mutarea
pãrinþilor ei în Ardmore, reîntoarcerile în acel loc au început sã
parã stranii, cucuta cu uriaºele ei
braþe gârbovite devenind între
timp sinistrã, curtea cu iarba ei
cea moale cãpãtând un iz înãbuºitor ºi stãtut, asemeni aerului de

serã, leagãnul pe care bunicul ei
scund ºi ager, primul om la a cãrui moarte Hope fusese martorã,
îl atârnase de braþul nucului, putrezind, cu tot cu scândurã ºi funii, într-un soi de indiferenþã perpetuã care îi insufla un sentiment
de spaimã.
…
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Hope fãcu o pauzã, iar Kathryn se pregãti sã scuipe o nouã
întrebare pe banda reportofonului, dar Hope nu îºi încheiase ºirul
lung ºi întortocheat de idei; dorea sã termine de evocat o imagine a lui Zack, cu toate cã amintirea lui ameninþã sã o înºface, sã
o soarbã înapoi ºi sã o înghitã,
asemenea unor valuri ce spumegã împrejurul gleznelor ei pe o
plajã, una dintre cele stâncoase
ºi izolate de dincolo de faleze ºi
de vechile fabrici de procesare a
peºtelui dinspre Point, unde obiºnuiau sã stea în timp ce lumina
puternicã a dupã-amiezii începea
sã pãleascã, devenind arãmie, ºi
briza se înteþea, la sud nefiind
nimic altceva decât apa Atlanticului, cu câteva nave cenuºii la
orizont asemenea unor etichete
de sortare într-un dulap de acte.
„Cu toþii obiºnuiam sã mai bem”,
repetã ea, „dar pentru Zack era o
otravã, scotea la ivealã demoni.
Asemenea multor bãutori de renume, nu era deloc în stare sã bea.
Þineam la bãuturã mai bine decât
el, deºi eram doar o mânã de om
pe când aveam vreo douãzeci de
ani.” Zack avea în jur de treizeci
de ani la începutul relaþiei lor:
ºoldurile înguste, pieptul ºi umerii cãptuºiþi cu lânã aurie, chiar ºi
picioarele le avea frumoase, noduroase ºi late de-a curmeziºul
degetelor, iar scobiturile picioarelor erau la fel de albe precum
pielea de pe interiorul braþului
unei femei. Stãtea alãturi de el
simþind vâltoarea brizanþilor ce
ajungeau pânã la glezne, cu felul
lor de a-þi trage nisipul de sub
cãlcâie. Ascultaserã zgomotul
alb al valurilor ºi simþiserã izul
persistent de plajã, sare, iod ºi
vietãþi marine în putrefacþie, peºti
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ohn Updike (1932-2009), scriitor american cunoscut ºi apreciat pentru modul în care reflectã societatea contemporanã, combinã stilul realist cu cel modern în romane cu tematicã de interes pentru toate categoriile de cititori. Recunoaºtrea
din partea criticilor vine cu douã premii Pulitzer în 1981 ºi în 1990
pentru douã romane din seria Rabbit Angstrom (Rabbit este bogat ºi Rabbit în repaus). Bogaþia ºi uneori chiar extravaganþa
vocabularului, descrierile extrem de detaliate, variaþia tehnicilor
narative care dezvãluie evoluþia scriitorului în paralel cu preocupãrile semenilor ºi innovaþiile contemporane în sfera artei, îl recomandã pe Updike nu numai cititorilor dornici sã guste savoarea
textului sãu dar ºi traducãtorilor dispuºi sã accepte o provocare.
În 2002 Updike publicã romanul Seek My Face (Cautã-mi chipul)
în care autorul foloseºte interviul ca modalitate de a prezenta o
întreaga generaþie de pictori aparþinând expresionismului abstract,
împrumutând tehnicile acestora ºi adaptându-le prozei sale.
ºi meduze care îºi abandonau pe
stânci leºurile rotunde ºi îngãlbenite asemenea unor bãltoace
de emulsie, prãbuºite, incapabile sã se întoarcã în elementul lor,
formele lor anatomice ce abia se
întrezãreau din bãlþi devenite inutile, epuizate, parcã încã pulsând într-un soi de respiraþie,
biete fãpturi condamnate, ca de
altfel noi toþi. Se bucurase de faptul cã, spre deosebire de alþi bãrbaþi, printre care ºi Ruk, Zack nu
era cu mult mai înalt decât ea; se
simþea precum o Evã ajustatã
dupã trupul lui, ca în acele minunate tablouri de Cranach din Pasadena, sau în cele douã fresce
din Capela Brancacci, în cea de
Masaccio atât de îndureratã ºi
de ruºinatã, cu îngerul roºu de
deasupra lor izgonindu-i, iar în
cea de Masolino atât de seninã
ºi de impunãtoare ºi de arogantã, cu figura inofensivã a ºerpoai-

toate cele rele
noscuþi cu un public entuziasmat.
Iar într-o perioadã în care cãrþile
au fost împise la marginea conversaþiilor culturale, acest lucru
este suficient pentru mulþi. Lectura este o activitate solitarã; prin
intermediul blogului, ea capãtã un
sens al comunitãþii. Cititorii blogului de literaturã nu sunt nea-

pãrat în cãutarea unei alte pãreri
pentru o carte cititã de ei, ci sunt
mai degrabã iubitori de lecturã.
Gãsind un blogger ale cãrui preferinþe se aliniazã cu preferinþele
lor, ei se bucurã de recomandãri.
În ciuda unor anumite pãreri critice, blogurile de literaturã par sã
pãºeascã pe urmele presei alter-

native, dând, de fapt, sensuri noi
noþiunii de alternativ.
Multe dintre postãri nu sunt
recenzii propriu zise, care urmãresc exact structura clasicã a unui
astfel de text, ci lucrãri foarte personale, ce se axeazã mai mult pe
experienþã subiectivã decât pe
interpretare formalã. În lumea încã
micã a blogurilor literare, Toate
cele rele (http://toatecelerele.wordpress.com/) este un exemplu de experiement care se poate
încadra în categoria lecturilor de
sine. Blogul prezintã recenzii realizate prin prisma experienþei
personale a autorului, Scorillo, ºi
se aseamãnã unei imense biblioteci virtuale dedicate unor scriitori ca Alberto Moravia, Jose Saramago sau Henry Miller. Toate
cele rele este, în acelaºi timp, blog
de recenzii ºi blog personal, iar
credibilitatea sa nu vine din omogenitate sau formalitate, ci în naturaleþe.

cei de deasupra chipului Evei,
Evã indiferentã cu pãr luminos ºi
cãrare pe mijloc, lipsitã de remuºcare, în prag de Izgonire. Recunoaºteþi: ºi aceastã femeie este
frumoasã. Înclinaþia ei pentru frumos, aºa cum Hope o ºtiuse dintotdeauna, este ceea ce o fãcuse
sã rãmânã un artist minor. Cei
foarte buni merg mai presus de
frumuseþe, o desconsiderã aºa
cum sfinþii deºertului ignorau
nãlucirile de tentaþie trupeascã ºi
slãbiciune moralã: amãgirile unei
lumi lãsate drept recompensã de
Diavol.

Traducere de
Radu Grigoroiu
Cercul de creaþie ºi traduceri
literare „The Wording Weavers”,
coordonat de cãtre conf.univ.dr.
Florentina Anghel ºi lect.univ.dr
Mihai Coºoveanu

Autorul refuzã de la bun început critica teoreticã, formatul
unei recenzii clasice (mai ales prezentarea acþiunii) ºi plonjeazã din
primele rânduri într-un spaþiu de
reflecþie. Acest blog creeazã o
legãturã între cititor ºi sfera profesionistã a scriitorilor ºi a literaturii. Precum majoritatea blogurilor din niºa sa, Toate cele rele intenþioneazã sã se aproprie de cititor, sã încurajeze lectura fãcând
apel la implicaþiile subiective ale
acestui act. Fãrã a face compromisuri asupra calitãþii postãrilor
sau a subiectului acestora, Scorillo este totuºi abordabil ºi reuºeºte sã stârneascã interesul
pentru lecturã acolo unde un critic literar ar eºua sã o facã. Un
ajutor vine ºi din partea postãrilor personale, a cãror prezenþã
sporeºte senzaþia de autenticitate, deºi, în ansamblul sãu, Toate
cele rele rãmâne un blog dedicat
lecturii ºi tuturor sentimentelor
stârnite de aceasta.

n Roxana Roºca
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n FLORIN COLONAª

Tamara de Lempicka, regina Art Deco

r te

L

a câþiva paºi de impunãtoarea bisericã Madelaine,
care dominã majestos, prin
coloanele corintice, piaþa cu acelaºi nume, se aflã cele douã clãdiri ale Pinacotecii pariziene, separate de o stradelã. Monumentul acesta arhitectonic, cu rol religios, are un trecut interesant.
Construcþia începutã sub Ludovic al XV-lea este opritã de cãtre
Ludovic al XVI-lea, dar continuatã sub Napoleon Bonaparte ºi
terminatã sub Louis-Philippe.
Pinacoteca, cu îngemãnatele clãdiri numite Pinacoteca 1 ºi Pinacoteca 2, organizeazã de regulã
expoziþii pereche în strânsã corelaþie tematicã. De data aceasta,
muzeografii pinacotecii s-au oprit
la o undã de ºoc a artei secolului
al XX-lea, un corp gãzduind expoziþia „Art-Nouveau, revoluþie
decorativã”, iar celãlalt corp o expoziþie amplã dedicatã unei artiste care s-a înscris în tumultosul
curent: Tamara de Lempicka.
Supranumitã „regina Artei
Deco”, pictoriþa are, în jurul biografiei ºi artei ei, o aurã de mister.
Nu se ºtie precis când s-a nãscut. Ea susþinea cã în 1902, dar
sora ei mai micã avea un certificat de naºtere din 1899. Nici locul naºterii nu este cunoscut,
Sankt-Petersburg, Moscova sau
Varºovia? Pânã la urmã este acceptat ultimul loc ºi anul 1898.
Aceastã femeie de o distincþie
imperialã a cucerit prin arta sa,
dar ºi prin eleganþa. Înaltã, frumoasã, extrem de cochetã, ºtiind
sã se poarte în societate, polishatã ºi cultivatã, a cucerit în egalã
mãsurã atât bãrbaþii, cât ºi femeile în sensul cel mai direct al cuvântului. Femeie mondenã ºi
pentru cã teatralitatea nu-i displãcea dovedea în multe cazuri
superficialitate.
Într-o epocã a marilor descoperiri ºi a unor mari figuri care
polarizau atenþia (Albert Einstein,
Charles Lindberg sau Sigmund
Freud), miºcare de emancipare a
femeii se face din ce în ce mai mult
simþitã. Lempicka ia poziþie în
acest sens ºi alãturi de Louise
Brooks ºi Josephine Baker va fi
una dintre figurile centrale ale
acestei dispute. Prin modul de
comportare, ca ºi prin arta pe care
o fãcea, în care dominã senzualitatea ºi erotismul, prin orietarea
sa sexualã ºi transgresiunea pe
care o practica, artista va fi plasatã mereu în centrul atenþiei. În
epocã, primul film cu lesbiene
este „Lulu”, apoi Marlene Dietrich apare în „Marocco” ºi Greta
Garbo în „Regina Cristina”.
În preajma Tamarei este Bella
Raphaella. Artista promoveazã o
tunsoare apropiatã de cea bãrbãteascã, aºa-numita „a la garçon”,
urmãrind sã exprime o androgenizare psiho-somaticã a femeii,
aceea femeie bãrbãtoasã, într-un
alt mod decât acela în care cerea
Tipãtescu Zoiei Trahanache în O
scrisoare pierdutã a lui Caragiale: „Zoe, Zoe, fii bãrbatã!”. Tamara va fi cãsãtoritã în douã rânduri ºi va avea o fatã, dar viaþa
merge înainte...
Sã vedem cum a început din
punct de vedere artistic aceastã
adevãratã pionierã a „star system”-ului hollywoodian. Dupã o
copilãrie petrecutã la Varºovia,
Sankt-Petersburg, Karlsbad,
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Mariebad ºi Monte Carlo, unde
începe sã picteze în acuarelã, pe
pietre plate, se reîntoarce în capitala imperiului rus unde ia lecþii
de picturã ºi se mãritã în 1916 cu
tânãrul avocat Tadeusz Lempicki.
La întoarcerea din voiajul lunii de
miere deja avea o aventurã cu un
diplomat siamez. În 1918, dupã
celebra cotiturã a Marii Revoluþii, Tadeusz este descoperit de
poliþia secretã bolºevicã (CEKA),
drept informator al poliþiei secrete þariste ºi este arestat. Tamara
va face uz de relaþia sa intimã cu
consulul Suediei ºi va ajunge la
Copenhaga unde se va întâlni ºi
cu soþul ei care va fi eliberat în
numai ºase sãptãmâni. Dupã o
altã aventurã cu diplomatul siamez ajunge la Londra ºi apoi la
Paris unde, la insistenþele surorii
sale Adriana, arhitectã, va urma
cursurile Academiei La Grande
Chaumière, luând lecþii de la
Maurice Denis ºi André Lhote,
expunând chiar în 1922 la Salonul de Toamnã. Puþin mai târziu,
începe o trainicã legãturã intimã
Ira Perrot.
În 1925, dorind sã studieze clasicii, cãlãtoreºte împreunã cu
mama ºi fiica ei la Milano unde ia
contact cu un conte propietar al
galeriei ce are nume cât se poate
de romantic, „Atelierul poesiei”,
unde va expune treizeci de lucrãri.
Urmeazã legãturi amoroase cu
doi marchizi, ultimul fiind Sommi
Picenardi, un fascist notoriu.
Apoi îl întâlneºte pe Gabrielle
D’Annunzzio, de asemenea un
personaj orientat spre extrema
dreaptã, cunoscut pentru aventurile lui galante. Între ea ºi Poetul-Soldat, cel care, în cadrul unui
raid aerian, în 1916, într-o aterizare forþatã, va fi împuºcat în ochiul
stâng, pierzând globul ocular respectiv, se va declanºa o vulcanicã relaþie de amor. Între bardul sexagenar ºi tânãra, frumoasa ºi talentata pictoriþã va exista o bo-

gatã corespondenþã – scrisori, telegrame, bileþele de amor – dintr-o parte ºi dintr-alta. Omul care
scria ºi câte trei epistole pe zi lui
Benito Mussolini, îi scria cu aceeaºi frecvenþã ºi iubitei. Perioada Vittoriale, care se deruleazã în
douã secvenþe majore, rãmâne
marcatã prin aceste mãrturii scrise. Tot în acelaºi timp, prima copertã a prestigioasei reviste berlineze „Die Damme” este semnatã de Lempicka. Un succes de
marcã într-o perioadã de mari frãmântãri sociale ºi politico-militare. În 1977, apare în Italia un volum memorialistic al fostei menajere a lui Mussolini, care evocã
sejurul de la Vittoriale, fapt care o
scandalizeazã la culme pe Lempicka considerând cã cele relatate
aduc un prejudiciu persoanei sale.
În 1928, divorþeazã de Tadeusz, pe care pubera Tamara l-a
cunoscut cu 17 ani înainte, la un
bal, la care acesta venise costumat în þãran polonez care þine în
lesã o gâscã asemeni eroului popular „Mateiaº gâscarul”. Noul
soþ este baronul, mare colecþionar de tablori, Kuffner. La Paris,
emigranþii ruºi formau adevãrate
„insule ruseºti”, ca ºi în Germania, de altfel, la Baden-Baden sau
Wiesbaden . Erau emigranþi din
cele mai sus-puse familii, fugite
ca urmare a prãbuºirii þarismului.
Pictoriþa era o figurã importantã
a acestor cercuri în care are relaþii intime cu prinþul Iusupov, implicat în asasinarea lui Rasputin,
cu Ducele Gabriel Constantinovici Romanov, cu prinþul georgian
Eristov, cu scriitorul Pavel Barchan, autor a douã excelente fotografii ale pictoriþei.
Urmeazã un episod trist berlinez, în care este arestatã pentru
nerespectarea legilor de tranzitare a strãinilor, apoi participã la
Paris la „Expoziþia femeilor artiste ale Europei”. De fapt, se integreazã cu o rapiditate extraordi-
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narã în noile forme media, în lumea sofisticatã a modei, colaborând la „Femina”, „L’illustration
de Mode”, „L’Officiel de Couture et de Mode de Paris”, unde va
fi prezentã pe pagini întregi, asemenea marilor persoane „en vogue”. Lumea în alb ºi negru a fotografiei lui Kertesz, Berenice
Abatt, Tina Modatt, Dora Maar,
Albin-Guillot o focalizeazã. Este
întruchiparea unei zeiþe moderne,
care fumeazã cu port-þigarete
lungi, într-o lume a publicaþiilor
ºi a curselor de automobile decapotabile sau a damelor intrate în
afaceri, capabile de multe ori sã
acþioneze fãrã nici un fel de scrupule, „conform principiului scopul scuzã mijloacele”.
Apoi vine rãzboiul, cu valul de
nenorociri. Cu puþin timp înainte, Kuffner îºi mutã familia în
America, apoi revine la Paris, iar
în 1978 se mutã în Mexic unde
mai trãieºte doi ani, lãsând scris
cã dupã dispariþie cenuºa sã îi fie
aruncatã pe muntele Popocatepetl. Am insistat asupra acestei
biografii care poate constitui un
adevãrat roman, dar nu putem
neglija opera care este de un nivel superior ºi pe care actuala
expoziþie o pune în valoare cu un
deosebit simþ estetic.
A început sã picteze tinere fete
din înalta societate, la care ea visa
ºi din care nu fãcea parte, dar în
care, ulterior, datoritã excepþionalei sale puteri de adaptare ºi mediatizare, se va contopi. Îºi însuºeºte crezul maestrului sãu Maurice Denis, conform cãruia „pictura trebuie sã fie decorativã”. De
la celãlalt maestru, Lhote, pe care
îl socotea esenþial pentru desãvârºirea ei ca artist, va moºteni
respectul pentru compoziþie ºi a
repartiþiei virtuoase a liniilor, volumelor ºi al distribuirii culorii pe
pânzã, grija permanentã de a crea
un tablou, care, de la bun început, sã capteze privirea.
Expoziþia dezvoltã trei teme
majore, ilustrate prin lucrãri reprezentative: portretul, corpul uman
ºi natura staticã. Puterea de pãtrundere a individului este impresionantã în toate portretele, fie
cã sunt ale unui copil, fie ale unui
om din înalta societate, în cazul
contelui Eristov. În ceea ce priveºte nudurile feminine, ele sunt
tratate într-o manierã cinematograficã amintind de peliculele
hollywoodiene în
care proporþiile ºi
atitudinile umane
sunt de o mare naturaleþe. Spre deosebire de primele
douã teme din
producþia plasticã
a artistei, naturile
statice apar încã
de la prima încercare din 1920
(Hortensia cu lãmâi), pânã la compoziþiile din 1940,
conferind pânzelor sale un adevãrat mister, chiar ºi
în cazul lucrurilor
celor mai banale.
Florile capãtã o
anumitã conotaþie,

aºa cum ºi o serie de fotografifemei au facut-o ºi în special accentueazã culoarea albã, care
degajã o notã de sexualitate. În
prelungirea expoziþiei Tamarei
Lempicka, lucrãrile expuse pe simeze argumenteazã ºtiinþific ºi
dialectic, concentrând în mod
organic impresia lãsatã de curentul Art Nouveau, de început de
secol XX.
Asistãm la o mare desfãtare
artisticã în faþa vitrinelor cu vase
Gallé sau Daume, a mobilelor fãcute de acelaºi Émile Gallé, ca ºi a
pieselor sale din ceramicã. Pe simeze, afiºe ale marilor maeºtri ai
curentului, în care Alfonse
Mucha este excelent reprezentat.
ªi o mare surprizã! În vecinãtatea
cehului, un afiº Michel Simonidy
(1872-1933), un român despre care
se scrie extrem de puþin, de aceea
aº vrea sã amintesc în cãteva rânduri unele repere biografice ale
artistului.
Nãscut la Bucureºti, Menelas
– ulterior Michel Simonidy – va
fi elevul lui Theodor Aman, apoi
studiazã la Paris, fiind al ºaptelea
român care va fi admis la ªcoala
Naþionalã ºi Specialã de Arte Frumoase (al ºaselea, cronologic,
fusese Pallady). În 1900, Simonidy va realiza o serie de ºase afiºe
pentru ziarul „Le Figaro” ºi un afiº
pentru ziarul „Le Provençal”. În
acelaºi timp, va face o serie de
desene cu mari actori francezi, în
frunte cu Sarah Bernhard, actriþa
Réjane, dansatoarea Isadora
Duncan, aflatã în cercul lui Brâncuºi, pe care l-a cunoscut de altfel ºi pictorul. Bun portretist, a
realizat lucrãri valoroase în domeniu: diplomatul ºi poetul Charles-Adolphe Cantacuzine, pictorul Loius-Marie Desirè Lucas,
Take Ionescu, Regele Carol I ºi
regina Elisabeta. Preocupãrile de
Art Nouveau vor fi exprimate ºi
în picturile murale de la Palatul
CEC, de pe Calea Victoriei, unde
a realizat fresce, atât în Sala de
Consiliu, cât ºi în Holul Central.
Pentru mine, a fost un moment
de mare satisfacþie întâlnirea cu
opera unui conaþional, care este
pus pe simeze într-o companie
mai mult decât onorantã, dar o
umbrã de tristeþe a învãluit entuziasmul la gândul cã noi nu îi cinstim memoria ºi cã nu realizãm un
lucru: faptul cã suntem mult mai
bogaþi decât credem!

Michel Simonidy - Confidenþe

