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APARE SUB EGIDA UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

MIªCAREA IDEILOR.
Folclorul în ºcoalã
Semneazã:
l Ioana Repciuc
l Teodora Olaru
l Adina Hulubaº
l Astrid Cambose

Poetul, criticul ºi istoricul
literar, editorul George
Vulturescu intrã decis în

sfera studiilor eminesciene cu vo-
lumul „Complexul Ghilgameº”
– Eseu despre motivul prafului
în opera lui M. Eminescu. Titlu
incitant prin obiectul supus in-
vestigaþiei critice, dar, în egalã
mãsurã, ºi prin ideea de „com-
plex”. Autorul þine sã precizeze,
de la bun început, cã termenul are
altã accepþie decât cea consacra-
tã prin lucrãrile de notorietate ale
lui G. Bachelard, unde accentul
este pus pe dimensiunea psiha-
naliticã. Pentru Vulturescu, Ghil-
gameº, primul erou tragic strãful-
gerat de gândul efemeritãþii omu-
lui, este o matrice arhetipalã, iar
„praful” o hieroglifã a istoriei.

Într-un câmp comparatistic re-
velator, (epopeile antice, poezia
vechii Elade, romanticii), se invo-
cã Ecclesiastul în care, prin me-
sagerul lui Dumnezeu, sunt trans-
mise adevãruri inexorabile, omul
fiind surprins „pe mai multe trepte
de devenire: lutul – þãrâna – pul-
berea – praful”. Evident, praful
simbolizeazã „sfârºitul, nimicul”.
Omul eminescian va strãbate, în-
tre lutul alcãtuirii ºi pulberea fini-
tudinii, o „aventurã a formelor”,
pentru cã, demonstreazã exegetul,
praful nu este „ceea ce este”, ci
„ceea ce devine”.

Poetica pulberii va fi decelatã
în funcþie de un „plan”, alcãtuit
din „forme specifice” ºi „un timp
distinct”. Trebuie sã spunem cã
G. Vulturescu nu se limiteazã la
înregistrarea temei pe baza unui
criteriu al recurenþei imaginilor
izomorfe, fapt ce ar conduce la o
cercetare de suprafaþã a operei
eminesciene, ci analiza „comple-
xualã” a acesteia se realizeazã prin
reþeaua specificã de figuri (moti-
ve) semnificante (v. Cap. al
III-lea). Perspectiva abordatã în
lectura imaginarului eminescian
îi permite sã distingã relaþii coe-
rente, uºor de rezumat într-un
model pe care chiar autorul îl de-

seneazã: stânca (piatra, muntele)
– timp imemorial/mitic; piramida
(mausoleu, domã) – timp istoric;
zidul (cetate, palat, castel) – timp
istoric; ruina (nisipul, cenuºa,
muºuroiul, þãrâna) – timp istoric;
praful (pulberea, pleava, colbul)
– timp etern.

Peisajul, fie ºi unul al disolu-
þiei, va fi locuit de personaje au-
rorale, regi iniþiaþi, duci, actanþi
precum magul , cu variantele „zã-
hastrului” ºi „cãlugãrului”, având
dublã intrare, „spre mundan ºi
extramundan”, corespuzãtor mo-
dului eminescian de a vedea lu-
mea: „pare cã tot timpul Emines-
cu foloseºte o dublã privire: una
îndreptatã spre cosmos ºi una
cãtre individ”.

Eseistul, atent la nuanþe, sesi-
zeazã existenþa unor planuri dis-
juncte: frenezia dãrâmãrii vs. ela-
nul zidirii, ori, altã datã,un traseu
al circularitãþii, marcat de reveni-
rea la forma primordialã, aºa cum
vitupereazã Iezechiel („Voi sfãrâ-
ma zidurile Tirului... voi mãtura
praful din el ºi-l voi face stâncã
goalã”).

George Vulturescu, poetul du-
blat de interpretul cu abilitãþi ana-
litice ºi intuiþie speculativã, intrã
în rezonanþã perfectã cu univer-
sul eminescian ºi, demn de remar-
cat, se miºcã dezinvolt într-un ori-
zont epistemic de stringentã ac-
tualitate. Riguros ºi sistematic,
autorul eseului despre praf confi-
gureazã o „cronicã funerarã a «zi-
dirilor antice»” ºi compune un
recviem pe tema „zeii sunt morþi”.
Apetenþa sa pentru investigarea
tematologicã a operei eminescie-
ne se confirmã ºi prin cele douã
eseuri din „Adenda”, reverenþã
adusã memoriei reputatului emi-
nescolog Ioana Em. Petrescu.

„Vulturescu ºterge colbul de
pe pagine bãtrâne” pentru a pro-
iecta, în conºtiinþa contempora-
nilor, eternitatea a ceea ce Basa-
rab Nicolescu înþelege prin „vi-
dul cuantic”, adicã bogãþia ine-
puizabilã a Nimicului.

Eminescu ºi
„complexul lui
Ghilgameº”
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Joi, 14 ianuarie 2016, a plecat intem-
pestiv dintre noi, Sorina Virgina
Sorescu, intelectual autentic, cu

vocaþia cunoaºterii ºi a responsabilitãþii
sociale cum rar întâlnim astãzi, exigent ºi
generos deopotrivã, dedicatã profesiei sale
în care se regãseau îngemãnate virtuþile spi-
ritului academic: rigoarea cercetãrii ºtiinþi-
fice ºi nevoia împãrtãºirii rezultatelor sale.
Lector universitar doctor la Facultatea de
Litere a Universitãþii din Craiova, a cãrei
absolventã a ºi fost, ea ºi-a dãruit existenþa
studiului pasionat în domeniul istoriei lite-
raturii române ºi al teoriei literare, ca ºi des-
coperirii ºi îndrumãrii, cu o empatie fãrã egal,
a tinerilor cu aptitudini pentru cercetare ºi
creaþie (peste 50 de premii ºi menþiuni la
colocviile naþionale studenþeºti).

Sorina Sorescu rãmâne în acelaºi timp
un „mozaicar” fondator, prezenþa ei semni-
ficativã impunându-se atenþiei publicului
elevat al Mozaicului încã din primele nu-
mere, iar în ultimii ani, când îndatoririle di-
dactice ºi de cercetare nu i-au mai permis
susþinerea unei rubrici permanente, ea a
rãmas fidelã proiectului sãu de început, alã-
turi de ceilalþi „mozaicari” veterani, ca mem-
brã în colegiul de redacþie al revistei ºi, nu
în ultimul rând, printr-o nouã promoþie de
tineri pe care i-a descoperit, i-a format în
concursurile naþionale studenþeºti cele mai
prestigioase ºi i-a promovat în activitatea
publicisticã ºi redacþionalã. Trebuie sã
amintim însã ºi prezenþa ei, totdeauna inci-
tantã prin asumarea unor puncte de vede-
re personale, provocând la noi abordãri, ºi
în alte prestigioase publicaþii literare ºi cul-
turale din þarã: România literarã, Ramuri,
Cultura, Altitudini,Verso, Dilema º.a.
Acestei contribuþii substanþiale – la un fe-
nomen cultural aºezat de Adrian Marino
sub zodia „neopaºoptismului”, de descen-
tralizare a culturii, de „policentrism”, ºi în
acelaºi timp de democratizare, prin încura-
jarea culturii „particulare” ca alternativã a
libertãþii de creaþie la cultura „oficialã”, con-
servatoare ºi birocraticã, susþinutã de stat
– trebuie sã-i adãugãm intervenþiile tot-
deauna inovatore din cadrul Colocviilor na-
þionale anuale Mozaicul.

Chiar pentru cei care o cunosc, prodi-
gioasa ei activitate de cercetare ºtiinþificã
universitarã – materializatã în zeci de pre-
zenþe la sesiuni de comunicãri, simpozioa-
ne, studii publicate în reviste de specialita-
te ºi anuare universitare, proiecte de cerce-
tare sau coordonarea unor volume colecti-
ve de studii ºi comunicãri – dã dimensiu-
nea impresionantã a unei personalitãþi ajun-
se la maturitatea profesionalã, cu perspec-
tive remarcabile de evoluþie viitoare.

Se cuvine sã spun acum cã, dincolo de
activitatea publicã, Sorina Sorescu a do-
vedit un sentiment al rãspunderii pentru
cuvântul scris ºi tipãrit exemplar, mergând
cu exigenþa de sine pânã la ignorarea celor
mai elementare interese personale. Într-o
vreme a doctoratelor formale, obþinute pe
bandã rulantã în condiþii de compromis
duse pânã la infracþionalitate, sacrificân-
du-ºi promovarea profesionalã din consi-
derente de eticã, atunci când nimic nu îi
impunea asta, ea nu a acceptat compromi-
sul, nici cu alþii, nici cu sine însãºi. Din acest
punct de vedere, vãd, fãrã echivoc, în Sori-
na Sorescu un model de spirit academic
dezirabil pentru afirmarea culturii naþionale
ca fundament identitar al poporului român.

Sorina Sorescu
Ca membru preþuit ºi respectat al gru-

pãrii literare ºi culturale formate în anii ’90
în jurul Editurii Aius ºi al revistei Mozai-
cul, nimic nu ar fi împiedicat publicarea
unui numãr mai mare de cãrþi. Dar cu scru-
pulozitatea caracteristicã adevãratului cre-
ator, care pune mai presus de orice creaþia
în sine, Sorina Sorescu lasã moºtenire cul-
turii naþionale doar trei cãrþi. Douã studii
monografice: Jurnalistul fãrã jurnal, Jo-
curile semnãturii (Craiova, Aius, 1999) ºi
Romanele lui Augustin Buzura. O lectu-
rã metacriticã (Craiova, Aius, 2014), alã-
turi de o lucrare de sintezã: Metacritice.
Critica de tranziþie (Craiova, Ed. Aius,
2008). Acestora le adaug ediþia criticã a
Introducerii în critica literarã a lui Adri-
an Marino (Craiova, Ed. Aius, 2007), pre-
figurând o colecþie Krinein destinatã lu-
crãrilor fundamental româneºti din dome-
niul teoriei literare. Contrariind spiritual
convenþional instalat dupã 1989 în cultu-
ra românã, destinat sã prezerve ierarhiile
anterioare sau sã impunã altele dupã cri-
terii extraestetice, conjuncturale ºi de grup,
aceste lucrãri îºi vor gãsi cu siguranþã o
dreaptã preþuire pe mãsurã ce cultura noas-
trã, eliberatã de canoanele gândirii biro-
cratice, se va emancipa intrând în competi-
þia internaþionalã liberã a ideilor novatoare.

Portretul Sorinei Sorescu nu poate fi
deplin conturat fãrã devotamentul inega-
labil ºi competenþa cu care s-a dedicate
reeditãrii ºi valorificãrii operei marelui sãu
înaintaº, Marin Sorescu. Reeditãrile ºi
ediþiile critice apãrute la Editura Art – fã-
când parte dintr-un mare proiect integra-
tor, prefeþele ºi postfeþele semnate la aces-
tea, stau mãrturie devotamentului exem-
plar faþã de cel care a încurajat-o ºi a în-
drumat-o pe drumul destinului sãu. Ele nu
pot fi despãrþite de cele trei ediþii ale Co-
locviului Internaþional de Exegeze ºi Tra-
ductologie „Marin Sorescu”, care au de-
butat exemplar în 2007, ilustrând capaci-
tatea Craiovei academice de a se înscrie în
marile circuite culturale internaþionale de
astãzi. Deplâng, în deplinã solidaritate cu
Sorina Sorescu, scoaterea din programul
Zilelor Craiovei, în 2015, a manifestãrilor
dedicate lui Marin Sorescu, ilustrându-se
ºi pe aceastã cale valoarea unei viziuni de
mare anvergurã.

Prin plecarea dintre noi a Sorinei So-
rescu, Craiova pierde o personalitate cul-
turalã autenticã. La fel ºi cultura românã
actualã. Universitatea din Craiova, Facul-
tatea de Litere pierd un spirit academic de
esenþa cea mai purã. Editura Aius ºi revis-
ta Mozaicul pierd o colegã ºi o prietenã
delicatã ºi discretã, curajoasã ºi tenace
cum sunt puþini printre noi. Confruntarea
dramaticã cu suferinþa fizicã ºi moralã,
pãstrate în limitele unei decenþe neverosi-
mile, reveleazã o umanitate superioarã.

Dincolo de emoþia copleºitoare a des-
pãrþirii, rãmâne o datorie: recuperarea ºi
valorificare operei lãsate în cãrþi ºi diverse
publicaþii, ca ºi a modelului de onestitate
ºi demnitate academicã. E o misiune difi-
cilã, pentru cã accesul în aceste zone înal-
te de spiritualitate nu este la îndemâna
oricui. Dar Craiova poate demonstra cã îºi
meritã, totuºi, fiii ºi fiicele sale de elitã.

În Raiul de cãrþi unde vei poposi, sã nu
ne uiþi, prietenã dragã!
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Se vorbeºte adesea de
spre existenþa unui com-
plex de inferioritate sau

de minorat sãpat adânc în con-
ºtiinþa româneascã. Unul dintre
motivele acestei situaþii este men-
talitatea oii mioritice sau a celei
care îºi urmeazã turma fãrã prea
multã conºtiinþã de sine. Sursa
blamatã pentru aceastã stare de
fapt este folclorul naþional, care
ne-a fãcut pãrtaºi fãrã voie, prin
intermediul experienþei noastre
ºcolare, la exaltarea meritelor ºi a
nãravurilor oii naþionale. Mai mult
decât atât, e „folclor” tot ceea ce
nu aparþine cunoaºterii raþiona-
le, tot ce e zvon nefondat, instinct
paseist, atitudine umilitoare.

La o privire generalã asupra
modului în care cultura popularã
pãtrunde în discursul public, se
constatã o serioasã lipsã de con-
vergenþã între acþiuni publice de
promovare a unor idei sau produ-
se folclorice (când acestea devin
eficiente din punct de vedere eco-
nomic sau politic) ºi altele de le-
pãdare grãbitã de anacronisme ºi
idilism anost, mai precis între a te
bate cu pumnul în piept cã eºti
neaoº ºi a-þi turna cenuºã în cap
cã nu eºti occidental.

Pe lista scurtã a domeniilor de
cunoaºtere pentru care declara-
rea expertizei nu face necesarã o
instrucþie specialã, ci e de ajuns
convieþuirea îndelungatã cu fe-
nomenul în discuþie (chiar dacã
inerent superficialã ºi parþialã), –
pe care troneazã fotbalul ºi poli-
tica, se adaugã ºi folclorul.
Aceastã prejudecatã a fost pro-
babil încurajatã de complicata is-
torie a influenþelor sãmãnãtoris-
te, paºoptiste ºi naþionalist-so-
cialiste asupra diverselor instru-
mente culturale susceptibile de a
sprijini interesele de moment ale
unui regim sau altul. Din pãcate,
aceastã deprindere hrãnitã prea
mult din colportarea unor preju-
decãþi ºi idei doar pe jumãtate
înþelese de opinia publicã a con-
dus la crearea unui automatism
mental care ne face sã asociem
„folclorul” cu muzica de petrece-
re promovatã de cãtre aºa-ziºii
„interpreþi de folclor”, eventual
cu câteva imagini agro-turistice

nnnnn IOANA REPCIUC

a redeveni ceea
ce suntem. folclorul
în educaþia ºcolarã

ºi cu specialitãþi gastronomice.
Studierea folclorului nu echi-

valeazã cu introducerea în mintea
elevilor a unui nou cumul de teo-
rii, referate, idei primite de-a gata,
ci înseamnã a-i ajuta sã constru-
iascã ei înºiºi, din informaþiile pe
care le acumuleazã din jurul lor,
care existã deja în identitatea lor
pe cale de fundamentare, semnifi-
caþii, opinii. Ajungem astfel la fai-
moasa teorie a educaþiei prin ex-
perienþã propusã de John Dewey.
Copiii din mediul rural nu ar trebui
sã vinã la ºcoalã cu sentimentul
cã, pentru a se integra în educaþia
formalã, le sunt necesari paºi pre-
mergãtori de epurare a bagajului
de obiºnuinþe primitive cu care au
venit de acasã. O astfel de strate-
gie ar produce o rupturã nedoritã,
un blocaj psihologic, ºi i-ar înde-
pãrta pentru totdeauna de la co-
laborarea eficientã cu catedra. Din
contrã, ei ar trebui trataþi ca parti-
cipanþi activi ºi preþioºi la confi-
gurarea în dialog a identitãþii ge-
neraþiei lor.

Nu de matematici complicate
au nevoie elevii de la începutul
ciclului ºcolar, ci de a înþelege
mediul înconjurãtor, de a desco-
peri identitatea bunicilor, strãbu-
nicilor lor, de a cunoaºte prin in-
termediul simþurilor, de a-ºi îmbo-
gãþi imaginarul simbolic. Citit aºa
cum trebuie, folclorul propune
modele atemporale de moralitate
ºi comportament social, mult mai
potrivite decât cele oferite de
media ºi cultura de masã. Naraþi-
unile populare nu descriu o lume
perfectã, imposibilã, ruptã de re-
alitate, aºa cum s-ar crede, ci ele
desfãºoarã în faþa elevilor toatã
gama de sentimente ºi experien-
þe umane, de la pasiunea extremã
la ura înverºunatã, oferind în ace-
laºi timp soluþiile pentru depãºi-
rea momentelor de crizã indivi-
dualã sau socialã.

Blazonul uitat al apartenenþei
noastre la o societate înfrumuse-
þatã cu poveºti ºi sãrbãtori, sub-
estimat sau supraestimat, în func-
þie de vremuri, poate fi însã repus
în strãlucire. Un lucru important
de cunoscut este cã revenirea la
folclor presupune, în mod para-
doxal, sincronicitatea cu lumea

occidentalã, cea din care ne extra-
gem de multe ori exemplele poziti-
ve, lume care ºi-a pus la contribu-
þie de timpuriu întreaga zestre de
tradiþii, reanimând domeniul ºi
deschizându-l spre teme noi, di-
namice. Americanii nu aveau cum
sã viseze mãcar la valorificarea în
educaþie a unui vechi patrimoniu
folcloric naþional, aºa cã au pro-
cedat strategic numind „folclor”
studierea obiceiurilor ºi a valori-
lor asumate de diverse grupuri
socio-profesionale ori s-au con-
centrat pe tradiþiile grupurilor de
colonizatori europeni sau de mi-
noritãþi etnice.

Spre deosebire de cazul spe-
cial al „folclorului” american, na-
þiunile cu o istorie consistentã
nu-ºi autoanihileazã patrimoniul
cultural pe considerentul moder-
nitãþii cu orice preþ, ci ºi le repun
inteligent în funcþiune, folosin-
du-le ca instrumente de educaþie
interculturalã, de promovare a
incluziunii sociale, de învãþare a
istoriei locale, sau pur ºi simplu
din motivul aparent frivol de a
face educaþia mai interactivã, mai
vioaie, mai pe placul elevilor. Îºi
ajutã astfel membrii tineri ai co-
munitãþii sã evite cãderea în teo-
rie, în conþinuturi stereotipe fãrã
legãturã cu existenþa realã, sã-ºi
conºtientizeze identitatea cultu-
ralã, sã înveþe din autocunoaºte-
re ºi din contactul nemijlocit cu
familia ºi mediul social. În cadrul
multiplelor organizaþii educative
occidentale care au drept scop
încurajarea predãrii temelor folc-
lorice s-au gãsit moduri eficiente
ºi captivante de transformare a
faptului de viaþã, a aparentului
anodin în resursã a extraordina-
rului. Astãzi, asumarea identitãþii
folclorice nu mai trebuie sã fie
privitã ca un act de legitimare
geopoliticã sau de autoglorifica-
re searbãdã, ci o trãire fireascã în
partea pozitivã, naturalã a date-
lor esenþiale, sociale ºi culturale
ale poporului nostru, oricât de
pedant patriotic ar suna aceastã
formulã.

Dacã e „doar
folclor”… e de bine,

dar sã fie
În sprijinul acestor idei, în ca-

drul Departamentului de Etnolo-
gie al Institutului de Filologie
Românã „A. Philippide”, Acade-
mia Românã – Filiala Iaºi, s-a or-
ganizat în luna iunie 2015 o mani-
festare dedicatã dialogului între
mediul academic, în care folclo-
rul este arhivat ºi studiat în ter-
meni de specialitate, ºi cei care-l
pot transmite elevilor. S-a mizat
pe ruperea barierelor atât de în-
rãdãcinate între forul academic
înãlþat frecvent deasupra intere-
selor publice ºi nivelul cel mai
important la care se realizeazã
transmiterea cunoºtinþelor ºi ad-
optarea valorilor practice. Cerce-
tãtorii, educatorii, profesorii din
învãþãmântul preuniversitar ºi
universitar, muzeografii ºi meºte-

rii populari s-au pus de acord în
privinþa necesitãþii dialogului atât
între ei, cât ºi îndreptat mai de-
parte, spre cei care pot decide în
mediul didactic naþional. Aceste
puncte comune au fost transfor-
mate într-un memoriu adresat
Ministerului Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, în care se inclu-
deau propuneri precum:

– redresarea modului învechit
în care sunt/au fost prezentate
conþinuturile de folclor în manua-
lele ºcolare aprobate de Minis-
ter; acestea suferã de prea multe
cliºee ºi formulãri encomiaste,
ceea ce face discursul total nea-
decvat realitãþii funcþionale a cul-
turii populare româneºti;

 – în proiectarea conþinuturi-
lor sã se asigure o coerenþã între
textele recomandate ºi informa-
þia etnograficã, fapt ce ar contri-
bui substanþial la explicarea ni-
velului de profunzime a textelor
ºi a legãturii lor organice cu ima-
ginarul popular ºi specificul civi-
lizaþiei tradiþionale autohtone;

 – încurajarea creativitãþii ºco-
larilor prin coroborarea conþinu-
turilor folclorice cu elemente de
culturã materialã ºi cu industriile
creative autohtone;

 – corelarea atentã a documen-
telor curriculare cu cerinþele ºi
subiectele din procesul de eva-
luare prin examenele de absolvi-
re a ciclurilor de studiu;

 – pregãtirea ºcolarilor pentru
conºtientizarea cu exemple a
identitãþii lor culturale, în sensul
competenþelor sociale ºi civice,
asumarea acesteia în contactele
interculturale europene pe care
le vor stabili în viaþã, oferirea unor
instrumente concrete, autentice,
fireºti de exprimare a profilului lor
cultural pentru evitarea discrimi-
nãrii, a alunecãrii în cliºee naþio-
naliste ºi intoleranþã interetnicã;

 – folosirea posibilitãþii de
tranziþie organicã de la învãþarea
curricularã a folclorului la activi-
tãþi extracurriculare din domeniu-
lui meºteºugurilor populare
adaptate la nivelul de îndemâna-
re a vârstei ºcolare;

 – înzestrarea tinerilor cu simþ
critic pentru detectarea autenti-
cului ºi a valorilor româneºti

atunci când intrã în contact cu
piaþa produselor culturale;

 – valorificarea naturii interdis-
ciplinare a studiului culturii po-
pulare, care poate fi analizatã în
confluenþa cu alte discipline, cum
ar fi: istoria, geografia umanã,
ºtiinþele sociale.

Distanþa dintre
idealurile educaþiei ºi

realitatea elevilor
Dupã aproape patru luni,

Ministerul Educaþiei ne-a trimis
un rãspuns oficial la iniþiativa
noastrã. Din pãcate, textul primit
demonstreazã iarãºi cantonarea
diriguitorilor sistemului educa-
þional românesc în idealuri teo-
retice îndepãrtate de realitate ºi
pe care elevii nu ºi le pot asuma
în mod autentic. Pe scurt, ni se
rãspunde cã propunerile noastre
sunt anticipate în exemplarele ºi
de neschimbat planuri-cadru ºi
documente curriculare. De exem-
plu, la românã elevii deja învaþã
„despre teatrul popular ºi sincre-
tismul creaþiilor populare”, iar la
culturã civicã, elevii au ºansa sã
„lectureze/ audieze unele texte li-
terare, istorice, care evocã mani-
festãri ale dragostei faþã de þarã”.

Mai mult, una dintre nemulþu-
mirile noastre cu privire la modul
în care este tratat folclorul în în-
vãþãmântul preuniversitar, ºi anu-
me faptul cã olimpiada naþionalã
de limba ºi literatura românã in-
clude o probã oralã dedicatã cu-
legerii tradiþiilor populare (în ab-
senþa oricãrui conþinut de acest
gen în cadrul programei ºcolare)
ne este prezentatã în rãspunsul
ministerului ca un avantaj. Ast-
fel, înþelegem cã folclorul este un
sector dedicat elevilor de perfor-
manþã sau celor puþini capabili sã
pãtrundã în „sincretismul creaþii-
lor populare” sau sensibili la
„complexitatea identitãþii perso-
nale”. Din contrã, credem cã ele-
mentele de culturã popularã pre-
date în ºcoalã sunt ºi trebuie sã
fie accesibile tuturor elevilor ºi
cã ele nu sunt chestiuni abstrac-
te ºi tratate filozofic, rezervate
iniþiaþilor ºi înzestraþilor.

folclorul în ºcoalã.
Dosar coordonat de Ioana Repciuc

Paul Tudor
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ºcolare sunt aºezate de
societate astãzi, mai

mult ca oricând, sub o lupã criti-
cã. Pãrinþii, dar ºi cei care nu au
copii, se implicã adeseori cu în-
focare în dispute publice despre
ce nu ar trebui sã se regãseascã
în paginile manualelor ºcolare ºi
ce ar fi mai adecvat sã afle viitorii
membri ai comunitãþii active.

Într-un asemenea context uºor
inflamabil, iniþiativa de a introdu-
ce informaþii de culturã tradiþio-
nalã încã de la clasa pregãtitoare
poate pãrea riscant. Lumea pen-
tru care se pregãtesc cei mici este
tehnologizatã, foarte pragmaticã
ºi pare a fi guvernatã exclusiv de
raþiune, nicidecum de principii
magice, superstiþioase. La ce bun
atunci sã le explici, de exemplu,
motivul pentru care trebuie sã
primim colindãtorii? Sau de ce
purtãm mãrþiºoare? Un rãspuns
la îndemânã ar fi nevoia de po-
veste. Aceastã metodã nu îºi pier-
de eficienþa nici mãcar în mediile
moderne, fiind un principiu arhi-
cunoscut al formãrii adulþilor.
Dacã privim lucrurile mai profund
descoperim cã povestea despre
semnificaþiile folclorice ale ele-
mentelor de culturã nu este ca
oricare alta, ci are o valoare iden-
titarã. Cultura tradiþionalã le spu-
ne copiilor de unde vin ºi cine
sunt, înainte ca aculturaþia pro-
dusã de mass-media sã aibã un
impact semnificativ.

 Atunci când nu trãiesc în me-
dii rurale, elevii trebuie sa fie aco-
modaþi de mici cu specificul naþi-
onal, pentru a-l percepe ºi a-l trãi
sub toate aspectele sale. Cu vre-
mea, cunoaºterea nemijlocitã ºi
indicaþiile avizate îi ajutã sã dis-
tingã autenticul de kitsch, dupã
cum am remarcat la clasele pe
care le-am îndrumat de-a lungul
anilor.

În calitate de profesor pentru
învãþãmântul primar, am încercat
sa antrenez atât elevii, cât ºi pã-
rinþii în descoperirea gesturilor ºi
sensurilor strãvechi, iar rezulta-
tele nu au întârziat sã aparã. Con-
trar aºteptãrilor generale, recep-
tivitatea copiilor ºi dragostea
pentru tot ceea ce þine de moºte-
nirea culturalã a folclorului româ-
nesc s-au manifestat pregnant.
Elevii s-au implicat cu însufleþire
în organizarea activitãþilor pe care
le-am derulat în ºcoalã, la nivel
de clasã.

Încãperea în care ne desfãºu-
rãm cursurile gãzduieºte un „colþ
popular”, cu exponate aduse de
ºcolari din familie, sprijiniþi fiind
de pãrinþi ºi bunici. Obiectele tra-
diþionale au fost aºezate pe un
lãicer þesut în satul ieºean Hiliþa
ºi sunt dintre cele mai diverse:

folclorul, pe înþelesul elevilor din ciclul primar
ºtergare, o mascã de Anul Nou,
linguri, strãchini, cãni din lut, un
fus ºi altele.

Pe mãsura ce numãrul obiec-
telor donate a crescut, ºi rândul
donatorilor s-a îngroºat. În acest
context, al interesului din ce în
ce mai ridicat pentru originile rus-
tice ale existenþei cotidiene, a
apãrut nevoia elevilor ºi a celor
ce intrau în contact cu expoziþia
etnograficã de a afla informaþii
despre provenienþa ºi utilitatea
obiectelor.

Frânturile de lecþii (capacita-
tea de concentrare a copiilor de
ºcoalã primarã nu permite dezvol-
tãri conceptuale prea ample) por-
nesc, aºadar, într-un mod inter-
activ, chiar de la artefactul oferit
de cãtre elevi. Astfel, obiectele
prind viaþã sub vraja poveºtii et-
nografice ºi au o influenþã mai
mare asupra mentalului decât ex-
ponatele muzeistice. Contactul zi
de zi cu elemente palpabile de
culturã tradiþionalã a creat o dis-
ponibilitate mai mare faþã de meº-
teºugurile populare, simbolistica
ornamentelor, faþã de literatura
popularã ºi de mentalitatea arhai-
cã în general.

Pauzele dintre ore sunt, cel mai
frecvent, momentul în care edu-
caþia tradiþionalã se construieºte
pas cu pas. În plus, la orele de
Muzica ºi miºcare ºi în timpul
lecþiilor de Arte vizuale ºi abili-
tãþi practice, realizãm împreunã
lucrãri cu temã folcloricã. Inspi-
raþia vine de la modele autentice,
de la consultanþi ºtiinþifici ori de
la invitaþi speciali precum meºte-
rii populari care confecþioneazã
mãºti, încondeiazã ouã etc.

Festivalurile de datini calen-
daristice ºi târgurile de meºteºu-
guri tradiþionale constituie, de
asemenea, prilejuri importante
pentru ca elevii sã intre în con-
tact direct cu practicile ºi credin-
þele populare active, sã le vadã ºi
sã le analizeze în contextul lor
social. Atunci când un elev orã-
ºean ajunge în mediul rural, im-
pactul psihologic poate compro-
mite perceperea elementelor de
culturã, ca urmare a unei atitu-
dini condescendente faþã de mij-
loacele materiale mai puþin avan-
sate. În ciuda riscului de a artifi-
cializa manifestãrile populare,
festivalurile ºi târgurile tradiþio-
nale atent supravegheate de or-
ganizatori au meritul de a „aduce
muntele la Mahomed”. Strategia
culturalã se foloseºte de atracti-
vitatea vizualã a alaiurilor, a ob-
iectelor tradiþionale oferite spre
vânzare ºi a meºterilor populari
pentru absorbi outsider-ii în in-
teriorul lumii tradiþionale. În ca-
zul târgurilor ºi taberelor de crea-
þie popularã elevii sunt antrenaþi
în procesul de confecþionare a
obiectelor populare, iar satisfac-
þia de a pleca acasã cu un ou în-
condeiat cu chiºiþa chiar de ei
este recompensa trudei lor.

Meºteri pe care i-am cunoscut
în cadrul unor asemenea eveni-
mente urbane au venit, în sãptã-
mâna „ªcoala altfel” la clasa pe
care o îndrum ºi fiecare elev a avut
ocazia de a deveni, fie ºi numai
pentru câteva minute, un artist
popular. Ulterior, efortul de
coordonare a motricitãþii i-a fãcut
pe ºcolari sã priveascã cu alþi ochi
fiecare obiect tradiþional lucrat de
mâini pricepute. Percepþia lor se
acutizeazã prin propria experienþã.
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Folclorul nu este o joacã, dar
la ciclul primar joaca duce la învã-
þãturã trainicã. Temelia comporta-
mentului social se pune în primii
ani de viaþã în colectivitate, iar
aºezarea principiilor etice tradiþi-
onale la baza acestei fundaþii nu
poate avea decât urmãri pozitive.
Ajunºi acasã, copiii solicitã con-
firmãri ale noþiunilor primite la
ºcoalã ºi informaþii suplimentare
de la pãrinþi ºi bunici, iar acest fapt
devine un liant între generaþii. Mai

sã renunþãm când creºtem, fiind-
cã masca pe care ne-o punem
peste cea pragmatic –urbanã
este de fapt identitatea cultura-
lã originarã.

nnnnn Teodora Olaru

Profesor învãþãmânt primar
Colegiul Tehnic de Electroni-

cã ºi Telecomunicaþii
„Gh. Mârzescu”, Iaºi

ocheanul întorsocheanul întors

Numãrul 11-12 (noeimbrie-decembrie) 2015 al
FAMILIEI se deschide cu editorialul Iar timpul
creºte... al lui Ioan Moldovan cu ocazia împlinirii
a 150 de ani de la apariþia revistei. Textul Avant la
lettre de Al. Cistelecan este un triptic dedicat
volumului de versuri Erotico-Apocaliptica al
Elenei Dulgheru, prozei biografice a lui Ionuþ
Caragea ºi liricii lui Sorin Cerin. Din eseul Margi-
nalii la exilul parizian: Licã Cracanera, „prie-
ten ºi protector al intelectualilor”de Alexandru
Seres, aflãm cã acest evreu de origine românã cu
nume exotic ajutase din punct de vedere finan-
ciar diverse personalitãþi care luaserã drumul exi-
lului precum Emil Cioran ºi Mircea Eliade. La ru-
brica de cronicã literarã regãsim un texte despre
volumele de versuri Lentila de contact al lui Va-
sile Dan, Daddy issues/ disecþia al Roxanei Co-
truº, California (pe Someº) al Ruxandrei Cese-
reanu, Memorialistica detenþiei postbelice ro-
mâneºti de Maria Hulbert, semnate de Viorel
Mureºan, Andreea Pop, Sonia Elvireanu, Liliana
Cozea. Mai putem citi poeme semnate de Eugen

Bunaru, Kocsis Francisko, Aurel ªtefanachi, Maria
Dinu etc.

Punctele de interes ale publicaþiei clujene ORA-
ªUL (nr. 34/2015) se aflã în articolul lui Marcel Mure-
ºeanu, alãturi de textul Anitei Zãrnescu Leguay, în
care prezintã O capitalã culturalã suprarealistã,
cât ºi în interviul oferit de pictorul Vasile Pop, reali-
zat de  Negoiþã Lãptoiu. De o excelenþã remarcabilã
este selecþia ºi prezentarea Clujului interbelic de
cãtre Vasile Lechinþan, dar ºi textul despre Filarmo-
nica Transilvania aflatã în ceas aniversar, poeziile
semnate de Marcel Mureºeanu ºi  Olimpiu Nuºfelea-
nu. În paginile acestui numãr este semnalatã prezen-
þa scrierii lui Titu Popescu despre Omul în totalita-
rism, dar ºi Fiºe muzicale ale prof.  univ. dr. Con-
stantin Rîpã sau contribuþia lui Iosif Viehmann de-
spre anii ’30 ºi fascinanta erã a swingului. Ultima
paginã a revistei vine cu un Calendar cultural ce ne
invitã la expoziþii ºi lansãri de cãrþi sau reviste pe
parcursul întregului an. (Eliza Voinea)

mult chiar, atunci când pãrinþii nu
au beneficiat de contactul cu cul-
tura tradiþionalã, ei devin discipo-
lii propriilor copii, ºi raportul rãs-
turnat al autoritãþii în familie cre-
eazã o atmosferã armonioasã,
prielnicã pentru creºterea stimei
de sine a celor mici.

Joaca de-a folclorul, poveºti-
le din bãtrâni ºi despre bãtrâni
au, aºadar, implicaþii dintre cele
mai serioase. ªi, în final, e o joa-
cã la care nu avem nici un motiv
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Cele mai frecvente tipuri
de reacþie în faþa cultu-
rii tradiþionale româ-

neºti pot fi aºezate într-un raport
de adversitate. Avem, pe de o
parte, discursuri entuziaste, cu
îndemnuri naþionaliste clocoti-
toare, dar goale de mesaj propriu-
zis. Specialiºti ai domeniului sau
doar amatori, interpreþi de muzi-
cã comercial-popularã, colecþio-
nari de obiecte tradiþionale ºi jur-
naliºti înflãcãraþi ies în spaþiul
public cu formulãri imperative ºi
elogioase, fãrã a reuºi sã explice
auditoriului motivul pentru care
folclorul românesc este atât de
valoros.

De cealaltã parte a grilei de
interpretare se gãsesc adepþii
unei teorii a extincþiei. Cultura tra-
diþionalã, de va fi fost vreodatã
ceva autentic ºi nu doar un con-
struct al ideologiei socialiste, s-a
gãtat. Ce mai gãsim astãzi la sate
sunt doar manifestãri rebarbati-
ve ºi tonalitãþi de manea, iar men-
talitatea pragmaticã a defriºat ori-
ce urmã de spiritualitate, atât în
mediul urban, cât ºi în cel rural.

E limpede cã ambele perspec-
tive sunt extreme ºi eronate. Fap-
tul cã rãspândirea lor este totuºi
semnificativã poate fi pusã pe
seama absenþei noþiunilor funda-
mentale despre fenomenul cultu-
rii tradiþionale. Cel mai grãitor
exemplu pentru ignoranþa acutã
cu care se abordeazã tematica
folcloricã îl reprezintã balada Mi-
oriþa, încã aflatã în programa
ºcolarã pentru clasa a VIII-a. Poa-
te din acest motiv, considerãm cu
toþii cã am decodat semnificaþiile
poetice, ceea ce ne dã dreptul sã
folosim termenul mioritic în con-
texte depreciative la nivel imago-
logic. Fie cã „plaiurile mioritice”
sunt locurile unde fãrãdelegile au
loc nestingherite, dupã cum su-
gereazã, de exemplu, un articol
din „Jurnalul naþional”, fãrã nici
o legãturã cu matricea stilisticã
identificatã de Lucian Blaga
(http://jurnalul.ro/stiri/observa-
tor/reteaua-dragonul-de-pe-pla-
iuri-mioritice-32343.html), fie cã
„resemnarea mioriticã” constitu-
ie rãspunsul etern la incapacita-
tea de reacþie socialã, se propa-
gã prea des ideea cã mentalitatea
popularã este perdantã, iar folc-
lorul în sine devine mai degrabã
un obstacol ce trebuie depãºit.
În contextul protestului puternic
al ciobanilor din faþa Palatului
Parlamentului, în decembrie, apa-
re ca probabilã ipoteza cã la baza
tezei pasivitãþii se aflã o eroare
sau mai degrabã o lipsã a infor-
maþiilor pertinente.

Într-o intervenþie eseisticã din
anul 2003, Alex. ªtefãnescu gã-
sea o cauzã a interpretãrii „indec-
vate, prozaice, aberante” („Con-
vorbiri literare”, nr. 136, p. 91) a
baladei în opinia veche de un
secol a lui Henric Sanielevici.
Acesta se întreba de ce ciobanul
moldovean din varianta Alec-
sandri nu se salveazã prin fugã
sau nu cheamã poliþia în ajutor.
Cu mai bine de o sutã de ani îna-
intea acestui „exeget” român pus
în dificultate de creaþia popularã,
Jules Michelet publica prima tra-
ducere a Mioriþei ºi acuza „une
résignation trop facile (…), mal-
heuresement le trait national”
(Légendes démocratiques du
Nord, Paris, Garnier-Frère, 1954,
p. 342).

La fel de ferm asupra abordã-
rii neºtiinþifice a tematicii prezen-
te în Mioriþa precum Alex. ªtefã-
nescu, Ion Taloº identificã o se-
rie de „erori mai importante”, din-

ce ºtim despre Mioriþa
tre care prima pare a sta la baza
proliferãrii de secole a decodãrii
fataliste: „absolutizarea variantei
Alecsandri ºi neglijarea sutelor
de variante provenind din orali-
tate, altfel spus, substituirea tu-
turor variantelor prin aceea a lui
Alecsandri” („România literarã”,
nr. 18, 25 aprilie 2014, p. 15). Pu-
blicarea masivã a formei date de
poetul moldovean nu a þinut cont
de precizarea acestuia asupra
aspectului incomplet pe care i-l
sugera balada culeasã la Soveja
ºi nici de opiniile avizate ale vre-
mii, care subliniau fragmentaris-
mul poeziei (A. Russo, A. Den-
susianu) ºi cu atât mai puþin de
lucrarea savantului Petru Cara-
man despre alegoria morþii, în care
se precizeazã: „puþine din Miori-
þele culese lasã impresia unei
poezii întregi” (Studii de foclor,
II, Bucureºti, Minerva, 1983, p.
83). Ne aflãm, deci, în faþa unei
piese spectaculoase de puzzle, ºi
nu presupunerile ori impresiile
pot recompune imaginea de an-
samblu, ci sursa textului poetic:
cultura tradiþionalã ca tot unitar.

Discursul ºcolar, cel de la care
plecãm inevitabil cu toþii, suferã
de meteahna entuziasmului gol,
precizat la începutul articolului.
El laudã, cu alte cuvinte, ceea ce
nu înþelege ºi solicitã elevului
noþiuni pe care nu i le predã. „Ca-
podopera poeziei populare româ-
neºti” apare ca etichetã în manua-
lul de clasa a VIII-a folosit înain-
te de decembrie 1989, dar ºi în cel
propus de editura Corint în anul
2000. Acest manual alternativ
sugereazã cã balada este o „me-
ditaþie poeticã” ce trateazã tema
„destinului uman într-un spaþiu
cosmic, mitic” ºi cere imediat ele-
vilor sã analizeze un citat al lui
Mircea Eliade: „ciobanul triumfã
asupra propriului destin” (p. 95).
De altfel, alte douã citate ale is-
toricului religiilor ºi trimiterea la
conceptul de spaþiu-matrice a lui
Lucian Blaga sunt furnizate doar
ca teme de lucru, o compunere
fiind solicitatã printre altele. Nici
o grilã de interpretare concretã
nu este pusã la îndemâna elevi-
lor, singura speranþã a elucidãrii
fiind lãsatã pe seama profesori-
lor de la clasã.

Manualul propus de editura
All creeazã o paralelã între litera-
tura de tip oniric ºi balada popu-
larã. Bãnicã, bãiatul care are o
reverie hibernalã în scrierea lui
Fãnuº Neagu, este alãturat subli-
minal cu ciobãnaºul moldovean
care, spune autoarea manualului,
„îºi imagineazã moartea ca pe o
nuntã” (p. 41). Se pierde aici ca-
racterul colectiv al imaginarului
tradiþional, iar elevii pot înþelege
alegoria moarte-nuntã ca proiec-
þie personalã, subiectivã ºi arbi-
trarã. Acþiunea din baladã este
localizatã tautologic: „spaþiu ro-
mânesc nedeterminat, «spaþiu
mioritic»” (p. 41), fãrã nici o tri-
mitere bibliograficã ce ar fi justi-
ficat aserþiunea.

A treia ºi ultima variantã de
manual alternativ pentru preda-
rea limbii ºi literaturii române la
clasa a VIII-a, editatã la Humani-
tas, este ºi cea mai utilizatã de
profesorii din þarã. ªi aici cuvinte
mari, fãrã nici un fel de argument
etnologic în subsidiar, sunt ser-
vite ca prefabricate cognitive ele-
vilor: „o sintezã a unor teme ºi
motive fundamentale, foarte
vechi în cultura popularã româ-
neascã. Ele se referã, în esenþã,
la problema eternã a raportului
fiinþei umane cu sine însãºi ºi cu
lumea care o înconjoarã” (p. 222).
Dupã o remarcabilã menþionare a
izvorului etnografic pe care îl are
imaginea literarã a morþii-nuntã,
elevilor li se transmite un neade-
vãr: „potrivit credinþei populare,
moartea este vãzutã ca o reinte-
grare în circuitul naturii ºi în cel
cosmic” (p. 233). Ca lucrurile sã
fie ºi mai confuze, ºcolarii sunt
solicitaþi sã aleagã ºi sã argumen-
teze una sau mai multe din vari-
antele potrivit cãrora, moartea
este o continuare a vieþii în alt
plan, cã venim ºi ne întoarcem din
þãrânã, cã ne împãcãm cu sinele
ºi cu lumea sau cã trecem dintr-
un trup în altul, uman ori nu. Nici
o altã sugestie din literatura po-
pularã nu este folositã pentru a
indica faptul cã vreuna dintre
aceste idei are legãturã cu spiri-
tualitatea autohtonã.

În absenþa unor mesaje argu-
mentate ºi clare devine explica-
bilã abordarea superficialã a te-

maticii mioritice în spaþiul public.
Divagaþiile impresioniste, teorii-
le fanteziste, acuzele de „fals de-
gradant” (Alex Mihai Stoenescu,
Istoria loviturilor de stat în Ro-
mânia, Editura RAO, 2010, p.
410) ºi, în final, dispreþul apar ca
reacþie la imposibilitatea de a în-
þelege ceea ce s-a lãmurit încã din
anul 1925 de cãtre Ion Muºlea,
de Petru Caraman în anii ’30, de
Constantin Brãiloiu (1946), Adri-
an Fochi (1964) ºi, mai aproape
de zilele noastre, de Ion Taloº.
Cu toþii au demonstrat edificator
faptul cã balada cunoscutã de
noi toþi trebuie aºezatã în con-
textul genezei ºi dezvoltãrii ei ca
specie literarã. Orice extragere
din acest ansamblu compromite
semnificaþia de profunzime.

Elevilor ar trebui, aºadar, sã li
se spunã mai întâi de toate cã
varianta Alecsandri este parþialã
ºi „îndireptatã” de poet. Apelul
la basme, atractiv pentru ºcolari,
va sprijini demersul didactic axat
pe exegeza profesorului Ion
Taloº. Potrivit acestuia, cea mai
arhaicã formã a textului se regã-
seºte în colindele din Carpaþii
Apuseni ºi cei Rãsãriteni, în care
apare dialogul dintre ciobani ºi
are loc o confruntare dreaptã, aºa
cum frecvent întâlnim în basme.
Colindele similare din vestul
Transilvaniei poartã urme ale
modernizãrii textului (înhumarea
este un asemenea argument), ele
marcând a doua etapã a evoluþiei
cãtre balada moldo-munteanã a
Mioriþei („Anuarul de Folclor”,
II, Cluj-Napoca, 1981). Caracte-
rul ei epico-liric (Ion Taloº, „Ro-
mânia literarã”, nr. 18, 25 aprilie
2014, p. 15) reprezintã un argu-
ment al datei recente la care a
apãrut, în comparaþie cu colinde-
le care conþin indicii despre strã-
vechea înmormântare în aer liber,
pe platformã (Ion Taloº, „Anua-
rul de Folclor”, III-IV, Cluj-Napo-
ca, 1983, p. 15-35) ºi despre un
ritual funebru cunoscut, potrivit
savantului Petru Caraman de ve-
chii greci, de slavii din secolul al
X-lea, de tãtari, de polonezi, ucrai-
neni ºi de bieloruºi: contopirea
ceremonialului nupþial în cel fu-
nebru organizat pentru cei necã-
sãtoriþi (Studii de folclor, II, Bu-
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cureºti, Minerva, 1983, p. 70-74).
Tânãrul a cãrui existenþã s-a

curmat prea repede pentru a fi
urmate rânduielile îndãtinate tre-
buie convins în plan simbolic cã
existenþa lui s-a împlinit, altmin-
teri sufletul nu îºi gãseºte liniº-
tea, potrivit mentalului primitiv
universal, ºi se poate strigoiza,
sau, ca sã nu forþãm limitele psi-
hologiei ºcolare, îºi poate mani-
festa nemulþumirea tulburând
comunitatea. Explicaþia etnogra-
ficã a originii pe care o are alego-
ria moarte-nuntã vine în acord cu
opinia lui Ion Taloº. Fiind un ada-
os recent, „«nunta mioriticã» nu
e cunoscutã variantelor celor mai
arhaice ale textului, ci s-a dezvol-
tat pe o anumitã treaptã a evolu-
þiei lui” („Anuarul de Folclor”, III-
IV, Cluj-Napoca, 1983, p. 16). Tre-
cerea în textul cântecelor bãtrâ-
neºti s-a fãcut din bocete, potri-
vit lui Petru Caraman, prin trans-
figurarea unor motive care pãs-
treazã în memoria culturalã datini
barbare, vechi de cel puþin un
mileniu (Studii de folclor, II, Bu-
cureºti, Minerva, 1983, p. 83).
Aceste „sedimente culturale”
(Ion Taloº) au încurcat interpre-
tãrile avansate de mulþi exegeþi.
Faptul cã nu pasivitatea, ci reper-
toriu cultural din inconºtientul
colectiv face cã textul baladei sã
conþinã imaginea transsubstan-
þializatã a morþii, este evident din
vitalitatea pe care o are motivul
mirelui/ miresei din altã lume în
cântecele ritual-ceremoniale din
Moldova ºi nu numai.

Petru Caraman a folosit boce-
te culese de Simeon Florea Mari-
an pentru a arãta difuzarea ima-
ginilor funebre înspre balade, iar
discipolul sãu, Ion H. Ciubotaru,
a cules texte similare aflate în cir-
culaþie la sfârºitul secolului al
XX-lea: „Sfâºiatã de durere, mama
ce ºi-a pierdut fata în floarea
vârstei o întreabã retoric: «– Un-
de þi-i mirele?/ Unde mi-i ginerile?/
– Mirele-i fecior di crai, / M-aº-
teaptî-n poartâ la rai,/ Undi vântul
nu m-a bati,/ Nici soarili nu m-a
ardi» (Frumosu – Suceava)” (Ion
H. Ciubotaru, Marea trecere. Re-
pere etnologice în ceremonialul
funebru din Moldova, Bucureºti,
Editura „Grai ºi suflet – Cultura
naþionalã”, 1999 p. 126-127).

O astfel de lecþie despre Mio-
riþa nu ar mai lãsa timp pentru
teoria pasivitãþii, a cãrei negare
insistentã peste veacuri nu a fã-
cut decât sã o þinã vie. Bibliogra-
fia elementarã elucideazã eficient
un aspect cultural ale cãrui impli-
caþii socio-psihologice pot de-
veni, altminteri, nedrepte pentru
stima de sine ºi imaginea naþiona-
lã. Acest tip de discurs educã fãrã
a lãuda explicit ºi fãrã a cânta
prohodul culturii tradiþionale. Este,
în fond, o necesarã lecþie de istorie
culturalã pe care, dacã nu o avem,
nu ºtim bine cine suntem.

nnnnn Adina Hulubaº

Paul Tudor
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Programa ºcolarã este in-
terfaþa dintre intenþiile
educaþionale pe termen

mediu ºi lung ale ministerului de
resort ºi diferitele domenii din
care sunt selectate cunoºtinþele
considerate necesare pentru for-
marea copiilor ºi a tinerilor care
urmeazã cursuri în sistemul de în-
vãþãmânt de stat din þara noas-
trã. Cu alte cuvinte, specialiºtii
din Ministerul Educaþiei îºi asu-
mã rãspunderea de a selecta din
marea virtual infinitã de cunoº-
tinþe, deprinderi, aptitudini, com-
petenþe ºi atitudini pe acelea pe
care, incluzându-le în programe-
le ºcolare, le doresc fixate, prin
repetare ºi educare continuã, în
formaþia socio-profesionalã ºi in-
telectualã a viitorilor adulþi. Este
o selecþie drasticã, evident. Ea a
fãcut obiectul multor încercãri de
redefinire, dar reformele nu pot
ajunge niciodatã la o „cristaliza-
re” finalã, pentru cã, în mod prac-
tic, mobilitatea societãþii se reflec-
tã ºi în mobilitatea viziunii globa-
le despre ce ºi cum ar trebui sã se
predea în ºcolile noastre.

Aºadar, orice programã ºco-
larã nu poate fi decât o etapã
dintr-un drum care, din fericire
pentru unii (adepþi ai schimbãrii)
ºi din nefericire pentru alþii (adepþi
ai statorniciei modelului educaþi-
onal), nu pare a avea un sfârºit.
Orice programã este parþialã, fi-
indcã opereazã o selecþie forþatã
a scopurilor, a mijloacelor ºi a
obiectivelor de atins.

Ne vom referi în rândurile care
urmeazã la programa pentru ci-
clul liceal la disciplina Limba ºi
literatura românã ºi la o con-
stantã a acesteia de-a lungul sfer-
tului de secol postdecembrist: lip-
sa interesului pentru folclor. Vom
limita exemplificãrile, însã, la pro-
grama în vigoare.

Deºi dominanta domeniului
Literaturã pentru clasa a IX-a
este, explicit, „literatura ºi viaþa”,
niciun text din folclorul românesc
nu a fost considerat potrivit ca
sugestie de studiu. Ce pot înþe-
lege elevii de 15-16 ani, prove-
niþi, majoritatea, din mediul rural
sau dintr-un mediu vag urbani-
zat (adesea pãrinþii lor fãcând
parte din prima generaþie stabili-
tã la oraº ºi perpetuându-ºi eto-
sul ºi felul de viaþã din comunitã-
þile rurale de origine) din faptul
cã absolut nimic din cultura lor
tradiþionalã nu a fost considerat
apt sã devinã obiect de studiu,
nici mãcar când la lumea literatu-

absenþa folclorului din programa de liceu
ºi din formularea subiectelor de Bacalaureat
la Limba ºi literatura românã – un semnal?

rii se vrea adãugatã „viaþa”?
Stabilind, dupã criterii de al

cãror caracter aleatoriu nu se
poate îndoi nimeni, cã în cultura
românã existã o singurã litera-
turã care meritã studiatã – ºi anu-
me literatura cultã clasicã, moder-
nã ºi prima parte din cea contem-
poranã –, iar în cadrul acesteia
sunt (exact!) 17 autori canonici
(selecþia frizeazã aici absurdul:
Antim Ivireanul, Dosoftei, Dimi-
trie Cantemir, Vasile Alecsandri,
Bogdan Petriceicu Hasdeu, Geor-
ge Coºbuc, Hortensia Papadat-
Bengescu, Vasile Voiculescu,
Mircea Eliade, Mircea Ivãnescu,
Ana Blandiana sau Mircea Cãr-
tãrescu, ca sã dãm doar câteva
nume, aproape la întâmplare, fi-
ind consideraþi autori „necano-
nici”), Ministerul Educaþiei indu-
ce elevilor impresia cã tot restul
nu are valoare: literatura veche,
cãrþile populare, folclorul, litera-
tura contemporanã actualã. Se
adânceºte falia între ceea ce pe
drept cuvânt a fost numit main
stream ºi toate celelalte forme de
culturã, depreciate, privite cu
suspiciune ºi îngrãmãdite laolal-
tã în grupul fantomatic al studii-
lor cel mult „facultative”, pe care
nimeni nu le ia în considerare.

Ce va înþelege un copil de 15-
16 ani din faptul cã, la teme pre-
cum Adolescenþa, Joc ºi joacã,
Familia, Iubirea, Aventurã ºi cã-
lãtorie, Lumi fantastice, Confrun-
tãri etice ºi civice sau Personali-
tãþi, exemple ºi modele nu se pot
aduce în discuþie proverbe, anec-
dote, memorate, legende, basme,
poveºti, povestiri ºi snoave po-
pulare (din care elevii înºiºi, de
multe ori, cunosc exemple care
circulã în folclorul regiunii de
unde provin)? Se naºte un senti-
ment amar: „ceea ce ºtiu eu nu
înseamnã culturã, nu e bun de
nimic, nu are valoare – iar dacã
vreau sã fiu apreciat la ºcoalã ºi
în societate trebuie sã iau distan-
þã cât mai repede faþã de «prostii-
le» cu care am crescut” – chiar
dacã elevii nu vor formula acest
monolog ca atare, îl vor aplica fãrã
sã conºtientizeze cã fac acest lu-
cru. Îl vor aplica pentru cã sunt
constant direcþionaþi s-o facã. Or,
în cultura þãrãneascã tradiþiona-
lã (în anii trecuþi numitã popula-
rã, nume care astãzi s-ar putea
aplica mai degrabã folclorului ur-
ban, rãspândit din ce în ce mai
mult ºi în mediul rural) existã „ver-
siuni” pentru tot ce literatura cul-
tã a creat ulterior, de la expresia
metafizicã la absurdul sau la co-
micul cel mai spumos, de la for-
mele pure sau complexe ale nara-
tivitãþii la lirica cea mai profundã,
de la spectacolul dramatic ºi ma-
gic la autoreferenþialitatea cea
mai relevantã. Este trist este cã
neglijãm aceastã sursã de cu-
noaºtere noi, românii, posesori
inconºtienþi ai unuia dintre ulti-
mele filoane folclorice încã acti-
ve din Europa. Dar, din pãcate,
pentru cei care concep progra-
mele ºcolare folclorul este o mare
necunoscutã – cãci ei înºiºi s-au
format într-un sistem care-l des-
considera ºi îl exila undeva la
periferia Culturii apte de a purta

majusculã. Cum sã fie folclorul
înglobat într-o viziune educaþio-
nalã de ansamblu, dacã printre
specialiºtii responsabili cu con-
ceperea programelor de învãþã-
mânt nu se gãsesc decât (cel
mult!) amatori în ceea ce priveº-
te literatura tradiþionalã? Astfel,
formaþia lor se perpetueazã, cu
limitele ei, în formaþia noilor ge-
neraþii. Vrând-nevrând, ºcoala
opereazã o selecþie a „genelor”
culturale pe care le transmite pre-
ferenþial.

La clasa a X-a, pentru studiul
prozei scurte, programa prevede
explicit: „un basm cult (s.n.), o
nuvelã, o povestire”. De ce nu ºi
un basm popular, o snoavã sau o
memoratã? Ne întrebãm, apoi,
cum se poate studia o temã pre-
cum „evoluþia prozei în literatura
românã” fãrã creionarea interfe-
renþelor permanente ale prozei
culte cu folclorul? Indicaþia din
programã este constrângãtoare:
„Cel puþin jumãtate dintre textele
selectate vor aparþine autorilor
canonici. [...] Profesorii (autorii
de manuale) pot alege ºi alþi au-
tori (s.n.), ale cãror texte ilustreazã
cerinþele programei” – nota bene,
doar autori, adicã doar literaturã
cultã, ca ºi cum marile genuri lite-
rare (proza, poezia ºi dramatur-
gia) cu care trebuie sã se familia-
rizeze elevii în clasa a X-a nu ar
avea corespondenþe ºi în folclor.

În clasa a XI-a se începe cu
tema de studiu Fundamentele
culturii române ºi se continuã cu
Perioada veche, apoi cu Umanis-
mul iluminist; se va vorbi despre
latinitate ºi dacism, apoi despre
formarea conºtiinþei istorice ºi
dominanta religioasã a textelor
din literatura veche, dar rolul co-
vârºitor al literaturii orale tradiþi-
onale în toatã perioada veche ºi
modernã, pânã în interbelic, se va
reflecta doar ca una dintre cele
cinci subteme în studierea pe-
rioadei moderne: „Descoperirea
literaturii populare. Se va studia
1 text de bazã (??) din literatura
popularã, discutat în paralel cu
un text din literatura cultã, pe ace-
eaºi temã”. Cu alte cuvinte, tex-
tul popular „de bazã” (orice vor
fi înþelegând autorii programei
prin acest calificativ) poate fi ales
numai dacã un scriitor a onorat
tema sau cel puþin vreun motiv
din respectivul text tratându-le
într-o operã „serioasã”, cultã, de
autor. Ca sã particularizãm: dacã
n-ar fi scris Lucian Blaga drama
Meºterul Manole, balada despre
Mãnãstirea Argeºului n-ar fi fost
demnã sã fie studiatã; dacã n-ar
fi ales Sadoveanu pentru Balta-
gul mottoul ºi nucleul epic cu-
noscute, nici Mioriþa lui Alec-
sandri n-ar fi fost demne sã reþi-
nã atenþia elevilor. Constatãm, o
datã în plus, dezorientarea valo-
ricã a autorilor programei, care au
nevoie sã le indice un mare scrii-
tor ce este ºi ce nu este „de bazã”
în folclor, adicã au nevoie de un
girant al valorii textului popular.
Sugestia subliminalã este cã lite-
ratura tradiþionalã nu are valoare
în sine, ci ºi-o capãtã în mãsura
în care se reflectã în câte o crea-
þie cultã.

La clasa a XI-a se integreazã
opþional o discuþie despre Uni-
versul rural în poezie ºi picturã.
Dar, dacã în poezia popularã se
poate vorbi cu îndreptãþire de-
spre înfãþiºarea unui univers ru-
ral, o picturã þãrãneascã în care
sã se oglindeascã acesta nu existã
decât cel mult ca decor al unor
scene din bisericile de lemn. Uni-
versul rural se reflectã în cerami-
ca þãrãneascã, în þesãturi, în
sculptura decorativã ºi în cea uti-
litarã, în produsele artistice ale
diverºilor meºteºugari þãrani, nici-
decum în picturã. (Arta naivã
propriu-zisã nu este popularã, ci
cultã.) Concluzia este cã la orã
profesorul va trebui sã vorbeas-
cã despre pictura cu tematicã ru-
ralã a unui Nicolae Grigorescu sau
Theodor Aman, aºadar tot despre
„cultura cultã”. Artele plastice
þãrãneºti vor rãmâne tot în afara
criteriilor estetice pe care cautã
sã le inculce ºcoala tinerelor ge-
neraþii.

În clasa a XII-a, cele 11–15 tex-
te ºi câteva studii de caz care vi-
zeazã perioada interbelicã ºi post-
belicã ocolesc cu desãvârºire
folclorul, deºi o parte dintre inte-
lectualii de primã mãrime din in-
terbelic îl exaltau în texte deveni-
te celebre (dacã s-ar studia mã-
car unele dintre acestea – de pil-
dã Folclorul ca instrument de
cunoaºtere, al lui Mircea Eliade,
ca sã invocãm un text lejer ca în-
tindere, potrivit pentru uzul di-
dactic –, componenta nedreptã-
þitã a culturii române ar avea mult
de câºtigat).

Obiceiurile de iarnã, sãrbãto-
rile din ciclul pascal, riturile de
trecere, literatura popularã sa-
pienþialã sau cea narativã, arta ºi
meºteºugurile tradiþionale – iatã
doar câteva exemple care ar pu-
tea fi abordate cu folos în cadrul
unor studii de caz, la clasã, dacã
programa ºcolarã ar încuraja stu-
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dierea folclorului. Elevii români
sunt de multe ori ei înºiºi purtã-
tori de folclor sau mãcar „utiliza-
tori experimentaþi” în stare ade-
sea sã deosebeascã autenticul
de contrafacerile „pãºuniste” mai
bine decât profesorii lor. Credem,
deci, cã „resursa umanã” care ar
putea contribui major ºi interac-
tiv la transmiterea cunoºtinþelor
despre folclor o reprezintã chiar
unii dintre elevii noºtri ºi ni se
pare o mare pierdere faptul cã
aceste cunoºtinþe ale lor rãmân
neexploatate.

La Bacalaureat, marea evalua-
re pentru care elevii se pregãtesc
de fapt aproape exclusiv în toatã
perioada ºcolaritãþii liceale, vine
confirmarea practicilor din clase-
le IX–XII: nici subiectul al doilea
(text argumentativ), nici subiec-
tul a treilea (eseu structurat) nu
pornesc de la texte din literatura
popularã. Se confirmã astfel „des-
pãrþirea” culturalã a elevilor de
universul rural din care mulþi pro-
vin ºi trebuie sã constatãm cu
regret cã tocmai ºcoala este ace-
ea care îi orienteazã în aceastã
direcþie perdantã la nivel identi-
tar, socio-cultural ºi spiritual.

Deruralizarea nu este echiva-
lentã cu urbanizarea. Rezultatul
ei pe termen lung nu este trans-
formarea actualilor elevi de la sate
ºi din micile noastre orãºele în
niºte „campioni ai urbanitãþii”, ci
dizolvarea profilului lor cultural
caracteristic mediului în care mulþi
dintre ei s-au format ºi deriva
identitarã în mijlocul unei lumi
strãine ºi angoasante.

Dacã absenþa folclorului din
programa de liceu ºi din formula-
rea subiectelor de bacalaureat la
Limba ºi literatura românã este
un semnal, aºa cum s-ar pãrea,
nu este nicidecum un semnal
pozitiv.

nnnnn Astrid Cambose

Paul Tudor
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Interesul pentru folclor în
lumea academicã america-
nã nu a fost la început mai

mult decât o acþiune de imitare a
entuziasmului romantic în aceas-
tã disciplinã atât de popular pe
continentul european la jumãta-
tea secolului al XIX-lea. Dupã
1888, când a fost înfiinþatã Ame-
rican Folklore Society (alterna-
tiva localã a prestigioasei Folklo-
re Society din Londra), puþinii
cercetãtori afiliaþi la aceastã or-
ganizaþie se mãrgineau la identi-
ficarea elementelor de culturã tra-
diþionalã aduse de cãtre coloniºti
din þãrile lor de origine, la care s-
a adãugat atracþia faþã de patri-
moniul cultural al indigenilor. Ca
ºi în Europa, asociaþiile america-
ne locale de folcloriºti amatori s-
au configurat în jurul unor per-
sonalitãþi culturale care au trans-
mis celor din jur o puternicã emu-
laþie pentru culegerea ºi publica-
rea textelor folclorice.

Importantã din consideraþii
etice ºi socio-politice, moºteni-
rea indo-americanilor a atras mai
degrabã o abordare de tip antro-
pologic, care a plasat datele de-
spre tradiþiile ºi obiceiurile exoti-
ce ale populaþiilor care i-au pre-
cedat pe coloniºti pe un plan mai
complex ce a presupus descrie-
rea holisticã a existenþei acesto-
ra. Detaºarea evidentã din punct
de vedere cultural dintre antro-
pologi ºi obiectul lor de studiu a
împiedicat forjarea unor metode
care sã priveascã cu adevãrat din
interior lumea indigenã din apro-
piere sau pe cea a altor îndepãr-

nnnnn IOANA REPCIUC

lecþia americanã de folclor
tate teritorii pe care imperialismul
academic american le-a transfor-
mat în þinte predilecte.

Acþionând din interiorul so-
cietãþii civile americane ºi cumva
la marginea viziunii ºtiinþifice a
antropologilor ºi folcloriºtilor
profesioniºti, zelul de amator al
unui marinar pensionat din Chi-
cago, Flatcher S. Basset va pune
bazele, în ultimul deceniu al se-
colului al XIX-lea, unei miºcãri
locale ºi va demonstra forþa a
ceea ce Tocqueville numea „arta
de a se asocia” a americanilor.
Treptat, oamenii metropolei au
conºtientizat ºi au creat un tip de
folclor care, chiar dacã se înde-
pãrteazã de clasica sa definiþie
valabilã pe continentul euro-
pean, se pliazã totuºi pe specifi-
cul amestecului etnic al Statelor
Unite. Folclorul american, extins
în secolul trecut spre categoria
mai inclusivã numitã „Folklife”, a
înglobat toate manifestãrile co-
lective ºi transmise în timp ale
diverselor tipuri de grupuri so-
ciale, religioase, profesionale, et-
nice. Avantajul imens pe care
aceastã disciplinã croitã în afara
elitelor academice de profil l-a
avut a fost susþinerea guverna-
mentalã, financiarã, ideaticã, de
infrastructurã. În 1976, atunci
când statul federal îºi sãrbãtorea
bicentenarul, Congresul a decis
sã creeze un organism federal

care sã contribuie la susþinerea,
revitalizarea ºi conservarea tra-
diþiilor culturale americane (Ame-
rican Folklife Center).

Momentul în care folclorul pri-
meºte un statut legal este însã
precedat de un alt context, care a
susþinut probabil implicit decizia
autoritãþilor de a trata acest do-
meniu cu atenþie sporitã. Dupã
ce ruºii au lansat Sputnik-ul în
1957 ºi au sugerat cã dezvoltarea
lor tehnologicã ar devansa-o pe
cea americanã, Congresul a luat
mãsuri de încurajare a cercetãrii
în domeniile tehnice ºi ºtiinþifice
ºi, respectiv, a restras finanþarea
domeniilor socio-umaniste. Folc-
lorul, artele, ecologia au ajuns pe
lista disciplinelor neproductive ºi
nu au mai primit granturi federa-
le. Profesorul de folclor Richard
M. Dorson de la Institutul de
Folclor al Universitãþii Indiana,
sprijinit de de alþi folcloriºti din
mediul academic, a reacþionat
imediat la aceastã situaþie ºi a tri-
mis scrisori membrilor legislati-
vului american arãtând importan-
þa domeniului pe care-l reprezen-
ta. Strategia lui Dorson s-a axat
pe explicarea folosirii de cãtre so-
vietici a folclorului în propagan-
da marxistã, aºa cum, cu puþin
timp în urmã, naziºtii se serviserã
de folclor pentru a-ºi promova te-
oria despre o rasã superioarã prin
prisma tradiþiei ºi a mitologiei.

Mai mult, era recunoscutã inven-
tarea a ceea ce s-a numit la noi
„folclor nou” – produs al munci-
torimii ºi alternativã la deprecia-
tul folclor burghez. Dorson a arã-
tat cã, pentru a contracara instru-
mentalizarea tradiþiilor culturale
de cãtre regimuri autoritare, un
guvern democratic trebuie sã
protejeze manifestarea lor auten-
ticã. Contraofensiva folcloriºtilor
a condus la conºtientizarea rele-
vanþei acestui domeniu pentru
îndeplinirea obiectivelor strategi-
ce ale statului american.

Cu tot succesul profesionali-
zãrii folcloristului ºi al garantãrii
statutului sãu academic, miºcarea
paralelã a amatorilor de la nivelul
larg al societãþii americane nu ºi-a
epuizat energia de început, ba
chiar s-a organizat într-o catego-
rie specialã, cea a folcloriºtilor
„publici” care ºi-a creat proiecte
ºi raze de acþiune specifice. Unul
dintre aceste proiecte a fost cel
educaþional având o componen-
tã socialã importantã. Folcloriºtii-
educatori au devenit reprezentan-
þii ºi animatorii exprimãrilor artisti-
ce ale grupurilor ºi, în acelaºi timp,
oferindu-le profesorilor ºi elevilor
metodologia de bazã a cercetãrii
de teren, i-au încurajat pe aceºtia
sã exploreze ºi sã conserve moº-
tenirea culturalã a propriilor fami-
lii ºi comunitãþi.

Miºcarea „Folclor ºi educaþie”
s-a configurat spontan în anii 70-
80, dar ºi-a gãsit o platformã in-
stituþionalã mai întâi ca secþie
specialã în cadrul Societãþii Ame-
ricane de Folclor (din 1988), pen-
tru ca în 1993 sã se organizeze o
întâlnire la nivel federal pentru
identificarea metodelor de intro-
ducere a folclorului în programe-
le ºcolare, de la grãdiniþã la fina-
lul ciclului liceal. În ultimele de-
cenii, fundaþiile ºi societãþile non-
profit care construiesc modele de
lecþii, resurse educaþionale, ma-
teriale ajutãtoare, manuale de folc-
lor local sau regional oferã asis-
tenþã avansatã mediului preuni-
versitar constituindu-se în reþele
naþionale ca National Network
for Folk Arts in Education. De
la folclorul predat doar în progra-
mele universitare ºi preuniversi-
tare de specialitate, materia a de-
venit una popularã în cadrul in-
stitutelor pedagogice. Metodele
ºi viziunea folcloristicii introdu-
se ºi adaptate pentru educaþia
ºcolarã ajutã la promovarea ide-
alurilor socio-culturale ale socie-
tãþii americane, stimuleazã cu-
noaºterea de sine, precum ºi pe
cea a aproapelui dintr-o altã con-
fesiune, etnie sau rasã.

be your own caligula! sunt
momente când mã urãsc atât de
tare încât aº vrea ca omenirea
sã aibã un singur grumaz, al
meu, pe care sã-l frâng cu silã

*
care e diferenþa dintre iahve ºi
chronos?

*
erosimul ºi fericirea se exclud

*
icoana, camera de luat vederi a
lui D-zeu

*
ne-am vinde sufletele dar
platitudinea lor l-a exasperat pe
diavol

*
numele meu apare pe fiecare
pagina din vechiul testament

*
good persons make the best
devils
bad ones are just empty vessels

*
arsenie boca = rasputin

*
dispreþuiesc actorii care au o
singurã mascã

*
when you’re thirsty the water
is sweet

*
încã nu ºtiu cã ºtiu

*
spre deosebire de D-zeu,
diavolul trebuie sã-ºi
murdãreascã mâinile

*
I’m both Satan and Christ

*
I’m a serial killer with no victims

*
the humble one doesn’t have
to pay

*
fie sã te reîncarnezi într-un
avorton!

*
I’m programmed to fuck you,
monkey. So I won’t.

*
sunt un imens castel surpat în
interior

*
cobori cu liftul urii, urci cu cel
al dispreþului

*
the mall is a church, money is
god

*
in the church dwells satan

*
sã integrezi rusia în uniunea
europeanã e ca ºi cum l-ai primi
pe diavol în paradis

*
te-ai simþi mai bine dacã ai afla
cã pedeapsa cu moartea pe
care trebuie s-o execuþi a fost
pronunþatã chiar de tine?

*
ºtii ce înseamnã nebunia atunci
când ai impresia cã eºti singur
într-un oraº bombardat

*
între mine ºi celãlalt este o
cezurã ca de la înger la maimuþã

*
vreau sã deviez fluxul secolelor
pânã în anul 0

*
we all oedipize fucking our
mothers from the inside
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needles
& pins
(aforisme)

Paul Tudor
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Stau ºi mã-ntreb
Stau ºi mã-ntreb: „Ce-ar fi sã mi se
murdãreascã hlamida
Tocmai acum, când femeile nu mai au
timp nici sã rãmânã gravide,
Când maºinile de spãlat au fost
transformate în uzine de tancuri,
Iar apa
(Da, apa!)
A fost, aproape în întregime, consumatã
de pompieri?”

„Ai grijã!” – se rãsteºte într-un telefon
instalat,
Tocmai la capãtul lumii, Sinele meu.

Tristeþe
Mi-e Sinele, de-o vreme, -atât de slut
Cã-mi vine sã îi trag un glonþ în tâmplã.

Se-aud împuºcãturi. Scuzaþi-mã, vã rog,
un minut:
Trebuie sã cobor în mine, sã vãd ce se-
ntâmplã.

Stau peste drum
de mine

Stau peste drum de mine,
dar n-am bãtut o datã,
la sclifositul ãsta
de peste drum, în poartã –
chiar de-am avut nevoie
de ajutor, mai bine
am apelat la alþii,
strãini, decât la mine.

Sângele
Îmi privesc sângele
Într-o oglindã de frizerie
ªi strig:

„Nu, nu se poate,
Nu-mi aparþine –
Pe câmpul de luptã
Parcã avea
altã culoare”.

Poeþii, soldaþi neinstruiþi
Poeþii, soldaþi neinstruiþi, confundând
Gurile tunurilor cu niºte gãuri de ºobolani

nnnnn SPIRIDON POPESCU

Umplurã câmpul de luptã cu pisici negre.
Acestea,
Simþind probabil cât sunt de naivi,
Tocmai când se pregãteau de asalt,
Le tãiarã calea.

ªi, astfel,
Poeþii, soldaþi neinstruiþi,
Pierdurã Victoria.

Batã-l pustia de arhitect!
La fiecare cãdere de stea
Se porneºte în mine un clopot
Rãscolindu-mi fiinþa.

Batã-1 pustia de arhitect,
Nu voi înþelege nicicând
Cum ºi-o fi putut imagina el
Sângele meu sub formã de clopotniþã!...

Dialog peste gard
Doamne, iartã-mã cã te ispitesc: de ce oare
Tocmai acum, când existã atâtea stofe în
lume,
Unele mai neºifonabile decât altele,
Moartea
Îºi confecþioneazã hainele din pãmânt?
Gestul ei mã frãmântã ºi noaptea:
Dacã nu prea e sãnãtoasã la cap?
Dacã, într-o bunã zi, confundându-mã c-
un ziar,
O sã mã împãtureascã ºi-o sã mã vâre
În buzunarul pardesiului sãu?

Confuzie

Au trimis Toamna sã rugineascã frunzele
plopului
Dar, cum nu era nici un pic de luminã,
Toamna a confundat frunzele plopului
Cu sufletul meu.

Iatã de ce, iubito,
Atunci când îmi pui urechea pe inimã,
Nu auzi nici o privighetoare cântând.

Devoratã de lupi
Tu încerci sã te-apropii ca un vânt de
toamnã de mine,
obligându-mi frunzele de pe frunte
sã cadã,
eu încerc sã-mi strecor zãpada în tine

ºi sã-þi flãmânzesc lupii.

Într-o zi, parcã vãd, o sã fim gãsiþi
amândoi:
eu – la o margine de pãdure, copac fãrã
frunze,
tu – în mijlocul unei pãduri, devoratã de
lupi.

Dialog
„Ce faci, Frumoaso?” –
întrebã soarele,
într-o zi mai cãlduroasã,
zãpada.
„Mã topesc de dragul tãu”,
îi rãspunse aceasta.

…ºi vremea
începu sã se rãceascã
din nou.

Iubita poetului
Ea nu îi spune niciodatã „te iubesc”,
Nu-l mângâie ºi nu-l sãrutã niciodatã,
Dragostea ei faþã de el reiese din faptul
Cã, atunci când el se aflã la masa de
scris,
Ea aruncã zãpadã pe peniþa stiloului
Care devine incandescentã!

Nu mai lãsa poetul
sã odihneascã

Nu mai lãsa Poetul sã odihneascã
pe acoperiºul casei tale, iubito,
o sã topeascã zãpada
cu febra lui
ºi culoarea sângerie a þiglei
îl va face pe aiuritul ãla de gâde
sã-þi confrunte acoperiºul
c-un eºafod.

Mereu o sã-þi tulbure liniºtea
zbaterea trupurilor decapitate.

Teamã

Deºi era un ger de crãpau pietrele,
Ceva inexplicabil, nelalocu’ lui se-ntâmpla:
Inima mea
Nu reuºea nicidecum sã îngheþe.

Din cauza aceasta, iubito,
O bucatã de vreme chiar m-am temut
Ca, nu cumva, sentimentelor tale,
Cu vãdite înclinaþii spre patinajul artistic,
Se le treacã prin cap într-o zi
Sã emigreze spre alte inimi,
Mai potrivite
Practicãrii acestui sport graþios.

Mister
Mi-au împlântat cuþitul în inimã,
Voiau sã mã ucidã dar, vai,
Din ranã
În loc sã curgã sângele meu
A început sã curgã sângele lui Iisus.

Anchetatorii desemnaþi
Sã elucideze acest mister
Nu au reuºit nici pânã în clipa de faþã
Sã rãspundã la cele douã mari întrebãri:
Ce cãuta sângele lui Iisus
În inima mea?
ªi cum a ajuns el acolo,
ªtiut fiind
Cã, la toate intrãrile inimii mele,
Fuseserã plasate santinele?

Discursul îngerului
vestitor

Fâl! Fâlll!
„Am venit aici sã vã spun
Cã mâine pe la ora prânzului, poate chiar
mai devreme,
O sã treacã Dumnezeu prin satul vostru –
Închideþi-vã-n case ºi trageþi storurile la
fereºti,
Altfel
Strãlucirea aurei sale ar putea sã vã ardã
retinele
ªi sã vã nenoroceascã pe toatã viaþa
Aºa cum i-a nenorocit pe cei din satul
vecin
Care, nemaivãzând sã iasã la câmp,
Sunt obligaþi sã-ºi câºtige existenþa
nãscocind Iliade”.

Psalm
Doamne,
Dacã nu eºti chiar atât de senil,
Cum se spune,
Dã-te câþiva paºi înapoi
ªi priveºte-þi lucrarea.
Vei vedea
Cât de strâmbe-i sunt zidurile
ªi, poate,
Dupã urmãtorul potop
Vei folosi (în sfârºit!) bolobocul.

Constatare
În ultima vreme,
s-au ridicat atât de multe biserici
cã Dumnezeu,
sã nu mai fie deranjat toatã ziua
de clopotele lor zgomotoase,
a fost nevoit sã-ºi antifoneze Cerul.

Psalm
Doamne,
Când îngerul morþii mã va aduce
În cereasca Ta împãrãþie,
Te rog din suflet, nu mã lãsa:
Pune pe cineva
Sã mã loveascã zdravãn în cap,
Sã-mi pierd memoria,
Sã uit cât de mult Te-am hulit
Când trãiam.

Sunt destul de-afectat
C-am murit de inimã rea,
N-aº putea suporta
Sã mai mor o datã
ªi de ruºine.

poemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoemepoeme

Spiridon Popescu ºi Sinele sãu



9, serie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul XIXIXIXIXIX, nr, nr, nr, nr, nr. . . . . 11111 ( ( ( ( (207207207207207), 20), 20), 20), 20), 201616161616

nnnnn ION BUZERA

Puþine sunt, pe aceastã
lume, cãrþile care sã umi-
leascã (fãrã a-ºi propu-

ne câtuºi de puþin) spiritul critic
cel mai orgolios ºi care se crede
apt de a „da seamã” (printr-o im-
posiblã analogie cu ce încearcã
autorul-narator, p. 90) despre ori-
ce ar putea fi literar precum Sole-
noid (Editura Humanitas, 2015,
837 p.) al lui Mircea Cãrtãrescu.
O reacþie perfect justificatã (dar
nu suficienttã!) ar fi „amuþirea”
vocii exegetice. Cãci, oricât te-ai
chinui, nu ai cum sã „rezumi”, sã
„prezinþi” o carte care nu numai
cã inaugureazã o formulã litera-
rã, dar o ºi epuizeazã. Poþi, cel
mult, sã încerci sã sugerezi câte
ceva din „infinita complexitate”
a ei, vorba lui Joseph Cooper, ºti-
ind cã „dimensiunea în plus e
perspectiva necesarã ce aduce
deplina cunoaºtere” (pp. 777-
778), dar ºi, la fel de bine, cã nu o
vei putea accesa. ªi asta întrucât
aproape orice idee, supoziþie in-
terpretativã etc. care þi-ar putea
veni se gãseºte deja în text, într-o
ironicã anticipare.  (Naraþiunea
este, de alfel, împãnatã cu „auto-
puneri” în abis, de ex., p. 503 sau
„recapitularea” de la p. 634.) Co-
mentariile critice vor deveni, din
resemnatã neputinþã sau sterilã
luciditate, mai mult ca sigur, un
fel de campionat naþional al en-
comionului. (Numai cã în acest
caz nu numai cã se justificã, dar e
ºi insuficient: aº vrea sã vãd ºi
cum vor arãta „rezervele” critice!)
Cele mai „tari” metafore critice vor
fi aruncate la înaintare, au ºi în-
ceput deja. Pe mine nu mã vor
interesa, recunosc, felurile în care
vor defila punctajele maxime acor-
date cãrþii, ci textura argumenta-
þiei subsecvente. Din ce am citit,
deocamdatã, nu e rãu deloc, deºi
se poate ºi mult mai bine. Reco-
mandabil, de fapt, e sã-þi tempe-
rezi entuaziasmul (care nu are cum
sã nu te înºface) ºi sã încerci sã
înþelegi „ce fel de” obiect este cel
din faþa ta, care „vrea” totul ºi
care nu „poate” nimic, în pura,
halucinanta lui textualitate auto-
gravitaþionalã.

În primul rând, Solenoid este
o uluitoare autobiografie „cosmi-
cã”, detaliatã, completã, de la
naºtere pânã la eschatologie, a
unui eu alternativ, „virtual”, care
nu are (în intenþie) ºi are foarte
mult (ca efectivitate) de-a face cu
autorul de pe copertã, o emines-
cianã (splendid exerciþiul recupe-
rativ de la p. 592, între altele!)
cãutare de sine în evii trecuþi ºi
viitori, un continuum hiperdimen-
sional în care prezentul scriiturii
fuzioneazã cu tot ce îºi doreºte:
trecut, viitor, trecuturi, viitoruri,
creode, cosmologii, infinitezimal
perceptiv ºi autoperceptiv, pre-
zent care a ºi trecut, prezent care
va sã vinã: un Aleph personal,
care va sã zicã, acela „autodes-
cris”, de ex., în primul paragraf al
p. 711. (Borges rãmâne adevãra-
tul arhetip al cãrþii, dincolo de ori-
ce alte, multe, conexiuni posibi-
le, filmice, bunãoarã, cum ar fi

adecvata trimitere la Interstellar
pe care o face Daniel Negrea în
articolul sãu de pe situl La
Punkt.) Se poate cita la nesfârºit
din Solenoid. Dar chiar dacã l-ai
„cita” integral, tot nu l-ai putea
„epuiza”, deoarece se conþine nu
numai pe sine, ci are în el ºi „mili-
ardele de euri ale mele, posibile,
probabile, întâmplãtoare ºi nece-
sare” (p. 39), înfipte sub pielea
atât de enigmaticã ºi de strãvezie
a unui text covârºitor. Naratorul
e, totuºi, mai cuprinzãtor decât
eul, decât oricare dintre ele. „Re-
alitatea”  (sau „ce numim realita-
te”, p. 121) nu-i convine acestuia
deloc. E o reconstituire de sine
sau o autoarheologizare („Fiind-
cã toatã cunoaºterea e anamne-
zã, trebuia doar sã-mi aduc amin-
te...”, p. 707), o excavare migã-
loasã în cãutarea timpului pier-
dut, dar ºi o mizã puternicã, neo-
biºnuitã pe „gãurile de vierme”
ale memoriei., adicã pe cãutarea
unor alte ºi alte galaxii vizionar-
mnezice, respectiv a inimagina-
bilului ca alteritate (totuºi) dis-
ponibilã. Poposind unde a fost,
vrea sã prelungeascã, dureros de
dulce, trãirile de atunci, chiar dacã
unele nu-i rãspund. Feerii jungie-
ne (sau „jungeene”, v. p. 755 –
de menþionat cã acest cuvânt
apare o singurã datã, dar rever-
bereazã puternic în întregul fluid
textual), ipostaziate ca miracole
ale imaginaþiei creatoare – rãsar
la tot pasul în paginã, digresiuni-
le pe care le emanã ele cresc une-
le din altele ca petalele unui lo-
tus nesfârºit (v. p. 588), eul este
peste tot ºi nicãieri, se pierde în
sine ºi iese, din când în când,  la
suprafaþã în lumea obtuzã, rejec-
tabilã, oribilã: între altele, a ªcolii
Generale nr. 86 din Bucureºti. În
compensaþie, totul poate deveni
profunzime, subteranã a minþii,
alveolã inconºtientã, pentru cã
orice retrãire pune la bãtaie un
lift al conºtiinþei care debarcã un-
deva, în afara binecuvântatã a ei.
Senzaþia poate fi umflatã oricât
de mult ºi anulatã instantaneu de
altceva ce o conþine, amintirea
poate fi prelungitã nedefinit. Scrii-
tura se adãposteºte pe sine ca
hranã a visului ºi invers. Tot ce a
trãit, fantasmat, imaginat, digerat
mental etc. (ºi mult mai mult de
atât: ceea ce ar putea trãi, visa,
fantasma etc.) naratorul devine
„spirã” a unui selenoid perpetuu.
Bogãþiile gãsite în sine (ºi alego-
rizate de zeci de ori, în sute de
forme) sunt comoara care întreþi-
ne viaþa: „Obiectul gândirii mele
este gândirea mea ºi lumea mea
se identificã cu mintea mea.” (p.
99) Scrie pentru a trãi cu adevã-
rat. (Fiinþa lui de „hârtie”, râcâitã
pânã la sânge, este plenitudine
ontologicã purã, deversatã în
singurul lucru care o poate asi-
mila: Solenoid însuºi.) Cu cât se
îndepãrteazã de sine, lepãdând
multele piei ale imaginarului, cu
atât aceasta este mai intensã, de-
oarece un prezent „etern” o în-
vãluie peste tot ca un lichid pri-
mordial, secretând-o: „visele
mele esenþiale” (p. 83) Eul e co-
conul (cf. p. 708), veºnicul em-
brion. Iar merindea este aceasta:
sufletul colectiv al umanitãþii.
(„Cifrul era-mprãºtiat în memoria
mea, poate venea chiar mai de

departe de mine, ca spaima înnãs-
cutã de ºerpi ºi pãianjeni.”, p.
707) Mircea Cãrtãrescu este un
„primitiv” cu imaginaþie debor-
dantã, dantescã (v., între altele,
p. 709), postmodernã, pyncho-
nianã: „Universul devenea atunci
solid ca o rocã ºi-ntins în toate
pãrþile la nesfîrºit.” (p. 272) Unul
care a re-parcurs filogenia litera-
turii lumii (v. p. 34) ºi acum se
contemplã în oceanul ontogeniei
ei. Cu cât descoperã mai mult ºi
cu cât se autodescoperã mai
neaºteptat, cu atât pulsiunea cã-
utãrii devine mai violentã: se des-
face aici lanþul  trofic al gândirii
imaginative. (Gratuitatea extaticã
e aproape o garanþie a implicãrii
depline, nemediate în ceea ce
face.) ªtie, antrenat în maeströmul
dorinþei scripturale, cã mai poate
gãsi ceva. ªi gãseºte alte ºi alte
versiuni ale sale. E un scafandru
foarte antrenat. (Nostalgia, Or-
bitor etc.) Toatã cartea devine,
astfel, o „supra-alegorie” a unei
teribile puteri creatoare care îºi
întinde originile ca pe niºte ten-
tacule nesfârºite. (Puterea de in-
fluenþã a naratorului este atât de
mare, încât niciun personaj nu
poate vorbi, oricât ar încerca,
altfel decât el: nu ºtiu dacã asta e
bine sau rãu.) Nu existã început
ºi nici sfârºit în aceastã lume a
ororilor beatitudinare ºi a paradi-
surilor infinitezimale. Cosmogo-
nii ale eului, egogonii, cum s-ar
spune, hipertrofii aperceptive, hi-
perestezii monstruoase, fractali-
zãri neostoite (alþi ºi alþi fractali
moi, fragezi precum toporaºii, rã-
sar mereu din paginã), spirale de
dilatãri pânã la ultimul zvâcnet ale
unei percepþii întâmplãtoare ºi
condensãri la fel de nepãsãtoare
ale câte unei epifanii sau hierofa-
nii: „Vedeam oraºul meu înfãºu-
rat în cosmos.” (p. 809) Tot ce
„infirmã” condiþia umanã, întã-
rind-o. Iar etalarea propriu-zisã a
tehnicilor, punerea lor în scena

discursului înseamnã o înfãºura-
re la fel de neverosimilã a stiluri-
lor, dicþiunilor, retoricilor. Aluzii-
le, intertextualitãþile aproape in-
dolente, în orice caz, departe de
orice scop în sine, þes un covor a
cãrui figurã este, bineînþeles, in-
descrifrabilã, cu toatã cã în Sole-
noid se fac ºi enorm de multe efor-
turi de înþelegere. Nu conteazã,
de fapt, ceea ce ascunde, ci ceea
ce aratã. E în joc, nu încape îndo-
ialã, ºi o provocare a „monºtrilor
intimi” (Ion Vianu), cf. pp. 746-
751, o scormonire în ei ºi dupã ei.
Se activeazã riscurile extreme ale
marginilor literare, în sensul de-
bordãrii lor, înspre interpenetrãri
psihanalitice nãucitoare. Puterea
de autoinvenþie (redescoperire,
proiecþie etc.) a naratorului este
realmente necuantificabilã.

De la un moment dat, cînd har-
ta imaginarului a fost trasatã, nu
mai urmãreºti altceva decât ce
poate sã mai scoatã, ex-punã o
minte supradotatã literar (orice ar
zice, oricât de modestã ar fi!) din
neantul cotidian. (Acestui poves-
titor neobosit îi place sã se „bage”
mai ales acolo unde mintea noas-
trã cea de toate zilele refuzã, oripi-
latã, sã se insinueze.) E o contem-
plaþie dezinteresatã, „postesteti-
cã”, aºa cum îºi ºi doreºte narato-
rul-auctore. O ipotezã ar putea fi
ºi aceasta: încearcã sã recupereze
o candoare pe care literatura (scri-
sã chiar de el, de „celãlalt” eu: cf.
„inutilul neant al literaturii”, p. 277)
a abolit-o, dar, de fapt, a pregãtit-
o. E un „metafractal” pur, nefolo-
sit, atavic, prin intermediul cãruia
va încerca sã se întoarcã la sine,
în sînul sãu, sã zicem aºa. Narato-
rul se desfãºoarã lentissim, ca sub
puterea unei vraje, întinzîndu-se
peste toatã harta (v. p. 38) unui
imaginar debordant, pe care îl ia la
puricat. Otrava vieþii lui e frumu-
seþea, aºa cã poþi ajunge ºi la în-
trebãri de acest fel: meritã splen-
doarea aproape nonstop a cestei

cãrþi, reuºita lui cvasi-neverosi-
milã sã se sprijine pe suferinþa pe
care o etaleazã?; extazul rãscum-
pãrã atrocitatea? Sau unul fãrã
alta nu se poate? Prezentul se
joacã cu el însuºi în Selenoid ca
mâþele lui Creangã cu ghemele de
posibilitãþi.

Sunt mai multe capcane (ge-
nerate fãrã vreo perfidie specia-
lã) în care pot cãdea nu numai ci-
titorii naivi, ci ºi cei mai experi-
mentaþi. Important este cã orici-
ne poate înþelege câte ceva. In-
credibilul acestei cãrþi stã în mo-
nolitismul ei diamantin: din orice
parte ai „apuca” textul, acesta are
o consistenþã maximã. Regenera-
rea e instantanee, dacã „rupi”
prin lecturã vreun fragment, în-
tregul se reface ca prin miracol.
Totul e acolo, indescifrabil ºi atât
de prezent, ofertant. Este un ui-
mitor „roman” (folosesc acest
termen numai pentru cã Mircea
Cãrtãrescu însuºi l-a folosit) de-
spre neputinþã onticã, tatonare
întãrâtatã a transcendentului, a
celei de-a patra (cincea: „ei sun-
tem noi”?) dimensiuni ºi frãmân-
tare cumplitã, pînã la autotortu-
rã, în subnivelurile ce ne-au fost
arondate. Pe cât de frustrat este,
însã, periodic, naratorul, pe atât
de spectacular este rezultatul
muncii lui. Îºi foloseºte, precum
cel prosutian, amintirea vieþii (ºi
multe alte amintiri) pentru a dez-
lega „copleºitoarea ghicitoare a
lumii” (p. 408) În spaþiul strâmt al
tridimensionalitãþii,  a fãcut cam
tot ce putea face, s-a stors, prin
scris, pe sine: „povestea se va
sfârºi în clipa în care nu va mai fi
loc aici pentru nici o literã...” (p.
635) Eul cãrtãrescian chiar face
din literaturã o queste, nu poate
triºa nici dacã ar vrea, pentru cã
este prins ca insecta din mezo-
zoic în chihlimbarul minþii lui:
„Aºa trebuia sã fie literatura ca
sã-nsemne ceva: o levitaþie dea-
supra paginii, un text pneumatic,
fãrã nici un punct de atingere cu
lumea materialã.” (p. 416) A înþe-
les asta ºi se miºcã acolo lent,
imperceptibil, într-un lichid pro-
totipal, „nemiºcat”, al imaginaru-
lui. Supratema Solenoid-ului este,
neîndoielnic, izbãvirea („Cãci
miza mea era sã aflu, chiar dac-
aveam o infimã ºansã, dacã mân-
tuirea este posibilã.”, p. 769), care
poate fi înþeleasã în multe feluri:
de la „terminarea” (distrugerea)
cãrþii pânã la nivelul ontologic, al
limitei infinite, progresive a fiin-
þei, trecând prin cel religios, al în-
cercãrii disperate de evadare din
coºmarul vesel al tridimensiona-
litãþii. (Existã în carte ºi un fin, dar
insistent, nivel al conceptualizã-
rii, „teoretizãrii” nemiloasei aspi-
raþii.) Dacã acceptãm ipoteza lui
E. Coºeriu, privitoare la „limba-
jul-ca-atare” (adicã cel originar,
poetic, „pur” literar), atunci în So-
lenoid (eul numit) Mircea Cãrtã-
rescu a „bifat” cel puþin primul
sens al redempþiunii: a reuºit o
„regresie perfectã”, o cucerire
totalã a acelei integralitãþi-care-
aºteaptã. În legãturã cu celelalte,
care implicã „teseract”-ul, jocuri-
le hintoniene etc., critica literarã
nici nu prea se  poate pronunþa.
Poate susþine, în schimb, cã So-
lenoid este ceea ce-i traverseazã
neîntrerupt opera.

Pentru cineva care a scris o
astfel de carte, chestiunea Nobe-
lului devine eminamente faculta-
tivã. Vorba lui Umberto Eco: se
poate întâmpla ºi asta.

totul, din nou
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Castelul
Castelul îºi privea seniorul,
sufereau de aceeaºi nobilã singurãtate
tainele trecutului îi bântuiau.
reci ºi solitari,
împreunau sângele ºi piatra,
umbrele lor prelungindu-se
peste domeniul ne-mblânzit
al strãmoºilor.

Coºmar
Ca un abur  calul alb se aratã,
necheazã cu þipãtul nopþii.
E frig ca-ntr-o crevasã,
sub noi hãul urlã de foame…

Se-amestecã totul:
calul cu þipãtul,
bezna ºi foamea
cu teama ºi frigul.

Rãmâne doar fumul
albastru de spaimã
ºi eu, fãrã moarte,
mai singur ca moartea.

Cum
Cum poate o iluzie
sã smulgã din rãdãcinã sufletul?
Cum poþi tu sã-mi sfãrâmi templul
piatrã cu piatrã?
Înainte de-a fi pãmântul acesta,
am fost Eu!
Te-ai nãscut din praful
oaselor lumii.

Lacrimã cerul
Lacrimã cerul –
îngânându-mã, vântul
se spulberã…
Oh, cum se scuturã

nnnnn NINA VOICULESCU

ºi ultima rugã de verde!
Pãmântul nu vede
ce negurã-i talpa?
Cum, marea nu simte
ce ranã-i e sarea?
Cum geme adâncul
sã-ºi nascã iertarea...

Lacrimã cerul –
se spulberã marea...

Remember
Se privea rãtãcind în oglindã...
imaginea ei, devoratã de trãirile ei,
de dorinþele ei, de neîmplinirile ei...
Se privea într-o tãcere în care amintirile
înviau la fiecare pendulare a irisului.
Imagini vechi de o mie de ani
se întregeau asemeni unui puzzle
iar sufletul se adâncea
din ce în ce mai mult sã le cuprindã.

Se pierdu în timpurile ei,
se amestecã în toate fiinþele ei de pânã
acum
încât existenþa i se pãru bizarã,
spaþiul ºi timpul redeveniserã punct.
Punctul - Universul ei.

I-a fost atât de dor de regãsirea cu sine,
încât umblase prin iernile ºi toamnele
sluþilor,
prin nopþile ºi strãfulgerãrile orbilor,
prin rugul ºi jertfa fecioarelor
strângându-ºi trupurile ca straiele,
purtându-le pe umãr, tot mai greu, tot
mai sus,
cãci raza urca deasupra pãcatelor
ºi drumul era lung ºi istovitor.

La marginea lumii
Te-am regãsit la marginea lumii
adâncã ºi necuprinsã precum marea.

poeme

Sânii þâºnesc ca douã fregate regale
îngenunchindu-mã sub ascuþimea
frumuseþii lor…

Abisul mã ispiteºte ºoptindu-þi numele
ºi gândul cã am sã mor înecat în tine
nu mã mai sperie.

Sufletul meu se înalþã cunoscând
mãreþia
furtunilor de luminã!

Fãrã umbrã
Rãtãciþi în bezna universului,
sforãitul Dumnezeului nostru
ne cãlãuzeºte paºii –
În mâna stângã învãþase sã tacã greierii,
la picioare, zãcea rãsturnatã clepsidra –
Timpul se amestecase cu oamenii,
trecutul ºi prezentul,
îmbrãþiºaþi, fãrã umbrã.

Purgatoriu
Cu dorul ºi gândul, cu toatã durerea
ºi toatã tristeþea pornirã din loc,
cu spaima ºi vina, cu toatã lumina
ºi tot întunericul pãtrunserã-n joc,
cu râsul ºi plânsul ºi tot neajunsul,
cu viaþa ºi moartea-n acelaºi pahar,
cu ploaia ºi vântul, cu spaþiul ºi timpul,
cu punctul ºi multul necuprins de hotar
se-avântã ºi cântã durerea lor mutã
þâºnitã din stâncã, râvnitã de zei,
se înlãnþuie-n hora trãdatã de ora târzie
ºi-n þipãtul arginþilor grei,
se-înalþã, coboarã, din roatã-n spiralã,
zvâcneºte spasmodic ºi tremurã-n loc
ºi nodul se strânge ºi strânsul e sânge
ºi sângele apã, ºi apa e foc!
ªi braþele-ntinse mai mult se departã
în goana lor iartã sãgeþile reci,
Cu cât mai departe cu-atât mai înalte,
Iertaþi de pãcate, spre alt univers.

Poarta crucii
Mã voi întoarce acolo unde râurile au
ochi,
Unde pãdurile-ºi piaptãnã pãrul cu
degetele aspre…

Îmi þin în palme bunicii, ei plâng sub
ºtergare de in,
Mã zidesc ca o cruce lipitã de talpa porþii –
Acolo zãresc paºii lor trecând dincolo…

Casa bãtrânã nu mai avea loc decât
pentru doi –
Mama ºi tata,
Încã sunt, încã mã mai numesc copil…

Voi face parte mereu din poarta aceea de
cruce.

Paul Tudor
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nnnnn MIHAI  GHIÞULESCU carte cu zimþi

Daniela Maci, Michael Fin-
kenthal (eds.), Zevedei Barbu.
Psychologist, Sociologist and
Philosopher, Bucureºti, Editura
Tracus Arte, 2015, 271 p.

Mã tot mir cum româ-
nii, obsedaþi în ge-
neral de sclipirea

mondialã a naþiei, habar nu au de
unii „de-ai lor” care au reuºit sã
îºi facã un nume internaþional în
diverse domenii. Ne umflãm cu
Brâncuºi de parcã i-am fi þinut de
piatrã când dãdea cu dalta, cu
Eliade ºi Cioran, de parcã le-am fi
suflat la ureche, ne prefacem cã
ne pasã de olimpici, ne vãietãm
voios de migraþia creierelor. De
fapt, habar nu avem! Prin lumea
academicã, se mai aminteºte câ-
teodatã de câte un român ajuns
la vreo universitate sau la vreun
institut vestic, dar, de regulã,
acesta e folosit ca pretext de bã-
gare în seamã cu lumea bunã,
scripete pentru un articolaº ISI
sau soluþie de internaþionalizare a
unor conferinþe între colegii de ca-
tedrã. Mã opresc deocamdatã...

Zevedei Barbu! Dacã îi afli
numele, e sigur cã nu-l mai uiþi.
Dar de unde sã-l afli? La mine,
s-a întâmplat sã-l vãd prin note

Zevedei Barbu
de subsol ºi bibliografii. Cine a
fost omul?  Un ardelean care s-a
format la Cluj, în a doua jumãtate
a anilor ’30. A luat o licenþã (Min-
ciuna în lumea copilului) ºi un
doctorat (Studiu experimental
asupra onestitãþii) sub condu-
cerea rectorului Florian ªtefãnes-
cu-Goangã. A fãcut multã publi-
cisticã. A lucrat mai întâi la Insti-
tutul de psihologie al Universi-
tãþii din Cluj, iar în 1942-1943 a
fost asistentul lui Blaga la cate-
dra de filosofia culturii. Cum-ne-
cum, poetul filosof a spus la un
moment dat: „Zevedei Barbu re-
prezintã capul cel mai strãlucit din
generaþia sa” (p. 103). Din toam-
na lui 1943 pânã la 23 august 1944
a fãcut închisoare pentru activi-
tate comunistã. A încercat apoi o
carierã de funcþionar sau de di-
plomat al statului în curs de co-
munizare, iar în 1948, a hotãrât sã
rãmânã la Londra, unde funcþio-
na ca prim-consilier al legaþiei
române. Încã din 1947, publicase
la Paris Le développement de la
pensée dialectique (Alfred Cos-
tes, Editeur). Pânã în 1993 a des-
fãºurat în Occident o foarte bo-
gatã activitate în domeniul socio-
logiei/filosofiei/psihologiei/isto-
riei politice. Abordãrile sale nu
puteau fi decât interdisciplinare.
Din 1949 a fãcut un al doilea doc-
torat ºi a predat la Universitatea
din Glasgow. Teza susþinutã în
1954 (The Psychology of Demo-
cracy, Nazism and Communism)
e „una din primele abordãri psi-
hosociale comparative ale regi-

murilor totalitare”, zic scoþienii.
A pus bazele Departamentului de
Sociologie de la Glasgow. A fã-
cut acelaºi lucru la Universitatea
din Sussex, unde a predat între
1963 ºi 1976. Dupã acest an, s-a
stabilit la Universitatea din Bra-
silia, unde a rãmas pânã la sfârºi-
tul zilelor. A fost chemat de con-
ducerea universitãþii braziliene în
încercarea (foarte puternicã) de
a obþine vizibilitate internaþiona-
lã. A rãmas însã marginal din ca-
uza limbii pe care nu o stãpânea
prea bine, dar ºi a mediului aca-
demic stângist, în care Barbu era
perceput ca un „intelectual de
dreapta”. O spune azi singurul
sãu doctorand din perioada bra-
zilianã, Bráulio de Matos. În afa-
rã de cele lucrãrile amintite deja,
mai trebuie reþinute neapãrat:
Democracy and Dictatorship.
Their Psychology and Patterns
of Life (Grove, New York, 1956),
Problems of Historical Psycho-
logy (Routledge, London, 1960),
Society, Culture and Personali-
ty: Introduction to Social Scien-
ces (Blackwell’s sociological se-
ries, 1971).

Vorba lui Lucian Nãstasã-
Kovács, „a trebuit sã comemo-
rãm un veac de la naºterea lui
Zevedei Barbu, pentru ca pãrþi din
biografia sa sã revinã în actuali-
tate […], pornindu-se de la ceea
ce este mai important în viaþa unui
om: opera” (p. 174). În 2014, Uni-
versitatea „Babeº-Bolyai” a or-
ganizat o „conferinþã centenarã”
ale cãrei „proceedings” au fost

publicate în 2015. Ca orice volum
de conferinþã, nu e prea omogen.
Pare ºi cam improvizat, fãcut în
pripã ºi din puþin. De ce îºi zic
editorii editori nu prea e clar; sem-
neazã un Introduction cam rezu-
mativ, în rest... Textul lui Lucian
Nãstasã-Kovács, care prezintã
perioada româneascã ºi, în prin-
cipal, activitatea diplomaticã din
anii 1946-1948, e inclus în secþiu-
nea „England and Brazil 1949-
1993”. E adevãrat cã altfel nu ie-
ºeau pãrþile aproximativ egale.
Calitativ existã diferenþe cam mari
între materiale. Avem textul lui
Michael Finkenthal care se do-
vedeºte cel mai bun cunoscãtor
al subiectului – a mai publicat,
de altfel, câteva articole dedicate
lui Zevedei Barbu. Avem ºi cer-
cetãrile sãnãtoase ale lui Virgiliu
Þârãu ºi ale aceluiaºi Lucian Nãs-
tasã-Kovács, care reconstituie
traseului personajului din anii ’40
ºi nu se sfiesc sã semnaleze lu-
cruri care, de cele mai multe ori,

la momente aniversare/comemo-
rative, se tac: posibila cedare a
lui Barbu în timpul anchetei din
toamna lui 1943 sau detaliile pri-
vind viaþa sa personalã cu impact
public. La fel, textul brazilianului
Bráulio Tarcísio Porto de Matos
spune clar multe lucruri pe care
românii/europenii nu prea au de
unde sã le ºtie ºi, în plus, se aratã
foarte sincer, recunoscând cã
apropierea sa de profesor a fost
„rather affective that intellec-
tual” (p. 207). Existã ºi comuni-
cãri care nu comunicã mare lu-
cru, oricum nu despre ceea ce ºi-
au propus. De exemplu, legãtura
ardeleanului Barbu cu ªcoala
sociologicã de la Bucureºti nu
prea se vede de la Craiova. Dar
ce mã iritã cel mai tare e cã ne
chinuim sã vorbim între noi în
englezã. Nu înþeleg de ce trebuie
traduse textele unor români care
sunt difuzate în România cu sco-
pul e de a-i informa pe români
despre lucruri puþin ºtiute. Bon-
tonul poate sã omoare ºtiinþa. Nu
mai zic decât cã revista aia se
numea Sociologie româneascã,
nu Romanian Sociology. Pot fi
întrebat: tu/voi nu faci/faceþi la
fel? Ba, din pãcate, cam da. ªtiu,
am explicaþii ºi chiar scuze pen-
tru multe din pãcatele academice
româneºti (unii ar fi zis „regãþe-
ne”), dar asta nu înseamnã cã nu
trebuie sã încerc sã scap de ele.

Salut apariþia, pe lângã actele
conferinþei, a celor douã volume
Metafizicã ºi umanism (Tracus
Arte, 2015). Aºtept cât mai multe
traduceri ºi, mai ales, deja de mult
anunþatul The Barbu Reader,
editat de Bráulio de Matos ºi
William Outhwaite.

ªtefan Bolea (n. 1980) este
doctor în filosofie, autor
de volume de specialita-
te (Ontologia negaþiei,

2004; Introducere în nihilismul
nietzschean, 2012; Existenþialis-
mul astãzi, 2012), poet (Rãzboi
civil, 2005; Noaptea instinctelor,
2009; Gothic, 2011; AntiZeu,
2014) multipremiat, prozator
(Caietul Roxanei ºi alte jurna-
le, 2013; Caietul psihopatului,
2015) premiat, doctorand la Fa-
cultatea de Litere din Cluj-Napo-
ca ºi publicist, redactor-ºef al re-
vistei culturale electronice EgoP-
Hobia.

Raportat la teoria literarã,
Theoria (Ed. Crux Publishing,
2015) aparþine stilului funcþional
publicistic, curentului literar (ºi
filosofic) nihilist [existenþialist],
genului literar [de graniþã] didac-
tic, speciei literare (din punct de
vedere formal ºi, respectiv, tema-
tic) a culegerii de eseuri filosofi-
ce, subspeciei literare a filosofiei
culturii.

Din perspectiva literaturii
comparate, volumul poate fi aso-
ciat, în primul rând, scrierilor lui
Friedrich Nietzsche (1844-1900),
respectiv Emil Cioran (1911-
1995), ªtefan Bolea dovedin-
du-se, fãrã dubiu, un demn des-
cendent cultural al celor doi.

Printre opiniile critice favora-
bile cãrþii, amintim pe cele formu-
late de poetul-matematician So-
rin-Mihai Grad, respectiv de teo-
reticianul Petriºor Militaru.

Titlul operei este grecescul
„èåùñßá” („a contempla”), origi-
ne a cuvântului românesc „teo-

ªtefan Bolea: Theoria
rie” (prin lat. „theoria”, fr. „théo-
rie”) – dar, totodatã, include ºi
grecescul „Èåüò” („Theos”:
„zeu”).

Prima parte a culegerii, I. ö (litera
greceascã „phi” [f], simbolizând
filosofia), se concentreazã asupra
filosofiei literaturii simboliste (ana-
lizatã la Rimbaud, Baudelaire,
Bacovia, Poe) sau asupra unor
concepte pur filosofice precum
neomul (la Emil Cioran), supraomul
(Friedrich Nietzsche) ori Marele
Anonim (la Lucian Blaga).

Partea a doua, II. é (litera gre-
ceascã „iota” [i], simbolizând ima-
ginea) trateazã, din punct de ve-
dere filosofic, opere cinematogra-
fice (Pink Floyd – The Wall, 1982;
The Raven, 2012, cu John Cusack

în rolul „Poe”; The Dark Knight
Rises, 2012, cu Christian Bale în
rolul „Batman”; Iron Sky, 2012;
Asmodexia, 2014 etc.) sau com-
poziþii muzicale extreme, precum
cele ale formaþiei My Dying Bri-
de; nu lipseºte nici eseul despre
legendarul baschetbalist Shaquil-
le O’Neal.

Partea a treia, III. ë (litera gre-
ceascã „lambda” [l], simbolizând
literatura), este dedicatã, aproa-
pe în întregime, analizãrii unor
volume semnate de scriitori ro-
mâni (în special poeþi, dar nu nu-
mai) contemporani de avangar-
dã (Igor Ursenco, Teo-e-retikon,
2009; Iulian Tãnase, Cucamon-
ga, 2011; Sorin-Mihai Grad, Su-
rogat, 2011; Petriºor Militaru,

Prezenþe angelice în poezia ro-
mânã, 2012; etc.) ºi filosofiei
acestora.

Partea a patra ºi ultima, IV. å
(litera greceascã „epsilon” [e],
simbolizând egofobia – teama de
sine, catalizator al creaþiei; împre-
unã, titlurile celor patru pãrþi dau
öéëå, „phile”, de la öéëßá, „phi-
lia”: „iubire”, indicându-ne cele
patru mari iubiri ale lui ªtefan
Bolea) dobândeºte o notã perso-
nalã, constând într-un zigzag in-
teresant de comentarii filosofico-
socioculturale, început odatã cu
geneza revistei EgoPHobia
(2004) ºi încheiat în momentul
împlinirii de cãtre autor a vârstei
de 33 de ani (2013): frescã a con-
temporaneitãþii decãzute ºi criti-
cã acerbã a acesteia, într-o revol-
tã distructiv-constructivã de sor-
ginte romanticã.

Registrul lingvistic este cult,
impregnat cu termeni tehnico-
ºtiinþifici ºi cu neologisme, dar ºi
jargonic, autorul utilizând nume-
roase cuvinte ºi expresii împru-
mutate (ca atare sau cu o minimã
adaptare) din alte limbi, marcã a
cosmopolitismului ºi a multicul-
turalismului.

Referitor la editarea operei, se
cuvin a fi menþionate redactarea
ºi tehnoredactarea îngrijite, tipã-
rirea acesteia pe hârtie albã, de
calitate superioarã, rezistentã în
timp, ºi coperta plastifiatã mat, cu
o excelentã ilustraþie realizatã de
cãtre unul dintre cei mai impor-
tanþi artiºti români contemporani

în domeniu, Ionuþ Bãnuþã.
În concluzie, Theoria se adre-

seazã cititorilor pasionaþi de filo-
sofie nihilistã ºi/sau existenþialis-
tã, de poezie simbolistã, de artã
cinematograficã ºi de muzicã
„grea”, dar ºi tuturor celor nemul-
þumiþi de disoluþia culturalã ºi
valoricã a societãþii contempora-
ne (româneºti, cu precãdere); în
mod cert, prima parte ar trebui sã
îºi gãseascã locul ºi în programa
elaboratã de Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
pentru învãþãmântul liceal ºi su-
perior (de specialitate). În ceea
ce îl priveºte pe autor, acesta
dovedeºte, încã o datã, cã este
unul dintre cei mai importanþi
gânditori români contemporani,
exponent de seamã al filosofiei
culturii.

nnnnn Oliviu Crâznic

e
c
t
u
r
i

Paul Tudor



12 , serie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul Xserie nouă, anul XIXIXIXIXIX, nr, nr, nr, nr, nr. . . . . 11111 ( ( ( ( (207207207207207), 20), 20), 20), 20), 201616161616

Nicolas Cavaillès e un
tânãr francez care, în-
tre altele, cunoaºte

foarte bine limba românã (câþi
conaþionali de-ai lui se pot lãuda
cu asta?), este pasionat de criti-
ca geneticã ºi are o propensiune
specialã faþã de opera lui Cioran,
pe care l-a editat la Galllimard ºi
despre care a scris destul de mult.
A tradus în francezã ºi Levantul
lui Mircea Cãrtãrescu (P. O. L.,
2014) Iar prima lui carte propriu-
zis literarã a mers direct la þintã,
câºtigând Goncourt-ul pentru
nuvelã în 2014: Viaþa domnului
Leguat, Editura Humanitas, 2015,
76 p., traducere de Emanoil Mar-
cu. Sunt, vom vedea, mai multe
motive sã speculãm asupra „cio-
ranismului” ei remanent, difuz ºi
chiar ocultat.

Nuvela are trei etaje foarte vi-
zibile: istoric, biografic ºi, sã-l
numesc aºa, meditativ. Respecti-
vele fire nu rãmân, însã, unidirec-
þionale, ci se împletesc într-o frân-
ghie rafinatã ºi care se dovedeº-
te extrem de rezistentã: Viaþa...
însãºi.  În principal, este o relata-
re chiar despre domnul din titlu,
care a trãit între 1638 ºi 1735.
(Aproape un secol, cãlare pe cele
douã!) Existenþa lui e proiectatã
pe fundalul unor conflicte de mai
multe feluri, între care cel religios
e cel care declanºeazã totul, iar
„revizitarea” (rescrierea ei în re-
gim blând-postmodern) implicã
recursul la anumite „ticuri” lite-
rare specifice secolelor respecti-

o bijuterie epicã (discret) „postcioranianã”
ve: un stil al interpenetrãrii, pe
care îl vom regãsi frecvent dupã
aceea, pânã hãt!, la Thomas
Mann. (Formatul conciziei refle-
xive mi l-a amintit, puþin, ºi pe
Costache Olãreanu.) Întrepãtrun-
derea nu poate fi perfectã (nu ai
cum sã conciliezi maximum de
singularitate cu maximum de ge-
neralitate), însã naratorul imper-
turbabil al Vieþii... reuºeºte sã
punã puternic în evidenþã „sen-
sul” (p. 27) unei vieþi. Existã, de
altfel, ºi un intertext explicit, care
repoziþioneazã cartea pe care o
scrisese Leguat însuºi, în urma
involuntar-tumultoasei cãlãtorii,
al cãrei titlu complet ºi lung apa-
re la p. 57 Cinic, cioranian vor-
bind, acesta debutase în poves-
tire, la vîrsta de cincizeci de ani,
mai mult decât promiþãtor: „Orice
ar face, oriunde s-ar duce, este
un om care a pierdut totul.” (p.
13) Este, totuºi, o închidere care
se deschide, cãci tocmai acum,
forþat de împrejurãrii, va desco-
peri vastele posibilitãþi ale aven-
turii marine: va face parte din
echipajul restrâns al unei fregate
(Rândunica) a cãrei misiune va
fi explorarea unor insule din In-
diile orientale.

Discursul reconstitutiv e ha-
ºurat de consideraþii de acest fel:
„Scopul ultim în viaþã, singurul
scop, este sã faci plecarea mai
uºoarã. Indiferent ce-þi spui – cã
ai trãit bine ori suficient, cã nu
mai ai nimic de aºteptat de la via-
þã, nici de împlinit –, esenþialul în

aceastã lume e sã îndepãrtezi cât
mai multe obstacole ce te împie-
dicã s-o pãrãseºti.” (p. 14) Ele
propun un contrapunct mai abs-
tract (ºi, poate, mai steril, dar nu
mai puþin eficient) al naraþiunii.
„Nimeni nu trãieºte mai multe
vieþi: dacã-þi închipui cã trãieºti
o a doua viaþã înseamnã cã n-ai
trãit-o cu adevãrat pe prima.” (p.
15) E un fel de exerciþiu esenþiali-
zant, de tip Chamfort sau La Ro-
chefoucauld, aduºi, însã, în „pre-
zentul” continuu al strãlucitului
lor urmaº de origine românã:
„Miºcãrile aerului sunt ca visele,
mai ales departe de casã: semne
pe care destinul le trimite, parcã

nnnnn ION BUZERA

pentru a hrãni premoniþii, inter-
pretãri. Apar din nou figuri fami-
liare, vânturi potrivnice pe care
le-ai mai înfruntat în trecut ºi le-
ai atribuit înþelesuri ce desluºesc
tautologia existenþei” (p. 26) Sau:
„acea falsã moarte cinicã ºi zbu-
ciumatã care este exilul” (p. 16).
Sau, cu o notã suplimentarã de
umor: „Noaptea, stelele par sã
spunã ceva, însã marea compac-
tã, omogenã, l-ar scoate din minþi
pe însuºi Spinoza.” (p. 23) Felul
în care sunt înfipte aceste ace ale
înþelepciunii sceptice în pielea
textului nu este deloc dureros.

Cãrticica antreneazã un soi de
derulare fatalã, acceleratã (care
este ºi a lecturii: nu cu mult peste
o orã!), într-un fel a vieþii înseºi,
întreþinutã de dubla implacabili-
tate („articulare”) a dicþiei epice:
diegeticã propriu-zisã ºi ciora-
nian-apoftegmaticã. Iatã cum este
rezumatã întreaga istorisire: „Se
vor gãsi mereu tot soiul de para-
ziþi care sã exploateze acest ma-
terial excepþional – viaþa pe o in-
sulã pustie (înainte de Robinson),
agonia pe o stâncã (dupã Philoc-
tet), noile pâmînturi, plantele ºi
animalele nemaivãzute; sau, iatã,
istoria acestui gentilom obiºnuit
care a pãrãsit totul pentru a pier-
de totul la celãlalt capãt al lumii,
ºi care a pierdut totul, ºi care s-a
întors.” (p. 58)   Înþelegem, astfel,
cã tema Vieþii...  este cea a scrii-
torului: „Leguat posedã acum, în
bunã parte fãrã voia lui, un bun
preþios: o poveste.” (p. 56). El s-a

întors pentru a da seamã de ce a
trãit ºi pentru a mai trãi câteva
decenii la Londra. Este, altfel
spus, o relatare despre cum, fa-
talmente, fie ºi malgré lui, Fran-
çois Leguat devine auctore: „Lu-
crarea cunoaºte un succes rapid,
urmeazã traduceri în englezã,
olandezã ºi germanã, apoi reedi-
tãri regulate, începând din 1711.
Epoca nu e sãracã în cãrþi ce rela-
teazã aventuri trãite ºi care îi vor
inspira pe Daniel Defoe (Robin-
son Crusoe), Jonathann Swift
(Gulliver) sau Jules Verne (Insu-
la misterioasã). Leguat e mai
curând strãin de toate acestea:
nu va mai scrie nimic, niciodatã,
nu va adãuga nici un rând la car-
tea sa unicã ºi nici nu va rîspun-
de la acuzaþiile unor cititori sus-
picioºi, chiar agresivi...”  (p. 61)
Iar nuvela de faþã e o reconfirma-
re (prin re-compunere) a  deveni-
rii în cauzã: François Leguat nu
mai este omul unei „unice” cãrþi:
a doua, cea a lui Nicolas Ca-
vaillès, îl consacrã definitiv.

O capodoperã (ei bine, da!)
soft, dezinvoltã, foarte puþin cris-
patã, accesibilã, „cuminte”, inge-
nuã, care duce cu ea ºi siguranþa
de sine (povara) unei mari litera-
turi. (Cultura preseazã variabil-
angoasant asupra oricui o con-
ºtientizeazã.) Raportatã la Sele-
noid, Viaþa... e ca „un rãgaz, o
libertate, o insulã virginã” (p. 27)
într-un ocean de sumbrã, orbitoa-
re splendoare.
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Eternul Adam, scenariu ºi de-
sene de Gabriel Rusu, dupã o
nuvelã de Jules Verne, autoedi-
tare, Cluj-Napoca, 2015

Fãrã îndoialã, albumul BD
al anului 2015 este „Eter-
nul Adam”, de Gabriel

Rusu dupã o nuvelã a lui Jules
Verne. Apãrut în lumea benzilor
desenate româneºti dupã 1990,
clujeanul Gabriel Rusu mai are la
activ douã culegeri BD – „Premie-
ra” (1996) ºi Porþile creaþiei” (1999),
reunind creaþiile apãrute prin di-
verse publicaþii. ªi dacã „Premie-
ra” obþinea un premiu de debut la
Salonul BD Craiova ’96, iatã cã,
20 de ani mai târziu, „Eternul
Adam” avea sã cunoascã lansa-
rea tot la Craiova, în cadrul Salo-
nului BD din toamna trecutã.

Scenariul, þinând aproape de
povestirea originalã, este unul
apocaliptic, tratând moartea civi-
lizaþiei actuale, înghiþitã de un po-
top biblic, ºi redemararea periplu-
lui umanitãþii peste ruinele Atlan-
tidei, în cicluri ce au ca reper an-
cestralul ºi eternul Adam. Nuve-
la degajã o emoþie puternicã ºi
meritul acestui album este de a o

maturizãrile adamice

fi pãstrat intactã în faþa cititorilor
prin naraþiunea originalã, chiar
dacã dialogurile, specifice dina-
mismului modern al benzii dese-
nate, aproape lipsesc din acest
album. Din fericire pentru auto-
rul român, Jules Verne pedaleazã
mult pe reflecþiile asupra desti-
nului uman ºi mai puþin pe acþiu-
nea propriu-zisã, astfel încât al-
bumul nu cade în pãcatul ilustrã-
rii pas cu pas a textului ºi nu înre-
gistreazã astfel un efect redun-
dant. Inteligent construit, scena-
riul porneºte de la macrounivers,
focalizându-se pe Pãmânt ºi pe
istoria milenarã, pentru a se sfârºi
în aceeaºi imensitate cosmicã în
care planeta noastrã e doar un fir
de nisip.

Grafismul este, fãrã îndoialã,

punctul forte al oricãrei benzi de-
senate, iar desenele acestui al-
bum dau dimensiunea realã a ar-
tei lui Gabriel Rusu. În tradiþia
ilustratorilor operelor originale
ale lui Jules Verne – îi amintesc
aici pe Jules Férat, Léon Benett,
dar mai ales pe George Roux –,
autorul reuºeºte o transgresare
a clasicilor menþionaþi ºi, la fel ca
belgianul François Schuiten,
care, împreunã cu scenaristul
Benoît  Peeters, realizase un ci-
clu grafic BD vintage numit „Les
Cités Obscures”, obþine un gra-
fism cu notã personalã. Maestru
al decorurilor, dar ºi a unui bogat
imaginar postcataclism, Gabriel
Rusu creazã efecte cosmice prin
baroce împletituri grafice cu rol
atât tehnic, de delimitare tempo-
ralã a acþiunilor, cât ºi ideatic,
sugerând meandrele ordinei uni-
versului.

Albumul beneficazã de o emo-
þionantã ºi sincerã postfaþã, în
care autorul nareazã epopeea cre-
aþiei, care se întinde pe mai bine
de 20 de ani, ea însãºi o adevãra-
tã ºi fascinantã poveste, dar ºi
de un addendum ce conþine pa-
tru pagini din versiunea iniþialã,
prepublicate în 1993 într-o revis-
tã localã.

O menþiune specialã pentru
prezentarea graficã ºi tiparul de
înaltã calitate, un album în ade-
vãratul sens al cuvântului, cu

coperte cartonate.
Gabriel Rusu este ultima „vic-

timã” a fascinaþiei pe care a exer-
citat-o opera literarã a lui Jules
Verne, urmând autorilor de benzi
desenate Cãlin Stoicãnescu („Ke-
raban Încãpãþânatul”), ªerban
Andreescu („Castelul din Car-

paþi”), Adrian Barbu – un superb
omagiu, Dan Petcan – o adapta-
re mult mai pesonalã a „Cãlãto-
riei spre centru Pãmântului”, Vali
Ivan („Cinci sãptãmâni în balon”),
Nicu Russu („Cãpitan la 15 ani”),
Livia Rusz („Doi ani de vacan-
þã”, în maghiarã).
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Liliana Hinoveanu, Camera
Dezastru, Editura Aius, Craiova,
2015.

Cel mai recent volum de
versuri semnat de Lilia-
na Hinoveanu, cunos-

cuta jurnalistã craioveanã, impor-
tanta realizatoare de emisiuni cul-
turale la Radio Oltenia, poartã im-
placabilul titlu de Camera Dezas-
tru, o combinaþie care aduce hor-
ror-ul în inima subiectul, în spa-
þiul sãu intim (dacã analogon-ul
personalitãþii este casa, atunci
sufletul sau inima [psyché sau
kardía] este supranumele came-
rei). Am ales sã lecturez volumul
Lilianei Hinoveanu în cheie jun-
gianã, pentru cã este 1. o însce-
nare postmodernã a arhetipolo-
giei ºi 2. onirismul autoarei pre-
fer sã-l recuperez în termeni jun-
gieni (C. G. Jung arãta cã visul
este un autoportret spontan al in-
conºtientului), pentru cã o anali-
zã freudianã ar fi pur reducþionis-
tã ºi barbarã.

Aleg cinci arhetipuri jungiene,
cinci sigilii ale individuaþiei, pen-
tru a organiza materialul alchimic
al operei. (a) Persona este mas-
ca, mecanismul defensiv, arheti-
pul social prin care interacþionãm
cu ceilalþi sau cu mãºtile lor (Mit-
Sein în termeni heideggerieni).
Persona este relativ absentã din
cartea L. Hinoveanu, ceea ce do-
vedeºte cã este o autoare care îºi
exploreazã straturile mai adânci
ale inconºtientului, fiind oarecum
dezinteresatã de interfaþa socia-
lã. Câteva instanþe pot fi, totuºi,
identificate: „cresc în mine gar-
durile” (copacul cu frunzele pã-
sãri); „cea închisã în mine/ îm-
bracã ziduri” (în piaþa publicã).
Gardurile + zidurile odatã lãsate
în urmã, ajungem la (b) Eu, cen-
trul conºtiinþei pe care-l gãsim
sub mascã.

În poezia întrebãrile se lo-
veau de lucrurile din jur gãsim
o excelentã descripþie egoticã:
„siropul curgea mâlos prin vene-
le mele/ se prelingea încet pânã
în locul unde alte fructe/ deve-
neau starea de trecere/ cãtre un
anotimp insalubru ºi sterp// îmi
acopeream rãnile cu pagini din
cãrþile pe/ care nu le-am scris nici-
odatã/ lipindu-se de carnea cru-
dã simþeam cum mã ard/ devenind
eu”. Eul trebuie pus în relaþie cu
rãnile incandescente ºi cu ne-
scrisele cãrþi. Aceastã compo-
nentã a personalitãþii va fi core-
latã cu autoritatea, care este, to-
tuºi, aparentã dacã vom compa-
ra Eul cu Sinele. „[E]ul meu rãmâ-
ne captiv în cutia Pandorei”, no-
teazã poeta în altã parte, expu-
nând un „izolism” fundamental,
dacã am prefera termenul lui Sade.

Dar sã coborâm spre (c) um-
brã, care este arhetipul dublului
sau cel al duºmanului interior.
Umbra mai poate fi definitã ca la-
tura întunecatã a fiinþei umane
sau fiinþa inferioarã, primitivã,
nedezvoltatã, pe care ne chinuim
s-o ascundem, pentru cã ne e ru-
ºine de ea. Momentul 1: Identifi-
carea cu umbra, ascensiunea
umbrei în conºtiinþã: „simþeam
cum umbra urcã în mine/ depã-
ºind linia orizontului/ desena pe
cer un arc ce-ºi cautã þinta/ în
grãdinile semiramidei” (când li-
nia orizontului). Momentul 2:
Ingerarea umbrei, un fel de con-
ºtientizare a inconºtientului: „mã
las pãcãlitã de aromele ce trans-

nnnnn ªTEFAN BOLEA

de la Eu la Sine

formã/ simþurile în animale flã-
mânde/ devoratoare de amintiri//
în oraºul interzis/ dinozaurii îºi
mãnâncã umbra închizând-o în/
smochinele cântãtoare/ lampioa-
ne ce mã ajutã sã zbor arzând”
(ceasurile aþipiserã). Momentul
3: Densitate extremã, umbra are
propria ei umbrã. La fel cum per-
sona este masca Eului, umbra
este masca Sinelui: „urma mâinii
care îºi desena umbra/ doar um-
bre tãcute...// umbra bãrbatului
cãlãtor/ se lua la întrecere cu
umbra verii/ amândouã rãmãse-
serã în mine”?(nisipul pãstrea-
zã ºi acum).

Bãrbatul nu apare accidental,
pentru cã trecem spre (d) animus,
arhetipul contrasexual. Toate fe-
meile poartã un Adam interior, ar
spune alchimiºtii. Animusul este
pasional ºi pulsional („ochii tãi
se rãstoarnã în mine/ cu sete/ cu
urã”) sau un Sf. Sebastian marti-
rizat erotic de un surplus de sã-
geþi falice („doar tu/ arc întors din
coarnele cerbului rãtãcit în/ po-
vestea cu zeii unicorni/ deveneai
punctul roºu în care/ sãgeþile îºi/
cãutau þinta”). Acest supliciu
corespunde unei zone de ruptu-
rã ontologicã, ceea ce presupu-
ne trecerea spre punctul final, (e)
Sinele. Dacã umbra este demo-
nul interior, atunci Sinele este
Dumnezeul interior. Roºul este
culoarea acestui teritoriu unde
fiinþa se destramã, unde „cerurile
se deschid” ºi „templul este dis-
trus”: „rãstignit pe cruce/ de ro-
ºul aprins/ al unui soare ce înva-
þã sã moarã”. Ne amintim (ºi) de
soarele negru al lui Nerval sau
de asasinarea nietzscheanã a
transcendenþei: „În esenþã a
existat un singur creºtin ºi acela
a murit pe cruce.”

Calea individuaþiei se face pe
axa Eu-Sine, cãreia Edward Edin-
ger i-a dedicat o carte superbã.
Aceastã trecere de la Eu la Sine,
a transmutaþiei Eului întru Sine,
apare ºi în arta poeticã a Lilianei
Hinoveanu, aºteptarea s-a îngro-
pat singurã: „mã zidisem în ca-
mera dezastru/ sub lumina infra-
roºie a unui final atârnat în/ cuiul
albastru/ spectator intuind urmã-
torul pas al dialogului/ curmat de
uºile devenite cãrãmizi ziditoare
de/ Ane”

Volumul Camera Dezastru
putea fi analizat ºi în cheie freu-
diana sau nietzscheanã (chiar ºi
heideggerianã, dacã este nece-
sar). Cu toate acestea, aplicând
fenomenologia psihanaliticã jun-
gianã, am desluºit un fir roºu al
precesiunii de la Eu la Sine, al re-
alizãrii de sine, pe care poeta Li-
liana Hinoveanu o descrie într-
un mod inconfundabil.

Alexandru Voicescu, Malad,
Editura Herg Benet, Bucureºti,
2015.

Alexandru Voicescu (n.
1980) împleteºte în ro-
manul sãu de debut,

Malad, realitatea cu oniricul, ac-
centuate de ºtiinþã, alchimie, re-
ligie ºi fanatism. În acest roman,
transpune povestea tânãrului
Andrei Marcus, art director ro-
mân stabilit în Elveþia, a cãrui in-
cursiune în oniric începe cu o
viziune inexplicabilã, indusã de
un desen al Ioanei Dunã, art di-
rector la o prestigioasa agenþie
de publicitate. Încã din primele
pagini ale cãrþii, cititorul este in-
trodus într-o lume misterioasã,
plinã de cãutãri neîncetate în
cele mai tenebroase aspecte ale
sinelui,  decriptate în finalul
neaºteptat al romanului în cheie
religioasã.

Subiectul abordat este traseul
sinuos al vieþii, dublat de un des-
tin implacabil la care sunt supu-
se personajele cãrþii. Autorul pre-
zintã întâmplãrile prin care trece
Andrei, în urma episodului cu de-
senul ce conþine mesaje sublimi-
nale adresate tânãrului. Acesta
este momentul care declanºeazã
cãutãrile ºi întrebãrile care în-
cheagã acþiunea cãrþii. Andrei,
dornic sã o întâlneascã pe Ioana,
va porni într-o cãlãtorie iniþiaticã
prin mai multe oraºe ale Europei.
Tânãrul se trezeºte prins într-o
seriei de evenimente, devenind
un „pion” în mrejele destinului ºi
ale celorlalte personaje. Fiind
spectator la o prezentare de modã
având ca tematicã un ritual pã-
gân, Andrei experimenteazã alã-
turi de Ioana o întâlnire în plan
oniric, în urma cãreia va fi acuzat
de crimã. Acesta este nevoit sã
fugã din spitalul în care a fost
internat în urma crimei de care nu
este conºtient, ajutat de Eliza, un
personaj la fel de enigmatic. La
Milano, Bibliotecarul, bãtrânul
cunoscãtor al sectei bogomililor,
îi va revela motivul pentru care
este implicat în acest context mis-
terios. O întreagã istorisire cu rã-
dãcinile în trecut se leagã de pre-
zentul lui Andrei, care îºi desco-
perã adevãrata identitate, înca-
dratã de fanatismul sectei bogo-
mile. El ajunge sã îl ucidã pe Bi-
bliotecar, fugind din nou, de data
aceasta spre Cartea Neagrã –
cea mai sacrã scriere a sectei bo-
gomililor –, ce îl aduce într-un sat
izolat din Banatul sârbesc alãturi
de Amarillo, directorul firmei la
care lucra Andrei ºi cel care in-
tervine în destinul tânãrului. Sce-

inserþii onirice
ºi fanatism bogomil

na înmormântãrii ºi imaginarul ar-
tistic al cimitirului dubleazã inten-
sitatea emoþionalã a discuþiei din-
tre Andrei ºi cel care îi este atât
ºef al companiei, cât ºi cel care i-
a controlat din umbrã soarta. Fi-
nalul romanului este unul închis,
în care cumulul de stãri suresci-
tante îºi gãseºte plenitudinea prin
starea de liniºte a proaspetei po-
veºti de dragoste dintre Andrei
ºi Eliza.

Dincolo de firul narativ inci-
tant, Alexandru Voicescu îmbinã
realitatea unui cotidian aparent
anost precum lansarea noului
produs al companiei hightech la
care este angajat, cu o lume mis-
terioasã în care secta bogomili-
lior reprezintã punctul de plecare
al romanului. Semnificativã este
ºi conversaþia dintre Andrei ºi
Bibliotecar, pe parcursul unui
capitol, în care toate întrebãrile
din incipitul cãrþii îºi gãsesc rãs-
puns. Revelarea adevãrului de-
buteazã cu replica ambiguã a Bi-
bliotecarului ce stârneºte amuza-
mentul tânãrului, dar de la care
va porni o înºiruire de confesi-
uni: „Tu, scumpul meu Andreas,
eºti în sine un accident genetic!”.
Rândurile ce urmeazã sunt capti-
vante datoritã detaliilor despre
sectã: „Ca alte gnoze dualiste din
perioada primului mileniu, bogo-
milismul a fost un sincretism de
mituri prelucrate din surse pãgâ-
ne ºi creºtine, deopotrivã, având
ca punct central pe Hristos, cel
ales sã dea omenirii învãþãminte-
le Tatãlui”. Din dezvãluirile fãcu-
te de bãtrân reiese faptul cã „sta-
rea de somn profund” reprezintã
trezirea, punând în luminã atât
planul oniric, cât ºi motivul som-
nului.  Povestirea despre Grup ºi
despre Cartea Neagrã face tre-
cerea cãtre ritualurile pãgâne ºi
noþiunile de alchimie folosite:
„Aºadar, se spune între rânduri-
le cãrþii cã numai cel care este dis-
pus sã îºi lepede lichidul care
adastã între oasele craniului ºi
teaca creierului poate sã formeze
o punte nemijlocitã cu divinita-
tea”.  Aceastã conversaþie este
revelatorie, cãci Andrei aflã cã
este ultimul dintre urmaºii bogo-
mililor, alãturi de Ioana ce a murit
datoritã sacrificiului fãcut pentru
fratele spiritual. Putem gãsi rela-
þia de fraternitate dintre Andrei
ºi Ioana asemeni gemenilor Cain
ºi Calotnela, copiii Evei ºi ai ºar-
pelui, creaþie pãgânã. Iniþiala
atracþie carnalã simþitã de Andrei
faþã de Ioana duce cu gândul la
un incest neconºtientizat.

Un alt aspect ce stârneºte in-

teresul cititorului sunt motivele
întâlnite în carte. Ca s-o gãseas-
cã pe Ioana, Andrei parcurge un
traseu într-un loc izolat din Pra-
ga, închis accesului public, ce
face trimitere la motivul labirin-
tului pe care trebuie sã-l strãbatã
pentru a pãºi într-o lume obscu-
rã ºi fanaticã. De asemenea, în fi-
nalul romanului, Andrei arde
Cartea Neagrã a Lumii, ca semn
al purificãrii, al începerii unui nou
parcurs, lãsând în urmã eveni-
mentele tenebroase la care a fost
supus.

Mesajul cãrþii este subliniat
mai ales în episodul în care An-
drei îl ucide pe Bibliotecar, fiind
o ironie, cãci, paradoxal, el devi-
ne un criminal ce iniþial fugea de
o crimã neconºtientizatã. Acesta
se elibereazã de povara poveºtii
bãtrânului, reuºind ulterior sã se
elibereze ºi de viziunile ce îl ur-
mãreau ºi de Cartea Neagrã, prin
arderea sa. Este o evadare din
plasa destinului care îl folosise
drept instrument într-o lume ne-
cunoscutã a bogomilismului pe
care el nu ºi-o dorea. Cu toate cã
romanul pare sã aibã ca nucleu o
temã ºi un mesaj religios, aces-
tea sunt doar „înveliºul”ce ser-
veºte la îmbogãþirea scrierii.

Romanul se remarcã ºi prin
tematicã ºi compoziþie, prin stilul
alert ºi vioi al scrierii ce sporeºte
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suspansul. Introducerea unor noi
serii de confesiuni este cursivã,
alternându-se naraþiunea cu sec-
venþele dialogale ºi pasajele de-
scriptive. Notele amuzante cãrþii
sunt induse de rarele inserþii ale
aluziilor faþã de origini: „Îi spuse-
sem cã sunt român, iar Nadia era
un nume faimos nu numai printre
yanchei.”, „Da, m-aº fi zgârcit sã
plãtesc taxa de fotografiere, pen-
tru cã sunt român ºi aºa sunt
obiºnuit de acasã”. Limbajul co-
locvial, în care sunt des întâlnite
cuvinte din limba englezã, este
îmbinat cu cel de specialitate în
anumite pasaje, cum ar fi cel în
care Bibliotecarul vorbeºte de-
spre geneticã: „Experimentul
Avery-MacLeod-McCarty a
identificat molecula responsabi-
lã pentru transformare ºi depozi-
tare, respectiv ADN-ul, dar asta
se întâmplase prin ’44, cu doar
trei decenii înainte. În ’53, Wat-
son ºi Crick au observat forma
helicoidalã...”. Nu în ultimul rând,
monologurile interioare ale lui
Andrei evidenþiazã latura intros-
pectivã a romanului ºi îmbogã-
þesc dinamismului naraþiunii.

nnnnn Eliza VoineaPaul Tudor
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Galeriile „Cromatic” ale
Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi

Promovarea Culturii Tradiþiona-
le au gãzduit vernisajul expozi-
þiei de picturã „Dialoguri Plasti-
ce” cu lucrãri realizate de Gabrie-
la Rãdulescu ºi Teodora Ciolan.
Despre creaþiile celor douã artis-
te au vorbit elogios prof. Magda
Buce-Rãduþ ºi prof. Cristina
Oprea.

Lucrãrile Gabrielei Rãdulescu
si ale Teodorei Ciolan s-au regã-
sit în ultimii  ani în saloanele de
toamnã, iarnã ºi primãvarã ale
Cenaclului  „Constantin Brân-
cuºi”, atât pe simezele unor cu-
noscute galerii  craiovene cum ar
fi „Vollard”, Biblioteca „Alexandru
ºi Aristia Aman”, „Alliance
Francaise”, cât ºi în afara Craio-
vei, la Muzeul de Arta Calafat ºi la
Centrul Cultural Româno-Bulgar
din Vidin. Alãturi de Cenaclul
„Seniori Art” artista Gabriela
Rãdulescu a mai expus la Galeria
„Arta 2”, Filarmonica „Oltenia” ºi
Centrul Multifuncþional.

„dialoguri plastice” la Galeriile „Cromatic”
Expoziþia în ansamblu ne rea-

minteºte ºi ne convinge cã arta
este creaþie ºi nu copie a unei re-
alitãþi.

Cromatica lucrãrilor reflectã
acea stare de transcendere cãtre
un univers pur, cãtre un spaþiu
neviciat, surprinzând pe multe
dintre pânze frumuseþea naturii.
Prin diversitatea ºi complexitatea
temelor, prin nuanþarea culorilor
structurate în compoziþii expresi-
ve, artistele realizeazã o adevãra-
tã simfonie de culori care pun în
valoare subiectul: „Apus de
iarnã”, „Dupã furtunã”,
„Podeþul”, „Apus de varã” de Ga-
briela Rãdulescu ºi „Margine de
sat”, „Casa bunicilor”, „Peisaj la
Runcu” de Teodora Ciolan.

Viaþa profundã a picturilor o
dau raporturile de armonie, de în-
trepãtrundere a tonurilor, reflec-
tatã în efectul expresiv al culorii ,
totul realizat cu ajutorul reflexu-
lui care leagã obiectele, formele
juxtapuse, ºi transpune în fieca-
re dintre ele ceva din existenþa
tuturor celorlalte. Astfel ansam-

blul se însufleþeºte ºi capãtã o
unitate armonioasã: „Pontonul”,
„Pod peste timp”, „Oglinda apei”,
„Înainte de furtunã”,
„Singurãtate”, “Furtunã pe
þãrm”, „Luminã de departe” de
Gabriela Rãdulescu ºi „Marinã”,
„Peisaj în Deltã”, “Port grecesc”,
„Peisaj în Veneþia”, „Port turcesc”
de Teodora Ciolan.

 Artist plastic, medic homeo-
pat ºi medic la Colegiul Naþional

„ªtefan Velovan”, Gabriela Rãdu-
lescu a fost apreciatã de colegul
ºi prietenul meu profesor Victor
Pârlac, director al ªcolii Populare
de Artã „Cornetti”. La fiecare
vernisaj artista îºi reaminteºte de
profesorul care i-a îndrumat pri-
mii paºi: „Nu o sã uit niciodatã
omul blând, drept ºi dãruit profe-
siunii de dascãl, artistul plastic
ce a format atâþia  elevi, dragos-
tea cu care ne-a împartãºit cu-

Galeria Arta a Uniunii
Artiºtilor Plastici din
Craiova a gãzduit o

suitã de manifestãri de artã au-
tenticã, de mare þinutã artisticã ºi
recunoaºtere publicã. O expozi-
þie avangardistã a tinerei genera-
þii de artiºti nonconformiºti, dar
dovedind un real talent, concep-
þie tematicã, viziune artisticã ºi
stãpânire a mijloacelor de expri-
mare, a fost vernisata sub gene-
ricul Expoziþie, pictura, sculptu-
rã. Au expus  trei foºti elevi ai
Liceului de Arta din Craiova, ab-
solvenþi ai celor mai bune insti-
tute de arta (Bucureºti, Cluj ºi
Timiºoara), cu participãri ºi expo-
ziþii personale în tara ºi peste
hotare.

Alin Totescu aduce picturi de
mari dimensiuni, cucerind spaþiul
real ºi virtual cu fragmente ana-
tomice monumentale, având ca
reper ºi suport punctele plastice
ale structurii corpului uman.
Mâinile, „mainile care vorbesc”
sunt un subiect frecvent întâlnit
la mari maeºtri ai picturii univer-
sale: Dürer, Michelangelo, Da
Vinci, Picasso sau Bãncilã, craio-
veanul Corneliu Baba º.a. Mâini-
le, exacerbând formele în manie-
ra expresionista, creeazã univer-
sul vizual al simezelor, concen-
trând pasiunea, puterea, viaþa.
Mai decorative, elegante în lumi-
na albã sau intens colorata cu
roºu ºi albastru, sunt nudurile
feminine, apogeu al redãrii per-
fecþiunii formelor, a senzualitãþii,
a „eternului feminin” mereu fas-
cinant ºi seducãtor. Adrian Mi-
tran a studiat sculptura la Cluj.
Aºa cum spune chiar artistul în
titlul unor lucrãri, urmãreºte „Ar-
monia muzicalã” a formelor, „Ge-
neza”, „Originea sufletului” sau
legãtura dintre „Instrumente mu-
zicale” ºi stãri, sentimente, trãiri
umane. Porneºte de la noutãþile
aduse în sculptura moderna cu
integrarea în atmosfera prin lu-
mina-umbra la Rodin, culoarea
sau eliminarea unor volume la
Gonzales ºi  respectiv  Zadkine,
dar mai ales prin ritmul de plin-
gol al lui Moore. Adrian Mitran
concepe ºi  descoperã forme, se

simeze ºi sinteze la Galeria Arta din Craiova

joaca cu materialul intrând în
structura naturalã a lemnului ºi
speculându-i fibra, ºlefuind sau
cioplind marmura, patinând sau
pãstrând asperitãþile metalului
într-o analogie cu ritmul muzical,
cu ritmul biologic sau cel cosmic.
Lucian Ghiþulescu realizeazã prin
picturile expuse, o autenticã „Eli-
berare de trecut”, ilustratã meta-
foric printr-un dublu autoportret,
parcursã în secvenþe spaþiale ºi
momente desfãºurate temporal.
Fiecare tablou reprezintã o etapa
din viata sa, un instantaneu,
oprind timpul, dar transmiþând
sentimentul efemerului, al vre-
melniciei. Cu un desen viguros
ºi cu o tuºã fermã, construieºte
„Schela”, „Subsolul” sau „Învie-
rea”,  închizând în ele amintiri, file
ale unui jurnal pictat pe pânze.
Elemente de libertate ºi  sponta-
neitate în crearea imaginii apar
atunci când amintirile trec prin
suflet, ajung la familie, la bunicii
bãtrâni, care au fost sprijinul co-
pilului ºi  apoi ai studentului Lu-
cian Ghiþulescu: „Pana rurala”,
„19 spiþe” ºi atât de enigmaticul
„Caise 04”, o compozite origina-
lã cu banalul, vechiul borcan cu

gem de caise, primit în primul an
de facultate, 2004, pãstrat ca un
semn al foamei, al statutului de
student dar ºi al siguranþei date
de dragostea ºi  pachetul „de
acasã”.

„Aquarelle Groupe” reuneºte
artiºti craioveni care abordeazã
dificila dar pretenþioasa tehnica
a acuarelei pe suport de hârtie,
folosind ambele procedee plasti-
ce: pictura pe suport uscat sau
umed, obþinând preþiozitãþi gra-
fice ºi  cromatice. „Acuarela nu
trebuie sã imite pictura de ºeva-
let în tempera sau ulei ci sã obþi-
nã formele dintr-o culoare fluidã,
transparentã, vaporoasã. Consi-
der ca acuarela aparþine picturii
ºi nu graficii”, spunea istoricul
de artã Eugen Schileru. Acuarela
este apreciata ca o stare dar ºi  o
ºtiinþã, o tehnicã grea pentru cã
pictura rezultatã trebuie sã fie
spontanã, curatã, sincerã, „o fe-
reastra deschisa spre luminã” iar
ºcoala craioveanã de acuareliºti
pãstreazã nume de referinþã pen-
tru arta româneascã: Constantin
Lecca, Theodor Aman sau Ion
Þuculescu. Expoziþia deschisã în
luna decembrie la Galeria Arta

prezintã artiºti consacraþi, cu nu-
meroase expoziþii personale sau
participãri la saloane ºi  expoziþii
municipale, naþionale sau inter-
naþionale. Nicolae Predescu pic-
teazã peisaje ºi flori, conferind ta-
blourilor prospeþime, transparen-
þã, efecte cromatice de acorduri
ºi fuzionare a culorilor. „Prin ener-
gie, vitalitate ºi forþã expresivã
Nicolae Predescu este unul din-
tre cei mai buni acuareliºti din
þarã”, aprecia criticul de arta cra-
iovean Florin Rogneanu. Ovidiu
Bãrbulescu, ca ºi  în pictura ex-
pusã în numeroase expoziþii per-
sonale, realizeazã o sintezã între
studiul de desen, cromaticã ºi
compunerea spaþiului plastic,
accentuând libertatea de trãire, de
convieþuire a culorilor, folosind
în egalã mãsurã tehnica pe ud -
uscat în peisaje urbane ºi rurale,
naturi statice sau portrete. Pas-
cu Alexandru este un apreciat
pictor ºi  grafician craiovean. Ex-
trapolând regulile artelor gra-
fice, realizeazã interesante acua-
rele în laviuri de siena sau alb -
negru, dar ºi  compoziþii cu teme
figurative, reluate în alte game
tehnice ºi valorice din picturile
în ulei: obiecte descriptive sau
grupuri compoziþionale, peisaje.
Gheorghe Vlaicu expune lucrãri
care au ca suport desenul. Ple-
când de la forma ºi  detaliul arhi-
tectural sau peisagistic, folosind
perspectiva liniarã ºi  cromaticã,
creeazã adevãrate acuarele - do-
cument cu imagini ale oraºului:
case, strãzi, parcuri, imagini pan-
oramice, regãsite cu mai multe
metafore plastice ºi  simboluri în
linogravuri.

Cristian Volcinschi  acuarelist
sensibil ºi  intuitiv, aduce miste-
rul ºi poezia topind contururile
în treceri subtile de la lumina la
umbra. Renunþând la subiectele
narative creeazã din culori o trãi-
re, o stare emoþionalã. Plecând de
la peisaje cu ceaþã, nori, zãpadã,
soare sau reflectarea obiectelor
din jur, fiecare tablou, realizat prin
curgerea ºi  fuzionarea culorilor,
este o lume neobiºnuitã, aproa-
pe ireala, unicã. Ana Curcã este
perceputã în lumea artelor vizua-

le ca o perfecþionistã, o miniatu-
ristã care concentreazã pe dimen-
siuni mici detaliile pânã aproape
de hiperrealismul flamand. Expu-
ne vase cu flori ºi  naturi statice
cu legume sau fructe. În maniera
impresionistã picteazã peisaje ºi
buchete de flori multicolore. Spe-
ranþa Aurora Cernitu consacratã
prin originalitatea ºi  valoarea ar-
tisticã a ciclurilor tematice, repre-
zentate ºi  în actuala expoziþie.
Acuarela îi permite sã punã în
valoare prospeþimea florilor sim-
ple sau a chipului uman, dinami-
ca peisajului vãzut în miºcare prin
înaintarea trãsurii printre clãdiri
de epocã, în fuga calului, în plu-
tirea gondolei la Veneþia sau de-
plasarea norilor, descompunând
ºi  dispersând lumina. Un loc
special pe simeze este ocupat de
dialogul dintre generaþii, între vi-
ziunile artistice în abordarea acua-
relei, între tatã ºi  fiicã: Viorel Pe-
niºoarã, recunoscut pictor sce-
nograf care stãpâneºte dispune-
rea spaþialã ºi organizarea ele-
mentelor compoziþionale, detaliul
fiind pus în valoare cu preþiozita-
te rembrandianã.  Deºi fragil prin
specificul  tehnicii, construieºte
esafodajul care asambleazã ºi
susþine formele fragmentate,
constituindu-le în repere de re-
cunoaºtere anatomicã. Luminiþa
Peniºoarã realizeazã o picturã de
forþã, de substanþã, de conþinut.
Cu sensibilitatea acuarelistei,
conferã consistenþã materialului,
concretului, rãmânând în sfera
elementelor reale, dar individua-
lizându-le prin lumina momentu-
lui sau locul ales ca subiect de-
scriptiv în peisaje sau naturi sta-
tice. Expoziþiile de la Galeria Arta
demonstreazã din nou compe-
tenþa ºcolii artistice craiovene, pe
diferitele paliere de vârstã: ino-
vatoare, nonconformistã ºi cu
puternic impact valoric, vizual ºi
tehnic la artiºtii tineri ºi stãpâni-
rea mijloacelor tradiþionale, per-
fecþiunea de exprimare plasticã a
artiºtilor consacraþi. Este o recu-
noaºtere a existenþei ºi importan-
þei artelor vizuale în spaþiul spiri-
tual al oraºului.

r
t
e noaºterea  acumulatã într-o via-

þã; toate acestea au contribuit la
formarea mea ca artist plastic”.

Armonia culorilor a fost sus-
þinutã de acorduri muzicale pline
de sensibilitate cu care ne-a în-
cântat mini-recitalul de pian al
elevei în clasa a 2-a la Colegiul
Naþional „ªtefan Velovan”, Dora
Rãdulescu .

nnnnn Ovidiu Bãrbulescu

Picturi de Gabriela Rãdulescu ºi Teodora Ciolan

Marcel Voinea, Alin Totescu, Magda Buce-Rãduþ, Adrian
Mitran ºi Lucian Ghiþulescu
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Dupã cronica din prece-
dentul numãr al revis-
tei „Mozaicul”, în care

fãceam scurte referiri la primele
trei concerte din seria celor 28
dedicate þãrilor membre ale Uni-
unii Europene, în rândurile de faþã
vom prezenta urmãtoarele ºase
concerte, în ordinea cronologicã
de desfãºurare a lor.

cronica Stagiunii Europa

sunat de o manierã electrizantã,
impresionând prin soliditatea
concepþiei artistice ºi determina-

atunci când este interpretatã în
deplinã cunoºtinþã de cauzã, ne
poate oferi suficiente argumente
în a aprecia cã este o muzicã
agreabilã, în sensul nobil al cu-
vântului, ºi cã, poate, pe nedrept,
soliºtii o ocolesc. O altã primã
audiþie din program: „Erlkönig”,
fantezie simfonicã din baletul
„Fiul aerului” de Hans Werner
Henze, prin scriitura de „exaspe-
ratã” vitalitate sonorã ºi un dis-
curs „tematic” ce face trimitere la
binecunoscutul lied schubertian
„Regele ielelor”.

Concertul al ºaptelea din
cadrul stagiunii Euro-
pa a fost dedicat Fin-

landei; a cuprins muzicã din þara
nordicã: Uvertura „Meºteºugarii
pe vatrã” de Uuno Klami, Con-
certul nr. 2 pentru flaut ºi orches-
trã micã de Uljas Pulkkis ºi, din
creaþia celui mai reprezentativ

r
t
e

Al patrulea concert al Fi-
larmonicii „Oltenia” a
fost consacrat Polo-

niei. La pupitrul orchestrei s-a
aflat Jacek Rogala, un veritabil
maestru al baghetei, care ne-a
propus o incursiune în istoria mu-
zicii poloneze, optând pentru lu-
crãri de Stanislaw Moninsko
(Uvertura „Poveste”), Mikolaj
Górecki (Concerto – Nutturno
pentru vioarã ºi orchestrã de
coarde; solistã Patrycja Pieku-
towska) ºi Mieczyslaw Karlowicz
(Poemul simfonic „Cântece ne-
muritoare”). Orchestra craiovea-
nã, într-o stabilã formã excelen-
tã, sub bagheta lui Jacek Rogala,
a demonstrat o înþelegere realã a
lucrãrilor, lãsând impresia scon-
tatã sub aspectul curbelor dina-
mice ºi punctelor de dramatism
eficient evidenþiate. Violonista
polonezã a ºtiut sã punã în va-
loare un discurs sonor pe cât de
modern, cu flux melodic când li-
ric, când tumultuos, cu puncte
culminante ºi impulsuri convin-
gãtoare. Toþi interpreþii au fost
admirabili.

rea cu care ansamblul ºi-a etalat
virtuþile interpretative.

Al cincilea concert, de-
dicat Letoniei, s-a în-
scris pe linia celor mai

izbutite din punct de vedere ar-
tistic. Am ascultat, în deschide-
rea serii un „Vals melancolic” pur-
tând semnãtura compozitorului
leton Emils Darzins, o muzicã de
un indubitabil farmec sonor; a
urmat un Concert pentru vioarã
ºi orchestrã de coarde, intitulat
„Luminã îndepãrtatã”, datorat
unui alt creator leton, Peteris
Vasks, în versiunea solisticã a
Kristinei Balanas. Celebra simfo-
nie nr. 7 beethovenianã, sub ba-
gheta dirijorului Gints Glinka, a

A l ºaselea concert a
adus în prim-plan mu-
zicã ºi interpreþi din

Germania: pe dirijorul Vinzenz
Weissenburger, violonista Anita
Stroh, lucrãri din creaþia lui Franz
Schubert, Robert Schumann,
Hans Werner Henze. Fãrã îndo-
ialã, de un succes aºteptat s-au
bucurat Simfonia nr. 8, Netermi-
nata, de Schubert, ºi poemul sim-
fonic „Preludiile” de Liszt, în care
orchestra ºi dirijorul au imprimat

discursul muzical o atentã ºi mi-
nuþios elaboratã concepþie artis-
ticã ce viza contraste sonore, bine
„strunite” ºi aºezate „în paginã”,
precum ºi unduiri expresive de un
rafinament introspectiv, de pro-
fundã sensibilitate. Contraversa-
ta Fantezie pentru vioarã ºi or-
chestrã a lui Schumann (în sen-
sul îndoielii pe care chiar autorul
o manifesta în ceea ce priveºte
valoarea ei), cântatã pentru pri-
ma datã la Craiova de cãtre tânã-
ra ºi înzestrata violonistã Anite
Stroh, ne-a oferit ocazia sã ascul-
tãm aceastã muzicã cu toatã aten-
þia ºi sã constatãm cã partitura,

compozitor finlandez, Jean Sibe-
lius (la 150 de ani de la naºtere),
Simfonia nr. 3 în Do major. Sub
bagheta lui Jukka Iisakkila (þinu-
tã elegantã, demers convingãtor),
orchestra Filarmonicii „Oltenia”
a surmontat cu dezinvolturã mo-
zaicatul traseu al travaliului so-
nor, densa orchestraþie (pe alo-
curi, „agasantã”), de un sumbru
dramatism. Solistica flautistului
Sami Junnonen (cântã pe un in-
strument Muramatsu) este, pe de
o parte, de naturã virtuozã, dezin-
voltã, iar pe de altã parte, de un
sublim sonor cuceritor. Muzica
acestui concert reprezintã „un
vis”, o impresie lãsatã de „zgo-
motul” tehno ºi irizãri de tehnicã
componisticã modernã. Uvertu-
ra „Meºteºugarii pe vatrã” poate
fi socotitã ca o muzicã „retro”,
apelând la stilul neoclasic, de un
colorit orchestral destul de trans-
parent, presãrat cu destule mo-
mente sonore „drãguþe”.

Exuberanta muzicã pre-
zentatã în al optulea
concert din ºirul celor

incluse în stagiunea Europa a
aparþinut Spaniei, reprezentatã de
creaþia lui Manuel de Falla, prin
suita simfonicã „Amorul vrãji-

tor”, concert condus de Isabel
López Calzada, una dintre cele
mai talentate femei-dirijor care au
„apãrut” la pupitrul Simfonicului
craiovean. Programul serii a cu-
prins lucrãri de Gabriel Ordás
Fernández (cu tripticul „Eutor-
nos”), Joaquín Turina (cu o pie-
sã de rezistenþã, dificilã sub as-
pect tehnic, „Dansuri fantasti-
ce”). Trei preludii semnate de tot
atâþia compozitori de zarzuele: Fe-
derico Chueca (”El bateo”),
Tomás Bretón („La verbena de la
Paloma”), Ruperto Chapi („El
tambor de granaderos”), o muzi-
cã antrenantã, de frumuseþe me-
lodicã (ºi ritmicã) cu „aderenþã”
sigurã la public. Mezzosoprana
Rocío Bazán, a gândit apariþia pe
scena craioveanã, în „Amorul
vrãjitor”, în dublã ipostazã: în

prima, ca solistã vocalã, a fost mai
puþin convingãtoare; în a doua,
de dansatoare, a fost magnificã,
impresionând prin dezinvoltura
influenþei stilului flamenco.

Se ºtie, data de 17 decem-
brie reprezintã un mo-
ment de referinþã al isto-

riei Filarmonicii „Oltenia”: în 1904,
în ziua menþionatã, a avut loc pri-

mul concert al Societãþii Filarmo-
nice din Craiova. În 2015, s-au îm-
plinit 111 ani, prilejuind institu-
þiei o manifestare aniversarã spe-
cialã. În program a fost inclusã o
lucrare vocal-simfonicã în primã
audiþie absolutã: „Exultate, jubi-

late”, purtând semnãtura prolifi-
cului compozitor bucureºtean
Dan Dediu. „Am ales un material
muzical atractiv, solar, plin de lu-
minã ºi energie pozitivã, pe care
l-am condus prin tot felul de
meandre sufleteºti”, se destãinu-
ie autorul. Într-adevãr, muzica
este pe cât de concisã, ca expri-
mare pe spaþii restrânse, pe atât
de elaboratã privitã prin prisma
unor arcuiri largi, clãdind verita-
bile catedrale sonore ce impresi-
oneazã, din prima, ascultãtorul.
În interpretarea orchestrei ºi co-
ralei craiovene (maestru de cor
Pavel ªopov), opus-ul lui Dan
Dediu a sunat exemplar, creind
atmosfera festivã specific aniver-
sarã. Seara muzicalã la care facem
referire a fost consacratã, în pri-
ma parte, Italiei. Iatã, doar la o
sãptãmânã, ne-am reîntâlnit din
nou cu o femeie-dirijor: Susanna
Pescetti, la rândul ei, extrem de
bine pregãtitã, care ne-a propus
muzicã de Ottorino Respighi (Sui-
ta nr. 3 „Dansuri ºi arii antice”),
Dmitri ªostakovici (Concertul nr.
2 pentru pian), cu experimentatul
pianist italian Edoardo Strabbioli.
Un intermezzo din opera „La cio-
ciara” de Marco Tutino, a confe-
rit serii o „turnurã” de muzicã le-
jerã, binedispunându-ne.

Nu vom încheia cronica înain-
te de a sublinia faptul cã acþiuni-
le incluse în Stagiunea Europa
cuprind, alãturi de concertul pro-
priu-ziu, de referinþã, din fiecare
sãptãmânã, alte manifestãri de
interes: întâlniri ale artiºtilor in-
vitaþi cu publicul, microrecitaluri
studenþeºti, prezentãri de orches-
tre din þãrile respective, expoziþii
etc., conferind acestei stagiuni
unicat dimensiunea unui gran-
dios eveniment muzical, de an-
vergurã rarissimã.

nnnnn Geo Fabian

(concertele 4-5-6-7-8-9)

Orchestra simfonicã a Filarmonicii Oltenia, violonista
Patrycja Piekutowska ºi dirijorul Jacek Rogala

Orchestra Simfonicã a Filarmonicii Oltenia, violonista Kristine
Balanas ºi dirijorul Gints Glinka

Orchestra simfonicã a Filarmonicii Oltenia ºi dirijorul
Vinzenz Weissenburger

Orchestra Simfonicã a Filarmonicii Oltenia, flautistul
Sami Junnonen ºi dirijorul Jukka Iisakkila

Orchestra Simfonicã a Filarmonicii Oltenia, mezzosoprana
Rocio Bazan si dirijorul Isabel Lopez Calzada

Orchestra Simfonicã ºi Corala Academicã ale Filarmonicii
Oltenia, compozitorul Dan Dediu, dirijorul cor Pavel ªopov ºi

dirijorul de orchestrã Susanna Pescetti (foto: Daniel Guþã)
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Navetiºtii
Trenul urla în garã cuprins de nervi
În timp ce oprise sã ia navetiºtii
Sãreau liniile de tren la infinit ca în Subway Surfers
ªotronul pe care îl repetau în fiecare zi disciplinaþi
(Pânã la premiera spectacolului, rolurile trebuiau ºtiute pe de rost
Sufleurul a fost concediat odatã cu reducerile bugetare)
Noi ascultam Good morning heartache
Cafeaua dãduse în foc
Dimineaþa aceea avea un aer fals
Bursa de la Shanghai era în scãdere, anunþau la Bloomberg
Ne uitam unul în ochii celuilalt
Vedeam marea în depãrtare
Cum se vãrsa din farfuria de cornflakes pe care o sorbeam în liniºte.

Particula lui Dumnezeu

Am visat particula lui Dumnezeu
Ca ºi cum ar fi fost în palma mea ºi am strigat de bucurie
Mi-am auzit vocea în somn cum îmi fãcea moralã
Ne-am împãcat dupã o lungã iarnã geroasã
În care am rãtãcit amândoi pe întuneric
Am vãzut îngerul care bãtea din aripi pe umãrul tãu
Pãreai mai tânãr cu câteva secole, dacã îþi mai aminteºti
Pãrerile erau împãrþite în bãtaia acelui apus de soare
Am tras la sorþi drumul pe care sã o luãm
Motocicleta cânta în ploaie solemn Magnificat în Re major
Sã nu lãsãm sã treacã aceastã clipã,
Pe care fiecare o va povesti altfel mai târziu.

Reality show

Fiecare zi este un nou reality show
Ochiul Tãu Albastru
scormoneºte adânc ºi tandru la microscop
prin muºuroiul mare care creºte, se umflã
ca pâinea dospitã ce iese din cuptor
Din când în când dai un refresh
Ca aceastã lume sã nu înceteze sã rãmânã perfectã
Cele ºapte personaje încã îºi cautã neobosite autorul
O iau de la capãt dupã ce sunt ucise sistematic
La birou, la ghiºeul de informaþii, la medicul de familie
Aºteptându-ºi rândul la Judecata de Apoi
Cu viitorul (între)deschis oricãror speculaþii.

Metamorfoza
M-am trezit dimineaþa cu o senzaþie de dèja vu
Când m-am privit în oglindã, mi-am vãzut ADN-ul metamorfozat
Într-un avatar familiar cu o carierã de super-erou
Într-o epopee cotidianã fãrã martiri
Printre blocurile mansardate care au stricat feng shui-ul zonei
M-au trãdat ochii care cãpãtaserã culoarea ºarpelui boa
O datã pe an, se ºtie, ei schimbã paradigma
Am invocat spiritul firului de praf ce-mi obtura vederea
Luând asuprã-ºi  aceastã reîncarnare reptilianã
Cu tot cu datoriile de întreþinere
Am rostit incantaþii domestice
Exact aºa cum mi-au fost dictate de un maestru zen
Chemând spiritele tuturor înaintaºilor mei
Pe care le ºi vedeam pãºind în ritmuri de samba
Încolonate în ºir indian
Pe balustrada care dã la mine în dormitor
Mi-au promis cã nu vor aprinde lumina
Ca sã nu strice elementul surprizã
Cine mai pariazã acum  cã legea lui Darwin nu este reciproc valabilã?
Treptat, ne vom strecura pe strãzi în pieile noastre obosite Louis Vuitton
Pânã vom invada universul cu zgomotul acela de hârâialã continuã
Ne vom saluta cu un clinchet scurt de clopoþei
Ca sã semnalizãm curba periculoasã ce ne aºteaptã
Înainte sã plonjãm pe asfaltul fãrã pudoare.

Vise

Ne-am visat unul pe altul în aceeaºi noapte
Eram la distanþã de o jumãtate de metru
(Sau douã picioare, cam pe acolo)
Visele noastre au interferat prin cearceafuri
Aºa cum braþele cefalopodelor se întâlnesc
Sã conlucreze la anihilarea prãzii
Mi-ai vãzut dorinþele refulate ºi te-ai supãrat, þii minte?
La fel ca la Zoo, în primãvara când ne-am decis
Sã adoptãm vulturul pleºuv care sã ne prezicã viitorul
Aflasem împreunã pe Discovery cã poate vedea la mare depãrtare
Indiferent de condiþiile meteo, era un moft pânã la urmã
Am simþit mirosul prãjiturilor tale cu cremã de vanilie
Voiai sã þi le injectezi în vene ca sã nu aibã calorii
Am revãzut virajul în care a murit Ayrton
Privea cerul de un albastru care bãtea spre gri
Mi-ai spus cã ar merita sã fie unul din sfinþii calendarului nostru
(Oare ce ar zice un Dumnezeu al piloþilor?)
I-am adãugat cu pixul o inimã deasupra
Am improvizat în fugã o judecatã de apoi
S-a luminat de ziuã
Noi încã dãdeam somnambuli ture de circuit în jurul patului
Apoi ne-a inundat o indiferenþã strãveche
Am împãrþit frãþeºte o tabletã de Zoloft ca sã ne ajungã pânã seara
Aveam ºedinþe la birou ºi ne-am setat telefoanele pe Silent.

nnnnn MIHAI KANTZER
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Profesorul Pascal Det-
hurens este o persona-
litate a literaturii compa-

rate mondiale care face ca isto-
ria de elitã a criticii literare fran-
ceze sã treacã ºi prin Strasbour-
g.Este cunoscut ca un compara-
tist temeinic ºi serios, aºezat în
sistematica literaturii universale
actuale. De aceea, prima sa carte
de ficþiune „Viaþa eternã” („La Vie
éternelle”, Golion, Infolio, 2014),
distinsã cu premiul Academiei
Renane pe 2015,nu ne apare ca
surprinzãtoare.În raport cu
profilul profesional primar al lui
Pascal Dethurens, carteaîn dis-
cuþie face vizibil potenþialul sãu
de a construi în ficþiune, de a
conduce sigur miºcarea perso-
najelor într-o lume imaginarã. Ea
conþine ºapte povestiri: „Sirena
din Sicilia”, „Jederman”, „Mãtu-
rãtorul Imperiului”, „Jucãtorii de
ºah din Persia”, ”Apele lacului
Como”, „Omul care voia sã scrie
toate cãrþile” ºi „Cãlãtorie la
Lion”.

Nucleul narativ al cãrþii îl al-
cãtuieºte structurarea epicã a
douã experienþe existenþiale ma-
jore (experienþa adevãrului ºi ex-
perienþa timpului) ºi deplierea
acestora pe spaþii narative am-
ple. Armãtura semnificaþionalã
de adâncime o constituie întâl-
nirea cu adevãrul. Tema adevã-
rului este figuratã intertextual. Ea
este marcatã pe suprafaþa textua-
lã prin motouri relevante. Fieca-
re povestire începe cu un moto:
pentru „Sirena din Sicilia”: „Gre-
cii - acesta a fost subiectul dis-
cuþiei lor. În cele din urma, îºi
spuneau ei, dupã ce ai gustat din
toate literaturile universului, in-
clusiv chineza ºi rusa, întotdeau-
na persista parfumul elenismu-
lui” (V. Woolf); pentru „Jeder-
man”: „Voi toþi care sunteþi aici,
fiþi atenþi/ Cãci astãzi prezentãm/
Un spectacol de înaltã calitate/
Procesul lui Jadermann îl numim/
Tuturor va vom dovedi/ Ca pe
acest pãmânt acþiunile si faptele
voastre/ Sunt inutile si pasage-
re/ Intriga poate pãrea frumoasã
ºi clarã/ Preþioasã ºi nobilã este
materia/ Dar mare învãþãturã as-
cunde acest joc/ Sã o gãsiþi e
dorinþa mea” (Hofmannsthal);
pentru „Mãturãtorul Imperiului”:
„- Chiar nu ºtii nimic?/- Nu cred
sã ignor totul./- Poþi sã-mi spui
un lucru pe care îl ºtii?/ - Pot/ -
Cel puþin ºtii cã trãieºti?/ - ªtiu/ -
ªtii aºadar cã ai viaþa, deoarece
nimeni nu poate trãi fãrã viaþã.”
(Sf. Augustin); pentru „Jucãto-
rii de ºah din Persia”: „Când în-
suºi jocul nu are decât un vis/
Când nu existã nici un partener/
Sã-i imitãm pe perºi în aceastã
poveste/ ªi-n timp ce afarã/ De-
aproape, de departe, rãzboiul,
patria viaþa/ ne cheamã, sã le lã-
sãm/ sã ne strige în van, ºi fieca-
re dintre noi/ sub umbrele prie-
tene sã-þi urmeze/ visul sãu, el
adversarii sãi, iar tabla de ºah
indiferenþa lor.” (Pessoa); pen-
tru „Apele lacului Como”: „To-
tul este nobil ºi blând, totul
vorbeºte despre dragoste.”
(Stendhal); pentru „Omul care
voia sã scrie toate cãrþile”: „Sã
ai sub ochi aceastã imagine,
acest dublu al lui sine însuºi: un

Pascal Dethurens – un comparatist
pãºind prin imaginar

om închis într-o camerã care îºi
transformã toatã viaþa în litera-
turã ºi toatã experienþa în stil”
(Albert Thibaudet), iar pentru
„Cãlãtorie la Lion”: „O mânã de
pietricele aruncate la întâmpla-
re, cea mai frumoasã ordine din
lume” (Heraclit). Dupã axioma
instauratã de Jacques Derrida
cum cã „nu existã nimic în afara
textului”, orice lecturã se aratã
ingenuã. În aceastã ordine de
idei, este de evidenþiat cã între
motouri ºi conþinuturile semni-
ficaþionale ale povestirilor exis-
tã o puternicã legãturã. Ele sunt
cheia care modeleazã înþelegerea
textului. Aceste motouri consti-
tuie lentile de lecturã.

Fondul existenþial al cãrþii este
unul cu inflexiuni realiste. Deºi
sondeazã în imaginar, spiritul
epic soluþioneazã probleme în
ordinea realului: volatilitatea
adevãrului, eternitatea vieþii, fra-
gilitatea omului, sensul exis-
tenþei, spectrul morþii, trecerea
timpului. Ca mai toatã proza de
valoare, epica acesta se îmbibã
de reflexivitate. Din aceastã per-
spectivã, în umbra scrisului stã
existenþa. Deºi aparenþa investi-
gãrii în imaginar dã relevanþã mai
întâi scriiturii ºi lasã în subsidiar
existenþa, totuºi dezvoltarea te-
maticã a povestirilor vãdeºte ca
decisivã trãirea. Existenþa nu se
constituie doar ca o umbrã a scri-
sului, ci reprezintã chiar sub-
stanþa acestuia. Mai exact, fon-
dul existenþial este alcãtuit din
câteva experienþe ºi întâmplãri
semnificative. În prim plan se aflã
experienþa fundamentalã a ade-
vãrului; ea este însoþitã de nã-
zuinþa de a ieºi din timp ºi de a
cunoaºte eternitatea. Titlul cãr-
þii poate fi dedus din lectura pri-
mei povestiri: „Sirena din Sici-
lia”. Apariþia sirenei în barca pro-

fesorului Scipione reprezintã un
moment de realism magic. Sire-
na-fatã, de care se îndrãgosteº-
te profesorul, reprezintã imagi-
nea tinereþii eterne. De aceea,
Scipione rãmâne fidel sirenei ºi
celibatar toatã viaþa sa, simþin-
du-se, astfel, veºnic tânãr. Privi-
tã din perspective morþii, se poa-
te constata o similitudine între
aceastã povestire ºi romanul
„Ghepardul” al lui Tommaso di
Lampedusa. Cunoscãtor al lim-
bii ºi literaturii italiene, Pascal
Dethurens preia intertextual mo-
tivul femeii care oferã veºnicie.
ªi profesorului Scipione, ºi
prinþului de Salina, le apare câte
o tânãrã care le dã întâlnire pen-
tru a-i iubi veºnic.

Cele ºapte experienþe ale ade-
vãrului nu sunt inventariate ca
întâmplãri fade. Ele sunt subli-
mate în ecuaþii existenþiale pur-
tãtoare de sens ºi generatoare
de conºtiinþã.Sensul lumii ima-
ginare apare ca rezultat al con-
sumãrii în mod inutil a unui timp:
sensul existenþei este consecin-
þa unei pierderi de timp irecupe-
rabile. Sesizarea unui sens în-
seamnã conºtientizarea faptului
cã cele mai multe dintre gânduri-
le înþelepte vin târziu. Conºtiin-
þa târziului genereazã irepresibil
un plus de sens.

Pe lângã capacitatea de a se
înscrie pe un drum al unei filo-
sofii a existenþei necesarã în ori-
ce demers epic de avengurã,
descoperim la Pascal Dethurens
competenþa de a utiliza în mod
expresiv limbajul pentru a aduce
la semnificaþie gânduri profun-
de.Cartea este fascinantã din cel
puþin douã puncte de vedere.
Mai întâi, atrage irezistibil prin
eleganþa cu care se sublimeazã
estetic treianxietãþi cu care orice
gândire ajunge sã se confrunte

la un moment dat: adevãrul, scur-
timea vieþii ºi infinitatea timpu-
lui. În al doilea rând, captiveazã
prin delicateþea ºi supleþea po-
vestirii prin care un spirit se în-
toarce meditativ spre sine.

Pe de altã parte, „Viaþa eter-
nã” este o carte de luat în seamã
pe douã componente. În concret,
este o scriere remarcabilã ºi o
lecturã delectantã; este scrisã
curat, într-un stil aderent la plã-
cerea lecturii, dar nesupus este-
tismului, ci ideii. Ca promisiune,
acest volum remarcabil ne aratã
un narator capabil de a urca mai
sus ºi a merge mai departeîn te-
ritoriile epicii.

****
Cunoscut în România ca ºi

critic literar, Pascal Dethurens s-
a nãscut la Geneva în 1965. Fost
elev al ªcolii Normale Superioa-
re din Paris (1985), specializat în
litere (1988) ºi doctor în litere la
Universitatea din Sorbona
(1994), acesta este actualmente
profesor de literaturã comparatã
la Universitatea din Strasbourg
(din 1994), unde conduce Insti-
tutul de Literaturã Generalã ºi
Comparatã: „Europa literarã”. Ca
profesor de literaturã comparatã
are urmãtoarele domenii de cer-
cetare: Teorii ale comparatismu-
lui, Relaþiile între picturã, muzicã
ºi literaturã în secolul al XX-lea
(Proust, Joyce, Broch,Th. Mann,
Musil, Witkiewicz, Pessoa), Li-
teratura ºi Europa (Valéry Sve-
ve, Gracq, Zweig, Hesse, Spen-
gle, Malraux, Kundera), Marele
teatru al lumii (Hofmannsthal,
Claudel, d’Anunzio, WB Yeats,
TS Eliot, Maeterlinck), Romanul
contemporan în Europa, Mituri
literare totalitare (Faust, Don
Juan, Hamlet). Pascal Dethurens
este autorul mai multor eseuri

nnnnn MIHAELA-GABRIELA PÃUN

despre literaturã ºi cultura mo-
dernã. Selectiv, cele mai impor-
tante cãrþi sunt: „Claudel et l’av-
ènement de la modernité”, Pa-
ris, Les Belles-Lettres, 1996;
„Ecriture et culture. Ecrivains et
philosophes face à l’Europe
(1918-1950)”, Paris, Champion-
Slatkine, 1997; „Musique et lit-
térature au XXe siècle”, Actes
du colloque de Strasbourg, 28-
29 mai 1997, texte reunite de Pas-
cal Dethurens, Presses Univer-
sitaires de Strasbourg, 1998; „Le
Theatre et l’infini. Métamorpho-
ses du sacré dans la dramatur-
gie européenne de 1890 à 1940.
Essai sur l’absolu theatral chez
Claudel, Valéry, Maeterlinck,
Hofmannsthal, Pessoa, T.S.
Eliot, d’Annunzio, W.B. Yeats,
J.M. Synge, Valle-Inclan et Wit-
kiewicz”, Editions Eurédit,
Mont-de-Marsan, 1999; „De
l’Europe en littérature. Création
littéraire et culture européenne
au temps de la crise de l’esprit
(1918-1939)”, Genève, Droz, 2002
(opera cea mai cunoscutã în Ro-
mânia); „Thomas Mann et le
crépuscule du Sens”, Genève, Li-
brairie Georg, 2003. Fiind un cu-
noscãtor al limbii portugheze ºi
având o mare admiraþie pentru
Fernando Pessoa, Dethurens a
scris în 2006: „Pessoa, l’oeuvre
absolue”, France, Infolio édi-
tion; apoi, în 2007: „Peinture et
Littérature au XXe siècle”, Fran-
ce, Presses Universitaires de
Strasbourg,; „L’Europe de A à
Z, une petite encyclopeìdie il-
lustrée des idées reçues sur l’Eu-
rope”, France, Infolio Edition,
2008 (Opera a fost tradusã în ja-
ponezã de Kuniko Tanaka, To-
kyo, 2011); „Ecrire la peinture.
De Diderot à Quignard”, Fran-
ce, Citadelles & Mazenot, 2009
(ediþie revizuitã în 2015).
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Ioan Lascu, Ion D. Sîrbu aºa
cum a fost (Convorbiri despre
Gary), Editura Ramuri, Craiova,
2014, 130 p.

„Aºa este, cu toþii sau
aproape cu toþii ne-am apropiat

empatic faþã de Sîrbu
pentru cã spiritul lui este un

spirit care te absoarbe”.

Cele 13 texte, plus un
Avertisment pentru
prieteni, strânse în

volum de Ioan Lascu reiau ºi dez-
voltã idei din volumul anterior –
Un aisberg deasupra mãrii. Eseu
despre opera postumã a lui Ion
D. Sîrbu (Ramuri, 1999; Univer-
sitaria, 2009), cea mai mare parte
a lor fiind conferinþe radiofonice
susþinute la Radio „Oltenia” Cra-
iova în perioada 16 mai - 4 iulie
2012. În cadrul acestor minicon-
ferinþe, Ioan Lascu i-a avut ca
invitaþi pe Nicolae Oprea, Mihai
Barbu, Clara Mareº, Maria Gra-
ciov ºi Dumitru Velea. Grija mãr-
turisitã a autorului este de a-l
menþine viu pe Ion D. Sîrbu în
conºtiinþa noastrã.

Profesorul Lascu reuºeºte sã
sintetizeze trãsãturile acestei fi-
inþe zbuciumate ºi complexe, un
adevãrat „atlet al mizeriei”, dupã
cum îl ghicise maestrul sãu Lu-
cian Blaga, încã din tinereþe. Per-
spectiva moralã în care îºi situ-
eazã autorul textele dedicate lui
Ion D. Sîrbu – pentru prieteni:
Gary – este acoperitoare nu doar
pentru Sîrbu fostul deþinut poli-
tic, pentru Sîrbu secretarul literar
al Teatrului Naþional craiovean,
pentru Sîrbu cel cu o corespon-
denþã cititã cu sufletul la gurã ºi
cu toate barierele inimii ºi psihi-
cului ridicate, ci ºi pentru Sîrbu
scriitorul: de dramaturgie, prozã
ºi jurnal. Autorul cãrþii a avut
ºansa de a-l cunoaºte pe Gary,
iar rândurile sale sunt cu atât mai
demne sã ne reþinã atenþia:

„Ion D. Sîrbu nu este numai
un mare prozator, ci este ºi un per-
sonaj viu, care ºi-a trãit propria
viaþã printre noi. El a fost un ade-
vãrat spectacol – când vorbea
Sîrbu îl ascultai cu gura cãsca-
tã”. Toþi oltenii pe care i-am întâl-
nit la colocviile dedicate lui Gary
la Craiova, care s-au gãsit când-
va în preajma lui, spun acelaºi
lucru: scriitorul crea dependen-
þã. Originea modestã – fiu de mi-
ner, ajuns el însuºi vagonetar în
minã dupã ce a fost liberat din
puºcãria comunistã –, împletitã
cu studiile la Universitatea din
Cluj, unde a avut ºansa unor mari
profesori, cu lupta pe frontul de
Est ºi cu toate nenorocirile ce au
urmat terminãrii rãzboiului ºi în-
ceputului comunismului, deten-
þia politicã, exilul la Craiova con-
stituie elementele de forþã ce dau
greutate biografiei ºi constituþiei
morale, intelectuale ºi literare.
Toate acestea sunt puse în lumi-
nã cu o obiectivitate empaticã de
cãtre autor, care surprinde cu fi-
neþe rolul jucat de originea so-
cialã a lui Gary, nu doar în par-
cursul biografic, ci ºi în felul în
care va fi perceput, mai ales de
cãtre cei din generaþia sa, în spe-
þã de colegii din Cercul Literar de
la Sibiu. Proletarul intelectual
Sîrbu, deducem citind diverse
texte, interviuri, nu a fost nicio-

Ion D. Sîrbu – „proletar”, intelectual,
deþinut politic, marginalizat

datã pe deplin asumat de colegii
sãi. Cel mai bine l-a înþeles tatãl
lui spiritual – Lucian Blaga, care
a identificat sursa respingerilor,
mai mult sau mai puþin evidente,
în ceea ce este atuul personalitã-
þii complexe a lui Sîrbu: „este sin-
gurul dintre voi care a fost orfan
de limba maternã”. Nãscut în co-
lonia multietnicã Petrila, copilul
Dezideriu vorbea stricat româ-
neºte. Când învãþãtorul l-a între-
bat care e limba lui maternã nu a
putut articula decât Sunt doar un
copil. Copilul care se exprima în
mai multe limbi a devenit peste
ani un poliglot, autodeclarat ro-
mân ºi ortodox. Ca o ironie sau
poate tocmai ca o ºansã pentru
om-ºi-operã, ardeleanul Sîrbu îºi
va (pe)trece ultimele decenii ale
vieþii în sudul României, la Craio-
va, o planetã necunoscutã faþã
de tot ceea ce cunoºtea ºi asu-
mase pânã în 1964. Respingerea
Craiovei (Isarlâk-ul din Adio,
Europa!) ºi a oamenilor ei – re-
acþie convingãtoare din perspec-
tivã esteticã – se întoarce bene-
fic asupra scriitorului, deoarece
craiovenii l-au iubit ºi l-au pre-
þuit, tot astfel cum s-ar fi întâm-
plat în orice altã localitate a Ro-
mâniei comuniste. Românii au
devenit cobaii proiectului de re-
educare naþionalã, fãrã discrimi-
nare, mãcar în acest sens regimul
dovedindu-se unul al „echitãþii”;
securiºtii au avut, desigur, ace-
leaºi ordine peste tot, dovedin-
du-se mai mult sau mai puþin im-
plicaþi sau inventivi în hãrþuirea
celor urmãriþi. Dupã multe lecturi
de specialitate (memorii de deten-
þie, dosare de urmãrire informati-
vã ºi penale etc.), cunoscând
destul de bine ºi opera, ºi bio-
grafia lui Sîrbu m-am întrebat, nu

o datã, dacã nu cumva legarea
de glia olteanã nu i-a fost în mul-
te feluri, în contextul comunist,
beneficã scriitorului. Sertarul plin
al lui Ion D. Sîrbu (umplut la Cra-
iova!) face mai mult decât o pre-
vizibilã armonizare cu regulile
perversului joc al supravieþuirii
(„rezistenþei prin culturã”) prac-
ticat de prietenii lui sau de cole-
gii de generaþie, la Bucureºti sau
în alte oraºe, în mod cu totul exa-
gerat considerate mai culturale
decât capitala Bãniei.

În istoria recentã a României
sunt puþine exemple de scriitori a
cãror viaþã este operã, a cãror
operã nu poate fi scoasã din pa-
radigma biograficului. ªi acestea
sunt exemple fericite. Scriitori care
au þinut fãclia demnitãþii pânã la
sfârºit continuã sã fie marginali-
zaþi de adepþii esteticii de dragul
esteticii. Motiv pentru care, cu
ocazia Colocviului Ion D. Sîrbu
– Craiova, 27 iunie 2009, Ioan
Lascu dedicã o comunicare mo-
dului în care a ales criticul literar
Nicolae Manolescu sã îl propunã
posteritãþii pe scriitorul Ion Dezi-
deriu Sîrbu. Autorul cãrþii de faþã
nu este singurul care observã cã
scriitorii I.D. Sîrbu, Paul Goma sau
Norman Manea sunt expediaþi în
capitolul Memorialiºti de ieri ºi
de azi din Istoria criticã a litera-
turii române – 5 secole de litera-
turã (Editura Paralela 45, 2008), în
secþiunea Dupã 1989. Cei trei –
totuºi, prozatori – sunt aruncaþi
alfabetic într-o înºiruire în care
preponderenþa o constituie foºtii
deþinuþi politici, bãrbaþi ºi femei.
Fãrã sã exagerez, paginile respec-
tive îmi evocã imaginea unei gropi
comune. Ioan Lascu face obser-
vaþii mai mult decât de bun simþ,
încât aproape cã e greu de ales un
citat: „Când se referã la celãlalt ro-
man, Lupul ºi catedrala, faimo-
sul critic este caraghios, inver-
sând termenii din titlu – el vor-
beºte despre Catedrala ºi Lupul
(cu majusculã la ultimul cuvânt)
(...) Cât despre opera antumã,
avem îndoieli cã N. Manolescu ar
fi cercetat-o cât de cât cu aten-
þie...” ºi autorul continuã sã dea
exemple. Aspectele semnalate de
Ioan Lascu întãresc convingerea
cã Nicolae Manolescu nu suferã
doar de „lipsã de atenþie”, ci, pur
ºi simplu, de lipsã de citire. Por-
nind de la plasarea precarã a lui
Ion D. Sîrbu în „monumentala”
Istorie, Ioan Lascu reuºeºte sã

punã convingãtor degetul pe ranã:
„Nicolae Manolescu devine pa-
radoxal când afirmã cã «Biografia
lui, ca ºi a altora, din aceeaºi ge-
neraþie, ameninþa, la un moment
dat, sã depãºeascã în interes opera
literarã». (...) despãrþirea de meto-
dã este evidentã ºi în restul capi-
tolului..., unde consideraþiile altor
critici sunt o raritate (...) la acel ca-
pitol critica lui Manolescu nu se
face nicidecum un ecou... al ecou-
rilor critice”.

Este anevoie de înþeles de ce
oameni onorabili, victime ale sis-
temului concentraþionar, între
care unii cu veleitãþi artistice, dar
nu scriitori, ajung sã câºtige
merite literare în timp ce scriitori
autentici precum Sîrbu-Goma-
Manea sunt minimalizaþi, altfel
spus, sunt negaþi. Nu este decât
o formulã – pe care inventatorul
ei va fi gãsind-o inteligentã ºi ela-
boratã – de a þine departe de efor-
turile canonizatoare ale artizani-
lor „rezistenþei prin culturã” pe
cei care nu fac parte din club.

Ioan Lascu este trist cã nu toþi
craiovenii care au ceva de spus
în câmpul literelor trateazã opera
ºi memoria lui Ion D. Sîrbu cum
se cuvine: „Am înþeles iarãºi cã
Gary Sîrbu este viu numai prin-
(tre) unii dintre noi... Are drepta-
te Ioana Dinulescu atunci când
spune cã unii dintre noi suntem
îndreptãþiþi sã ni-l revendicãm pe
Gary Sîrbu, adicã aceia pe care el
i-a acaparat ºi ºi-i þine aproape”.
La fel de adevãrat ar putea fi ºi
cã, în afara Craiovei, I.D. Sîrbu a
fost uitat cu proiect de toþi aceia
chemaþi prin natura preocupãri-
lor (profesiunii?) sã îl menþinã pe
raftul de sus al conºtiinþei litera-
re. Adevãrul adevãrat poate fi
chiar mai lipsit de speranþã – sin-
gura manifestare anualã dedica-
tã operei ºi personalitãþii lui Ion
D. Sîrbu a încetat. Ani de zile,
Colocviile „Ion D. Sîrbu” au fost
organizate la Craiova de poetul
ºi publicistul Nicolae Coande. Nu
ne rãmâne decât sã sperãm cã vor
fi reluate, în aceeaºi formulã sau
în alta, ºi cã Ioan Lascu va conti-
nua sã ne vorbeascã – fie ºi nu-
mai acelora care vor sã audã –
despre tulburãtorul, profundul
scriitor Gary Sîrbu, pe care pu-
ternicii literelor române îl vor în-
mormântat pe veci într-un cimitir
din Isarlâk.

nnnnn Flori Bãlãnescu

Stãteam aici pe punte ºi îi
priveam silueta lui irea-
lã, miºcându-se nepãsã-

toare prin mijlocul furtunii, ca ºi
cum nava ºi marea ºi chiar eu am
fi fost doar niºte produse întâm-
plãtoare ale cântecului ºi ale bã-
tãilor sale melodiose. Aici sunt
numai eu ºi cu el. Îmbrãcat într-
un impermeabil alb, el bate în
punte fredonând un cântec ru-
sesc. În ciuda vântului puternic
ºi mãrii zgomotoase, eu încã au-
zeam vocea rãguºitã cu un pu-
ternic accent est-european. Ciz-
mele lui înalte strãlucesc ca doi
aºtri, reflectând lumina de neon
pe un leagãn prins deasupra pun-
þilor de la piscina în aer liber, atâr-
nând ca o coardã imensã agãþatã
pe cer. Pentru un moment, am ezi-
tat sã mã apropii ºi sã îi pun în-
trebarea care îmi ardea buzele
mele: simpla vedere a punþii goa-
le cu un bãrbat îmbrãcat în alb,
cântând în noapte, singur în fur-
tunã, este nãucitoare.

În urmã cu doar câteva minu-
te eram aºezatã pe patul meu jos,
în cabina mea, holbându-mã la
aceste pendule nebune, cele
douã perechi de lenjerie intimã
spânzurate asearã de maicã-mea
deasupra cabinei de duº. Sune-
tul lor umed, înainte ºi înapoi, este
chiar mai rãu decât tic-tac-ul unui
ceas cu cuc. Asearã, marea era
calmã  ºi ne-am bucurat de cel
mai frumos apus de-a lungul in-
sulelor greceºti, în timp ce aici
mulþimea dansa în jurul piscinei
Belgian Duck Song ºi alte dan-
suri absolute ridicule, toþi îmbrã-
caþi în alb, conform instrucþiuni-
lor date de cãtre echipa de diver-
tisment a croazierei. Apoi, la mie-
zul nopþii întreaga camerã a de-
venit verde. Clãtinarea zgomo-
toasã a navei m-a trezit. Cine zice
cã nu are rãu de mare pe o uriaºã
navã de croazierã este un mare
mincinos. Simþeam miºcarea co-
zii fiecãrui peºtiºor de la sute de
mile distanþã  în aceastã nenoro-
citã de navã! Tot ce puteam sã
fac era sã mã întind pe pat, gân-
dindu-mã cã aceastã cãlãtorie a
fost cea mai mare greºealã din
viaþa mea. Nu a fost vina peºtilor
sau a vântului, nici mãcar vina
mamei, ci numai vina mea, pro-
pria mea nereuºitã în încercarea
de a o convinge sã rãmânã aca-
sã, unde ea ar fi trebuit sã fie în
mod normal. Din moment în mo-
ment aºteptam sã se anunþe cã
trebuie sã evacuãm nava ºi mã
întrebam dacã nu cumva ar fi bine
sã o trezesc pe mama înainte, pen-
tru a avea mai mult timp sã se pre-
gãteascã. Dar gândul cã ea, cel
mai probabil, ºi-ar bate capul în-
cercând sã discearnã între un
„da” sau un „nu”, dezlegând me-
sajul codat al pendulului ud – len-
jeria ce se bãlãngãnea, în loc sã
se pregãteascã de evacuare, m-a
fãcut sã cred cã e mai bine sã îmi
continui somnul. Mama este ex-
pertã în a citi tot felul de semne ºi
simboluri, de la frunze de ceai la
tot felul de creaturi imaginare
care populeazã aerul, pe care nu-
mai ea le poate vedea. Nu-ºi fo-
loseºte ochii pentru a vedea toa-
te astea, ci are un organ de simþ
care a rãmas mereu misterios pen-
tru mine. Nimeni nu poate distru-
ge jungla din mintea ei, care ne-a
adus la aceastã nebunie ºi iatã-
ne, navigând voioase pe marea
furioasã!

Stãteam ºi ascultam tic-tacul
ud al lenjeriei-pendul care se ba-
lansa din ce în ce mai tare când
vântul a înclinat nava într-o par-
te. Am auzit ochelarii de citit ai
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În prezent, Adina Dabija locuieºte la New York unde practicã medicina tradiþionalã chinezã. În 1997
a debutat cu volumul poezia-papuºã (Cartea Româneascã), distins cu Premiul pentru debut al
Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti, iar peste nouã ani al doilea volum de versuri – Stare nedife-

renþiatã (Brumar), distins cu Premiul pentru poezie al revistei Tomis pentru cea mai bunã apariþie edito-
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nominalizatã la premiile UNITER pentru cea mai bunã piesã a anului 2004. În 2013 a publicat romanul
ªaman (Polirom).

nnnnn ADINA DABIJA

asta

mamei cum au alunecat spre mar-
ginea noptierei. Am sãrit din pat
ºi mi-am scos pijamaua. Iarãºi am
fost pe punctul de a o trezi pe
mama ºi de a o avertiza sã fie pre-
gãtitã sã sarã în mare. Dar raþiu-
nea a învins ca de obicei ºi mi-am
dat seama de inutilitatea acestei
idei: griji fãrã rost, drame inutile.
Totuºi, aveam nevoie sã verific
ce se întâmplã sus pe punte.
Mi-am luat blugii ºi o cãmaºã, în-
trebându-mã dacã ar fi potrivit sã
îmi pãrãsesc mama aici fie  ºi pen-
tru câteva minute. Pendulul a în-
cetinit un pic în timp ce eu mã
apropiam de patul ei, întrebând-o
încet: „A fost un da, mamã?”. Ea
a confirmat rãmânând tãcutã ºi
adormitã. Traversând coridorul
cu muzica sa de jazz, mi-am dat
seama cã nimãnui nu prea îi pãsa
de furtunã. Toþi dormeau cu
excepþia unor adolescenþi beþi
care râdeau ºi  þipau în italianã în
camera lor de unde petreceau pe
muzic disco dance ºi trânteau uºa
cu toatã puterea, în timp ce eu
treceam pe acolo.

Sus pe punte, stropi de apã
sãreau din piscinã din cauza na-
vei care se zguduia. Omul într-un
impermeabil alb încerca sã împie-
dice apa din piscinã sã sarã pes-
te tot. În timp ce mã îndreptam
spre el, simþeam cum la fiecare
pas stomacul mi se urca în gât.
Când am ajuns chiar în spatele
lui, am ezitat din nou sã întrerup
ceva care pãrea atât de important.
Se întoarce deodatã spre mine.
Este de vârstã medie, cu barbã
neagrã ºi are o sclipire în ochi care
mã atrãgea ºi mã speria în acelaºi
timp.

- Ce este, copilã?
- Mã scuzaþi, domnule... Sunt

foarte îngrijoratã.
- Din ce cauzã?
- A furtunii... am zis ridicând

degetul în aer.
Dupã mimica lui am realizat cã

nu înþelegea de unde provenea
îngrijorarea mea.

- Vântul acesta puternic, nava
zguduindu-se dintr-o parte în
alta... i-am explicat.

-  ªi ce-i cu asta?
Vocea lui era destul de severã

ºi s-a încruntat la mine.
- O sã ne scufundãm?
Îl pufneºte râsul.
- Asta nu-i nimic! Nu-i proble-

mã! Suntem pe navã – cum te-ai
fi aºteptat sã fie?

- Sã ajungem teferi ºi nevãtã-
maþi?

- „Teferi ºi nevãtãmaþi”…  Este
un non-sens! Nu existã aºa ceva.
Numai morþii sunt în siguranþã.
Noi putem numai sã fim vii. Dar
nu suntem!

- Sunt foarte în viaþã  domnule
ºi a  dori sã rãmân aºa. Am lucruri
foarte importante de fãcut, nu
vreau sã mor înainte de a le ter-
mina!

- Dac aºa stau lucrurile...cum
te cheamã?

- Johanna.
El a pus mâinile la gurã ºi a

strigat cãtre mare:
- ...Johanna are un lucru foar-

te important de fãcut ºi nu îºi
permite sã facã o vizitã lui Posei-
don sub valuri!

Apoi, s-a întors cãtre mine rã-
zând:

- Gata s-a rezolvat! Acum du-te
la culcare, fiindcã mâine trebuie
sã faci o parte din acele lucruri
foarte importante ale tale.

Totuºi, trebuie sã îþi spun un
lucru – urãsc metodele de indu-
cere a stãrii de calm. Am auzit-o
pe mama ta folosind casetele ace-
lea de auto-liniºtire care o opresc

sã realizeze gravitatea situaþiei ei,
suficient de mult încât sã o cal-
meze în loc sã acþioneze când e
nevoie de asta – una din cele mai
mari greºeli pe care le fac oame-
nii. Ca om de ºtiinþã, întotdeauna
mi-am dorit sã ºtiu ºi sã fiu pre-
gãtit.

- Credeþi cã este amuzant,
domnule, dar am lãsat-o pe mama
mea dormind în cabinã fiindcã nu
am vrut sã o trezesc ºi sã o sperii
pentru nimica toatã. Cum puteþi
fi sigur cã acest lucru nu se va
înrãutãþi?

S-a apucat sã ºteargã podea-
ua dupã care m-a fixat cu privi-
rea. Pare atât de feroce încât îmi
venea sã o iau la sãnãtoasa. Apoi,
brusc faþa sa s-a luminat cu un
zâmbet:

- Nu se ºtie niciodatã, copilã,
nu se ºtie!... Pânã într-o zi când
vei începe sã ºtii!

- Ce vreþi sã spuneþi?
Sunetul unui pahar spart la bar

îl face sã se întoarcã.
- Le-am spus de mii de ori sã

nu lase pahare pe tejghea. Þine
asta puþin!

Mi-a lãsat mie mopul ºi a fugit
spre bar. Eu stãteam în mijlocul
punþii cu mopul în mânã privin-
du-l cum strângea cioburile cu o
mãturicã. Miºcãrile lui erau rapi-
de ºi precise ºi mã gândeam cã
deþine într-adevãr un tip special
de „a ºti”.

Am încercat aceleaºi miºcãri
cu mopul în timpul în care el mi-a
cerut sã îl þin, exact aºa cum l-am
vãzut fãcând, încercând sã îm-
ping apa din piscinã departe de
puntea de lemn. Dupã ce am fã-
cut asta un timp mi-am dat seama
cã omul a dispãrut undeva în
spate, probabil pentru a goli co-
ºul de gunoi într-un container.
Pentru o clipã, m-am simþit pier-
dutã, singurã în furtunã, luptân-
du-mã cu impulsul de a lãsa jos
mopul jos ºi a mã duce în camera
mea – aºa cum îmi dicta raþiunea,
dar pentru un motiv straniu am
continuat în speranþa cã, fãcând
asta, pot înþelege mai bine de
unde venea încrederea în sine a
acestui om ºi aº putea-o trezi ºi
în mine. Acum, nu cred în magie.
Deloc. Sunt un om raþional înnãs-
cut, spre deosebire de mama mea.
Exact ca tatãl meu, pun totul sub
semnul întrebãrii. Dar aici, în
aceastã noapte, pentru prima
datã în viaþa mea conºtientã, ceva
extraordinar se întâmplase: sim-
þeam cum miºcãrile cu mopul mi
le însuºeam, cum pãtrund între
zidurile minþii mele ºi îmi îndepãr-
teazã orice temeri. Bãtãile inimii
mele scãzuserã spre un puls nor-
mal ºi am început sã fredonez o
melodie care mi-a venit în minte.

- O sã îl iau înapoi, a spus, arã-
tând spre mop.

Am sãrit speriatã. Nu l-am au-
zit venind.

- E o baghetã magicã? am în-
trebat.

- Ei, a spus, vãd cã ai început
sã înþelegi cã nu ai de ce sã te
îngrijorezi, copilã! Suntem în in-
teriorul unui prieten. Prietenul ne
salutã în seara asta prin tot felul
de lucruri: vânt, apã, lumina lunii
ºi... eu. Tu eºti onorabilul oas-
pete. Nu plânge ca un cerºetor
dupã resturile lumii.

- Oh… acest prieten al tãu…
este puþin cam intens pentru mine.

- Pai nu i-am spus eu adinea-
ori sã o lase mai moale?

- Ba da! Dar nu te-a ascultat.
- O va face! Întotdeauna îºi ia

rãgaz. Are propriile lui cãi de a
acþiona.

- ªtii, asta e total nebunesc ºi
neºtiinþific. Eu nu cred în magie.
E o chestie subiectivã, nu poate
fi ceva serios.

- Ce?
- ªtii tu, ceea ce s-a întâmplat

în timp ce foloseam mopul!
- Ce s-a întâmplat?
- Nu ºtii ce s-a întâmplat?
- Nu! Nu eram aici, nu am vã-

zut nimic deosebit când m-am în-
tors, doar o fatã rãsfãþatã care se
distra cu mopul pentru prima datã
în viaþa ei! Nu e chiar ceea ce eu
aº numi „magie”.

- Dar este mopul tãu. Tu ar tre-
bui sã ºtii!

- Nu este mopul meu. E un
mop normal pe care l-am gãsit
undeva în camera portarului.

- De ce mã minþi?
- Nu mint deloc.
- Ai spus cã ºtii lucruri. Toc-

mai ai zis: „Când vei începe sã
ºtii”. Cine eºti? Cine este acest
prieten al tãu? Încerci sã mã con-
vingi cã existã Dumnezeu ºi alte
lucruri de acest fel? Doar ca sã
ºtii, eu sunt o fiinþã raþionalã. Mã
închin raþiunii care mi-a fost în-
totdeauna cel mai bun prieten,
fiindcã nu mã lasã la greu.

- Nu, nu încerc sã te conving
de nimic, se încruntã el. Eºti libe-
rã, poþi sã faci ce vrei. Tu ai venit
spre mine, nu eu am venit la tine.
Tu încercai sã îmi spui ceva de-
spre un mop magic. Toate astea
vin din interiorul tãu, dar nu îþi
dai seama. Sã te întreb ceva: ce
faci aici? E rezonabil sã îþi pãrã-
seºti mama în cabinã ºi sã pãlã-
vrãgeºti cu un strãin la miezul
nopþii?

- Cred cã nu... În mod normal
eu nu fac asta. Frica nu e ceva
raþional.

- Okay, acum venim de-acasã!
Deci ai ºi o parte iraþionalã.

- Se pare… Deºi în mod nor-
mal nu… Trebuie sã iei în consi-
derare ºi faptul cã sunt într-o sta-
re destul de somnolentã… Nu
voiam sã ajung aici! Am venit ca
sã am grijã de mama mea, a fost

dorinþa ei sã vinã. În situaþia asta
nu o puteam lãsa singurã. E foar-
te bolnavã. Am vãzut viaþa agã-
þându-se de mama mea ca focul
de vreascuri, agãþându-se pânã
la ultimele puteri. ªi eu eram alã-
turi de ea, fiindcã mama este o
fiinþã extrem de drãgãlaºã, chiar
dacã uneori e mai rãu ca un copil.
Acum ea vrea sã viziteze casa
Fecioarei Maria din Ephesus! În
fond, m-am gândit cã, totuºi, e
mai bine decât sã o vãd cu trata-
mentul ei zilnic într-o mânã ºi cu
telecomanda în cealaltã uitându-
se la emisiunea lui doctor Oz.
Toate aceste lucruri care mã fac
sã fiu optimistã referitor la sãnã-
tatea ei sunt purã nebunie.

- De ce nu gãseºti o cale raþio-
nalã de a o vindeca? Ai spus cã
tu în mod normal nu ai o parte
iraþionalã, dar din ceea ce îmi spui
vãd cã raþiunea ta te-a pãrãsit de
mult timp.

- Cum pot eu sã ºtiu ceea ce
nici mãcar doctorii nu ºtiu? Si-
tuaþia este destul de alunecoasã
ea însãºi.

Mã fixeazã cu ochii lui întune-
caþi.

- Chiar în acest punct se aflã
toþi ceilalþi trei mii de oameni! De-
asta suntem toþi aici! Pentru cã
în adâncul nostru existã aceastã
fricã ºi nebunie pe care trebuie
sã o depãºim din când în când!
ªi singurul loc unde putem gãsi
un teren stabil este chiar aici,
chiar acum, în mijlocul furtunii.
Este oportunitatea perfectã de a-
þi da seama unde te situezi. Chiar
aici pe mare, înfruntând frica de
disoluþie, fricã provenitã din fap-
tul cã te aºteptã ceva dincolo în
întuneric, poate moartea ta sau
poate moartea mamei tale. Un
marinar trebuie sã se împriete-
neascã cu Dumnezeu. El are o
intuiþie secretã când se apropie
de moarte, pe care a învins-o de
atâtea ori astfel cã este pregãtit
când vine din nou, ca un câine
ataºat pentru totdeauna de lesa
lui. Nu-i poate lua asta... dacã o
are.

- ªi ce este asta?
El scoate din buzunar o cãrþu-

lie pe care scria Best of Jalaludin
Rumi.

- Ceea ce avem acum nu este
imaginaþie
Asta nu este nici tristeþe nici
bucurie.
Nu este o stare de judecatã sau
euforie
sau supãrare, acestea vin ºi
pleacã.

Asta e prezenþa care nu.
Asta e prezenþa care nu.

Când strugurii se transformã
în vin
ei îºi doresc asta
Atunci când cerul nopþii se
revarsã de
sunt într-adevãr o mulþime de
cerºetori
ºi toþi vor o pãrticicã din asta.
Asta avem acum.

- Asta este minunat… Proble-
ma e… Mama mea crede în Dum-
nezeu… dar asta nu a dus-o ni-
cãieri.

- Nu vorbesc despre credinþã.
Eu vorbesc despre cunoaºtere.
Îl cunosc pe Dumnezeu.

L-am privit ºi am vãzut cã nu
glumeºte. M-am uitat spre scãri
apologetic. Mi-aº dori sã pot dis-
pãrea, sã mã topesc pe podea.
Era prea mult pentru mine. Am
întâlnit mulþi oameni care pretin-
deau cã sunt de partea lui Dum-
nezeu ºi ºtiam cã nimic bun nu
poatea sã iasã din asta. ªtiinþa
este umilã ºi îþi cunoaºte proprii-
le limite. Aceºti oameni nu ºi le
ºtiu.

- Cred cã o sã mã duc sã veri-
fic ce face mama mea. Mulþumesc
pentru companie!

Când mi-am întors capul, omul
a dispãrut. Jos pe punte am gãsit
cãrþulia lui. Am ridicat-o ºi am
deschis-o la întâmplare:

Intelectul te conduce pânã la
uºã, dar nu te bagã în casã.

Am aruncat volumul ºi am co-
borât cât am putut de repede scã-
rile.

Traducere
din limba englezã

de Petriºor Militaru
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„Existã trecãtori remarcabili pe
care timpul îi transformã în clan-
destini esenþiali, ale cãror cuvin-
te ai vrea sã le asculþi mereu ºi
mereu. Un astfel de om a fost ºi
poetul, scriitorul ºi criticul de artã
Alain Jouffroy care a decedat pe
20 decembrie. O datã cu el a dis-
pãrut unul din cei mai autentici
poeþi surparealiºti, unul din acei
rari practicanþi ai îndemnului rim-
baldian «Changer la vie!» pen-
tru a direcþiona epoca sa ºi a men-
þine vie aceastã utopie.”, titra Le
Monde la finalul anului trecut.
Poetul, în vârstã de 87 de ani,
etern „revoltat contra absenþei
revoltei” a trecut la cele veºnice
la spitalul Saint-Louis din Paris
unde fusese internat de douã
sãptãmâni, dupã cum a declarat
soþia sa, Fusako Hasae.

Fiind un apropiat al lui Ara-
gon, Alain Jouffroy (n.11 septem-
brie 1928) a aderat la grupul su-
prarealist francez în 1946 ºi s-a
împrietenit cu artiºti precum Vic-
tor Brauner sau Roberto Matta.
În 1947, André Breton îi va tipãri
primele poeme în revista Néon,
unde împreunã cu prieteni ca Ale-
xandrian, Tarnaud, Rodanski sau
Jean-Dominique Rey publicau
sub deviza: „N’être rien. Etre
tout. Ouvrir l’Etre.” „Într-o sea-
rã de august, la Huelgoat (Finis-
tère),  întorcându-se de la o ve-
che minã abandonatã, André
Breton sosea la Grand Hôtel
d’Angleterre cãrând o sacoºã
plinã cu cristale de rocã pe care
le strânsese în timp ce se plimba-
se pe acolo. Apoi, mi le-a arãtat.
Acesta a fost primul meu contact
personal cu el.”, va mãrturisi ul-
terior Alain Jouffroy. Cu toate cã
va intra în conflict cu Breton, un
an mai târziu, fiind acuzat de „tra-
vail fractionnel” ºi exclus din gru-
pul suprarealist, Jouffroy îl va
apãra pe autorul Nadjei de câte
ori va fi cazul, ba chiar va ºi pre-
faþa1  o antologie de poezie a aces-
tuia. De altfel, fiind un apropiat
al poeziei lui Henri Michaux, el
îºi va concepe propria operã în-
totdeauna sub semnul puterilor
exploratoare, descoperitoare ºi
de adâncire în sine ale scriiturii.
În viziunea lui, poemele, romane-
le ºi eseurile sale formeazã un sin-
gur text discontinuu, dar care
este strãbãtut de acelaºi curent.
Dintre volumele sale de versuri
amintim numai câteva: Les Qua-
tre Saisons d’une Ame (1955),
Moments extrêmes (1991), Kla-
sen (1993), L’Ouverture de l’être
(1995) sau Être-avec (2008).  Din
ultimul volum antum, am socotit
cã poemul scris pe 2 iunie 2002,
la Paris, este unul din cele repre-
zentative pentru universul sãu
liric: „Frumuseþea era, pentru tine,
surpriza./ ªi m-ai surprins foarte
devreme,/ Arici nou, larvã a lui
Rimbaud,/ Cocon în faþa nimfei!/
Dar eºti mort de tãcere ºi/ Tu ai
fost, cu mult timp în urmã./ A fost
nevoie de alþi Apollinairi/ pentru
a te relansa, de rachetele tale,/
Pentru a reinventa, fãrã floricele,
fericirea,/ De a fi acolo – picioare
obosite – / În picioare, aºezat,
culcat, dormind în toate cazuri-
le./ Dar te-am recunoscut, fãrã sã
visez,/ Pe toþi stâlpii,/ ªi chiar
dacã mã certam, violent uneori,
cu tine, / Te invit în seara asta la
cinã,/ Unde tu nu vei putea veni./
Te voi sãruta cu femei, noi./ Cãrþi
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necitite,/ ªi mai mult ca oricând,
utopii./ Tu nu ai crezut nicioda-
tã? Pãcat. ” (Lui Baudelaire)

Spirit avangardist prin exce-
lenþã, va fi printre primii, în Fran-
þa, care va scrie în anii ’60 despre
pop art ºi despre artiºtii din ge-
neraþia Beat (prin antologia sa

din 1965). Fãrã sã renunþe la mo-
dul sãu propriu de a privi arta, el
a adus o contribuþie criticã origi-
nalã asupra operei unor artiºti
vizuali ca Victor Brauner ºi Ro-
berto Matta, în care exigenþa cer-
cetãtorului se îmbinã cu o puter-
nicã expresivitate poeticã a lim-
bajului critic. Dupã Alexandrian,
Alain Jouffroy este cel de-al doi-
lea autor care publicã un volum
dedicat pictorului suprarealist
nãscut la Piatra-Neamþ. Modul în
care Alain Jouffroy descrie ope-
ra artisticã a lui Victor Brauner
este inconfundabil: „Alchimia
imaginii, pe care o practica [Brau-
ner] cu acelaºi elan cu care o fã-
cea Rimbaud cu a sa alchimie a

verbului, se confundã într-ade-
vãr cu o artã de a trãi pe care ºtia
sã o împãrtãºeascã cu prietenii
sãi cei mai apropiaþi, aceia care
nu se îndoiau nici de capacitãþile
sale poetice, nici de umorul sãu,
nici de ceea ce am putea numi
geniul sãu, în toate sensurile pe
care acest cuvânt le-a putut primi
de-a lungul timpului.”

Ca specialist în istoria artei
moderne ºi contemporane, el a
publicat numeroase lucrãri de-
spre avangardã, dintre care amin-
tim celebra sa antologie criticã
Une révolution du regard (1964)
ce reuneºte eseurile sale despre
pictori ºi sculptori ca Victor Brau-
ner, Roberto Matta, Paul Klee,

Max Ernst, Hans Bellmer, Germai-
ne Richier sau Enrico Baj. În 1965,
se va alãtura grupului „Les Ob-
jecteurs” în cadrul cãruia se re-
marcã artiºti ca Arman, Jean-Pier-
re Raynaud, Daniel Spoerri, Tet-
sumi Kudo sau Daniel Pomme-
reulle. Forþa ºi entuziasmul eseu-
rilor sale care pãtrund în interio-
rul artei prin poeticitatea limba-
jului sãu prin prisma schimbãri-
lor individuale, dar ºi diacronice,
i-au deschis porþile unor publi-
caþii renumite în domeniu cum
sunt Combat, L’Œil sau Arts-
Spectacles. Artist câteodatã an-
gajat, dar refractar la orice formã
de îndoctrinare, în timpul rãboiu-
lui din Algeria a fost cel care a
declanºat manifestaþiile „Anti-
procès” la Paris, Veneþia ºi Mila-
no pentru apãrarea libertãþii de
expresie. Susþinãtor al idee de
„revoluþie a privirii” dintre artist
ºi privitor, el a publicat în luna
mai a anului 1967 celebrul eseu
despre L’Abolition de l’art. A
fost cofondator al revistei „Opus
International” (revista internaþi-
onalã de artã tipãritã de Georges
Fall) ºi, ulterior, director al revis-
tei de avangardã „XXème siècle”
între 1974 ºi 1981. „Opus Inter-
national” a fost creatã pentru a
dezvolta o perspectivã mai puþin
monoliticã asupra artei. De ase-
menea, revista nu va ezita sã ape-
re în mod constant tineri artiºti
ca Daniel Buren ºi Olivier Mos-
set ori de a scrie despre creaþiile
artistice neconvenþionale pre-
cum filmele lui Jean-Luc Godard.
În mai 1968, Alain Jouffroy se va
numãra printre fondatorii Uniu-
nii Scriitorilor.

Începând cu sfârºitul anilor
’70, el va deveni interesat de arta
ºi literatura Extremului Orient, în
special de cea niponã. Iar între
anii1983-1985 este consilier cul-
tural al ambasadei Franþei la To-
kyo, unde organizeazã douã sum-
mit-uri culturale franco-japoneze.
Este autorul unei prefeþe la car-
tea lui Haruki Murakami – La fin
des temps (tradusã în francezã de
Corinne Atlan).

În 2007, Alain Jouffroy a pri-
mit Premiului Goncourt pentru
întreaga operã poeticã. Ultima sa
carte, La vie réinventée à Mon-
tparnasse, a fost publicatã în
2011 la Éditions Musée du Mon-
tparnasse. De-a lungul vieþii sale
a publicat 120 de volume, majori-
tatea dintre ele fiind tipãrite la
Gallimard. Arhivele Alain Jouf-
froy sunt pãstrate la Archives
nationales de la critique d’art
din Châteaugiron, aproape de
Rennes, unde se gãsesc textele
despre arta modernã ºi contem-
poranã, iar la Institut Mémoires
de l’édition contemporaine
(IMEC5) din Caen, unde pot fi
consultate operele poetice ºi ro-
maneºti, proiectele inedite ºi o
parte din corespondenþã. Existã,
de asemenea, o serie de înregis-
trãri radiofonice ºi emisiuni radio
realizate de Alain Jouffroy despre
artã ºi literaturã în arhivele de la
Institut national de l’audiovisu-
el (INA).

1 Alain Jouffroy, «Introduction
au génie d’André Breton», dans
André Breton, Clair de terre (précédé
de) Mont de piété (suivi de) Le revol-
ver à cheveux blancs (et) L’Air et
Veau, [1966] 2010, pp. 7-17.
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