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nnnnn NICOLAE MARINESCU

Un debut literar deconcertant
este romanul Rodicãi Balcan,
La ªinca Veche m-am spovedit

lui Dumnezeu. Mai întâi cã, fãrã  pregãtire
filologicã care sã-i justifice – cum ne-am
obiºnuit – demersul, autoarea produce, în
mai puþin de cinci ani, un roman fluviu de
peste 1000 de pagini, cu un firesc al co-
municãrii ºi o coerenþã a naraþiunii cu to-
tul surprinzãtoare. Apoi pentru cã roma-
nul se constituie alert într-o frescã a so-
cietãþii româneºti din anii 60 ai secolului
trecut pânã azi, coincizând cu copilãria ºi
adolescenþa Elizei, personajul-narator,
surprinsã cu acuitatea unui realism ficþio-
nal, încã strãin prozatorului român, captiv
tradiþiei literare ºi formulelor estetice de
manual.

Contradicþiile tensionate ale României
anilor ’70-’80, violenþele din decembrie
1989 ºi convulsiile naºterii noii societãþi
româneºti din anii ’90, privatizãrile, apari-
þia micilor întreprinzãtori ºi lupta lor pen-
tru a supravieþui, fiscalitatea sau degrin-
golada sistemului de învãþãmânt ºi a celui
sanitar constituie fundalul pe care se pro-
fileazã destinul multelor personaje ce dau
viaþã unei lumi care se zbate pentru a-ºi
gãsi sensul vieþii.

Dar, mai ales, performanþa Rodicãi Bal-
can este, în opinia mea, curajul asumãrii
unei sinceritãþi dure, câteodatã chiar cru-
de, care îl angajeazã pe cititor, provocân-
du-l! Citind, fiecare ne regãsim în ceva din
lumea Elizei, de foarte multe ori ignorat
tocmai pentru cã adevãrul este greu de
suportat. Iar spovedania este tocmai acest
exerciþiu de umanitate profundã, care ne
obligã sã ne recunoaºtem propriile greºeli
ºi sã ne asumãm responsabilitatea lor mãr-
turisindu-le, nu lui Dumnezeu, ci nouã în-
ºine. Fiindcã, putem minþi alþi oameni, chiar
pe noi înºine,  dar nu pe Dumnezeu, cãci
El ºtie deja.

La ªinca Veche m-am spovedit lui
Dumnezeu este un roman profund ºi dra-
matic despre condiþia fiecãruia dintre noi,
marcatã deopotrivã de datele biologice,
de presiunea modelului social ºi de ne-
prevãzutul care ne construiesc destinul.
Iar Eliza, eroina-narator, îmbogãþeºte cu
siguranþã galeria marilor personaje ale li-
teraturii române din familia Marei sau Vi-
toriei Lipan, de care se distinge prin voin-
þa de emancipare ºi orgoliul de a-ºi con-
trola destinul.  Cãci, dacã ritualic „spove-
dania” presupune identificarea ºi asuma-
rea propriilor greºeli faþã exigenþele Per-
fecþiunii Divine mediatã de preot, Eliza re-
fuzã aceasta. Confruntarea cu semenii, cu
limitãrile ºi prejudecãþile sociale, cu întâm-
plãrile de tot felul, cu Dumnezeu chiar, în
momente de crizã, vor cãpãta sens pe mã-
sura preþului acceptat.

 La ªinca Veche m-am spovedit lui
Dumnezeu este o spovedanie sui-gene-
ris, o lecþie de izbãvire. O revelaþie cu
multiple valenþe, care impune un nume nou
în literatura românã ºi dã cititorului ºansa
de se depãºi, regãsindu-se!

O carte de peste o mie de pagini care se
citeºte pe nerãsuflate!

un roman-eveniment,
o romancierã insolitã
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Scurte date
bio-bibliografice

Leonid Arcade Mãmãli-
gã, care a semnat ca
scriitor L.M. Arcade,

s-a nãscut la Vaslui în 13 iulie
1921 ºi a decedat în 4 decembrie
2001 la Paris. A absolvit Faculta-
tea de Drept din Bucureºti, iar în
1946 guvernul francez i-a acor-
dat o bursã de studii de doctorat
în economie la Paris, unde s-a sta-
bilit definitiv în 1947. În Franþa a
colaborat la diferite reviste româ-
neºti ale exilului, a înfiinþat editu-
ra „Caietele Inorogului” (unde a
editat romanele sale Poveste cu
þigani ºi Revoluþie culturalã,
precum ºi douã volume de M.
Eliade ºi unul al lui Horia Stama-
tu). Totodatã, L.M. Arcade e cu-
noscut ºi ca iniþiatorul „Cenaclu-
lui la Neuilly”1, la care au partici-
pat scriitori importanþi din exil, iar
mai târziu ºi din þarã.

Se poate spune cã tot ceea ce
a întreprins scriitorul în exil a ve-
nit din acea „sete de românesc”
pe care o simþise creatorul Cena-
clului de la Neuilly, „sete” care,
aºa cum afirmã într-o confesiune
(publicatã în Jurnalul literar din
iulie-august 1996) „ne-a strâns
împreunã”. Iar aceste reuniuni au
devenit ele însele, cum se va do-
vedi peste timp, catalizatori de li-
teraturã românã.

Opera lui L.M. Arcade
– o receptare în douã

etape
Deºi – încã – puþin cunoscute

de cãtre cititorii de astãzi, atât nu-
mele, cât ºi opera lui L.M. Arcade
au suscitat interesul criticii litera-
re, deopotrivã în exil ºi în þarã (aici,
însã, numai dupã 1989). Cu toate
cã nu este o operã prea întinsã –
douã romane ºi douã piese de te-
atru – , Arcade semnând ºi în pre-
sa din exil (destul de rar însã) –,
fiecare apariþie editorialã s-a bu-
curat imediat de analizã (ºi apre-
ciere la cel mai înalt grad) din par-
tea unor nume cu notorietate.
Desigur, interesul major l-a exerci-
tat ineditul roman Poveste cu þi-
gani (Paris, 1966; reeditat în Ro-
mânia în 1991, la ed. Albatros ºi în
1996 la Cartea Româneascã), dar
nici celãlalt – Revoluþia cultura-
lã (Paris, 1983; reeditat în Româ-
nia în 1996) – nu a fost trecut cu
vederea, cum nici piesele de tea-
tru (Ultima cauzã a marelui Just,
piesã jucatã la Paris, în francezã,
sub titlul La Crypte et la Chévre,
precum ºi Scrisorile lui Condu-
ricã, editate de Cartea Româneas-
cã în 1996).

Receptarea operei lui L.M.
Arcade de cãtre critica literarã a
urmat aºadar, cronologic, douã
etape. Într-o primã fazã – s-a da-
torat exclusiv conaþionalilor din
exil. Toþi recenzenþii fac parte din
elita exilului românesc, iar croni-
cile lor au apãrut în reviste din
Franþa, Spania, Germania, SUA,
Canada (Apoziþia, Cuvântul Ro-
mânesc, Destin, Fiinþa Româ-

nnnnn MIHAELA ALBU

câteva perspective
interpretative ale operei

lui L.M. Arcade
neascã, Limite, Origini, Prodro-
mos, Revista Scriitorilor Ro-
mâni, La Nation Roumaine).

A doua etapã – dupã 1989,
când opera lui Arcade a putut fi
publicatã ºi în România, câþiva
cercetãtori, preocupaþi de recu-
perarea operelor interzise în co-
munism, s-au exprimat ºi asupra
romanelor ori a pieselor sale, pu-
blicând cronici ºi recenzii în Jur-
nalul literar, Tribuna, Steaua,
Caiete critice, Apostrof, Origini,
România literarã, Luceafãrul,
Viaþa româneascã, 22 ori Coti-
dianul. O prezentare bine docu-
mentatã a autorului ºi operei sale
o semneazã N. Florescu în Dicþi-
onarul General al Literaturii
Române.

Din motive de spaþiu, dar ºi
pentru cã sunt mai greu accesibi-
le, în cele ce urmeazã alegem nu-
mai câteva fragmente din cronici-
le apãrute în revistele exilului.

Câteva repere ale
receptãrii  operei lui

Arcade în publicaþiile
exilului

1. Poveste cu þigani
Deschiderea – ºi închiderea –

ca într-un cerc perfect al interpre-
tãrii Poveºtii cu þigani (ºi, într-
un sens simbolic, chiar al întregii
opere semnate L.M. Arcade) o
datorãm lui André Scrima. În re-
vista Prodromos (nr. 6/ 1967) ºi
în Prefaþa romanului, acesta fur-
nizeazã cititorilor o interpretare
cãtre o carte ce se cere descifratã
în principal printr-o cheie iniþiati-
cã. Un prim semn – moto-ul –
dedicaþie: „Lui L.M. Arcade, pen-
tru Matei Caragiale, Ion Barbu,
V.V., S.T.2, precum ºi alþi nenumiþi
ai Tagmei de Tainã”.

Includerea autorului debutant
într-o galerie atât de onorantã,
dar mai cu seamã într-o familie de
spirite unite subtil tematic ºi sti-
listic în scrisul lor, atrage, desi-
gur, dintru început atenþia. „În-
drumarea” pe traseul descifrãrii
acestui insolit roman porneºte ºi
se petrece în trepte. De la desfã-
ºurarea epicã, prin care se evocã
„un fragment din istoria satului

românesc”, o temã subscrisã unei
„tradiþii literare consacrate”, bor-
na imediat urmãtoare pune în ve-
dere „faptele poveºtii”, care, nein-
trând în zona încadrãrii stricte,
„cer desluºiri”. Comentatorul
pune în evidenþã atemporalitatea
faptelor narate, cu alte cuvinte,
semnificaþia general umanã, de
vreme ce autorul reuºeºte sã
punã laolaltã – cu mãiestrie par-
cimonios comparabilã cu alte
structuri epice – „miturile strã-
vechi, constantele folclorice, in-
evitabilele analogii literare ºi
chiar – de ce nu? – descifrãrile
istorico-politice în lumina actua-
litãþii.” ªi totuºi, romanul nu se
rezumã la toate acestea. Ceea ce-i
conferã valoare – o subliniazã A.
Scrima –  este Cuvântul – „locul
anumit de unde povestea îºi ex-
trage ºi fiinþa ºi durata”. ªi astfel,
„cu un fel de pânã acum rar împli-
nitã desãvârºire în istoria litere-
lor române/…/ L.M. Arcade a în-
fãptuit actul poetic originar de a
face sã rãsarã împreunã îngemã-
nate, printr-un limbaj sieºi resti-
tuit, ºi povestea, ºi noima, ºi dez-
legarea.”

Vor urma de acum alte ºi alte
aprecieri ºi interpretãri ale roma-
nului.

Pentru Monica Lovinescu (în
Fiinþa Româneascã, nr. 5/ 1966),
romanul conaþionalului sãu este
„o revelaþie ºi o confirmare”. Ea
salutã în L.M. Arcade „apariþia
unui nou scriitor de limbã româ-
nã” ºi recepteazã Poveste cu þi-
gani pe linia basmului, iar filia-
þia cu Creangã, ca ºi cu Anton
Pann vine firesc, pe linia fantas-
ticului ºi a umorului dezvoltat
prin limbaj.

Scriitorul Mircea Popescu (în
Destin, nr. 16/ 1968) va face refe-
rire la limbajul Poveºtii…, la „fa-
gurele de miere” al stilului, în-
demnându-ne sã „degustãm” lim-
ba, cam în acelaºi mod în care se
ascultã muzica sau „unduirea
unei ape”.

Din SUA, tot în 1968, George
Alexe (Credinþa – Detroit –, nr.
2/ 1968), dupã ce încearcã un re-
zumat al faptelor, subliniazã cã
cele citite „sunt pagini de-a drep-
tul fascinante.” El pune accentul

pe lexic, pe capacitatea autorului
de a utiliza poetic metafora ºi sim-
bolul: „Scrisã într-o superbã lim-
bã româneascã, aceastã Poveste
cu þigani ne-a descoperit pe unul
dintre cei mai buni prozatori ro-
mâni contemporani ºi, în acelaºi
timp, pe unul dintre cei mai pro-
funzi cunoscãtori ai sufletului ºi
folclorului românesc. L.M. Arca-
de posedã darul marilor noºtri
povestitori ºi priceperea de a face
limba româneascã sã cânte sub
pana sa”.

La armonia limbii din Poveste
cu þigani se referã ºi Dumitru
Ichim (în Cuvântul românesc, nr.
78/ 1982), trimiþând cititorul la
„Simfonia VII” de Bruckner ori
Balada în sol minor de Chopin”,
pentru a face mai apoi o paralelã
în plan simbolic cu semnificaþia
„metaforei mari” din poemul „Vox
maris” al lui Enescu. D. Ichim se
raliazã interpretãrii lui Horia Sta-
matu (dintr-un eseu din Revista
Scriitorilor Români), „poate cea
mai bunã interpretare a Povestei
cu þigani”, acesta sesizând pri-
mul afinitãþile dintre scriitorul fla-
mand Ghelderode ºi scriitorul ro-
mân, „în sensul unei înrudiri spi-
rituale ºi nu ca tributar”.

2. Revoluþie culturalã
ªi în cazul celui de al doilea ro-

man, presa din exil este promptã
în a gãzdui cronici ºi recenzii la
cartea ce trimite la interpretãri chiar
din titlu – Revoluþie culturalã.

O cronicã – nu numai amplã,
dar deosebit de laborios con-
struitã – este cea semnatã de
Horia Stamatu. Acesta (în arti-
colul „Alt nou L.M. Arcade”, din
Cuvântul românesc, iunie 1984)
vede ºi noutatea, dar ºi consec-
venþa stilului „cu egalã forþã de
ºarjã” ºi subliniazã faptul cã Re-
voluþie culturalã nu este, cum
superficial ar putea sã parã, „o
carte de glumã, ci de spaimã” fi-
indcã „L.M. Arcade va deghiza o
tragedie în mascaradã grotescã.”
Trimiterea se face firesc la Cara-
giale, dar se insistã pe nota de
tragic a timpului prezent. „Cara-
giale este în România lui, Arcade
în România de azi”. ªi astfel, sin-
gurul factor de comparaþie este
„detracarea limbii”, cu sublinie-
rea esenþialã cã „la Caragiale

acest lucru se petrecea la cetã-
þeni ºi inconºtient, pe când aici
cetãþeanul îºi bate joc conºtient
de o autoritate în delir.” Textul
dezvãluie totodatã o „dozare a
Cuvântului”, datoratã ºi „malea-
bilitãþii limbii române”.  Dar nu
este vorba numai de lexic, chiar
dacã acþiunea „se petrece ºi se
dezvãluie mai întâi în verb”; ea
este „încãrcatã de simbol, ceea
ce în literaturã aduce un plus de
realitate sau o plusrealitate.”

Concluzia acestei ample ana-
lize, construitã ea însãºi pe palie-
re ºi descifrând pentru cititor
unul dintre cele mai realizate ro-
mane din istoria literaturii noas-
tre, pune opera lui Arcade pe raf-
tul cel mai de seamã.

Tot în Cuvântul românesc
(noiembrie 1984), Dumitru Ichim
(în articolul intitulat „Deslogosi-
zarea fiinþei umane. Câteva în-
semnãri despre Revoluþie cultu-
ralã de L.M. Arcade”) anunþã
cititorul cu privire la complexita-
tea scrisului lui Arcade ºi în spe-
cial a celui de al doilea roman care
„este pentru cititor un examen de
trecut”. Ichim se referã în princi-
pal la limbajul folosit de persona-
je (studenþi), cu trimitere la „cu-
vântul golit de sens” din proza lui
Orwell, dând astfel un avertisment
ºi un mesaj, pe care autorul pare
a-l transmite permanent: „Salvaþi
cuvântul! Salvaþi fiinþa umanã de
deslogosizare!” ªi aceasta deoa-
rece Arcade „ne pune sã rezol-
vãm o problemã de filozofie: poa-
te exista fiinþa umanã fãrã cuvân-
tul care inlogosizeazã, cuvântul
care are ca paradigmã Logosul?
Biologic poate ºi subliniez poa-
te, dar în nici un caz nu poate
supravieþui spiritual.”

Un an mai târziu, Ion Negoi-
þescu (în Limite, nr. 44-45/ 1985 –
text reprodus ºi în vol. Scriitori
contemporani, ed. „Paralela 45”,
2000) apropie stilul în care este
scrisã cartea de cel al lui Arghezi
ori D. Nicodim. „Unitatea spiri-
tualã” dintre scriitorii exilului ºi
cei din þarã o probeazã criticul ºi
prin „atmosfera demoniacã, apo-
calipticã, dominând deopotrivã
peste unele romane politic impli-
cate ale lui D.R. Popescu ºi aces-
ta (Revoluþie culturalã, n.n.)”,

Coodonator: Mihaela Albu

(Continuare în pag.4)
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Deºi e cunoscut mai de-
grabã pentru cenaclul
pe care l-a gãzduit timp

de trei decenii în locuinþa sa, la
Neuilly-sur-Seine, L.M. Arcade
rãmâne, în primul rând, autorul
unor surprinzãtoare mostre de
virtuozitate literarã.

Spunem „în primul rând” pen-
tru cã, dincolo de mizele politice
care au lipsit, nu o datã, diverse-
le facþiuni ale exilului românesc
de un numitor comun, Arcade
afirmã, cu consecvenþã, cã „prin-
cipala vocaþie a exilului este ace-
ea de a menþine nealterat un mod
de a fi românesc, un mod de a fi
(aºadar de a gândi ºi de a simþi)
pe care ‘puterea’ îl altereazã pe zi
ce trece în România”. (v. Silvia
Constantinescu,  Exil. Oameni ºi
idei, Ed. Curierul Românesc, Su-
edia, 1995, p. 91.) Din aceastã
nevoie visceralã de conservare a
identitãþii, dureros temperatã de
conºtiinþa unei ineluctabile de-
gradãri, Arcade-autorul plãmã-
deºte un univers literar într-o
necontenitã stare de disoluþie –
semn cã sinele, fie el individual
sau comunitar, este o entitate
permanent re-negociatã.

Cea mai aclamatã creaþie a sa
rãmâne Poveste cu þigani, despre
care Horia Stamatu afirmã cã aici
s-ar replãmãdi, în alte ritmuri, va-
lenþele creative ale limbii române
(apud N. Florescu, „La despãrþi-
rea de L.M. Arcade”, în Româ-
nia Literarã, nr. 37/ 2001); pen-
tru Monica Lovinescu, apariþia
acestui roman înseamnã „o reve-
laþie ºi o confirmare” (Fiinþa ro-
mâneascã, t. V, Paris, 1966), iar
André Scrima considerã cã
„scrierea lui L.M. Arcade înviazã
virtuþile unei gnoze exacte” (v.
„Semantica unei alte întoarceri: o
«Poveste cu þigani»”, introd. la
L.M. Arcade, Poveste cu þigani,
Cartea Româneascã, 1996).

Pe scurt, într-o comunitate ro-
mâneascã tradiþionalã, blesteme-
le þiganilor uciºi la ordinele Ca-
valerilor, stãpânitorii locurilor,
declanºeazã o serie de plãgi care
îi vor afecta, în mod egal, ºi pe
sãteni ºi pe Cavaleri: seceta, în-
gheþul, noaptea nesfârºitã. În
plus, satul începe sã fie bântuit
de spiritele þiganilor morþi, care
cer rãzbunare, ciuperci otrãvitoa-
re gigantice invadeazã câmpul ºi
uliþele satului (iar sãtenii îºi dau
seama cã acestea se hrãnesc din
trupurile þiganilor uciºi, rãmase
neîngropate pe câmp), pe când
la fierãrie, loc sacru construit în
vatra satului, se deschide o gurã

nnnnn CLAUDIA DRÃGÃNOIU

note despre Poveste cu þigani:
cu sinele în exil

a Iadului care înghite, de-a val-
ma, oameni ºi animale.

Bolnavi, flãmânzi ºi înspãi-
mântaþi, sãtenii ajung sã mãnân-
ce animale moarte, sã se prade
între ei ºi sã nesocoteascã toate
legile strãmoºeºti. Ura împotriva
þiganilor capãtã proporþii nebã-
nuite, cu atât mai mult cu cât Ca-
valerii distrug din temelie orice
sat bãnuit de a fi adãpostit vreun
þigan. Singurii care rezistã aces-
tei coruperi a spiritului, acestei
„destrãmãri a Paradisului” sunt
învãþãtorul (Antim) ºi dascãlul
satului (Pavel), care, în urma mai
multor cãlãtorii iniþiatice spre cele
patru colþuri ale lumii, gãsesc, în
sfârºit, adevãrata cauzã a neno-
rocirilor: þiganii, ca ºi sãtenii, nu
sunt decât victimele Cavalerilor,
mereu implicaþi (ºi mereu învinºi)
într-un rãzboi „sfânt” împotriva
unui duºman misterios.

Povestea (cãci sub aceastã ti-
tulaturã îºi camufleazã tâlcul ro-
manul lui Arcade) se deschide
bãtrâneºte, cu o Predoslavie,
care fixeazã locul – satul româ-
nesc, într-un moment mitic al de-
venirii sale, când stihii dezlãnþui-
te se chinuie parcã sa zãmisleas-
cã istoria, aºa cum o ºtim azi.

Conºtient cã timpul e recog-
noscibil doar în mãsura în care
este articulat într-o manierã na-
rativã, Arcade dã formã unei is-
torii alternative a satului româ-
nesc – dacã, pânã acum, în toate
legendele populare, rãul era cau-
zat de agenþi externi, de nãvãli-
tori, de asupritori de alt neam,
rãul e acum intern, e o boalã a
locului, o dereglare a cursului fi-
resc al naturii.

Cumul ºi cauzã a relelor ce de-
vasteazã satul, „baragladine”, „cio-
roi”, „faraoni”, „neghine”, þiganii
lui Arcade sunt niºte exilaþi prin
excelenþã, de o calitate umanã în
continuã degradare tocmai din
cauza unei neîncetate peregrinãri.

Intriga însãºi vine în sprijinul
acestei credinþe. Arcade exploa-
teazã toate stereotipurile legate,
în fondul popular, de þigani, con-
ferindu-le, în acelaºi timp, puteri
malefice supranaturale. În ciuda
acestei puneri în scenã, însã, des-
tinatã, aparent, sã legitimeze ura
împotriva þiganilor, procesul de
reabilitare al acestora (cãci þiga-
nii sfârºesc prin a fi integraþi în
comunitate) este dublat de o de-
generare progresivã a valorilor
morale ale sãtenilor. Astfel, dis-
cursul „asupra Celuilalt”, aºa cum
ni se revelase el în primã instan-
þã, devine un discurs „asupra Si-
nelui”, o reflecþie asupra condi-
þiei umane în exil – cãci exilul,
vãzut sub aspectul alienãrii for-
þate, nu e doar de ordin politic.

În accepþia sa cea mai largã,
exilul trimite la înstrãinare, la es-
tomparea referenþialitãþii, la alie-
nare. Din acest punct de vedere,
„povestea” lui Arcade poate fi
cititã ca o parabolã a exilului, dez-
vãluind un univers distopic, fazã
tranzitorie între ciclurile istorice
despre care vorbea Vico, când
teroarea, dezumanizarea indivi-
dului ºi pierderea reperelor sacre
produc haos. În acelaºi timp, fe-
lul în care Arcade alege sã înre-
gistreze apariþia unei noi orându-

ieli (Antim e, simultan, Cronicar
al Schimbãrii ºi Agent al aceste-
ia) se înscrie în tradiþia interpre-
tãrii eshatologice a istoriei, aºa
cum a fost ea iniþiatã de filosofia
creºtinã a Sfântului  Augustin,
care atribuia scurgerii timpului un
sens ultim, un scop suprem as-
cuns celor mulþi.

Pe mãsurã ce evenimentele se
precipitã, apar dovezi evidente ale
absenþei dumnezeirii, culminând
cu revelaþia avutã de Antim, cã
epoca pe care o trãiesc e cea din-
tre „al ºaselea ºi al nouãlea ceas”,
adicã, dupã învãþãturile creºtine,
acel interval de dinainte de Învie-
re, când moartea lui Iisus pe cruce
a aruncat lumea în haos.

„Dezlegarea” propusã la înce-
put – „þiganii sunt þigãnie, þiganii
sunt duºmãnie” –  se dovedeºte,
deci, specioasã, cãci textul susþi-
ne abil o serie de paralele între
þigani ºi þãrani. Dupã cum însuºi
Antim observã cu mâhnire, pe
mãsurã ce asprimea timpurilor îi
„înþigãneºte” pe þãrani, þiganii
devin din ce în ce mai „români”.
Imaginea de coºmar a cãruþelor
de þigani care trec prin sat, îm-
pinse fiind ºi de mânia teribilã a
Cavalerilor, ºi de ura sãtenilor, nu
le trezeºte þãranilor mila, ci spai-
ma, dezgustul ºi un soi de tainicã
mulþumire cã satul le e de acum la
adãpost. Ca urmare, însã, a înver-
ºunãrii cu care Cavalerii urmãresc
himera „curãþirii” lumii, în curând,
cei obligaþi sã-ºi pãrãseascã sa-
tul pustiit de Cavaleri vor fi chiar
sãtenii învinuiþi de trãdare, care
se vãd reduºi dintr-odatã la sta-
tutul de paria al þiganilor.

Pe mãsurã ce anotimpurile îºi
schimbã mersul, pe mãsurã ce
sãtenii sunt nevoiþi sã înfrunte
lipsuri ºi spaime de tot felul, asis-
tãm la o distorsionare a mentalu-
lui colectiv care asigurase pânã
atunci perenitatea specificului
tradiþional al comunitãþii.

Recurenþa miturilor ºi credin-
þelor ancestrale româneºti în eco-
nomia „poveºtii” nu a trecut ne-
observatã de critici, fiind, dealt-
fel, unul din argumentele capitale
pe care aceºtia din urmã le aduc
în sprijinul demersului general de
a înscrie opera lui Arcade în con-
tinuarea unei tradiþii literare deja
consacrate, de evocare a satului
românesc arhaic. Spre deosebire,
însã, de universuri rurale ca ale lui
Creangã, Alecsandri sau Coºbuc,
spre exemplu, unde tradiþiile vin
sã întregeascã în mod firesc o at-
mosferã idilicã, satul lui Arcade
reprezintã o deviaþie de la norma-
litate, o degenerare identificabilã
nu numai la nivelul contingentu-
lui, ci ºi al miturilor ºi tradiþiilor.

În lumea satului, moartea pre-
supune o serie de ritualuri foarte
stricte, cu rol, pe de o parte, de a
facilita trecerea sufletului celui
mort în lumea cealaltã, pe de alta,
de a proteja familia împotriva unei
eventuale reveniri a spiritului pe
pãmânt. Iatã de ce prima reacþie a
þãranilor, atunci când spiritele ce-
lor morþi încep sã bântuie satul,
este sã rânduiascã o pomanã, ºtiut
fiind faptul cã moartea violentã,
acompaniatã de lipsa ritualului
funerar, împiedicã sufletul sã trea-
cã dincolo, ceea ce are repercusi-

uni asupra vieþii comunitãþii. De
aici, presupun þãranii, apariþia ciu-
percilor otrãvitoare uriaºe, pe care
doar focul, cu greu, le poate dis-
truge, ºi care se hrãnesc, aparent,
din cadavrele þiganilor lãsate sã
putrezeascã pe câmp.

Cum orice legãturã cu trecu-
tul a fost ruptã, iar tradiþia însãºi
nu mai reprezintã decât un reper
vag, pierdut în haosul prezentu-
lui, pomana morþilor e mai degra-
bã o parodie grotescã a datinii
de odinioarã – sãtenii nu pot da
de sufletul morþilor decât buru-
ieni, ciuperci otrãvitoare ºi un
câine mort.

Aceeaºi distorsionare a tradi-
þiei apare ºi în alte momente ale
poveºtii – vrând sã cearã ajuto-
rul Blajinilor, fiinþe mici, benefi-
ce, care trãiesc în preajma apei
Sâmbetei, sãtenii aruncã în apã
nu coji de ou ºi lumânãri aprinse,
dupã datinã, ci cadavrele anima-
lelor moarte de foame.

Tradiþia ºi credinþa merg, aici,
mânã în mânã, astfel cã eforturile
lui Antim ºi ale lui Pavel, cântãre-
þul în stranã – unici pãstrãtori ai
valorilor spirituale –, se îndreap-
tã cu precãdere spre menþinerea
unor repere stabile în jurul cãro-
ra comunitatea sã-ºi poatã reor-
ganiza viaþa.

Aceastã încercare se dove-
deºte însã tragicã în neputinþa ei
de a-ºi atinge scopul (Pavel poa-
te cânta, însã e prea slãbit s-o
facã, Antim ºtie tipicul dar nu are
nici obiºnuinþa practicii, nici cre-
dinþa lipsitã de îndoieli a pãrinte-
lui Cãruntu), iar din ce în ce mai
înfricoºãtoare se construieºte
imaginea Cavalerilor, un fel de
reluare grotescã a ierarhiile ce-
reºti. Mereu în rãzboi cu un duº-
man care un e nicicând numit, ºi
pierzând lupta în faþã stihiilor ce-
rului (împotriva cãrora îºi descãr-
cã puºtile spre nori precum altã-
datã dacii îºi slobozeau sãgeþi-
le), Cavalerii îºi arogã, se pare,
dreptul de a stârpi rãul – þiganii –
devenind treptat, în cãutarea lor
înverºunatã, însãºi puterea dis-
trugãtoare cãreia încercaserã sã i
se opunã.

Ar mai fi multe de spus despre
Povestea cu þigani, mai ales cu
privire la interpretarea ei în con-
textul dramatic al exilului româ-
nesc. Aici, însã, un singur lucru
vom mai adãuga: existenþa unui
Cronicar suprem (fie el Antim sau
L.M. Arcade, martor ºi personaj
al exilului românesc), având pu-
terea de a modela ºi de a înregis-
tra evoluþia umanã, devine, într-
un fel, însãºi condiþia acestei
evoluþii.
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dar se subliniazã cã nu existã to-
tuºi „o raportare esteticã direc-
tã”. Criticul îl apreciazã pe Arca-
de ca fiind „unul dintre cei mai
importanþi scriitori ai exilului”.

Concluzii

Din parcurgerea cronicilor
asupra operei lui L.M. Arcade se
observã în primul rând unanimi-
tatea criticilor – din exil ºi din þarã
– (cu extrem de rare excepþii) în
aprecierea acesteia, subliniindu-
se îndeosebi originalitatea scri-
sului, stilul prin care autorul se
apropie de alþi scriitori, dar se ºi
individualizeazã. Este observaþia
cu care se deschide receptarea
criticã a acestei singulare (ºi încã
necunoscute de marele public)
opere literare ºi de aceea, nu fãrã
temei, Cornel Ungureanu va afir-
ma cã „orice înþelegere adâncã a
lui L. M. Arcade trebuie sã încea-
pã cu studiul lui André Scrima.”

Considerat – ºi nu numai de I.
Negoiþescu – „unul dintre cei mai
importanþi scriitori ai exilului”,
putem extrapola, afirmând cã
L.M. Arcade este unul dintre cei
mai importanþi (ºi originali) scrii-
tori din literatura noastrã, iar prin
raportarea operei sale la cele ale
altor autori români este scoasã
în evidenþã în mod direct (de I.
Negoiþescu) sau în subtext (de
cãtre alþii) „unitatea dintre litera-
tura românã care se scrie în þarã
ºi cea care se scrie în exil”.

„Cartea lui Arcade, prin mesa-
jul ei, se adaugã þãrmului de cul-
turã al Europei – afirma în 1982,
în urma lecturii, Dumitru Ichim.
Chiar dacã aceastã carte, în acest
context, ar fi de mãrimea unui bob
de muºtar e de ajuns. Þãrmul e
mai bogat cu un fir de nisip îm-
potriva acelei stele vrãjmaºe ºi
pânditoare din sãbatica stepã
balcanicã.” Iar Mircea Eliade
(dupã ce, într-o epistolã din 4 mai
1966, îºi mãrturisise entuziasmul
pentru textul „prodigios” al Po-
veºtii … – „Am citit Povestea ºi
mã pregãtesc s-o recitesc./…/
Am citit-o pe nerãsuflate” –, va
completa (în scrisoarea din 29
martie 1984) cã Revoluþie cultu-
ralã: „mai adaugã o stâncã la
megalitul literaturii române (ºi nu
numai din exil)”.

Întreaga operã semnatã de
Arcade (ºi îndeosebi romanele)
sunt repere importante în exerci-
þiul – necesar – de revalorizare a
istoriei literaturii române.

1 Cenaclul „n-a fost nici plãnuit,
nici prevãzut ºi a durat mai mult de
trei decenii fiindcã s-a dovedit pe
parcurs necesar exilului”. (v. Floren-
þa Albu –„Despre Cenaclul de la
Neuilly ºi literatura exilului, cu dl.
L.M. Arcade”, în Viaþa Româneas-
cã, nr. 3-4/ 1997).

2 Sub aceste iniþiale, se ascund,
desigur numele lui Vasile Voiculescu
ºi cel al lui Sandu Tudor, membri ai
grupului „Rugul aprins”. Textul fiind
scris ºi publicat în perioada comunis-
tã, celor doi nu li se dezvãluie identi-
tatea, din motive lesne de înþeles.

câteva
perspective
interpretative
ale operei lui
L.M. Arcade

(Urmare din pag.3)
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nnnnn DAN ANGHELESCU

1. Scurtã privire
asupra prezenþei lui

Leonid Arcade în
publicaþiile din exil

Într-o exprimare sinteticã
sunt tentat sã afirm cã pu-
blicistica lui L.M. Arcade

ar putea fi gânditã ºi ca o înºiruire
de apariþii, toate surprinzãtoare.
Unul ºi acelaºi personaj traversea-
zã fascinante metamorfoze. În
aceste apariþii nu vor lipsi nicio-
datã rigoarea, un special rafina-
ment coloristic ºi, nu mai puþin, o
vizibilã apetenþã pentru ludic. La
fel de importante sunt concizia ºi
lapidaritatea scriiturii la care, pri-
vitor la numãrul de texte, se adau-
gã o foarte arcade-ianã parcimo-
nie. Evident, avem de-a face cu
un rarisim autor-personaj, imun
la ideea de succes, de glorie lite-
rarã, poate ºi din pricina acuitãþii
cu care traverseazã sfâºietoarea
tragedie a exilului. O face însã cu
o anume sobrietate, cu discreþie
ºi distanþã asumându-ºi un des-
tin aproape orpheic de coborâtor
într-un Hades al hoilor, al jefuiþi-
lor de patrie, de memorie, de tre-
cut, de prezent ºi de viitor. Ca ºi
Eliade, el va înþelege rostul pro-
fund al culturii într-o vreme în care
însãºi raþiunea s-a vãdit a fi co-
ruptibilã, precum ºi necesitatea
unirii între intelectualii exilaþi.
„Profunda mea convingere, subli-
nia el, este cã sub presiunea ac-
tualei istorii, Românul nu poate
rãmâne Român nici în þarã, nici
în Australia decât în starea de
exilat, spre deosebire de omul
sovietic care, oricât ºi-ar critica
regimul, nu se simte de cele mai
multe ori întru nimica strãin în
þara lui, aºa cum a arãtat-o cu
multã pãtrundere Zinoviev./.../
Aparþinem aproximativ aceleiaºi
generaþii. În ciuda împrãºtierii
geografice ne cunoaºtem unii pe
alþii/ .../ Participãm toþi, simul-
tan, la reviste diferite/…/ ºi alte
manifestãri culturale de la Paris
sau Roma, acelea ale Centrului
de Cercetãri sau ale Societãþii
Academice.” (v. interviul cu D.
Bacu, în Cuvântul Românesc, nr.
91/ 1983)

În publicistica lui L.M. Arca-
de uimeºte ºi fascineazã senza-
þia de experiment pe care o ino-
culeazã prin narativitatea difuzã
de povestaº preocupat de soar-
ta umanitãþii pe care o percepe
copleºitã de un sumbru ºi pusti-
itor vacuum al sensului. El este,
în esenþã, un analist ce îºi mas-
cheazã concluziile, elaborând
aparenþe ficþionale. Creionate
din trãsãturi fulgurante, textele
sale se încheagã surprinzãtor,
când pe volutele unor rostiri sa-
vante – unde transpar ecouri
limpezi din Filocalii ori din ros-
tirile patristice ale unor Isac Si-
rul sau Irineu –, când pe brode-
riile (veritabile apogiaturi)
neaoº-argotice. Aºa se face cã
scriiturile sale se lumineazã de
scumpe strãluciri survenite
dintr-o subtilã ºi ludicã ºtiinþã
a contrastelor unde alternanþa
delirantã de situaþii dramatice,
groteºti, fantastice sau supra-
realiste îl vor copleºi pe cititor.

contribuþia lui L.M. Arcade în presa
exilului românesc

2. Despre o
deconcertantã

diversitate de teme
ºi abordãri

Orice apropiere de pre-
zenþa lui L.M. Arcade
în publicaþiile exilului

este întrucâtva surprinzãtoare
prin faptul cã ea ne pune în faþã o
diversitate de poziþionãri. Vom
putea vorbi despre scrieri me-
morialistice, cum sunt cele apã-
rute în revista Limite (nr. 48,49/
1986) sub titlul Procesele verba-
le. Dar ºi de articole cu un viru-
lent caracter politic. În mod deo-
sebit frapeazã cel intitulat Lite-
ratura mâinilor murdare ºi elful
marxist (Paris, 1952, revista Ro-
mânia viitoare), în proximitatea
cãruia, printr-o anume tonalitate
a discursului, s-ar situa ºi nuve-
lele Timbrele de altãdatã ºi Pe
vremea ºoferilor ruºi. La polul
opus, întâlnim scrierile de eleva-
tã vibraþie literarã ºi implicit filo-
soficã cum este proza intitulatã
Ospãþul sau despre imposibili-
tatea posibilului (Destin, nr. 19,
20/1969) În Fiinþa Româneascã
(nr. 2/ 1964) Arcade apare în ipos-
taza de comentator al romanului
Le couteau vert, editat de Galli-
mard, sub semnãtura lui Alexan-
dre Treize (Al. Ciorãnescu). Însã
în Limite (nr. 48-49/ 1986), perso-
najul care ni se adreseazã nu mai
este un comentator ca în cazul
din Le couteau vert. Aici tonul ºi
exprimarea sunt cele ale unui
memorialist, iar textul cu titlul
Procesele verbale încearcã sã
readucã, dupã mulþi ani, o deslu-
ºire despre soarta proceselor
verbale din Rue Ribéra, a însem-
nãrilor de la ºezãtorile literare
din anii 1953-1957, numite,
încã de pe atunci, ironic, proce-
se verbale. Din aproape în aproa-
pe, acest nostalgic foileton re-
deschide un orizont cãtre înce-
puturile de coeziune, de solidari-
tate – literarã ºi nu numai – ale
celor din exil.

1. L.M. Arcade – un
polemist lucid

Am ales (din toate pu-
blicaþiile sale) sã deta-
liem dimensiunea de

comentator al realitãþilor politice,
de vreme ce în scrisul arcadeian
cutremurãtoare este tocmai luci-
ditatea cu care le descifreazã, iar
dimensiunea esteticului aspirã sã
fie în egalã mãsurã o dimensiune
moralã. Literatura în sine tinde sã
devinã o Work in Progress exact
în sensul sugerat de Joyce în
subtitlul la Finnegan’s Wake. Cu
o asemenea înþelegere a rosturi-
lor creaþiei, autorul Revoluþiei
culturale se situeazã în proximi-
tatea mesajelor lansate de unii
dintre cei mai importanþi scriitori
ai veacului: Ernst Jünger, Vintilã
Horia, Musil ori Albert Camus.
Aceastã din urmã apropiere ne-a
fost sugeratã de lectura nuvelei
Timbrele de altãdatã. A fost scri-
sã în 1950 ºi publicatã abia în 1999
în Jurnalul literar. Dacã Ciuma
era o trimitere la ocupaþia ger-
manã ºi la morbul nazismului,

Lepra lui L.M. Arcade trimite la
totalitarismul sovietic ºi, în mod
asemãnãtor cu ceea ce intenþio-
na Camus, ea reclamã imperioasa
nevoie de conºtientizare a rãu-
lui, denunþând o realitate gravã a
civilizaþiei actuale, numitã de
Jünger cainistã (structuratã sub
semnul lui Cain).

Apariþia lui Leonid Arcade în
publicaþiile exilului poartã am-
prenta, de-ne-ºters a timpului de
pustiiri devastatoare impuse dis-
creþionar de la Moscova. De fapt,
la o examinare – fie ea ºi superfi-
cialã – vom constata cã tot ceea
ce s-a întâmplat în scrierile lui –
fie în literatura propriu-zisã (Pre-
doslovia la Poveste cu þigani sau
primul capitol din Revoluþia cul-
turalã), fie în articolele apãrute
în reviste – poartã semnele revol-
tei ºi ale suferinþei pentru þara
cãreia îi fusese interzisã existen-
þa. Mãrturiile sale sunt conclu-
dente: „Era atâta lehamite de
ceea ce se întâmpla în þarã – ºi
folosesc un cuvânt poate impro-
priu, trebuia sã spun mai dur –
scârbã ºi dezolare, încât sim-
þeam nevoia sã lovesc direct”,
afirma în interviul apãrut în volu-
mul semnat de N. Florescu, Re-
semnarea cavalerilor. Aºa se
face cã, în august 1952, L.M. Ar-
cade publica în revista România
viitoare articolul intitulat Litera-
tura mâinilor murdare ºi elful
marxist. Aici este incriminatã in-
decizia apuseanului mediu. Li-
terar, nicio apropiere ºi totuºi,
într-un alt plan, acela al maligni-
tãþilor timpului, se poate întrezãri
o paralelã cu acei locuitori ai ora-
ºului Oran, cu tãcerea prin care
ei de fapt au acceptat inaccepta-
bilul. Apropierea ce pare a-l situa
în proximitatea lui Albert Camus,
provine, indiscutabil, din realita-
tea toxicã a exilului.

Ca ºi într-o altã – Pe vremea
ºoferilor ruºi –, în mod evident,
discursul din Literatura mâini-
lor murdare iradiazã un aer al
absurdului (Sã nu uitãm cã unul
dintre cele mai strãlucite eseuri
arcadiene i-a fost consacrat lui
Eugen Ionesco!). Dicteul auto-
mat, inanitãþile exprimãrii, delirul
ºi dezechilibrele generate labirin-
tic de limbaj pun pe tapet o sfâ-
ºietoare dramã a incomunicãrii,
drama pe care cei din exil o tra-
versau clipã de clipã. Textul de-
buteazã cu o propoziþie tãioasã
ca un bisturiu: „Când se adeveri
zvonul epidemiei de leprã din
România, membrii Asociaþiei
Funcþionarilor Români din Exil
furã cuprinºi de panicã. Unul din-
tre refugiaþii proaspãt sosiþi ne
privi cu un ochi care nu minte.
Oculus lepris murmurã printre
dinþi doctorul Arginteanu.” ªi
naratorul sintetizeazã sensul cu
o lapidarã rostire concluzivã:
„ªi-aºa, aºteptând lepra, mi-am
început exilul.”

Importanþa acestui articol este
considerabilã – întâi de toate pen-
tru cã ne oferã un L.M.Arcade în
ipostaza de redutabil polemist.
Textul se deschide cu o frazã pri-
vitoare la neutralismul occiden-
tal: „...Dacã numeroºi semnatari
ai manifestului de la Stockholm
ºi-au revizuit în ultima vreme

punctul de vedere – luând act
cu mult a propos de succesele
strategice ºi diplomatice ale
Statelor Unite – nu trebuie sã
uitãm cã neutralismul pãstrea-
zã rãdãcini puternice în Occi-
dent, capabile sã dea rod nou
de la o zi la alta, dupã barome-
trul schimbãtor al rãzboiului
cald sau rece.”

Pentru a înþelege însã semni-
ficaþiile cât se poate de ample ale
acestei intervenþii jurnalistice ar
fi necesare câteva precizãri asu-
pra contextului existent la mo-
mentul respectiv. În Franþa post-
belicã, cultul comunismului, al lui
Stalin ºi al URSS-ului spulbera-
serã orice facultate criticã, atin-
gând cele mai înalte cote ale ab-
surdului. Éluard scria poeme di-
tirambice glorificându-l pe Stalin,
în vreme ce Jean Desanti îl pro-
clama drept modelul încarnat al
savantului de tip nou. Trecutul
recent fusese pur ºi simplu scos
din memoria naþiei. Apoi, în 1947,
când nebunia epurãrilor era încã
departe de a fi terminatã, ziarul
L’Humanité proclama cã „Ura
este o datorie naþionalã.” Iar
obiectul ei trebuia sã devinã în
primul rând toþi cei ce se opu-
neau comunismului.

Dintr-o asemenea perspecti-
vã, articolul lui Leonid Arcade nu
lasã loc de îndoieli asupra poziþi-
onãrii: „Koestler, Sartre sau Max
Glas, spune el, încercând sã mã-
soare Rusia sovieticã cu unitãþi
occidentale, au justificat-o în
ochii celor mulþi. Machiavelismul
bunei constrângeri sau  terapu-
tica mâinilor murdare, oricât ar
repugna prin aplicãrile lor exce-
sive, nu întâlnesc nicidecum un
veto de principiu./.../L’homme de
bonne volonté a dedus cã între
activismul european ºi radicalis-
mul sovietic nu e decît o deose-
bire de grad ºi a luat act cu mãsu-
rã de numeroasele reportaje do-
cumentare venite din rãsãrit.
Prea mulþi intelectuali au încer-
cat sã lumineze misterele Rusiei
cu felinare augustiniene ºi prea
puþini au înþeles cã fenomenul
sovietic e inedit ºi ca atare refrac-
tar oricãror unitãþi de mãsurã tra-
diþionale, fie ele încercate ca de-
mocraþia.”

Cultul comunismului scoatea la
supraþã moduri de gândire ºi ati-
tudini care abdicaserã de la orice
facultate criticã. Era, prin urmare,
normal ca în ambele domenii (lite-
ratura ºi publicistica exilului româ-
nesc) sã putem identifica diverse
forme de reacþie la o asemenea
stare de lucruri. ªi ele nu au întâr-
ziat sã se manifeste ca atare, de
vreme ce figura lui Sartre a fost
caricaturizatã ºi de Emil Cioran (în
Manualul de descompunere), ºi
de Ionesco (în Setea ºi foamea),
precum ºi de Arcade (în figura lui
Just, ideologul filosofard din Re-
voluþia culturalã).

2. Concluzii

Ca autor, Leonid Arcade
pare un medic al luci-
ditãþilor ultime ori,

poate, nu mai puþin, un rostitor
de adevãruri apocaliptice. În
pofida discreþiei care îi este atât
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de proprie, personalitatea scrii-
torului dobândeºte o pregnanþã
cu totul aparte în panoplia figuri-
lor literare ale exilului. Întâi de
toate, prin modul în care îºi ac-
ceptã ºi îºi trateazã condiþia ca
pe o cauzã comunã pe care înþe-
lege sã o slujeascã împreunã, dar
ºi pentru ceilalþi. În toate iposta-
zele el este mereu ºi constant cel
care cautã, gãseºte ºi, mai ales,
cel ce are mereu ceva de oferit ºi
o face cu generozitate. În Franþa,
Leonid Arcade a fost un analist
redutabil prin subtilitatea ºi cla-
ritãþile percepþiilor sale, fapt ce
devine cât se poate de evident
chiar din articolele pe care le-a
publicat.

În acelaºi timp el este unul din-
tre cei care vor fi preocupaþi în
permanenþã ca în toate non-lo-
curile exilului sã se nascã terito-
rii spirituale de românitate.
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L. M. Arcade mãrturiseº-
te într-un interviu:
„Scriu din necesitatea

aproape fiziologicã de a imagina.
[...] îmi place sã-mi imaginez lu-
crurile care explicã ºi rezolvã ceea
ce mã jeneazã. Întotdeauna sti-
mulul vine din partea unei nemul-
þumiri; mai rar din partea unui
entuziasm. ªi toate imaginile as-
tea trebuie sã devinã la un mo-
ment dat, mai devreme sau mai
târziu, cuvânt, verb.” (v. Ileana
Corbea, Nicolae Florescu, Cu L.
M. Arcade despre „mãrturisiri-
le nedeghizate”, în vol. Resem-
narea cavalerilor. Reevaluãri
critice ºi memorialistice ale li-
teraturii exilului, Bucureºti, Jur-
nalul Literar, 2002, pp. 153-154).
Ce-l „nemulþumeºte”, aºadar, pe
scriitor? Ar fi locul aici pentru o
întreagã discuþie despre relaþia
dintre intelectual ºi putere într-un
regim opresiv, despre graniþã ºi
feluritele ei accepþiuni, despre o
privire „din afarã” asupra realitã-
þilor din interiorul unei þãri din
blocul comunist º.a.

Deºi Poveste cu þigani pare
sã fie capodopera lui Arcade ºi
este opera lui cea mai mediatiza-
tã, ne propunem o lecturã a unui
text mai puþin cunoscut, piesa de
teatru Scrisorile lui Conduricã,
scrisã, probabil, dupã 1983 (de
vreme ce atunci a apãrut proza
Revoluþie culturalã – a cãrei dra-
matizare este – în „Caietele Ino-
rogului”) ºi publicatã în 1996 la
Cartea Româneascã.

Subintitulatã „basm dramatic
în XII tablouri”, piesa are la înce-
put menþiunea „Acþiunea se pe-
trece în R. S. România prin anii
‘70”.  L.M. Arcade aruncã în joc
doisprezece „apostoli” sub for-
ma unor studenþi care protestea-
zã împotriva distrugerii unui ci-
mitir în favoarea construirii unei
fabrici de sãpun de cãtre niºte
francezi. „Oasele” par a deveni
laitmotivul unei cãutãri care creº-
te ºi scade în intensitate, se con-
torsioneazã, luând forma unei
baricade fizice ºi spirituale. „Re-
voluþie culturalã, cel de-al doi-
lea roman al lui A.[rcade], are o
finalitate pamfletarã la adresa re-
gimului politic din România post-
belicã. Asupra þãrii s-a abãtut
domnia lui Antihrist ºi minciuna
oficialã nu acceptã cã oamenii trã-
iesc într-o închisoare, sub spec-
trul pedepsei celei mai crude: de
a nu lãsa nici morþii sã se odih-
neascã. Un cimitir este mutat cu
de-a sila ºi pe locul lui urma sã se

nnnnn GEORGETA ORIAN

cum sã râzi cu un ochi ºi sã plângi cu celãlalt –
Scrisorile lui Conduricã de L. M. Arcade

construiascã o fabricã de sãpun.
Ca într-un coºmar, Temniþarii (vic-
timele pestriþe ale regimului opre-
siv) salveazã pe ascuns oasele
pe care le mai pot salva. Roma-
nul reuºeºte sã contureze cu sar-
casm liric ºi amãrãciune parodicã
specificul politic ºi uman al unei
epoci sinistre, stãpânite de coº-
mar ºi delir. Cele douã romane ale
lui A.[rcade], veritabile poeme
epice, primul mai mult parabolic
[Poveste cu þigani, n.n.], al doi-
lea predominant satiric, pot face
deliciul criticii subtile ºi specula-
tive, capabilã sã depãºeascã di-
ficultãþile de lecturã.” (I.[on] S.[i-
muþ], Arcade L. M., în vol. M.
Zaciu, M. Papahagi, A. Sasu,
Dicþionarul scriitorilor români,
A-C, Editura Fundaþiei Culturale
Române, 1995, p. 104).

Monica Lovinescu scrie de-
spre acelaºi text: „Culturalã sau
nu, revoluþia în aceastã carte e
legatã de moarte, se înfãptuieºte
mai puþin pentru a-i feri pe cei vii
de «mãrxãrie», cât pe cei morþi de
sacrilegiu. Dacã la Bellu s-au ºi
instalat cu voie de la stãpânire
niºte foºti rãzvrãtiþi intelectuali,
cuminþiþi ºi controlaþi înainte
chiar de a începe o adevãratã re-
voluþie, la cimitirul Grecului lucru-
rile se vor petrece altfel. Amenin-
þat cu demolarea ºi cu sacrifica-
rea osemintelor, pentru a lãsa lo-
cul unei fabrici de sãpun franþu-
zesc, cimitirul Grecului se bucurã
de complicitatea populaþiei care
saboteazã excavatorul, e sensi-
bilã la eresuri ºi, mai ales, aude,
noapte de noapte, vaetul lui Vodã
Basarab, sculat de primejdie din
somnul de veci.” (apud. Florin
Manolescu, Enciclopedia exilu-
lui literar românesc 1945-1989.
Scriitori, reviste, instituþii, orga-
nizaþii, Bucureºti, Ed. Compania,
2003).

Aºadar, „nemulþumirea” se
converteºte în temã (in)directã a
operei – situaþia politicã din þarã.
Nivelul subteran al textului, reþea-
ua intenþiilor ºi a ideilor, care ar
putea eºafoda ceea ce îndeobºte
numim „literaturã disidentã”, în-
ruditã îndeaproape cu „literatura
de sertar” sau cu cea „subversi-
vã”, stilul aluziv sau direct, ºarja
la adresa puterii, mesajul necamu-
flat sau foarte puþin camuflat cã-
tre un anumit tip de cititor, cel (ro-
mân) deprins cu realitãþile regimu-
lui comunist, comunicarea viciatã
dintre oameni în interiorul unui
sistem totalitar, ironia ºi sarcasmul,
comicul în ipostaze monstruoase
– sunt tot atâtea mize ale acestei
piese. Realitãþile circumscrise de
replicile celor mai multe dintre per-
sonaje îmbracã forme dintre cele
mai complexe: de la un tragic mo-
dern la comic, trecând prin gro-
tesc, de la ideea nudã la ideea ca-
muflatã (intertextual, livresc). Gri-
la de lecturã impune ºi descifra-
rea unor parabole sau alegorii,
precum ºi un fascinant joc al
structurilor intraductibile, inven-
þii verbale etc.

Se poate vorbi despre un soi
de „unitate” între literatura din
þarã (parte din ea) ºi unele opere
scrise în exil. Din documentele
Securitãþii ºi din mãrturiile mul-
tora, s-a ajuns la concluzia potri-

vit cãreia „cenaclurile literare [ale
exilului, n.n.] au funcþionat ca
niºte «curele de transmisie» pen-
tru informaþiile despre încãlcãri
ale drepturilor omului în R.S.R.,
dar ºi despre situaþia unor oa-
meni de litere din exil, pentru cei
din þarã. Spre exemplu, cenaclul
lui Leonid Mãmãligã de la Paris a
preluat informaþii de la oamenii
de litere care veneau în Occident,
unora dintre aceºtia nedivulgân-
du-le adevãrata identitate, pen-
tru a-i proteja de represaliile Se-
curitãþii.” (informaþie oferitã de
Dinu Zamfirescu, în conferinþa
Sursele presei scrise ºi radiofo-
nice în activitatea unui exilat
român la Paris, la Facultatea de
Istorie, Univ. din Bucureºti, 8
noiembrie 2006, apud. Sorin Ga-
briel Ioniþã, Publicaþiile româ-
neºti din exil despre problema-
tica respectãrii drepturilor
omului în România (1975-
1989), Institutul Naþional pentru
Memoria Exilului Românesc,
2009, p. 84). Mai mult, aplicând
operaþiunea pe care I. Negoiþes-
cu o foloseºte pentru a aºeza alã-
turi pe Arcade cu Constantin Þoiu
sau cu Dinu Nicodin, sã fim de
acord cu criticul cum cã se poate
constata o „similitudine grãitoa-
re în ce priveºte unitatea dintre
literatura românã care se scrie în
þarã ºi cea care se scrie în exil [...].
E o unitate spiritualã ce poate fi
sesizatã în atmosfera demoniacã,
apocalipticã [...] proza lui Arcade
e menitã a face mai cu seamã de-
liciul cititorului avizat, iubitor de
fineþuri specific româneºti, adicã
izbucnind din limba matcã. [...]
Discurs bogat în aluzii politico-
sociale care definesc, prin sinis-
trul lor umor, o epocã, o lume, o
realitate istoricã delirantã.” (I.
Negoiþescu, Scriitori contempo-
rani, Ed. Dacia, 1994, pp. 21-26).

Eºafodajul politic al romanu-
lui, deci ºi al piesei, este sesizat

de toþi comentatorii: în „mitul per-
sonal” al autorului intrã ºi „ob-
sesiile totalitarismului”, cum le
numeºte Anton Cosma, care
subliniazã cã „mijloacele alego-
riei sunt puse nemijlocit ºi ener-
gic în serviciul satirei politice la
adresa sistemului concentraþio-
nar comunist” (Anton Cosma,
Romanul românesc contempo-
ran 1945-1985. II. Metarealis-
mul, cu o Bibliografie orientativã
a romanului românesc apãrut în
þarã între 1945-1989 întocmitã de
Ana Cosma ºi Dimitrie Poptã-
maº, Presa Universitarã Clujea-
nã, 1998, pp. 380-385). Cataloga-
tã drept antiutopie (N. Florescu,
I. Negoiþescu, Anton Cosma / de
o „pregnantã marcã personalã”),
piesa lui Arcade basculeazã asu-
pra publicului tânãr de astãzi o
realitate care, pentru a fi deplin
„descifratã”, ar avea nevoie de
câþiva paºi premergãtori, de pre-
lecturã (imagini ºi folclor recent
despre sistematizarea teritoriului
ºi urbanizarea care, sub tãvãlug,
au dus la distrugerea unor bise-
rici, cimitire etc.).

Personajele au multe de spus.
În fapt, ele fiinþeazã prin ceea ce
spun, prin verb, prin cuvânt, ºi
abia apoi prin ceea ce fac. Gesti-
ca este prea puþinã, mimica este
redusã, la fel ºi decorul. Cu o
„existenþã paradigmaticã” (I. Ne-
goiþescu), ele sunt „personaje
conceptuale, fãrã identitate par-
ticularã, fãrã trãire psihologicã. E
aici o cãdere în deriziune a înseºi
istoriei ºi [...] naratorul lãrgeºte
considerabil perspectiva dezba-
terii ideilor, atemporalizându-ºi
mesajul” (N.[icolae] Fl.[orescu],
Arcade, L.M., în Dicþionalul Ge-
neral al Literaturii Române, co-
ordonator general: Eugen Simion,
vol. A/B, Bucureºti, Ed. Univers
Enciclopedic, 2004, pp. 215-217).

Cei doisprezece studenþi se
dovedesc personaje memorabile:

Goe (zis Huliganul), Potopeanu,
Catrafus, Voioºilã, Johny Doi,
Smântânicã, Pipirig (zis Haha-
mul), Ipsilanti (zis Coco), Muþa-
che, Bokutu (student strãin, ne-
gru, zis Butuc), Gropencea (fost
ofiþer MAI), Ciorap (zis Plusva-
loare – mecanic), Dl ºi Dna Ga-
vrilescu (el – cadru PCR, aflat
când pe „val”, când sub el; ea –
cu unele „secrete” cusute într-o
hainã de blanã; în totul, un cuplu
ºantajabil din cauza trecutului
politic, amoros etc.), Bãtrâna Va-
silisa (un fel de atotcunoscãtoa-
re a secretelor cimitirului, dar ºi
ale familiei Gavrilescu), Temniþa-
rii (locuitorii cartierului). „Existã
o misticã a numelor, pe care, în
forme mai simple sau mai subtile,
mulþi dintre autorii exilului româ-
nesc o practicã în proza localiza-
tã în spaþiul românesc (am vã-
zut-o ºi la Mircea Eliade sau la
Vintilã Horia, ca ºi la Petru Dumi-
triu sau Leonid Arcade)” (Anton
Cosma, op. cit.). Dacã la C.V.
Gheorghiu, la care aplicã Anton
Cosma ideea, ea are o dimensiu-
ne creºtinã, dar ºi una istoricã-
patrioticã, la L. M. Arcade pare a
fi una satiric-socialã. Scrisorile lui
Conduricã, din titlu, devin sim-
bolul ºantajului, al trecutului cu
încãrcãturã vinovatã, al perico-
lului care poate oricând sã irupã
ºi sã-i compromitã lui Gavrilescu
(sau oricui) poziþia.

Deformarea omului, a gesturi-
lor, a limbajului, a numelor, a so-
cietãþii reprezintã un proces ge-
nerator de replici dintre cele mai
savuroase, dacã n-ar fi expresia
unor realitãþi triste. Nicolae Flo-
rescu subliniazã cã „Tenta satiri-
cã, prezentã ºi în antiutopiile din
dramaturgia lui A.[rcade], acel
râsul/plânsul de care amintea I.D.
Sîrbu, semnificã, în realitate, în-
clinarea povestitorului de a afla
în hazul de necaz echilibrul nu
numai narativ, dar ºi ideatic. Pa-
rodicul se impune în Scrisorile
lui Conduricã [...] Deriziunea are,
ºi acum, trimiteri evidente la to-
talitarism ºi la spectrul tragico-
ridicol al comunismului” (N. Flo-
rescu, op. cit., p. 216). Tonul me-
reu persiflant, ironic, tãios abia
camufleazã, de cele mai multe ori,
lehamitea auctorialã.

Pentru a justifica situarea pie-
sei în zona comicului grotesc, sã
mai menþionãm cã într-o confe-
rinþã intitulatã Ionescu dupã Ur-
muz ºi Kafka, L. M. Arcade vo-
beºte despre „muza tragicomicu-
lui contemporan, cea care a frec-
ventat pe foarte puþini, însã prin-
tre cei mai mari au fost Cervan-
tes, Dostoievski ºi Joyce... Preci-
zez cã mã refer la o muzã mãiastrã
care nu inspirã amestecul, ci sin-
teza comicului cu tragicul precum
douã feþe ale aceleiaºi monede
sau ochii Împãratului din folclo-
rul românesc care, simultan ºi
nefiresc, râde cu un ochi ºi plân-
ge cu celãlalt. [...] catharsisul nu
poate fi declanºat decât parodi-
indu-ne aºteptarea fãrã sfârºit,
sau jocul de-a v-aþi ascunselea cu
idolii istoriei la care revenim tra-
gicomic dupã o scurtã privire cã-
tre cer.” (apud. Cornel Ungurea-
nu, La Vest de Eden. II, Timiºoa-
ra, Ed. Amarcord, 2000, p. 42).
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1. Rema ºi Tema

Viziunea lui Nicolae Ma-
nolescu asupra prozei
scurte, recte asupra

povestirii, abia acum ni se reve-
leazã: ea ar putea fi verificatã exis-
tenþial ca literaturã pe cel puþin trei
criterii fie ele ficþionale ori nonfic-
þionale (acestea graþie conceptu-
lui negrician, totuºi numit „expre-
sivitate involuntarã” (Negrici,
1977,5-38)): rostul estetic, con-
ºtiinþa literarã de grup, expresivi-
tatea involuntarã (cel din urmã
criteriu permiþându-ne, nouã citi-
torilor, sã trecem cu vederea in-
tenþionalitatea strict esteticã).

Primele proze admirabile ar fi
„Jitiile”, care sunt ºi primele na-
raþiuni din literatura noastrã.
Miron Costin este considerat pri-
mul nostru memorialist, iar Ion
Neculce are geniu de povestitor.
„O samã de cuvinte” rãmâne o
fascinantã culegere de anecdote
ºi de legende istorice, povestite
cu un dar incomparabil ºi într-o
limbã moldoveneascã dulce ca un
fagure de miere. Radu Petrescu
meritã menþionat pentru clarita-
tea lingvisticã ºi literarã.

Romantismul Biedermaier a dat
literaturii române câteva povestiri
ºi nuvele prin Vasile Alecsandri,
G. Sion, Petre Ispirescu, Costache
Negruzzi, cel de-al treilea fiind ce-
lebru cu „O alergare de cai” (o
micã bijuterie de ficþiune memo-
rialisticã); nuvela înfãþiºeazã un
exemplu de intertextualitate ºi de
alternare a registrelor stilistice
neobiºnuit în proza epocii.

Din „Scrisorile…” lui Ion Ghi-
ca „cãtre Vasile Alecsandri”, Ni-
colae Manolescu opteazã pentru
capodopera „Bãltãreþu”, care
dimpreunã cu „Clucerul Alecu
Gheorghescu”, „Tunsu ºi Jianu”,
„Teodoros”, sunt naraþiuni cu
caracter romanesc, ficþiuni aple-
cate spre fabulos ºi neverosimil,
imaginaþia îngãduindu-ºi o mai
mare libertate… balzacianã.

Postromantimul a contribuit la
dezvoltarea povestirii prin cele
douã nuvele istorice ale lui Ale-
xandru Odobescu: „Mihnea Vodã
cel Rãu” ºi „Doamna Chiajna”,
ambele reglate de convenþia ro-
manticã narativistã. În „Pseudo-
Kynegetikos”, sub formã episto-
larã, povestirea îmbracã haina sti-
lului clasic impecabil. Odobescu
stãpâneºte cu mãiestrie perioa-
da amplã ºi muzicalã, bazatã pe
repetiþii ºi simetrii, ºi pe un ritm
lent, dar izbitor prin artificialita-
tea lui subtilã. Modelul este cel
prin excelenþã al prozei intelec-
tuale, – repet – clasice, rafinate
ºi de un perfect bun gust.

Aproape toatã proza romanti-
cã originalã þine cont mai puþin
de succesiunea epicã ºi mai mult
de simultaneitatea tabloului. Ca
atare, imaginaþia lui Ghica ori
Odobescu este muzicalã, descrip-
þionistã. Odobescu exceleazã
apoi prin manierismul sãu stilis-
tic, de ºcoalã veche, dar în „Isto-
ria Arheologiei” autorul recâºti-
gã în vitalitate ºi în naturaleþe,
scriitura fiind mai neglijentã iar
fantezia mai frustã, scriitorul an-
ticipeazã operele imperfecte ale
lui Nichita Stãnescu, din dorinþa

expresã de a surprinde patosul
unei civilizaþii. ªtiinþa lui e întin-
sã ca o frescã aventuroasã ca un
roman, diversã ca o povestire pi-
carescã, familiarã ca un curs liber
în faþa studenþilor, þinut antirigid
ºi vãdit antiacademic.

Nicolae Manolescu scoate din
acest tom metaarheologic mici
bijuterii narative precum cea de-
spre legenda morþii lui Marsilio
Ficino (Manolescu, 2008, 321).

B.P. Hasdeu se poate reþine,
ºi el, ca povestitor prin „Duduca
Mamuca” („Din memoriile unui
studinte”, în care tot dânsul joa-
cã rolul dublu al protagonistului
ºi al naratorului, proza fiind struc-
turatã ca o nuvelã cu o intrigã
complicatã ºi cu scene erotice pi-
cante a la Paul de Kock sau ca în
romanul lui Diderot din 1784 „Les
bijoux indiscrets”, ori ca în altele
de Boccaccio, Marguerite de Na-
varre, Swift, Richardson ori de…
Nabokov). În definitiv, valoarea
adevãratã a nuvelei lui Hasdeu
abia prin aceastã prismã a inter-
textualitãþii/ transtextualitãþii/ ar-
hitextualitãþii devine perceptibi-
lã. „Ca ºi Diderot, Hasdeu e un
savant care se recreeazã scriind
o povestire strãlucitoare – remar-
cã Nicolae Manolescu – în pri-
mul rând prin inteligenþã tehni-
cã, în care licentiozitatea eroticã,
cinismul ºi celelalte trebuie con-
siderate din perspectivã ludicã”.
Astfel „jocurile dragostei trec în
cele ale literaturii ºi îºi dobândesc
savoarea abia astãzi, în condiþii-
le unei intertextualitãþi generali-
zate…” În protocol similar se ex-
primaserã ºi Negruzzi în „O aler-
gare de cai” ori Kogãlniceanu în
„Tainele inimei”.

Prozatorii din secolul XIX au-
tohton se dau în vânt dupã ase-
menea procedee drept semn(e)
al(e) unei fine culturi artistice, re-
curgând la toate reþetele reinsti-
tuite ulterior de Gérard Genette
la nivelul net superior bazat pe
relaþia dintre text ºi arhitext, adi-
cã dintre opera particularã ºi ti-
pul sau modelul oarecum ideal,
teoretic al textului ca realitate li-
terarã. „Arhitextul” ar fi astfel
chiar obiectul poeticii, în timp ce
„textul”, ca operã individualiza-
tã, ar constitui terenul de cerce-
tare al criticii literare.

Alãturi de intertextualitate (pre-
zenþa unui text într-altul, prin ci-
tat, aluzie, pastiºã – n.m.), para-
textualitate (care reuneºte tipurile
de semnale, accesorii precum ti-
tlul, subtitlul, prefaþa, notele º.a.
– n.m.), metatextualitate (domeniul
comentariului, al relaþiei critice –
n.m.) ºi hipertextualitate (ce nu-
meºte chiar acea „literaturã de gra-
dul al doilea”, texte derivate din
cele preexistente) arhitextualitatea
e privitã ca participantã la spaþiul
mai cuprinzãtor al transtextualitã-
þii sau transcendenþei textuale.

În acest ansamblu, ea ar fi „ti-
pul cel mai abstract ºi mai impli-
cit”, îndeplineºte acoperirea „per-
cepþiei generice” a unui text sau
altuia, „ansamblul de categorii
generale, sau transcendente – ti-
puri de limbaj, moduri de enunþa-
re, genuri literare etc. – de care
aparþine fiecare text singular”
(Genette, 1994, 81-83).

Cât priveºte povestirea ea e
de douã feluri: ficþionalã pe de o
parte, factualã pe de cealaltã par-
te (adicã istoricã sau nonficþio-
nalã – n.m.). De cele douã dife-
renþiate clase de povestiri, litera-
tura românã e deja suprasatura-
tã, ºi lor trebuie sã le realiniem
ºtiinþa naratologiei deopotrivã pe
latura ei rematicã (de studiu al
discursului narativ) – ºi pe latura
tematicã de analizã a suitei de
evenimente ºi de acþiuni relatate
de acest discurs. Criteriul rema-
tic este formalist ºi rema desem-
neazã în opoziþie cu tema unui
discurs, discursul considerat în
sine. Sã exemplificãm cum rema-
ticul este mai larg decât formalul
pentru cã forma nu este decât un
aspect al fiinþei textului sau al
unuia dintre elementele sale: un
titlu al lui Charles Baudelaire
„Mici poeme în prozã” este re-
matic pentru cã specificã nu ob-
iectul acestei culegeri, ca „Splee-
nul Parisului”, ci oarecum cule-
gerea însãºi: nu ceea ce spune
ea, ci ceea ce este. Un titlu al lui
Cristian Tudor Popescu „Ficþiuni
speculative” este rematic pentru
cã indicã nu obiectul acestei cu-
legeri, ca „Trigrama Shakespea-
re”, ci desigur antologia însãºi:
nu ceea ce grãieºte ea, ci ceea ce
e pur ºi simplu.

Deci pe lângã povestirea ficþi-
onalã ºi cea factualã, lucrarea mea
se îmbogãþeºte cu tipul de ficþiu-
ne speculativã (adicã ºtiinþifico-
fantasticã – n.m.) care constru-
ieºte lumi pentru idei. Consecin-
þa: Lumea ideilor (rema) este mai
cuprinzãtoare decât lumea (tema).
O ficþiune speculativã este deter-
minatã de aspectele structurale
(s.m.): asemenea elaborãrii teoriei
ºtiinþifice, textul se construieºte
plecând de la un set de ipoteze

iniþiale, prin generare logicã. „Di-
ferenþa este cã un om de ºtiinþã
îºi poate confrunta modelul cu
realitatea ºi stabili gradul lui de
adecvare (mimezicã – n.m.), pe
când textul de ficþiune speculati-
vã trãieºte prin propria-i substan-
þã, este un edificiu flotant; iar fi-
nalitatea construcþiei speculati-
ve este literarã. Ficþiunea specu-
lativã poate exista ºi în absenþa
elementului ºtiinþific, tot aºa cum
gnoseologia nu se reduce la epis-
temologie. Ca modalitate care pre-
supune obþinerea valorii literare
cu mijloace neataºate în mod nor-
mal acestui scop, deºi într-un
context strict determinat logic
(ºtiinþific – n.m.) poate sublima
în mit, emoþie, literaturã” (Popes-
cu, 1993, 17-18).

2. Legãtura pierdutã

Tot ficþiuni speculative
(political fiction, social
fiction, contemporary

fiction) sunt ºi cele douã poves-
tiri romaneºti ale lui Mircea Liviu
Goga: „A doua Lunã a Pãmântu-
lui” ºi „Târgu-Jiu ’59”.

În „A doua Lunã a Pãmântu-
lui”, Mircea Liviu Goga – un gor-
jean craiovenizat (ºi un brãdice-
nean din stirpea lui Nicolae Al
Lupului – n.m.) – pune cap la cap
niºte poveºti fabuloase auzite de
la oamenii locului ºi transcrise cu
maximã economie de mijloace.
Autorul îºi instaleazã generato-
rul narativ într-o vale ºi într-un
sat planetar (glocal – n.m.). Geor-
ge Alan e unul posesor al unei
taine teribile, fiind ºi tatãl lui Ema-
nuel, un bãiat de doisprezece ani,
retras ºi tãcut, mult superior vâr-
stei sale ºi emanând o aurã de
respect uºor glacialã ori visând
pânã la a deveni expresia unui

extaz ºi a unei treziri dincolo de
firea naturii, adicã în transfiinþã.
Vetrele arhetipale, antropologice
i se aratã numai lui Emanuel Alan
„locul nemaipomenit”, strãmitic,
„gravat cu semne ciudate, indes-
cifrabile”, unde are o întâlnire
asemãnãtoare cu aceea dintre
Alice ºi Pãlãrierul Nebun ori cu
aceea din vis dintre el însuºi ºi
un zeu. Izvorul din Poianã pare a
fi de aceeaºi speþã cu cel din „Fân-
tâna Tinereþii” a lui Mihail Sado-
veanu. Dar prozatorul S.F. insti-
tuie iute motivul Porþii Stelare ºi
ne translãm în extrafantastic.

Probabil cã dacã aº repovesti
cartea lui Mircea Liviu Goga – de
ipso et de facto un alter ego au-
tentic al unui observator vizio-
nar ºi astral – n-aº mai termina
cronica literarã de faþã.

În schimb metoda este cea a
distorsiunii. În Valea lui Martin,
copilul-erou avusese acces întru-
cât deschisese o poartã din în-
tâmplare (prin intemplare – n.m.).

Naratorul transdiegetic pare
sã amestece toate religiile lumii
ca sã aleagã din ele doar fabule-
le, minunile, ca ºi Mihail Sado-
veanu ori Mircea Eliade.

Starea fundamentalã e ca apa
nemiºcatã a lacului: o tulburã ori-
ce, dar toate câte o tulburã apar
ºi dispar. Martin Ian ºi Emanuel
sunt Mentorul ºi Ucenicul. Ei în-
treþes din fire simbolice o poves-
tire tetradicã: ficþionalã, factualã,
speculativã, distorsionatã, cu o
matrice ineditã, incredibilã, su-
prapusã peste spaþiul comun,
umplându-l cu suspans (Forster,
1968, 34) ºi indeterminism.

În romanul S.F. al lui M.L.
Goga, Emanuel parcurge drumul
cãtre sine. Cuvintele mor împre-
unã cu semnificaþiile lor. La în-
tâlnirea cu animalul totemic: ur-
sul (cel desprins din „Ochi de
urs” al lui Mihail Sadoveanu),
Emanuel Alan se simte doar „o
conºtiinþã vibrând acut în mijlo-
cul unui uluitor sentiment de
prezenþã vie ºi teribilã”, a zeului
arhetipal Zalmoxis din ursul ca
epifanie, ca hierofanie ºi krato-
fanie a sacrului reîntors, sub for-
mã de animal, în profan, ca sã
intre într-o relaþie privilegiatoa-
re cu bãiatul ºi cu Valentina, par-
tenera lui eroticã ºi ludicã, de
fapt o trans-mioriþã.

Muntele reprezintã transcen-
dentul cãtre care, urcând pe spa-
tele ursului, se ajunge dincolo.
Povestitorul apreciazã corect –
printr-o frazã – a Valentinei – cã
– citez – „ Lucrurile astea nu se
petrec decât în basme. Nu-i aºa?
Doar în poveºti fiarele pãdurii îi
ajutã pe cei curajoºi” (Goga,
2017, 188).

Cine e de fapt Emanuel? Îl mai
întâlnim într-o povestire rãmasã
ineditã (în manuscris dactilogra-
fiat – m.,.) de la Beniamin Basa:
„Coborârea din ramã”, datat 1985
ºi dedicatã lui Efrem Sirul, în ale
cãrui cugetãri îºi aflã temeiul. Însã
într-o grafie oarecum din «illo
tempore»: Emmanuel, (adicã Ii-
sus Christos – n.m.), al cãrui Apo-
calism Serafim (Cãlugãrul) l-a re-
dactat sub puterea harului, într-o
sublimã ºi extaticã stare de inspi-
raþie (Basa, 1985).

nnnnn ION POPESCU-BRÃDICENI

a doua Lunã a Pãmântului
ºi jocurile intraarhitextuale (I)
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***
Când mã apuc de scris,
Începe
Exilul imaginaþiei mele.

***
În mine
E ca într-un bloc
Nou construit,
Cu fiecare proaspãt locatar,
Creºte zarva,
Miºcarea,
Se mai aduc modificãri camerelor,
Cineva îºi mai lasã câte o bicicletã
sprijinitã de balustradã,
Mirosuri de tot felul,
ªiruri de zgomote,
Niciodatã aceleaºi.
Noaptea, din când în când,
În cea mai mare liniºte, când nimeni nu
trece,
Pe holul vreunui etaj
Se aprinde brusc
Lumina.

Semne de carte
Unii dintre noi
Rãmân ca semne de carte,
La o anumitã perioadã
Din viaþa celorlalþi,
Alþii sunt
Ca o îndoire de colþuri
La anumite perioade
Din viaþa celorlalþi.

***
Nu îmi iese. Nu îmi iese ºi gata. Arunc la
coº întruna foi mototlite. Nici nu ºtiu cât
timp a trecut. În camera de la etajul 5 nu
existã, nu a existat vreun ceas. De ce sã
mânjesc aceºti pereþi, acest aer, cu
treceri nejustificate ale orelor... Oricum,
pereþii sunt bãtrâni, ursuzi, cu urechile
pline cu clei întãrit. De abia mã mai
înþeleg cu ei. E mai greu decât înainte.
ªi sunt doar un chiriaº.

E totuºi târziu,
În depãrtare, pe autostradã,
Luminile farurilor sunt niºte furnici
Agitate.

De pe lunã cad fire de tencuialã.

Câteva stele au siguranþele arse.

În mine, nervii bat cu pumnii în timpane,
Ca niºte africani la vreo sãrbãtoare de-a lor,
Bãtând cu pumnii în tobe vechi.

***
La 28 de ani, singurãtatea are parfumul
unei plante carnivore, în jurul tãu
dimensiunile nu se modificã prea mult,
ai un chef nebun de ducã, de aici, de
oriunde, dorinþa de a avea propriul
spaþiu, al cãrui sunet sã îþi juleascã
simþurile, dorinþa de a avea propriul
timp, pe care sã îl modifici zilnic ca pe un
poem care niciodatã nu te va satisface,
pueril, gol, dar nu ai vrea sã îi dai delete,
pentru cã ºtii cã ar putea avea forþã, cât
pumnul nou-nãscutului izbind zidul
placentar înainte de naºtere. Dorinþa de
siguranþã, stabilitate, rãmân mãºtile tale
de fier ºi la carnavalul iluziilor de anul
acesta. Te simþi sigur pe tine, în timp ce
îþi cresc rãdãcini de anxietate în fiecare
lucru, persoanã întâlnitã. Te uiþi în
oglindã, pe chipul tãu e încã totul la
locul lui. Insomniile tale sunt mixuri ale
unui somn profund pe care îl aveai
cândva. Dorinþa de libertate e unicul tãu
instinct de animal neîmblânzit.

***
Îmi plãcea întotdeauna sã beau cola
direct din sticlã. Mai ales din sticla de
sticlã. În sticla de plastic avea parcã alt
gust. Mai sãlciu. Ieri ploua tare. Stropii
erau acizi precum stropii unui cola
agitat. La intrarea într-un bar, un om
stãtea la o masã. În plinã ploaie. În faþa
lui, scrumiera înecatã, pe suprafaþa ei
pluteau câteva chiºtoace naufragiate.
Lângã scrumierã, un pahar cu cola.
Cola amestecatã cu apã de ploaie.
Diluatã bine. Mi se fãcuse o poftã
nebunã, aº fi luat acel pahar sã îl beau
cu o sete teribilã. Ce e singurãtatea,
dacã nu un pahar Bergenbier plin cu
cola amestecatã cu apã de ploaie.

***
În timp ce dormea,
Am intrat în imaginaþia ei,
La început, m-am simþit derutat
Pãºind printre resturile viselor ei
Sub forma încurcatã
A unei bogate vegetaþii sãlbatice,
Erau niºte râuri care nu duceau nicãieri
ªi totuºi era un singur râu care le
cuprindea
ªi pe celalalte,
Un râu cu mai multe inimi,
Apoi un cer din sticlã de murano,
ªi niºte pãsãri înotând
Printre curenþii de aer tot mai agitaþi.
Culorile, sunetele, miºcãrile
Erau altfel,
Parcã le vedeam ºi auzeam
Dincolo de o cortinã din catifea grea.
În rest, plin de fluturi fosforescenþi
ªi miresme nepãmântene.
Am rãmas pânã târziu,
Mult dupã lungul generic de final
Al visului ei de acum,
ªi mã simþeam ca un copil în burta mamei,
În imaginaþia ei,
Încercam, în joacã, un exerciþiu de
imaginaþie
Aici, dar nu îmi ieºea.
În liniºtea aurie ce se lãsa,
Ascultam cum creºte
Bogata vegetaþie sãlbaticã din jur
ªi nu voiam sã o trezesc, mã simþeam
aici, prea protejat
De propria mea imaginaþie.

nnnnn SAVU  POPA

hoppípolla
Ancãi ªî

am folosit toate punctele pentru o
deschidere semnificativã mi-am apretat
costumul în
asentimentul uriaºei eºarfe albe amîndoi
am
proiectat aproape spaþiul amorf al
craiovei autoportretul
lui i. þuculescu de la muzeul de artã e
prima versiune (needitatã) blade
runner 1982 sau poate un cyborg
abandonat de
pãrinþi în faþa orfelinatului oare cum ar fi

modificat pãlãria cu boruri tendinþa
mea de a sta tolãnit pe canapeaua
galbenã paisprezece
ore un sitcom islandez în care singura
actriþã este bjork
dansând pe un lampadar de la ikea

în timpul aurorei
în timpul aurorei
în timpul aurorei

boreale în noaptea asta torsul tãu cautã
fluturi
deasupra &

(mai ales) dedesubtul prelungitorului un
dirijabil reintrã pe
trasa optimã în craioviþa toate taxiurile
duc spre graffiti-uri ce îþi
reflectã interiorul singurul cuvânt permis
aici hoppípolla

26 martie 2018

Lonely God (in the style
of Wang Weng)

Scriu ºi ºterg
Fãrã sã forþez mina creionului
Ca o tânãrã logodnicã picatã din
întîmplare
La colegiul trinity în 1916
Mã desprind de porumbeii din ciºmigiu
Mã desprind de ºinele de tramvai
Mã desprind de un status care
Adunã 37 de reacþii în mai puþin
De 8 minute

Avem nevoie de timp fred ºi ginger se
descurcã mai
Bine decât o facem noi
Gustul de
5-HTP e mai puternic
Decât un parfum din duty-free
5-HTP e formula ce descifreazã
Statuile de lut din parcurile în care
Nu vom ajunge niciodatã

un dumnezeu singur nu se teme sã punã
întrebãri suplimentare

Silence (in the style
of esoterica)

Cîteodatã  alegi o searã la karaoke în
Detrimentul psihoterapeutului cu
porumbei
În grãdinile pe care le-am proiectat în
Rahova city  nu vei gãsi niciodatã
muºeþel ºi
nici quinoa. Tãcerea, doar o formã
discretã de
Respiraþie

Ce poþi face cu un creion argintiu ºi cu
un raportor din
trusa de geometrie a andreei. Dacã nu ai
talent la desen
Nu mare lucru. Existã trei mese
principale ºi douã momente

Esenþiale de care ar fi bine sã þii cont.
La 9:30 ºi la 16:30 fructe sau iaurturi cu
Un conþinut de grãsime de maximum 2%.
În niciun caz nu încerca
Iaurtul grecesc de la salad box. ªi nici
budinca de chia cu unt de
Arahide ºi banane. Efectul produselor
natur haus va fi mult diminuat în
momentul
În care nu respecþi regulile simple ale
dietei. Ce poþi face cu un raportor dar cu
un echer
Construit dupã principiul triunghiului
echilateral

Rahova city ar putea fi numele unei
trupe de post-punk apocaliptic
Nimic esoteric nimic din proximitatea
cabinetului de psihoterapie
Dacã vei suna la 49 uºa va fi larg
deschisã ºi nu te va întreba
Nimeni de ce te holbezi la ghepardul din
paginile revistei

John Coltrane în loc
de Stevie Wonder

(cu duioºie mix 2017)
Un nou cuvînt pe ordinea de zi duioºie
Ca ºi cum n-ar exista nimic înãuntrul ºi nici
În afara lui. john coltrane în loc de
stewie wonder
Sau o revenire dezechilibratã la distanþa
convingãtoare
Nu e despre A love supreme cum nu
este nici
Despre creionul ãla pe care îl tot
vehiculãm
Prin textele noastre. Ambiþia lasã loc
resemnãrii e cald aici iar
Spitalul de copii rãmîne tot mai departe.
mãrturii venite din partea unor

Stewarzi ce nu vorbesc nici englezã ºi
nici mãcar limba gaelicã am pierdut încã
Un autobuz nu e nimic facem doar
cincisprezece minute pînã la metrou la
Brîncoveanu. Cu duioºie mã voi opri la
mec ºi-mi voi comanda cel mai ieftin
Hamburger. Cu duioºie îmi voi bate încã
o datã recordul zilnic de paºi. Cu
Duioºie voi merge la încã un interviu voi
rezolva testele de logicã
ªi apoi te voi suna entuziast. Cu duioºie
îmi vei respinge apelul ºi-mi vei scrie un
semese ca  ºi cum ne-am întoarce în timp
pînã în 2006. Cu duioºie mã voi uita la
un documentar

Pe netflix ºi îmi voi impune sã nu verific
telefonul timp de 45 de minute. Cu
duioºie
îmi voi demantela lista de cumpãrãturi
pentru cora ºi voi strivi în dinþi creionul
Argintiu. Cu duioºie mã voi uita la
vinilurile cu john coltrane expuse la
cãrtureºti
Carusel gîndindu-mã ce frumos ar fi sã
primesc A love supreme sub brad

nnnnn ANDREI ZBÂRNEA

poeme poeme
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Într-o zi, în þara cafelei, un tânãr tre-
cea pe o stradã din Rio de Janeiro
fãrã niciun bob de cafea în buzunar.

Obiºnuia sã-ºi ascundã gândurile ºi pen-
tru aceea rar lucru sã afli de ce tocmai el,
Adoaldo Jose cãlca pe tradiþie, ca ºi cum
ai cãlca o linie de tramvai în picioare, o
umbrã de pom pe ºosea sau o ºinã de cale-
feratã, încercând sã þii mersul drept, fãrã
sã-þi pese cã forma ta poate sã se desprin-
dã, s-o ia la vale, cu alte cuvinte sã te lase
pustiu. Sã rãmâi în sufletul gol, cum ar fi
zis Eracleea.

Adoaldo Jose avea însã un gând: sã
nu sperie câinii. Speriaþi, câinii ar fi lãtrat
îndelung, trecãtorii ar fi înþeles cã se în-
tâmplã ceva în jur ºi, desigur, poliþia co-
munitarã ar fi intervenit prompt, l-ar fi dus
la secþie ºi acolo s-ar fi descoperit lipsa
bobului da cafea din buzunar. De aceea,
pãºea uºor, pe lângã borduri, mai mult,
mergea chiar pe ele închipuindu-ºi cã este
un acrobat pe sârmã, în perfect echilibru,
cu mâinile întinse lateral ca niºte aripi de
pãsãri în zbor ºi asta îl fãcea sã se simtã
strãin de vacarmul maºinilor sau al sute-
lor de oameni care viermuiau infernal ºi
grãbiþi, de parcã i-ar fi urmãrit moartea.

Unde se îndrepta nici el nu ºtia, pleca-
se de-acasã, într-o liniºte acrã, sã-ºi lase
nevasta sã doarmã, avea o soþie care dor-
mea zile în ºir, somnul era singurul ei mod
de existenþã, visa, fãcea dragoste-n vis,
încât Adoaldo Jose uitase de-a binelea ce
este sexul, deºi nu s-a simþit niciodatã mai
fericit ca atunci când a atins pentru prima
datã pielea de catifea a Mariciei. Se opri
pe o bancã sã-ºi aducã aminte. Nu-i plã-
ceau amintirile venite în mers, îl agasau,
era ca ºi când unui atlet alergând i-ar fi
intrat o muscã-n ureche sau cineva i-ar fi
strigat: Vezi, omule, cã þi-ai uitat urmele-n
urmã! Aºa cã, pe bancã îi veni în minte
prima noapte de dragoste cu Maricia, ne-
vasta lui care dormea nesfârºit.

Ea avea niºte chiloþi gãuriþi, se ruºina-
se chiar ea de gãurile de molii ale chiloþi-
lor, mai degrabã plase de pãr decât lenje-
rie intimã, le ascundea cu palmele ºi de

nnnnn AURELIAN ZISU

bobul de cafea ºi
catedra lui Platon

ruºine a rãmas goalã, cum m-a fãcut
mama, a zis mai târziu, dar mint, când
m-am nãscut n-aveam pãr pubian, aºa
mi-a povestit mama, strânge-mã-n braþe
ºi Adoaldo a strâns-o ºi-atât. Au fãcut
dragoste o sãptãmânã la rând, nu s-au
dat jos din pat decât sã meargã la toaletã
ºi sã glojdeascã de prin frigider, bãgau la
ghiozdan uscãturi, roºii cu brânzã, furse-
curi, salam, bomboane, iubire, îºi aminti
el. Nici n-au deschis ferestrele ºi mirosul
de trupuri calde plutea prin camerã, îm-
bietor.

 – Salut, Adoaldo!
 – Salut!
Rãspunse fãrã sã ºtie cine-l salutã.
 – Salut, Adoaldo!
 – Marchiro?
 – Da, eu.
 – Iartã-mã, iartã-mã, bunul meu prie-

ten, Marchiro, dar m-am plimbat puþin pe
borduri, n-am avut niciodatã plãcerea sã
mã plimb pe borduri, îmi þineam echilibrul,
sã ºtii, acum sunt pe bancã, nu mã mai
clatin, ce faci?

Prietenul Marchiro îl privi sterp, nimeni
n-ar fi ghicit în ochii lui sentimente sau
refulãri ale sângelui, cum le numea medi-
cul Jave, de pe strada Juan Juantonio 4,
cãruia îi tremura mâna stângã de câte ori
vedea o femeie în jur de treizeci de ani, cât
avea el. Marchiro, cel cadaveric, faþa de
vânãtã, buzele de ferestrãu sau de arin
jupuit, Marchiro, cu degete lungi ca pi-
cioarele unui pãianjen, Marchiro îl întrebã
scurt:

– Maricia doarme?
– Da, îi rãspunse Adoaldo nervos.
– De ce eºti nervos, Adoaldo? zise

Marchiro.
Adoaldo aflã cã Marchiro nu poate sã-i

punã ºi alte-ntrebãri, din pricina unei pã-
sãri care sãrea pe borduri ca un bob de
cafea gata sã explodeze la prima atingere
a soarelui.

– Mã duc la Maricia! zise Marchiro.
– Du-te! zise Adoaldo.
Se despãrþirã. Lui Adoaldo Jose banca

i se pãru catedra lui Platon.

noaptea în interiorul
mâinii

acolo
în spatele casei creºtea un copac
la hotarul dintre cele douã degete ale
mâinii mediene

noaptea se retrãgea în interiorul mâinii
pe care
oamenii o scuturau pe sfert în fiecare
dimineaþã
erai ºi tu printre ei tu cel Domenik ce
strângea
rãdãcinile între genunchi cu o putere de
ºarpe
pãtat de degetul femeilor cerate

copacul acela cãrat de dimineaþa pânã
seara
pe piept strigând te lepezi de cei vii mã
lepãd
te lepezi de cei morþi mã lepãd ºi de cei
ce au
murit pe jumãtate cu muºtele în pungã
pentru zile
mai bune când femeile cerate îþi vor sãruta
crucile de pe piept ºi-ºi vor spãla
picioarele în lacrimile
tale în saliva ta în unghiile tale reci de pe
sobã

ºireatã setea
în partea dinspre miazãnoapte a ochiului
meu stâng
trãia o vulpe
înceatã cu mustãþi de sticlã
o ºtiam de când o pusese acolo strã-
strãbunicul
ca sã-mi þinã de cald
între coaste
noaptea
când îi clãnþãneau mustãþile de sete.
nu-þi mai fie sete vulpe
sapã o a doua fântânã în sângele meu ºi
bea pe sãturate
vulpea
ºireatã
alerga nebuneºte între ochiul meu stâng
ºi
peretele dinspre miazãzi al casei
strigând cât o þineau plãmânii
nu plânge Anã
setea þi se va domoli când soarele
va apune într-o rânã

am pus capcane dar n-am putut s-o prind
trãgea de ghearã
întorcea capul pe dos
strângea fiare în cerdac pene
animale moarte cu picioare de lemn
mobila veche din zestrea bunicii
bomboanele tãvãlite prin cacao de la
Bombonica
amandine le zicea
peºte din balta de la marginea oraºului
prins cu undiþele
din cui dupã uºã.
se va sãtura pânã la urmã
ºi-ºi va stoarce blana de resturile de
cuvinte cãzute pe sobã zicând

ºi ºtii deja
mi-e dor
mi-e atât de dor de el
de bancnotele rãzuite în ceaºca de cafea
cu chipul
unei prim-balerine cu poantele crãpate la
Dristor
de oamenii care îºi scuturã privirea de
ploaie
de revederi înºurubate-n iarba surdã
leneºã
de focuri ce duduie-n soba de teracotã

de ciocolata cu mentã pãstratã-n lada de
la etajul opt
alãturi de jeleurile cu fructe ale pãpuºii
oarbe

dar tot mi-e dor
mi-e atât de dor de el
de mâini de lemn pe garduri reci de fier
ºi-ntr-un ungher o lamã pusã pe asfalt
îþi ºi despicã graba c-un fir de vatã-ncolãcit
pe-o ramã de tablou

ºi aºtern aºtern cearºafuri albe ruginite
cu iz de piele tãbãcitã-n casã pe lângã
fata cu cosiþe negre

ºi ºtii deja
mi-e dor
mi-e atât de dor de el
încât mã-ntreb cum o sã fie

torcând chiar pisiceºte
pe când era o ceatã de lupi înceþi ºi îmbãtaþi
de vreme
plângeau copacii cu frunze grele pe asfalt
lãsau doar crengile sã tremure golaºe
pe lângã vântul fãrã soaþã
strângând din coajã de durere

se întorceau pe vine c-un urlet gros
lupesc
cu degete lipite sãrind din loc în loc
torcând chiar pisiceºte
ºi doar Emod îºi legãna piciorul
trecând cu limba zdravãnã de catifea
pe-o blanã pãmântie
poate

se vor strânge
poate mâine nu vei mai ºti sã gãseºti
stejarul ãla mare din spatele curþii
pe care atârna bunica rufele spãlate cu
sãpun de casã
din unturã în care îþi roteai unghia stearpã
sperând cã acolo se vor strânge toate
pieile
ºi cãrþile tale cusute cu aþã din cutiuþa de
mãtase
de pe recamier

o sã rãmâi mult timp acolo, Domenik,
lãsând moliile sã iasã din velinþe sã-þi
strige fizionomii reci
murdare descusute pe mijloc
strâmtându-þi pielea înnodatã ºi florile de
soc de sub cerul
gurii în care îºi muia bunica creionul
negru

nu avea decât haine de duminicã bunica
pentru zilele impare când treceau cãruþele
pe drum
„sare, sare, hai la sare, peºte avem”
ºtiu cã îl vei pune în pod
în poziþie fetalã
în rufele spãlate cu sãpun de casã
mirosind a umbrã

nnnnn ROXANA ILIE
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Aºa am putea numi ceea
ce profesorul Iulian
Bitoleanu a subsumat

în volumul intitulat Triptic al subli-
mului. De la poieticã ºi media la
poeticã ºi artã (ed. Aius, 2019, 150
p.) ºi aceasta deoarece autorul
alege sã reuneascã între paginile
aceleiaºi cãrþi trei autori care par
sã nu aibã nimic în comun – italia-
nul Umberto Eco ºi românii Mihai
Eminescu ºi Camil Petrescu. Ce-i
drept, aceºtia din urmã sunt pri-
viþi în rolul de gazetari, ºi nu de
scriitori propriu-zis.

Volumul, compozit, este struc-
turat aºadar pe trei mari paliere,
fiecare referindu-se la unul din-
tre cei trei scriitori amintiþi, primi-
lor doi acordându-li-se totuºi mai
mult spaþiu, analiza fiind ea în-
sãºi divizatã în trei capitole, cu
numeroase subdiviziuni.

În cazul autorului Operei des-
chise, din chiar titlul capitolului –
„Umberto Eco, un savant neno-
minalizat la premiul Nobel” – citi-
torul va înþelege aprecierea auto-

nnnnn MIHAELA ALBU

un „triptic” inedit
rului volumului în discuþie asupra
scriitorului italian, savant ºi ro-
mancier totodatã, alegând sã-l pre-

zinte cititorului român prin unghiul
unui dialog între savant ºi Fr. Bus-
nel din revista Lire (dec.-ian./
2007-2008). În ceea ce priveºte
opera savantului, Iulian Bitolea-
nu prezintã în special felul în care
acesta priveºte categorii estetice
ca frumos – urât, frumos – farmec
etc., dar se opreºte ºi asupra „no-
torietãþii romancierului”. În fapt,
toate consideraþiile asupra savan-
tului sau scriitorului Eco sunt po-
ziþionãri ale autorului însuºi, aºa
cum fuseserãm anunþaþi încã din
titlul primei secvenþe – „Umberto
Eco par lui meme”.

În „Eminescu sau magul din
presã” este analizatã activitatea
gazetarului în special prin latura
„românismului”, termen „pus în
circulaþie printre primii” de aces-

ta. Autorul volumului face din-
tru început disocierea dintre na-
þionalism ºi românism, „termen
mult mai concret, ce nu compor-
tã dubii semantice” ºi aduce în
atenþie articole privitoare la Ba-
sarabia, la românii din Ardealul
aflat sub ocupaþie Austro-Unga-
rã sau la cei din Moravia, Mace-
donia, Serbia, Dobrogea. Sunt
articole publicate în Timpul,
constituind în analizã subcapito-
le distincte, subliniindu-se apoi
„aportul lui Eminescu în impune-
rea limbii literare”, nu numai prin
poezia sa, dar ºi prin articolele
„competentului gazetar”.

În cazul lui Camil Petrescu se
porneºte chiar de la ideea necu-
noaºterii calitãþii sale de jurna-
list, în titlul capitolului acesta

fiind considerat chiar „un febril
gazetar încã anonim”. Se face
apoi referire la activitatea jurna-
listului cu privire la luptele din
primul rãzboi ºi aflãm cã, „rezi-
dentul” în Timiºoara, va consa-
cra „un grupaj Primului Rãzboi
Mondial”/…/ „adeptul autenti-
citãþii în roman va prezenta cu
realism scene, fapte, soldaþi, ar-
mate”, concluzia fiind cã „raþiu-
nea devine incompatibilã cu ilo-
gicul rãzboi”, aceasta demon-
strând-o, pe lângã gazetar, „ro-
mancierul ºi poetul, la unison.”

Aºadar, dintr-o perspectivã
jurnalisticã, Iulian Bitoleanu reu-
neºte – insolit – trei nume ºi trei
activitãþi culturale cãrora le con-
sacrã analize bazate pe o vastã
bibliografie. Cartea este, aºa cum
afirmã Horia Gârbea (în textul in-
clus pe coperta patru) „o exege-
zã originalã ºi profundã, dedica-
tã unor scriitori de referinþã ai li-
teraturii române ºi universale:
Mihai Eminescu, Camil Petrescu
ºi Umberto Eco.”

Deschiderea romanului
Nãucul (Ed. AIUS,
Craiova, 2018), de Ioan

Suciu pare a relua imaginea fi-
nalã a nuvelei Pisica neagrã, de
E. A. Poe, cu deosebirea cã, de
aceastã datã, pisica nu este dis-
preþuitã, dimpotrivã, este pre-
zentatã ca un animal de compa-
nie care dislocã protagonistul de
la preocuparea anterioarã, lectu-
ra unui roman, pentru alta dina-
micã ºi mai relaxantã, ca plimba-
tul pe stradã, cu scop sociali-
zant: „Artemie ieºi din atelier
îmbrãcat frumos ºi cu pisica-n
braþe, dispãru grãbit în croitoria
de alãturi. Îl întâmpinã o doam-
nã între douã vârste”. Coinci-
denþa de nume dintre interlocu-
tori, care nu-i frapeazã fiindcã
amândoi aparþin unei lumi stra-
nii, ºi tipul de conversaþie, de a
bate apa în piuã pe seama unor
non-subiecte, fixeazã romanul în
proximitatea dezarmantã a piese-
lor scrise de Eugen Ionescu, pre-
cum Cântãreaþa chealã: „Arte-
miza! Spuse femeia întinzând o
mânuþã pe care Artemie o sãrutã
ceremonios, fãcând sã aparã de
sub hainã pisica la vederea cã-
reia doamna slobozi un þipãt
scurt”. Faþã de Ismail, persona-
jul urmuzian, care ºtia sã ermeti-
zeze propriile ieºiri, Artemie se

o carte în descendenþa
unui curent avangardist

nnnnn DAN IONESCU

Fie cã scrie „sub aripa
unui înger” sau printre
„razele cuvintelor”, po-

etul Cristian Gabriel Moraru este
un Ulise moderne care îºi încor-
deazã arcul pentru a trimite sã-
geþi rimate, melancolice. Sufletul
sãu este surprins în ipostazele
unui amurg existenþial, pastelat în
culori tomnatice. Volumul Scrisul
este o rugãciune este marcat de
nuanþe de septembrie, poate pen-
tru cã aºa cum a mãrturisit chiar
autorul, este un volum scris la „în-
demnul” muzei anotimpului toam-
nã. Aceastã toamnã are pãcate
lumeºti, are „acorduri line de vioa-
rã/rãtãcite-n oraºul meu natal”, cu
„chipuri palide” cu „vaiete pre-
lungi”. Poezia lui Cristian Gabriel
Moraru personificã soarele, luna,
norii, frunzele, toate acestea de-
venind personaje vii, prezente în
viaþa citadinã prãfuitã.

poezia ca rugãciune
Melancolia devine o a doua

naturã, poetul cãutându-ºi izbã-
virea prin mãrturisiri de pãcate,
prin introspecþie, prin rugãciuni,
prin milostivenie ºi cântãri de sla-
vã. Ceea ce surprinde în toatã in-
cursiunea sa poeticã, este senti-
mentul religios autentic, care se
manifestã printr-un demers liric li-
niºtitor, prin aspiraþia sa cãtre cele
sfinte, ca o rugãciune ºoptitã.

Autorul ne spune cã poezia
este „libertatea de a iubi” , ºi cã
„poeþii  din întreaga lume/ formea-
zã un misterios popor/ care spre
un luminos viitor/ încearcã pe
oameni sã-i îndrume”, clarificân-
du-ne în mod declarativ crezul
sãu poetic, sau mai precis, meni-
rea poetului.

Pentru el, scrisul este ca o ru-
gãciune, scrisul este o cruce pe

care poetul trebuie sã o poarte
„ca pe o coroanã”, neputându-
se izbãvi decât prin învãþarea le-
gilor iubirii ºi printr-o comuniu-
ne cu Dumnezeu. „Luat-ai asu-
prã-Þi pãcatele lumii/ Deschizând
larg poarta mântuirii/ ªi-ai risipit
grabnic negura vremii/ Învãþân-
du-ne legea iubirii!” (Psalm).

În volumul de faþã întâlnim, de
asemenea, câteva poeme dedica-
te unor figuri româneºti importan-
te, aºa cum aflãm în poemele:
Poetului Mihai Eminescu, Can-
temir, din care rãzbate filonul pa-
triotic fãþiº, sincer ºi delicat. „Cãr-
turar de seamã al lumii întregi/ Ai
fost voievodul culturii româneºti/
Nãzuind, ah, printre împãraþi ºi
regi/ Tãria poporului român s-o
sporeºti” (Cantemir).

Misiunea poetului care scrie

o poezie ca o rugãciune este una
de trezire din „noaptea tânãrã ºi
bogatã” la una de revenire la lu-
mina profeticã. Nãscut ºi crescut
aproape de ape, Cristian Gabriel
Moraru dedicã douã poeme Ol-
tului dar ºi râului Vedea, ca un
vârf adevãrat, în versuri nostal-
gice care ne duc într-o zonã cu iz
medieval: „în oraºul de pe Vedea/
freamãtã frunziºul iarã/ amintind
de-un vechi amor/ ce surâde
toamnei din nou/ ºi e fidel ca un
cocor/ orchestra cântã un tan-
gou.” (Para amurgului)

Cu o muzicalitate plãcutã ºi
melancolicã, volumul este presã-
rat cu trãiri autentice, delicat co-
lorate de crepuscul de lumini de
stea palidã, de pâlpâiri de vânt,
de verdele frunziºului, toate aces-
tea creând o atmosferã ce în-
deamnã la visare, la contempla-
re, la meditaþie.

etaleazã ca personaj îndãrãtnic
faþã de alþii, descumpãnit fiind
de primul dialog, pe care l-a pur-
tat cu vecina croitoreasã. Când
nu-i hotãrât dacã sã ia masa, în
restaurantul în care a nimerit,
chelnerul, pentru a-l determina
sã comande, îi vorbeºte despre
greutatea procurãrii hranei de
cãtre oamenii din preistorie. De
absurd þine vorbirea despre mã-
surarea timpului prezent ca de-
spre a istoriei în sine. Prin urma-
re, timpul desfãºurãrii acþiunii
este nedeterminat, între perso-
najele urbane ale cãrþii ºi acelea
din trecutul îndepãrtat, fiind o
punte de câteva ore: „Spuneþi-
mi, domnilor, vã mai amintiþi
dumneavoastrã cum, cu arma-n
mânã, strãmoºii noºtri mâncau
ce puteau ºi ei? ªi uite aºa, tim-
pul a trecut încet – încet ºi s-a
fãcut târziu. Cine are, vã rog, un
ceas care merge exact?”.

Când este nevoit sã revinã
acasã, din cauza ofertei restrân-

se a restaurantului, în materie
culinarã, Artemie, personaj al cã-
rui nume aminteºte de zeiþa Arte-
mis, semn cã a fost realizat ca un
fel de replicã masculinã al aces-
teia, descoperã atmosfera în care
trãieºte, retuºatã parcã de un
deus al cãsniciei, care ºtie totul

despre necazurile convieþuirii ºi
a inspirat lumea sã creeze unelte
ºi aparate menite a îndrepta pro-
blemele, numai ca instituþia cã-
sãtoriei sã reziste. Reclamele din
oraº, precum: „Aparate pentru
calmare în cãsnicie”, au stranie-
tatea pancartelor din Algazy &
Grummer, Cotadi ºi Dragomir
ori chiar Ismail ºi Turnavitu, de
Urmuz. Efectul unui act metafizic
se rãsfrânge imediat în realitate.
Umorul artificiului este asigurat
prin frecvenþa vocabulelor che-
ie: „– Vã rog sã lãsaþi la o parte
orice îndoialã!/ Artemie lãsã din
mânã nuiaua din plastic pe care
o tot îndoia în mânã”.

Legãtura dintre problemele
puse în discuþie este implicitã. De
exemplu, succesiunea unor de-
scrieri despre acþiunea unor sen-
zori (din structura aparatului de
aplatizat tensiunile din cãsnicii)
anuleazã orice posibilitate de flirt
cu patroana magazinului, care, cu
aceastã acþiune subversivã a in-

terlocutorului masculin, îºi pre-
cizeazã starea civilã: „– Dar spu-
neþi-mi, vã rog, cum funcþionea-
zã acest aparat în cazul bãrbaþi-
lor neînsuraþi!/ – Da, în aceste si-
tuaþii, trebuie sã vã mãrturisim cã
aparatul nu are niciun efect asu-
pra nevestelor”.

Procedeul artistic de bazã al
cãrþii este calamburul, determinat
de valenþa plurisemanticã a vo-
cabulelor. Alt procedeu recurent
este paronimia, precum: „se zvo-
nea cã temele nu erau selectate
chiar de el, ci de o mãtuºã de la
þarã care-ºi trãgea seva chiar din
viaþã, mai precis, din piaþã”, pre-
cum „viaþã”/ „piaþã”:

Romanul de faþã, elaborat în
cincisprezece capitole, implicã
ecouri din nuvela fantasticã La
þigãnci, de Mircea Eliade, ºi din
schiþa Cãldurã mare, de I. L. Ca-
ragiale, prin interpelarea sacada-
tã a oaspetelui inopinat, de cãtre
gazdã: „– De ce nu sunaþi la sone-
rie? / – Nu ºtiam cã aveþi. / – Mã
rog. Poftiþi pe rând. Sunteþi mulþi?/
– Nu suntem decât eu singur”.

În concluzie, cu acest roman
atent scris, al cãrui titlu se referã
la starea de sine a eroului princi-
pal, Ioan Suciu încearcã a revita-
liza umorul de tip urmuzian ºi de
a refixa în conºtiinþa lectorilor
atuurile unei urbe magice.

nnnnn FLORINA UNGUREANU
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De ceva timp, cercetãto-
rul craiovean Adrian
Michiduþã a publicat

lucrarea Filosofie româneascã la
Editura Aius din Craiova, 2018,
unde ºi coordoneazã colecþia cu
acelaºi nume. Miza acestei cãrþi
este de a dovedi cã „filosofia ro-
mâneascã este o realitate mai pre-
sus de orice îndoialã, pe care ori-
cine trebuie sã o cunoascã în
manifestãrile ei trecute” (p. 5).

 Lucrarea expune filosofia ro-
mâneascã în cinci capitole: 1) Fi-
losofia româneascã sub noi pri-
viri critice; 2) Specificul filoso-
fiei naþionale; 3) Constituirea
terminologiei filosofice româ-
neºti; 4) Metafizica meontologi-
cã româneascã; 5) Problema cu-
noaºterii în filosofia româneas-
cã din perioada interbelicã.

De la început, autorul precize-
ze cã una e sã scrii filosofie euro-
peanã, continentalã, în limba ro-
mânã ºi alta e sã scrii filosofie
româneascã, adicã, acea filoso-
fie izvorâtã din cugetarea neamu-
lui românesc sau, mai bine zis,
cum spunea filosoful C. Rãdules-
cu-Motru, o filosofie „formatã în
mediul poporului românesc care
ajunge sã-ºi împace, în mod sin-
cer, adevãrurile dovedite de ºtiin-
þã cu credinþele tainice ale expe-
rienþei sale proprii”.

 În primul capitol, „Filosofia
româneascã sub noi priviri criti-
ce”, Adrian Michiduþã stabileºte
o nouã clasificare a etapelor pe
care le-a parcurs cugetarea filo-
soficã româneascã. Prima etapã
este protofilosofia poporului
român. În aceastã etapã se plea-
cã de la metafizica zalmoxianã
ºi miturile ancestrale (mitul sa-
crificiului uman ºi mitul desti-
nului tragic). „Se ºtie cã la Geto-
Daci a dominat credinþa în nemu-
rirea sufletului. Originea acestei
credinþe se gãseºte în vechea re-
ligie zalmoxianã, adicã, în ideea
de nemurire, în pãcatul original
al purificãrii prin viaþa moralã, al
sensului de tranziþie al vieþii pã-
mânteºti. Conform consemnãrilor
fãcute de Herodot, Geto-Dacii
cred cã «nu mor, ci acela care se
sacrificã se duce la Zalmoxis», în
felul acesta ei doar «îºi schimbã
locuinþa» pe tãrâmul stãpânit de
Zalmoxis, unde au parte de toate
bucuriile. S-a spus, ºi pe bunã
dreptate, cã asemenea afirmaþii
reprezintã mai mult o adaptare a
credinþelor Geto-Dacilor la doc-
trina pitagoreicã ºi platonicianã
referitoare la nemurirea ºi trans-
migaþia sufletelor” (p. 8).

 În ceea ce priveºte miturile
ancestrale, autorul spune cã mi-
tul sacrificiului uman este cu-
noscut ºi sub numele de mitul
jertfei zidiri. Acest mit îºi are ori-
ginea în balada Meºterului Ma-
nole. Prin dimensiune ºi comple-
xitate, prin evidenþa finalitãþii ac-
tului, zidirea se apropie de gân-
direa miticã, de imaginea creaþiei
primordiale, de facerea lumii.

Cel de al doilea, mitul desti-
nului tragic se referã la ideea de
destin, soartã, în care omul intrã
fãrã voia lui: Ce þi-e scris, în frun-
te þi-e pus. În faþa destinului,
românul a adoptat douã cãi: „o
atitudine de revoltã ºi o atitudi-
ne de resemnare”. Ciobanul din
Mioriþa e reprezentativ pentru
prima particularitate. Românul
este un mioritic, filosofia sa este
o filosofie mioriticã. Din metafizi-
ca zamolxianã ºi miturile ances-
trale s-a nãscut treptat, treptat, o
filosofie autohtonã.” (pp.8-9)

Cea de-a doua etapã este filo-
sofia folcloristicã care apare sub

 filosofie româneascã
forma învãþãturii nescrise a popo-
rului român, adicã, opinia genera-
lã ce reiese din basmele, prover-
bele ºi cântecele populare.

Cea de-a treia etapã este fi-
losofia cultã. Aceasta se impu-
ne odatã cu primele încercãri din
sec. al XV-lea, Învãþãturile lui
Neagoe Basarab cãtre fiul sãu
Teodosie (1512), ºi se continuã
cu filosofia de sorginte bizantinã
ºi cea greacã. Gândirea filosoficã
româneascã a fost, pentru multe
secole, influenþatã de cultura
bizantinã venitã de la vecinii
noºtri slavi din dreapta Dunãrii.

A treia etapã a filosofiei româ-
neºti este cea profesoralã care
începe odatã cu „organizarea in-
stituþiilor ºcolare superioare, dupã
modelul Apusului. Istoriceºte,
coincide cu crearea României mo-
derne. Trãind din contactul cu
strãinãtatea, fiecare profesor al
nostru îºi are modelul sau mode-
lele strãine dupã care îºi ajusteazã
cunoºtinþele ºi pãrerile, acest soi
de filosofie este de la început con-
damnatã sterilitãþii. Ea se reduce
la marfã de import, la rezumãri ºi
comentarii.” (p. 13)

Cea de-a patra este etapa cla-
sicã a filosofiei româneºti ºi în-
cepe odatã cu întoarcerea lui Titu
Maiorescu în þarã. El a impulsio-
nat cercetarea filosoficã de la noi,
iar în cadrul Junimii a fost cel care
a impus filosoful ca om politic.
De asemenea, el a dezvoltat teo-
ria asupra dezvoltãrii civilizaþiei
româneºti moderne ca „formã fãrã
fond”, ca copie servilã a institu-
þiilor apusene.

În sfârºit, cea de-a cincea eta-
pã este cea din perioada inter-
belicã în care filosofia româneas-
cã ajunge la conºtiinþã proprie,
iar gânditorii români reuºesc sã
elaboreze teorii ºi sisteme meta-
fizice în spaþiul public de la noi.
Aici gãsim, în „tandem cu filoso-
fia scientist raþionalistã profe-
satã de gânditorii maiorescieni ºi
alte douã tendinþe, una care îºi
are centrul metafizic în misterul
ascuns din adâncul etnicului
românesc (L. Blaga, V. Bãncilã,
Petru P. Ionescu) ºi alta mistico-
religioasã, care este cel mai bine
ilustratã de Nae Ionescu ºi
Nichifor Crainic.” (pp. 21-22)

În aceastã perioadã se mani-
festã filosofii tinerei generaþii
(M. Eliade, C. Noica, V. Bãncilã,
E. Cioran, M. Vulcãnescu). „Tâ-
nãra generaþie de intelectuali au
fost influenþaþi spiritual de doi
oameni: Vasile Pârvan ºi Nae Io-
nescu. Influenþa lui Vasile Pârvan
a înlocuit, în aceastã generaþie,
influenþa lui Nicolae Iorga, iar in-
fluenþa lui Nae Ionescu, pe ace-
ea a lui Titu Maiorescu.”

Pânã la sfârºitul celui de al
doilea rãzboi mondial, filosofia
româneascã a fost prin excelenþã
o filosofie de orientare idealistã
cu unele nuanþe realist-raþiona-
liste. Odatã cu instaurarea comu-
nismului în România, ne-a fost
impusã filosofia marxist leninistã
care a „reuºit sã elimine orice cre-
aþie filosoficã liberã ºi a împiedi-
cat, pentru aproape cinci dece-
nii, desfãºurarea spiritului filoso-
fic autentic românesc.” (p. 23)

În cel de-al doilea capitol,
„Specificul filosofiei naþionale”,
Adrian Michiduþã dezvoltã cu
lux de amãnunte filosofia naþio-
nalã, românismul ºi regionalismul
cultural. El este de pãrere cã „fi-
losofia veacului al XVIII-lea ac-

centueazã nota cosmopolitã a
gândirii, prin conþinutul sãu raþi-
onal ºi umanitarist, dar începe a
se naþionaliza prin noul limbaj fi-
losofic” (p. 24).

Autorul face o analizã amã-
nunþitã a concepþiilor etnofilo-
sofice elaborate de a lungul tim-
pului de o serie întreagã de gân-
ditori români de la M. Eminescu
ºi pânã la C. Noica, spunând cã
aceºtia pun în „evidenþã cel mai
bine preocuparea constantã a lor
în legãturã cu specificul filoso-
fiei naþionale, precum ºi ancora-
rea lor la un sincronism cuplat la
marile probleme ale filosofiei eu-
ropene” ( p.56).

În cel de-al treilea capitol, „Con-
stituirea terminologiei filosofice
româneºti”, Adrian Michiduþã
aratã cã în terminologia româneas-
cã se „regãseºte influenþa atât bi-
zantinã, cât ºi cea greacã, aceas-
ta din urmã impunându-se cel mai
mult în scrierile moral religioase.
Chiar ºi în timpul când influenþa
slavonã era atotputernicã în Prin-
cipate, nu trebuie sã se uite cã in-
fluenþa bizantinã era aceea care
stãpânea. Odatã cu pãtrunderea
neologismelor în cele trei þãri ro-
mâneºti, transformãrile suferite de
lexicul limbii române nu au fost
întotdeauna aceleaºi. Împrumuturi
de termeni noi din limbi strãine
s-au fãcut în timp, de la o regiune
la alta.” (p. 59)

Adrian Michiduþã prezintã o
seamã întreagã de filosofi români,
începând cu D. Cantemir ºi pânã
la T. Maiorescu, filosofi care au
silit limba românã sã creeze con-
cepte filosofice.

În ultimele douã capitole, au-
torul trateazã douã probleme fun-
damentale ale filosofiei: metafi-
zica meontologicã ºi teoria cu-
noaºterii (gnoseologia). Capito-
lul al patrulea, „Metafizica meon-
tologicã româneascã” dezvoltã
conceptul de „m–on care înseam-
nã nimic, neant, nonexistenþã,
termen folosit de filosoful Platon

în celebrul sãu dialog Timaios,
definind cu ajutorul lui materia.
În acest capitol, Adrian Michi-
duþã prezintã o serie întreagã de
filosofi români care au tratat nean-
tul din perspectiva filosoficã:
M. Eminescu, N. Petrescu, I. Pe-
trovici, M. Florian, I. Brucãr,
P.P. Ionescu ºi M. Vulcãnescu.
Toþi aceºti gânditori români au
fost, aºa cum spune autorul, „sin-
croni cu marile probleme ale filo-
sofiei universale”. Neantul, nimi-
cul are în mentalul colectiv al
poporului român „o veche tradi-
þie în sensul de a proclama drept
neant, nimic tot ceea ce n-are
valoare. Orice nonvaloare (rãul,
urâtul, eroarea) este un nimic, un
neant. Viaþa însãºi, din cauza
fragilitãþii ºi scurtimii ei, este un
nimic. În acelaºi registru, nean-
tul a fost conceput de þãranul
român ca fãcând parte din lumea
de dincolo. Ceea ce a fost real se
depoziteazã undeva, într-o regiu-
ne îndepãrtatã, în cer, în rai sau
în iad. Realul care a dispãrut de-
finitiv a trecut în neant, în sensul
cã nu mai are prezenþã realã, cã a
ieºit din realitatea cotidianã. Tot
ce este real, dispare odatã cu
moartea. Neantul realului este
dispariþia acestuia ca prezenþã în
lume” (p. 126).

Ultimul capitol, cel de-al cin-
celea, „Problema cunoaºterii în
filosofia româneascã din perioa-
da interbelicã”, face o „analizã
spectralã” a teoriei cunoaºterii
din cultura românã începând cu
Samoil Micu ºi pânã la I. Brucãr.
Autorul precizeazã faptul cã Sa-
moil Micu este primul filosof ro-
mân care expune o teorie a cu-
noaºterii în Loghica sa din 1799,
publicatã la Buda. El împarte
cunoaºterea în trei pãrþi: 1) cu-
noºtinþa istoricã, 2) cunoºtinþa
filosoficã ºi 3) cunoºtinþa mate-
maticeascã.

Dintre filosofii români, Adrian
Michiduþã spune cã doar patru
dintre ei au reuºit sã formuleze

metode noi de cunoaºtere în filo-
sofia autohtonã. „Primul este filo-
soful Lucian Blaga care dezvoltã
cunoaºterea lucifericã ºi cunoaº-
terea paradisiacã; cel de al doi-
lea filosof român, Petru P. Iones-
cu, elaboreazã teoria cunoaºterii
harice, ºi cel de-al patrulea, Iosif
Brucar, care dezvoltã douã tipuri
de cunoaºtere: cunoaºterea pro-
meteicã, socraticã ºi tehnicã a
lumii ºi cunoaºterea adamicã,
misticã ºi eticã. Prima este prin
excelenþã elinã ºi indoeuropeanã,
cunoaºterea eticã la evrei, concep-
tualã la ceilalþi ºi la care participã,
pe de o parte, Spinoza, Bergson
ºi Husserl, prin critica cunoaºterii
transcedentale ºi, pe de altã par-
te, Kant ºi toatã filosofia idealistã
germanã ºi toþi neokantienii. Cea
de a doua este o cunoaºtere iu-
daicã. Ea este încercarea cea mai
îndrãzneaþã a omului – Adam, de
a ieºi din cosmos, adicã din ordi-
nea fixã ºi eternã a lucrurilor, aºa
cum ele au fost gândite încã îna-
inte de a fi fost generate de Dum-
nezeu” (pp. 149-151).

Lucrarea Filosofie româneas-
cã a distinsului cercetãtor dr. Adri-
an Michiduþã este de referinþã
pentru cei ce vor sã cunoascã ºi
sã aprofundeze filosofia poporu-
lui român. Comunitatea filosoficã
de la noi trebuie sã o cunoascã ºi
sã o promoveze ca atare.

nnnnn Alexandru Bârsan

Marcel Bunea
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Parcurgând cãrþile Deliei
Muntean (De la comu-
nicare la cuminecare.

Dimensiuni ontice în opera lui
Vasile Voiculescu, 2000; Provo-
cãri ale postmodernitãþii. Por-
nind de la Mircea Cãrtãrescu,
2010; Incursiuni în lumea cãrþi-
lor, 2018), observãm cã avem de-a
face nu doar cu un analist textual
redutabil, ci ºi cu un decodeur în-
vederat al instrumentarului simbo-
lic al autorilor supuºi atenþiei.

În fiecare dintre aceste volu-
me, nu poate fi eludatã relevarea
temeinicelor noþiuni deþinute de
autoare în domenii complemen-
tare beletristicii. Vocaþia exhaus-
tivitãþii, alãturi de tentaþia captã-
rii ºi a încartiruirii acelui parti pris
de choses, se relevã prin recur-
sul frecvent la studii de referinþã
din domenii precum filosofia, so-
ciologia, politologia, istoria, eco-
nomia, psihologia, religia, mito-
logia, estetica, istoria corpului,
astrofizica, ce transformã demer-
sul într-un clivaj sapienþial ºi
doct care fructificã, cu eleganþã
ºi acribie, cãrþi definitorii ale epo-
cii contemporane.

Preocupãrile autoarei pentru
estetica postmodenismului sunt
truvabile încã din perioada stu-
diilor doctorale, fericit concreti-
zate editorial prin monografia alo-
catã lui Mircea Cãrtãrescu. Gale-
ria tomului de faþã, intitulat De-
calogul timpului meu (Ed. Mega,
2019), focalizeazã definirea con-
ceptelor de modernism-moderni-

postmodernism sau postul modernismului1?

tate, postmodernism, grila de lec-
turã devenind una particulariza-
tã, translatatã prin prisma fermã
a spiritualitãþii analistei. Demer-
sul investigativ al acesteia este
ancorat în actualitatea hermeneu-
ticã care alocã un teritoriu fecund
cercetãrilor metodologice sau de
cuanticã a corpului. Astfel, Delia
Muntean identificã elemente sau
germeni postmoderni la o sume-
denie de scriitori din afara area-
lului autohnon, grupaþi într-o lis-
tã a cãrei simplã înºiruire, fãrã a
trece la palierul urmãtor, analitic,
este deja fatigantã. Vom enumera
numai þãrile de unde provin aceºti
scriitori: SUA, Canada, Italia,
Cehia, America Latinã, Austria,
Franþa, Germania, Polonia, Rusia,
Portugalia, Spania, Irlanda, Ma-
rea Britanie; ori din câteva foste
colonii englezeºti.

Eseul demareazã cu Premise
teoretice, un demers transdisci-
plinar, în care analista încartiru-
ieºte taxonomii ale postmodernis-
mului utilizând numeroase studii
de referinþã alocate fenomenului
ºi semnalând carenþele investiga-
torii ale exegezelor româneºti.

Un posibil decalog al post-
modernitãþii denunþã schimbã-
rile de paradigmã survenite în
contemporaneitate, robusteþea
cognitivã vãzându-se sabotatã
de un cult puberal [„Virilitatea în
gândire ºi în comportament (cu
trena ei de nuanþe: maturitate,
simþul datoriei, responsabilitate,
devotament faþã de comunitate
ori familie) cedeazã în favoarea
cultului adolescenþei (practicat
câteodatã chiar ºi de vârsta a tre-
ia) ºi a valorilor vieþii”], centrat
pe pragmatism („în timp ce indi-
vidul modern suportã ºi propu-
ne celorlalþi, de regulã, o singurã
identitate, una care sã-l reprezin-
te în ceea ce este esenþial ºi de
care, inflexibil, refuzã sã se dez-
mintã, insul postmodern se pan-
seazã/se blindeazã cu identitãþi
multiple, devenind astfel mai pu-
þin încorsetat de propria ºi uni-
ca-i normã. Posedând identitãþi
de rezervã, slabe, acesta din urmã
nu se rupe, ci se îndoaie mai uºor,
cu mai puþine sacrificii sau pier-
deri, în faþa schimbãrilor”), axat
pe obsesia lookului, ceea ce con-
duce înspre o poeticã a aparen-
þei, a exterioritãþii exhibiþionist
etalate celorlalþi. Adolescentul,

briant ºi bruiant deopotrivã, sim-
te o irefutabilã dorinþã de demo-
lare a normalitãþii, voir clasicitã-
þii, tradiþionalismului fiinþei. Uni-
versul întreg pare a-i sta la picioa-
re, subsumându-l propriului ori-
zont de expectanþe. „Fiindcã –
scrie Delia Muntean – înainte de
toate, imaginea este aceea care
se adreseazã ºi ne adreseazã as-
tãzi lumii. Poate asigura succe-
sul, e adaptabilã (cãci suprafaþa/
aparenþa e mai uºor de transfor-
mat), iar atunci când aceasta ex-
pirã, piesele tocite, învechite sunt
lesne de înlocuit.”

Delia Muntean recruteazã, in-
teligent, folosind uneori citate în-
cetãþenite ale unori teoreticieni ai
postmodernismului, cele zece di-
recþii de proliferare culturalã a
acestuia, fãrã a avea pretenþia
epuizãrii inventarului lor: Nu isto-
ria ne învaþã, ci noi îi spunem
istoriei ce trebuie sã ne înveþe;
Sã mâncãm ºi sã bem, cãci mâine
vom muri!; Conectat, însã la dis-
tanþã!; Cool este sã nu mai þii la
valori, iar sã fii cool e totul; Sã
te afirmi înseamnã sã te detaºezi;
Conteazã ceea ce îmi place mie;
A prãbuºi ierarhii nu înseamnã
a elimina distincþii; Femeia nu
se naºte, ea devine; Arta este se-
ducþie, nu viol. Posibilul decalog
surprinde esenþa postmodernis-
mului, de la tehnica palimpsestu-
lui, re-scrierea fabulei/ istoriei la
difuziunea alteritãþii, hegemonia
ego-ului, hedonism, primatul es-
tetic al sinelui etc.

Exegeta nu omite nici percep-
þia asupra feminitãþii. Sesizeazã
discrepanþa dintre „identitatea
femininã din discursurile specia-
lizate (aparþinând unora varii do-
menii: medicinã, psihologie, pe-
dagogie, politicã etc.)” ºi „abor-
dãrile ce se adãpostesc încã, sub
forme actualizate, în mentalitãþi,
moravuri, comportamente”. Ea
conservã însã o dreaptã mãsurã
analiticã ºi nu gliseazã pe panta
supremaþiei femeilor. Uneori pu-
tem reproºa autoarei prea pudi-
bonda abordare a fenomenului
postmodern centrat pe o poeticã
a extrovertirii, a spunerii lucruri-
lor pe nume, directe, mai ales
când acestea conjugã aria sexua-
litãþii. Bine documentat, într-un
tempo exegetic accesibil ºi cu un
bagaj lexematic bine pliat pe te-
matica aleasã, Decalogul timpu-
lui meu este una dintre piesele
de rezistenþã exegetice ale post-
modernismului, care tinde deja sã
se impunã celor avizaþi.

nnnnn Daniela Sitar-Tãut

1 Cu aceastã sintagmã îmi defi-
nea Dumitru Þepeneag, prin 2009,
într-o întâlnire avutã cu membrii re-
vistei „Nord Literar”, postmodernis-
mul. Am reþinut-o deoarece mi se pare
a surprinde, în cheie ludicã ºi ironicã
deopotrivã, chintesenþa acestui atât
de discutat curent.

Admirabila antologie de
autor Diavol cu coar-
ne de melc (Iaºi, Edi-

tura Timpul, 2017) este reprezen-
tativã pentru remarcabilul poet
care este Spiridon Popescu; ea
poartã titlul unui volum al sãu din
din 2003. Cartea de faþã se consti-
tuie ca o parte care ia puterea în-
tregului, este adicã holomericã:
poeziile selectate definesc poetul
ºi lirica acestuia. Antologia con-
servã ºi prezervã atât liniile tema-
tice de forþã (tristeþea, iubirea,
moartea, relaþia cu divinitatea), fi-
gurile lirice nucleare (Eul, Poetul,
Dumnezeu), cele douã atitudini li-
rice bazale (gravitatea ºi ironia/
autoironia), cât ºi respectul pen-
tru personalitãþile poetice intertex-
tual-tutelare (F. Villon, Mihai Emi-
nescu, Ch. Baudelaire, Tudor Ar-
ghezi, George Bacovia, Nicolae
Labiº, Nichita Stãnescu).

Spiridon Popescu scrie o poe-
zie de inspiraþie. Aceast lucru face
ca sentimentele în general ºi seni-
mentele negative în special sã ac-
ceadã direct la vers, face ca emo-
þiile sã fie nu rareori nemijlocite ºi
ca pasiunile puse în joc sã aibã
uneori o duritate de neocolit. Am
zice cã Spiridon Popescu scrie din
suflet ºi cu sufletul. Discursul li-
ric apare astfel ca un strigãt de
disperare. Preprogramat, inspira-
þia antreneazã în mod direct ver-
sul: în interviul dinspre finalul
volumului curent, pe care poetul
îl dã Adinei Andriþoiu ºi lui Mihai
Tudor, acesta mãrturiseºte cã
modul sãu de producþie este „nu-
mai ºi numai inspiraþia” (p. 295).

Sentimentul astral ºi tema ce
dau coerenþã liricii lui Spiridon
Popescu se aratã a fi tristeþea.
Volumul se deschide cu poemul
„Tristeþe”, alte trei poeme se inti-
tuleazã marcat „Tristeþe”(1), (2),
(3), iar o poezie de la pagina 121
este tot „Tristeþe”; o alta are ti-

poetul ºi pãlãria poeziei
tlul „Sunt foarte trist”, iar vreo
trei sunt „Elegie”. Pierderea
tristeþii este pierderea esenþei:
„Sunt foarte trist: mi s-a furat
tristeþea” („Distihuri”); „Viaþa
este plinã de tristeþe” („Balada
celui necunoscut”); „Mi-am pe-
trecut cea mai însemnatã parte din
viaþã/ Pe un trotuar care n-a vã-
zut niciodatã lumina/ Dar acesta/
Nu este singurul meu motiv de
tristeþe” („Semafor (1)”); „Sunt
mai bacovian ca tine, Doamne,/
Tristeþea-n mine umple-un vas
mai mare” („Scrisoare cãtre Geor-
ge Bacovia”). Absolutul tristeþii
se atinge în singurãtate: „nu exis-
tã un om mai singur ca mine”
(„Viaþã de câine”). Eul liric ar dori
sã-ºi fugãreascã „tristeþea/ ca pe-
un hoþ de cai” („Câtã deosebi-
re”). N-ai ce face: „vine tristeþea
peste tine” („Discurs în Piaþa Uni-
versitãþii”). Tristeþea înainteazã
spre moarte cu un secret liric:
„Ajunsã-n pragul morþii, tristeþea
mea mi-a spus:/ De vrei sã-þi
meargã bine-n poezie,/ Fereºte-
te cât poþi de bucurie,/ Cãci pe
acolo versuri bune nu-s”
(„Aproape sonet”). ªi moartea
este „îndrãgostitã foc de poezie”
(„Se-avântã-n rãu”). Pe aceastã
a doua temã, moartea, se articu-
leazã cea mai bunã poezie a volu-
mului, care de altfel ar trebui sã
intre între cele mai bune 20 de
poezii ale ultimilor 20 de ani (dacã
o aºa taxonomie s-ar face):
„Doamne, dacã-mi eºti prieten”.
Mecanismul de generare al poe-
ziei este acesta: „Doamne, dacã-
mi eºti prieten,/ (...)/ Dã-i în scris
poruncã morþii/ Sã-mi ia calul, nu
pãrinþii (S.N.)”; apoi, în a doua ºi
a treia strofã, „nu copiii” ºi „nu
iubita”; finalmente: „Doamne,

dacã-mi eºti prieten,/ (...)/ Dã-i în
scris poruncã morþii,/ Când ºi-o
ascuþi pumnalul,/ Sã-l înfingã-n
mine, Doamne,/ ªi sã lase-n pace

calul”. A treia dintre liniile tema-
tice ale liricii lui Spiridon Popes-
cu o alcãtuieºte iubirea, iar poe-
mul erotic cel mai valoros al vo-
lumului este „Eseu despre incen-
diul din Alexandria”.

Figurile lirice nucleare ale liricii
lui Spiridon Popescu sunt Ego-ul,
Poetul ºi Dumnezeu; în ultimã in-
stanþã rãmân Poetul ºi Dumnezeu:
„Priveºte, Doamne, câtã moarte
vine” („Priveºte, Doamne”). Poe-
tul este materia ºi fiinþa poeziei.
Ego-ul are figurã ºi conduitã de
poet; se identificã plenar cu Poe-
tul. Acesta este „singurul pieton
care nu poate fi obligat sã þinã cont
de culorile semaforului/ (...)/ La-
sã-l, domnule, ce-ai cu el? Nu vezi
cã-i poet” („Poetul”). Eul liric este
un pericol pentru sine însuºi: „Apã-

raþi-mã de mine/ Sunt un ins peri-
culos” („Rugãminte1”). El este de-
dublat: „Stau în afara mea ºi nu-
ndrãznesc sã intru” („Stau în afa-
ra mea”). Dumnezeul acestei lirici
este în mare parte uman: „Dumne-
zeul meu e muritor” („Poem cu ti-
tlul negãsit 1”), este „senil” („Psalm
7”), nu-l „ascultã nimeni” („Psalm
5”). Dumnezeu este criticabil ºi
cumva condamnabil: „Doamne,-o
sã te dãm la crocodili” („Doamne,
o sã te dãm la crocodili”), „Te fac
pilaf cât eºti de Dumnezeu” („Dis-
curs în Piaþa Universitãþii”).

Spiridon Popescu este un scri-
itor adevãrat; poartã cu cinste
pãlãria poeziei bune. Ce va face
istoria cu meritele lui nici eu ºi nici
el nu ºtim: „M-ai sluþit, Poezie,/
(...)/ Nu mi-ai adus nici o satisfac-
þie în timpul vieþii” („Tristeþe”).

nnnnn ªtefan Vlãduþescu
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G. Gruiþã, Moda lingvisticã
actualã. Norma, uzul ºi abuzul,
ediþia a II-a, Ed. Paralela 45, Pi-
teºti, 2011.

Lucrarea Moda lingvis-
ticã actualã. Norma,
uzul ºi abuzul de G.

Gruiþã rãmâne una dintre lucrãrile
de referinþã în lingvistica româ-
neascã. Deºi scrisã într-un limbaj
academic, cartea de faþã nu se
adreseazã doar filologilor, ci tutu-
ror celor interesaþi sã vorbeascã
o limbã românã corectã, oameni
,,care au o anumitã educaþie lin-
gvisticã ºi încearcã sã respecte
normele limbii literare” (p. 9). Ti-
tlul lucrãrii aduce în actualitate o
problematicã mult discutatã de
cãtre lingviºtii români, printre care
îi putem menþiona pe Alexandru
Graur sau Mioara Avram, ºi anu-
me modul în care uzul influenþea-
zã norma raportându-ne la schim-
bãrile care au avut loc în societa-
tea româneascã de-a lungul tim-
pului, la influenþe ºi tendinþe. În
prefaþa lucrãrii, care þine ºi loc de
introducere, profesorul G. Gruiþã
specificã, referitor la titlu, faptul
cã a  fãcut aceastã analogie a mo-
dei lingvistice cu cea vestimenta-
rã ,,întrucât ºi aici funcþioneazã
acelaºi joc între imuabil ºi efemer,
între aventura novatoare ºi cumin-
þenia tradiþionalistã”, þinând sã
menþioneze cã în materie de limbã
,,nu tot ceea ce se poartã la un
moment dat este bun, corect ºi fru-
mos, dar nici nu trebuie respins
automat orice iese din obiºnuinþa
noastrã lingvisticã sau contravi-
ne gustului personal” (p. 9). Dacã
este sã þinem cont de evoluþia nor-

mei, foarte multe forme lexicale ac-
ceptate în acest moment ºi înre-
gistrate cu sensuri noi în lucrãrile
de specialitate erau considerate
greºeli de limbã în momentul apa-
riþiei lor.

Analiza profesorului G. Gruiþã
se concentreazã pe limbajul pre-
sei scrise ºi audiovizuale, mass-
media fiind vãzutã drept un fac-
tor important în educaþia lingvis-
ticã, dar ºi un bun indicator al
dinamicii ºi variaþiei lexicale în
limba românã contemporanã.
Cartea cuprinde ºapte capitole
dispuse dupã cum urmeazã:
I. Piaþa cuvintelor, a sintagme-
lor ºi a literelor; II. Politeþea la
români; III. Lene lingvisticã;
IV. Subiecte de carton; V. Neas-
tâmpãratul participiu; Multe ºi
(nu prea) mãrunte; VII. Anaco-
luturi, pleonasme ºi cacofonii.
În construcþia acestor titluri se
poate sesiza o uºoarã ironie ºi un
caracter persuasiv specific limba-
jului presei, dar dincolo de tenta

ludicã ce caracterizeazã titlurile
celor ºapte capitole, autorul tra-
teazã cu maximã rigoare ºtiinþifi-
cã temele abordate.

Printre unitãþile lexicale  anali-
zate de profesorul G. Gruiþã de un
real interes sunt cele care sub in-
fluenþa englezã recentã au dezvol-
tat noi sensuri, cum este cazul
verbelor a nominaliza, a aplica,
a determina; al substantivelor
locaþie, oportunitate sau al ad-
jectivelor formal ºi punctual: „Un
adaos semantic calchiat se con-

statã în familia verbului a deter-
mina, franþuzism al cãrui sens de
bazã este acela de „a produce o
influenþã cauzalã” asupra unui
proces, fenomen, fiinþã etc. Mai
ales substantivul (determinare) ºi
adjectivul (determinat) participã
la aceastã extindere, însuºindu-ºi
dupã englezã înþelesul de „hotã-
râre, atitudine hotãrâtã”, respec-
tiv „hotãrât, dârz, neclintit” (p. 18).

Aºa cum apare în capitolul al
treilea – Lene lingvisticã, G. Grui-
þã pune pe seama comoditãþii cli-

ºeizarea ºi colocvialitatea limba-
jului jurnalistic. Pe tot parcursul
cãrþii, vom întâlni evidenþiate de-
rapaje între norma lingvistã ºi uz,
nu doar la nivel lexico-semantic,
ci ºi la nivel morfologic, ortogra-
fic ºi ortoepic întâlnite în presa
scrisã ºi audiovizualã româneas-
cã, fenomen ce tinde sã ia am-
ploare ºi sã se încetãþeneascã.

nnnnn Elena Bãlãºanu

ce mai e nou pe piaþa cuvintelor

Sunt puþini aceia care pot
trãi cu adevãrat poetic
ºi sã fie, în acelaºi timp,

poeþi autentici, cu acte în regulã,
publicaþi ºi, eventual, premiaþi.
Ca un pariu, înclin sã cred cã unul
dintre aceºtia este Daniela Stã-
nescu pe care am avut bucuria
sã o cunosc acum mai bine de
zece ani, la Drãgãºani, unde ne
pierdeam vremea cu discuþii pre-
lungite despre literaturã la o
pizzerie ce purta un nume într-un
fel amuzant, Karma. Vorbeam, în
special, despre poeþi, de la noi ºi
de afarã. De fapt, din tot ceea ce
spunea deduceam preþuirea ieºi-
tã din comun pentru poezia lor
ºi, mai ales, felul cum trãieºte
pentru aceasta. Nu îmi spusese
iniþial cã scrie versuri, dar îmi zi-
ceam cã acest model palimpsestic
pe care ºi-l urma cu o anume sfin-
þenie parcã ºi în viaþa de zi cu zi nu
poate fi decât terenul fertil pentru
poezia pe care ar fi putut-o oferi.
Când mi-a mãrturisit cã se apro-
piase de ceva vreme de scris, am
rugat-o sã-mi încredinþeze un

nnnnn SILVIU GONGONEA

furnici de hârtie
grupaj de poeme pentru revista
„Mozaicul” unde avea sã se pro-
ducã, de altminteri, debutul ei.

Detectasem atunci o micã re-
voltã, pumnii într-o strângere dis-
cretã ºi orgolioasã, eleganþa cu
care descalifica orice instanþã,
urmate de o detensionare bine
regizatã, de zâmbet expediat în
treacãt, cãci, cum se poate ob-
serva, poezia sa nu este o mascã
a capriciului, ci felul ei personal
de a se prezenta în faþa celorlalþi,

netrucat sau, uneori, cu eleganþa
parabolei, alteori muºcãtor sau cu
armele blânde ale înþelegerii de-
pline a tragismului ce ne încon-
joarã. Magnetismul scrisului ei,
desenat de miºcarea gratuitã a
actului poetic în sine, irizãrile cla-
re în spaþiul insalubru care tinde
sã ne sufoce, fac din poezia Da-
nielei Stãnescu un construct ce
meritã admirat ºi care poartã gra-
vate întrebãrile simple ºi tulburã-
toare asupra existenþei în sine. De

aceea voi spune cã autoarea se
supune doar aparent unei poe-
tici a paºilor mãrunþi când afirmã
cu o pãtrundere nefireascã a mi-
cromundanului (care se probea-
zã, nu-i aºa?!, atât la nivel ontolo-
gic, cât ºi scriptural): „sunt me-
lancolicã ºi, oricât încerc sã prind
înþelesul cuvintelor, nu vãd decât
furnici grãbindu-se/ undeva// cam
aºa mmm mnm mmm mnmnn nm
mnmnnnmmn m” (7).

Prin aceste Furnici de hârtie,

Daniela Stãnescu dovedeºte cã
stãpâneºte acea ºtiinþã a con-
strucþiei, ea consolideazã degajat
ºi (auto)ironic un spaþiu intim, cu
un limbaj al ei, inconfundabil încã
de la început. Mai mult, într-un
anumit punct, poezia sa se identi-
ficã cu corporalitatea, dar nu
într-un sens visceral, ci numai ca
un edificiu metaforic menit sã cer-
tifice, în acest fel, un raport micro-
macro/ înãuntru-afarã/ aici-dinco-
lo/ fad-autentic. Dincolo de ten-
taþia ludicului, de ispitele încrun-
tãrii, ghicim în volumul sãu de
debut un paroxism luminos, care
nu poate fi decât al marilor experi-
enþe transfiguratoare: „acum închi-
de cartea pentru un moment/ aºea-
zã-þi palmele peste ea/ închide
ochii, inspirã încet/ imagineazã-þi
cã nu te iubeºte nimeni în lumea
asta/ ºi cã eºti la fel de singur/
precum o furnicã alergând pe o
piatrã fierbinte// nu e nimic trist în
asta” (17).

Sunt versuri care cer un mi-
nim gest inaugural: sã îi urãm bun
venit în lumea poeziei!Lansarea volumului, la Gaudeamus 2019 – Silviu Gongonea, Daniela Stãnescu, Petriºor Militaru
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Creaþiile artistului plas-
tic Mihai Þopescu
sunt o poveste despre

lumi parcã dintr-o altã formã de
viaþã. Seminþele sunt trezite din
somnul lor teluric ºi puse sã vor-
beascã în noua lor existenþã, în
sticlã. Ritualul de primire pregã-
tit de artist nu este cu desãvârºi-
re ingenuu – la început îºi încear-
cã vizitatorii cu câteva semne ºi
capcane. Ele sunt deopotrivã lo-
cusuri esenþializate, dar ºi mici
trucuri ale tehnicii creative. Întâi,
îi plimbã pe musafiri prin grãdi-
nã. Acolo, le  vorbeºte despre se-
minþe. Cum le-a plantat, cum dorm
ele în pãmânt. Pãmântul visând
un alt regim. Unul pe care el îl va
dezvãlui puþin mai târziu, când ne
va arãta lucrãrile sale care parcã
dorm cu gândul la teluricul din
care s-au nãscut.

O vreme, îi lasã pe oameni sin-
guri cu un copac de sticlã din cur-
te. Unul care la început pare fals –
ce rost ºi-ar gãsi un copac de sti-
clã, într-o grãdinã cu copaci ade-
vãraþi, cu iarbã care ofteazã, se
naºte ºi moare? Copacul de sticlã
din grãdinã este cumva primul
semn: un venetic printre copacii
de celulozã, cei adevãraþi. Adicã
dotaþi cu uzine clorofiliene ºi tot
echipamentul regulamentar care
trudeºte din plin la logica aceea a
vegetalului, la perpetuum -ul cã-
rãuºiei între soare ºi pãmânt. Co-
pacul acela de sticlã, veneticul din
grãdina lui Þopescu, e format
dintr-un trunchi din sticlã matisa-
tã sugerând impenetrabilitatea
lemnului brut, împodobit cu frun-
ze roºii gureºe – adicã exuberanþa
vegetalului ºi a noii lumini. Trun-
chiul e mat, opac, parcã pentru a
masca tunelurile pe unde urcã ºi
coboarã sevele laboratoarelor uzi-
nale. Un fel de a spune cã ceea ce

nnnnn HORIA DULVAC

aproape de Hefaistos.
când vegetalul devine casant

conteazã este lumina, cãci ea este
produsul elaborat la urma urmei
de vegetal. Copacul acela, plantat
ca o piatrã de hotar, îþi spune ceva
de genul: „Pânã aici se întinde lu-
mea ta ºi de aici încolo intri pe tã-
râmul celãlalt”. O alter lume care
constituie substanþa înþelegerii
artei plastice a lui Þopescu.

Iatã cum se produce ºi se de-
scrie ea! Aflat încã în stadiul ini-
þiatic al grãdinii de deasupra, la
un moment dat constaþi cã artis-
tul nu mai e lângã tine. Lucrurile
devin grave. Te-a pãrãsit ºi te chea-
mã din atelier.  Chemarea se face
din sunetele de clopoþel ale unui
arbore de sticlã. „Veniþi aici, aproa-
pe de Hefaistos”, strigã Þopes-
cu. ªi chiar aºa face, ca un gar-

dian  psihopomp, miºcã fãcând sã
îi sune frunzele.  Chemarea asta
îºi dezvãluie duplicitara sa semni-
ficaþie. Aparent, lasã sã creadã cã
te cheamã. Cã anunþã oaspetele
pãmântean cã se aflã  aproape de
interfaþã, cã este pe punctul intru-
ziunii în lumea unui teluric purifi-
cat. De fapt, semnalul e pentru alt-
cineva. Îl anunþã pe Hefaistos de
intruziunea noastrã în lumea lui.
ªi intruziunea se produce prin
acest joc ritual de ospeþie. Impac-
tul este izbitor. O lume nouã, cu
care creierul pare cã nu are niciun
limbaj comun. Sunt forme plasti-
ce care par cã aparþin altui regn,
de care abia acum iei cunoºtinþã.
Te afli într-o lume care e proiecþia
grãdinii din care tocmai ai venit.
Una în care te pierzi ca în labirin-
tul vegetal al seminþelor adevãra-
te, pentru a intra  în alt labirint: al
luminii, al seminþelor de sticlã. O
ieºire dintr-un paradis pentru a
intra în modelul altui paradis- nu
ºtim care e mai adevãrat, mai legi-
tim. Un paradis purjat de substan-
þã ºi populat de obiecte capabile
sã închidã lumina ºi sunetele înlã-
untrul lor.

Abia aici vegetalul ºi fertilita-
tea par a îºi dezvãlui adevãrata
lor faþã, una ascunsã, de care
habar n-aveai pânã atunci. (Un
atunci al vegetalului teluric. Tã-
cut, pus pe lucru, dar surd înfun-
dat.) Adevãrata faþã este o alter-
fertilitate a luminii. O fertilitate
care are propria ei muzicalitate -
ca fertilitatea teluricã de altfel.
Când Þopescu miºcã cu mâna
frunzele din sticlã ale copacului
renãscut în sticlã, sticla generea-
zã sunet – un fapt neaºteptat.
Asta se întâmplã cu obiectele
care închid în ele lumina  – sunt
ºi muzicale – un fel de degajare
sonorã a armoniilor lor.  Ca niºte
limbi de clopot (de sticlã) te chea-
mã ca glasul nearticulat ºi nedes-
cifrat sintactic al îngerilor în
aceastã nouã propunere de lume.

Cum aratã aºadar noul tãrâm?
Forme de viaþã despre care nu
ºtiusem, o lume de care habar n-
aveam. Un fel de vis al seminþe-
lor transfigurate în sticlã, che-

mându-ne la seducþiile lui.  Intrãm
în lumea focului, a elementelor
vulcanice ale metalurgiei, a pã-
mântului supus caznelor suferin-
þelor (ca vieþile noastre devenite
casante sub purificarea iubirii ºi
a suferinþei). Dar înainte de toa-
te, exteriorizarea incandescenþei
sticlei pusã sã devinã luminã, sã
vorbeascã despre cele mai taini-
ce ºi tenebroase origini ale ei:
pãmântul cel mut, tãcut, din care
s-a nãscut, pãmântul în care
dorm anonime seminþele, transfi-
gurate în seminþe de sticlã, visã-
toare în noile lor avataruri. Cât
de curând, îþi dai seama cã sem-
nalul de clopoþel pe care artistul
îl face atunci când îºi primeºte
vizitatori în atelierele sale mai are
ºi altã semnificaþie. E vorba de
avertizarea cã greoaia noastrã
miºcare spaþialã, trupurile noas-
tre cu prea multã substanþã, nu
sunt suficient de ascetice. Ele par
cã se miºcã cu vinovãþie ºi masã
printre piesele de sticlã luminoa-
se ºi muzicale. Abia acum înþe-
legi în sfârºit semnificaþia, gesti-
ca acestui artist: seminþele din
grãdinã, dormind în greoiul lor
pãmânt, au fost puse sã parcur-
gã un ciclu de purificare (un fel
de epopee cristicã a umanitãþii, a
consumului energiilor sale rezi-
duale pânã la o escatologie încã
neexperimentatã). Neaºteptatã
este dimensiunea lor muzicalã.
Chiar dacã nu e cineva sã declan-
ºeze prin impuls o miºcare de clo-
pote – piesele vor rãspândi so-
noritate printr-un mecanism ciu-
dat, al luminii dinlãuntrul sticlei.

Mai trebuie spus ceva despre
funcþionalitatea sticlei la Þopes-
cu. Eventualele rezerve faþã de
capacitatea de exprimare a aces-
tui aparent fragil material sunt
spulberate. Sticla, cea folositã cu
frivolitate în lumea loisirului (pre-
ocupatã sã aºtearnã peste uita-
re, peste neliniºtile noastre), se
dovedeºte a fi un material pregã-
tit pentru sacru. În ciuda stãrilor
ºi acceselor sale alterizante. Peºti
din zale de sticlã, strãlucind în
ochi, ca lumina purã. Capete uma-
ne din sticlã, înnegrite, de parcã

erau din bronz, ascunzând în ele
somnul greu al lumii. Busturi
umane, ca niºte profeþi veniþi din
memorie, având faþa cu periºori
sau bãrbi umane patriarhale.
Adam ºi Eva din sticlã, de parcã
ar fi fost plãmãdiþi din lutul an-
cestral. Picioare în lighene, în
universul lor ca de bronz, cu apa
ca un pãmânt lichid. Multe cape-
te visând (ca muza adormitã a
lui Brîncuºi, de data asta încãtu-
ºate în benzi telurice, sau cu pri-
virea îngropatã, aºteptând lumi-
na sã le destupe.) Un fier de cãl-
cat, din sticlã. Pe suprafaþa sa
netedã,  lipsitã de excrescenþe ºi
expresie, înfloreºte semnul roºu
al unor buze. Un sãrut al alteritã-
þii care coabiteazã firesc cu esen-
þialitatea lumilor, cu partea lor
nevãzutã. Am vãzut sticla parti-
cipând la dialogul de comunica-
re al materialelor. Sticlã ºi lemn,
sticlã ºi metal, sticlã pãrând cã
este altceva, lemn sau metal sau
lut. Acolo unde sticla e lãsatã li-
berã sã se exprime în natura ei,
fãrã acea transfigurare vulcani-
cã, suferinþã hefaisticã de care
vorbeam, ea se desfãºoarã ca un
florilegiu de neoprit, ca un soi de
fertilitate lipsitã de control a se-
minþelor. Aºa sunt vazele ca un
morman de flori – cãdere în labi-
rintul fractal al fertilitãþii.

În fine, ca o probã a acestor
funcþiuni ale sticlei, sunt aduse
combinaþiile ei cutezãtoare ºi cin-
stite: un gard de nuiele, din lemn,
nuiele din fier, nuiele din sticlã.
Materialele se combinã ºi hibri-
dizeazã fãrã bariere ºi prejudecãþi;
lemnul s-a înfrãþit cu sticla ºi me-
talul. Cum e posibil un gard de
sticlã, te întrebi, devreme ce dis-
tincþia lui e menitã sã separe, sã
protejeze, iar acest material pãs-
treazã încã stigmatul fragilitãþii?
Cã alteritatea îºi gãseºte în sticlã
un modus de existenþã nu ar fi
neapãrat un lucru de mirare. Sur-
prinzãtoare este însã capacitatea
lui Þopescu de re-esenþializare a
discursurilor slãbite ºi de a hibri-
diza cotidianul cu sacrul, aºa cum
am arãtat. Þopescu a adus sticla
în marginile condiþiei sale, explo-
rându-i cam toate posibilitãþile de
expresie. Totodatã, el este unul
dintre puþinii deconstructiviºti
autentici: care recunoaºte ºi des-
compune sacrul, pentru a îl re-
construi apoi în coordonatele
vieþii cotidiene, redându-l gurilor
devoratoare ale alteritãþii.
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Drumul lui Marcel Bu-
nea în lumea imaginii
s-a configurat în trep-

te care conduc la o transcendere
a lumii reale, printr-un exerciþiu
aproape ascetic. Prin intermediul
unei vizualitãþi concentrate tot
mai mult asupra mijloacelor pic-
turii, el a ajuns la propria sa for-
mã de cunoaºtere, înþelegând cã
ochiul este un instrument privi-
legiat, iar produsele sale artistice
o formã superioarã de acces la
realitatea nevãzutã a lucrurilor.
Marcel Bunea practicã maxima
economie de mijloace a unui abs-
tracþionism geometric sever, în
care suprafeþele sunt clar delimi-
tate, reflectând o concentrare
severã, austerã, incisivã, defini-
tã de linia dreaptã ºi tenta platã.
Se poate descifra în compoziþiile
din ciclurile recente un demers
radical de anulare a gestualitãþii
ºi a oricãrei tentaþii de a crea ilu-
zii spaþiale. Gestul pictural este
controlat, eliminând orice spon-
taneitate a mâinii, adâncimea
spaþialã este definitiv învinsã de
supremaþia bidimensionalitãþii, iar
densitatea opacizantã a culorilor
acrilice contribuie decisiv la ca-
drul epurat, minimalist al „Geo-
metriilor subiective” (titlu gene-
ric ales de Marcel Bunea pentru
a-ºi denumi producþia recentã de
tablouri, indiferent de dimensiuni
ºi grupãrile aleatorii în cicluri).

Convins cã „pictura este o pro-
fundã tãcere articulatã”, el a op-
tat pentru limbajul non-obiectual
ca modalitate privilegiatã de apro-
fundare a mijloacelor ºi sensuri-
lor picturii, într-o alternativã ce
regândeºte, regãseºte ºi fructifi-
cã acum – la finele celui de al

geometriile severe ale lui Marcel Bunea
doilea deceniu al secolului 21 –
posibilitãþile artei abstracte, care
a dominat veacul trecut, fiind
adesea privitã ca cea mai mare
invenþie a modernismului. Aspi-
raþia cãtre puritatea abstracþiei se
poate vedea în toate lucrãrile lui
Marcel Bunea din ultimii ani; ea
reprezintã expresia unei libertãþi –
greu câºtigate – ce poate fi defini-
tã ca eliberare de orice constrân-
gere mimeticã. Cãci renunþarea la
suportul figurativ permite, mai
presus de orice, concentrarea
asupra mijloacelor esenþiale ale
picturii: desenul, genul proxim ºi
culoarea, diferenþa specificã.
Privitorul nu mai este invitat „sã
intre” în spaþiul iluzoriu tridimen-
sional al tabloului, ci sã rãmânã
„agãþat” de suprafaþa implacabi-
lã, imperioasã ºi opacã a stratului
de culoare uniform, construit în
secvenþe cromatice contrastante.

Demersul recent practicat de
Marcel Bunea poate fi definit ca
rigoare (conceptualã) ºi mãiestrie
(înþeleasã ca excelenþã a meºte-
ºugului pictural). Sã ne reamin-
tim cã unul dintre „pãrinþii fon-
datori” ai abstracþiei, Wassily
Kandinsky, fãcea elogiul picturii
abstracte, invocând exigenþele
impuse artistului: stãpânirea de-
sãvârºitã a desenului, precum ºi
o sensibilitate accentuatã pentru
compoziþie ºi culoare; mai mult
decât atât însã, el afirma cã pic-
torul trebuie sã fie ºi un poet ade-
vãrat. Am putea adãuga: chiar
dacã substanþa poeticã rãmâne
inevitabil inefabilã, în absenþa
oricãrei tentaþii de ilustrare a tex-
tului literar.

În cazul lui Marcel Bunea,
substratul poetic rãmâne adânc

îngropat în straturile de culoare.
O dovadã o constituie indiferen-
þa faþã de titluri – adesea greu de
urmãrit, deoarece se pot schim-
ba, de la o expoziþie la alta, de la
un context la altlul. Singura (apa-
rent) constantã pe care am iden-
tificat-o este „Tricolorul”: un ci-
clu (expus des în ultima vreme sub
numele Vertical.ro) ce se supra-
pune însã cu o temã picturalã, în
care artistul „cerceteazã” culori-
le primare. Se naºte astfel o fun-
damentalã ambiguitate eticã-es-
teticã, în care naþionalismul ba-
nal (întrupat de culorile steagu-
lui nostru naþional) se conjugã
cu o problemã pur picturalã. Mai
mult decât atât, tricolorul poate
fi explicit, ironic, sau doar aluziv.

Interesantã este o mãrturie în
care Marcel Bunea îºi traseazã
câteva repere ale autobiografiei
sale artistice: „Pictura mea actualã
nu este exclusiv estetizantã, ci
una de atitudine. Ea se instituie
programatic ca o întoarcere la
fundamentele picturii, ca bazã a
imaginii picturale. Ea vine dinspre
vitraliul gotic, fresca bizantinã ºi
icoana pe sticlã transilvãneanã
mai degrabã decât din ascenden-
þa picturii secolului XX”. Putem
descifra aici ataºamentul faþã de
tradiþia localã (dobânditã în co-
pilãria petrecutã la Cisnãdie ºi la
Sibiu), conjugat cu o poeticã for-
mulatã ca profesiune de credinþã
(„Pe spirala ascendentã a existen-
þei mele, pictura revine ca exorci-
zare a urâtului, crizei morale, rãu-
tãþii, arivismului ºi prostiei”).

Tablourile abstracte ale lui
Marcel Bunea sunt expuse acum
la muzeul de artã craiovean, gãz-
duit în palatul construit la înce-

putul secolului trecut într-un stil
eclectic amintind de opulenþa
Second Empire, ce corespundea
ambiþiei comanditarului de a im-
planta ceva din atmosfera Pari-
sului în capitala Olteniei, poate
din dorinþa de marca periferia cu
o strategicã dimensiune occiden-
talã. Ironia face ca palatul sã fi
fost contemporan cu abstracþia
ce se nãºtea pe atunci pe alte
meleaguri europene, consacrând
momentul cel mai înnoitor artis-
tic al vremii.

Imaginile lui Marcel Bunea fac
parte din acelaºi mare univers
centenar al formelor nefigurative.
Pentru a-l cita pe Pepe Karmel
(„The Golden Age of Abstrac-
tion: Right Now”, ARTnews, apri-
lie 2013), în 1913, ca ºi în 2013,
„Abstraction is how we think
about the future”.

În 2019, expoziþia lui Marcel
Bunea nu are un caracter retro-
spectiv, ci unul prospectiv.

nnnnn Ruxandra Demetrescu

Târgu Jiu înseamnã, fãrã
dubiu, Brâncuºi. Mai
nou am realizat cã în-

seamnã ºi altceva, ca reper cul-
tural. Am luat drumul Gorjului de
dragul teatrului. O datã, de douã
ori, de câte ori am aflat de un spec-
tacol de vãzut. Acolo, Elvira Go-
deanu patroneazã spiritual un
teatru, are deja un festival, con-
ferã un blazon locului ºi îºi doar-
me somnul de veci în pãmântul
matern.

Teatrul Dramatic „Elvira Go-
deanu” s-a înfiinþat în 1993 iar din
2002 s-a instalat într-un cinema-
tograf remodelat. O salã cochetã,
o atmosfera intimã. ªi undeva, în
foaier, un colþ cu o vitrinã plinã
de obiecte din trusa celebrei ac-
triþe. Teatrul îºi cinsteºte înainta-
ºii, creºte noile generaþii de oa-
meni dãruiþi artei. Dupã ce direc-
toratul a fost asigurat, de la în-
fiinþare, de actorul Marian Ne-
grescu, a venit rândul unui tânãr
sã continue. Pe Cosmin Brehuþã
l-am vãzut mai întâi în calitate de
actor în spectacolul unui regizor
a cãrui valoare nu a aºteptat nu-
mãrul mare al anilor pentru a se
afirma. Andrei Mãjeri este gorjean
ºi a ales acest teatru pentru a con-
strui un spectacol bazat pe un text
propriu, Amplexus. Un spectacol
modern prin idei ºi mijloace,
având în centru un personaj fe-
minin, mamã/soþie, care de la în-
ceput pânã la final joacã doar cu
spatele la public, în cunoscuta
posturã a femeii în bucãtãrie, pur-
tând grija celor dragi. Simona Urs
este, în aceste condiþii, pivotul
volutelor din jocul celor doi bãr-
baþi ce i-au mai rãmas: fiul (Cos-
min Brehuþã) ºi al doilea soþ
(Radu Botar), care se dovedeºte
a fi fratele primului ei soþ. Bãrbaþi
ce rãmân veºnic copii. Mãjeri ºi-a
plasat povestea în spaþiul scan-

nnnnn MARIUS DOBRIN

dinav pentru perspectiva deschi-
sã asupra relaþiilor între sexe ºi
astfel a ales, cum altfel, muzica
grupului ABBA pentru ilustraþia
muzicalã. El mizeazã adesea pe
segmentul muzical, de data asta
alegând o interpetare live cu o
trupã ce evocã acel glam-disco al
anilor ’70-’80 (Mãdãlina Ciobã-
nuc, Oana Marinescu, Vlad ºi
Mihai Rãdulea), la limita scenei,
înconjurând pereþii de sticlã ce
închid drama personajelor princi-
pale. Pereþi ca de stup, în care Si-
mona Urs este regina-mamã, ofe-
rindu-ne chipul marcat de toate
trãirile evocate. Amplexus a fost
inclus în festivalul „Elvira Godea-
nu”, aflat la prima sa ediþie, dar
Mãjeri a mai fost prezent ºi cu altã
creaþie a sa, Dragã doamnã pro-
fesoarã, montatã la Baia Mare. Un
text puternic, perfect racordat la
prezent, o echipã (ce revãrsare de
talent la tinerii Denisa Blag,
Eduard Trifa, Andrei Dinu, Eduard
Bîndiu!) perfect condusã într-un

decor imaginat de Irina Chirilã.
Culorile cu care jongleazã Mãjeri
au fost plasate pe albul dominant
al fundalului, pândit de negrul
unui hãu ignorat la început dar
tot mai ameninþãtor pe parcurs.
Inna Andriucã, „doamna profe-
soarã”, a fost nominalizatã pen-
tru trofeul festivalului, un festival
proiectat sã rãsplãteascã în prin-
cipal actriþele. Trofeul „Elvira Go-
deanu” a ajuns la Rodica Negrea
pentru rolul Violet din spectaco-
lul Þinutul din miezul verii, regia
Vlad Massaci, producþie a Tea-
trului Mic din Bucureºti. Un spec-
tacol care a dat ºi câºtigãtoarea
premiului pentru cea mai bunã
actriþã în rol secundar, Andreea
Grãmoºteanu. Nominalizatã a fost
ºi Aida Avieriþei, din spectacolul
Feminin, montat de Eugen Jebe-
leanu pe un text de Elise Wilk.
Abia pe aceastã producþie a Tea-
trului Tineretului din Piatra Neamþ
am ajuns s-o vãd. O dramaturgie
a unei autoare mereu atentã la lu-

mea adolescentinã, un segment
prea puþin vizibil pe scenele noas-
tre. O distribuþie exclusiv femini-
nã, cuceritoare de la A la Z (toate
cele douãsprezece actriþe sunt
bine puse în valoare). O captivan-
tã panoramã a vieþii la feminin, azi.
Pornind de la un caz real, cu nefe-
ricita hãrþuire a lumii, gata sã sfâ-
ºie orice dupã un capriciu sau
dupã o prejudecatã, regizorul a
adus ºi poezie ºi inocenþã ºi ci-
vism ºi umor ºi multã tristeþe în
suita destinelor ilustrate de actri-
þe de vârste diferite dar care au
trecut pe nesimþite de la sãritul
coardei în uniforma de liceu la di-
feritele ipostaze ale maturitãþii.
Albul faianþei ºi ceramicii dintr-o
toaletã este un memento pe care-l
ignorãm în iureºul conflictual al
zilei. El suportã mesajele graffiti
ºi oferã refugiu oricãruia dintre
personaje, fie ºi o mireasã. Cãtãli-
na Bãlãlãu face un rol foarte bun
prin inocenþa cu care trece prin
hãþiºul acuzelor nedrepte care vin

din toate pãrþile, inclusiv de la
mamã, spre a-ºi urma inima. Într-o
scenã delicatã, la o palmã de pu-
blic, îi vorbeºte celei de care e în-
drãgostitã, interpretatã de Aida
Avieriþei, cu farmecul simplitãþii
despre firescul unei plimbãri de
mânã pânã la colþul strãzii, în lu-
mina zilei. Acest spectacol a în-
chis festivalul ºi a precedat o fes-
tivitate de suflet, menita sã ono-
reze pe cel care a girat acest festi-
val. Dacã juriul a fost compus din
nume grele precum Valer Dellake-
za, Irina Zlotea si Alexa Visarion,
dacã a venit ºi o veche prietenã a
teatrului, Rodica Mandache, apoi
criticul Ion Parhon a fost cel de-
semnat în a face selecþia specta-
colelor invitate. Directorul Cosmin
Brehuþã i-a înmânat un premiu (ce
parteneriat frumos cu artistul Mi-
hai Þopescu! – pe scenã ºi împre-
jurul ei), iar Ion Cepoi a evocat o
istorie a unui om care a trãit toatã
viaþa pentru teatru.

Iar povestea aceasta nu ar fi
întreagã dacã n-aº vorbi ºi de o
publicaþie ce dureazã de 14 ani:
Ceaºca de cafea. Mini-lunar cul-
tural ce-i seamãnã celui care-l în-
grijeºte, un om sensibil ºi discret,
poetul George Drãghescu. Micu-
þele pagini ies în calea publicului
larg cu poezie, semnatã de nume
mari, ºi cu vorbe frumoase ºi cap-
tivante despre actori ºi despre lu-
mea teatrului. Consemneazã întâl-
nirile cu personalitãþile care au
ajuns în urbe ºi reprezintã în fapt
un mic jurnal de bord al teatrului.

Pânã ce teatrele Olteniei se vor
vizita reciproc, vreau sã mai iau
drumul Gorjului sã vãd Azilul de
noapte, recenta premierã, cu Ma-
rian Negrescu în rol principal ºi
cu o distribuþie numeroasã în
care sunt de urmãrit ºi „craiove-
nii” Nicolae Vicol ºi Eugen Titu.
Pe curând!

Elvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazonElvira Godeanu, un blazon
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Dintre concertele pre-
zentate în ultimele
douã luni (aprilie ºi mai

2019), de cãtre orchestra Filarmo-
nicii „Oltenia”, mi-au reþinut aten-
þia cele dirijate de Eric Lederhan-
dler (10 mai), Dumitru Cârciuma-
ru (17 mai) ºi Theo Wolters (24
mai), concerte cu programe inte-
resante, de ridicatã valoare artis-
ticã. Dirijorul belgian E. Leder-
handler a propus auditorilor cra-
ioveni, în prima parte a serii, douã
opusuri din creaþia lui Maurice
Ravel, Concerto pour la main
gauche ºi La Valse, iar dupã pa-
uzã celebra suitã musorgsko-ra-
velianã Tablouri dintr-o expozi-
þie. Cu determinare ºi rigoare evi-
dente, cu abordãri agogice de
fluenþã impresionantã, dirijorul a
realizat în compania Simfonicu-
lui din Bãnie versiuni interpreta-
tive de zile mari, electrizând sala
în Tablouri ºi Vals. Distincþia ºi
nobleþea dansului în trei timpi,
ne-au prilejuit momente de reme-
morare a sublimului valsului
straussian  de altãdatã. În Con-
certul pentru mânã stângã, pia-
nista Lena Vieru-Conta a eviden-
þiat o excelentã tehnicitate ºi un
discurs foarte bine pus la punct,
chiar dacã la prima vedere o ase-
menea partiturã solisticã pare „sã-
racã”, neoferind interpretului
posibilitatea de a se manifesta
„plenar” (adicã sã cânte cu am-
bele mâini). Dincolo de acest „han-
dicap” asumat, lucrarea sunã ex-
traordinar de unitar, în toatã com-
plexitatea posibilitãþilor expresive.

FOC: 3 concerte, 3 dirijori, 3 pianiste

Apreciem în mod deosebit
modul în care orchestra a ºtiut sã
construiascã spaþiile sonore, dis-
ponibilitatea muzicienilor de a
urma indicaþiile ºi concepþia artis-
ticã a dirijorului în diferenþierea
marilor blocuri tectonice dar ºi
nonºalanþa cu care au evidenþiat
detaliile, liniile individuale. În frun-
tea orchestrei, dirijorul „preparã”,
cu dibãcie, pãrþile mai ascunse ºi
astfel îmbogãþeºte spectrul timbral
al orchestrei raveliene, „colorând”
fiecare tablou de manierã impresi-
onantã, din care nu lipsesc agre-
sivitatea ºi misterul.

Dumitru Cârciumaru ne-a pro-
pus un program Ceaikovski-Ger-
shwin: Uvertura-fantezie Romeo
ºi Julieta, Simfonia nr. 1, Visuri
de iarnã, Rhapsody in blue. Cele
douã lucrãri ceaikovskiene ne-au
arãtat cã dirijorul D. Cârciumaru
este un autentic profesionist care
în relaþia cu orchestra pãstreazã
þinuta înaltã a demersului inter-
pretativ, imprimã rigoare ºi soli-
citã din partea ansamblului o im-
plicare motivatã substanþial de
hotãrârea cu care acþioneazã încã
din timpul pregãtirii programului.
Simfonia în Sol minor a prilejuit

dirijorului sã-ºi evidenþieze cali-
tãþile. Efortul sãu n-a fost zadar-
nic, a primit din partea orches-
tranþilor tot ceea ce dorea: intrãri
precise, excepþionale solo-uri din
partea principalilor instrumen-
tiºti, unitate desãvârºitã (finalul,
excelent). Sub conducerea sa, or-
chestra a „frazat”, a construit ma-
rile fragmente muzicale; gradaþii-
le dinamice din final au fost cu
adevãrat de mare efect. Secþiu-
nea suflãtorilor a punctat de o
manierã antuziasmatã. Cea mai
cântatã lucrare a lui Gerswin,
Rhapsody in blue, este un fel de
caleidoscop muzical al Americii.
Interpretarea lucrãrilor acestui
compozitor solicitã din partea pia-
nistului ºi o anumitã experienþã
în jazz (tehnicitate maximã, cultul
sincopelor, libertatea de gândire
în modulaþiile armonice de mare
fineþe, simþ al blues-ului). Tânãra
pianistã Ruxandra Boariu s-a în-
cumetat sã abordeze acest opus
cu oarecare „sfialã”, în sensul cã
a asimilat problematica tehnicã ºi
a cãutat sã evidenþieze, la nivelul
bunelor intenþii, meandrele stilu-
lui jazzistic.

Dirijorul olandez Theo Wol-
ters, un muzician serios, cu înde-
lungatã experienþã de orchestrã,
ca instrumentist, a propus or-
chestrei craiovene un program de
þinutã: Concertul nr. 2 pentru
pian de C. Saint-Saëns (solistã
Rebeca Omordia) ºi Simfonia nr.
6 de A. Bruckner. Sol minor-ul
lui Saint-Saëns este o paginã mu-
zicalã de realã atractivitate. În

versiunea solisticã a Rebecãi
Omordia, am remarcat predispo-
ziþia artistei de a cultiva timbrali-
tatea, strãlucirea briliantinã, can-
tabilitatea. Pianul a sunat sub de-
getele sale în sfera amplitudinii
ºi a discursului de o claritate uºor
sesizabilã. În conlucrarea cu or-
chestra a dat dovadã de respect
reciproc, de disponibilitate în a
purta dialog. Simfoniile lui Bruc-
kner reprezintã „nuca tare” pen-
tru fiecare dirijor ºi fiecare orches-
trã. Acest simfonist austriac al
romantismului, rar „frecventabil”
în cadrul vieþii muzicale autohto-
ne, reprezintã un punct de reper
în istoria muzicii prin limbajul atât
de special: tremolo-uri misterioa-
se, melodii de coral, gradaþii im-
punãtoare, solo-uri ale instru-
mentelor de suflat, fortissime im-
punãtoare, pianissime abia per-
ceptibile, ºtiinþã contrapuncticã
ºi de orchestraþie. T. Wolters a
evidenþiat contururile monumen-
tale, a imprimat orchestrei un tra-
seu interpretativ sigur, respec-
tând arhitectura uriaºului total
muzical, macrostructura sonorã,
ceea ce reprezintã un punct în
plus. Ne face o deosebitã plãce-
re ca, în acest cadru, sã reamin-
tim cititorilor revistei faptul cã
Filarmonica „Oltenia”, în 1996,
anul Centenarului morþii lui Bruc-
kner, a realizat un veritabil act de
culturã, cu reverberaþii naþionale
ºi internaþionale, interpretând ci-
clul integral al celor 9 simfonii
bruckneriene, demers unic, apre-
ciem noi, pe plan mondial!

Muzica sub denumirea
de reggae capãtã tot
mai mulþi fani în rân-

dul iubitorilor pop-music. Bã-
nuim cã sunt cunoscute publicu-
lui tânãr unele exprimãri similare:
blues-beat, ska, rock-steady. Se
pune întrebarea: de unde provi-
ne acest stil? Rãdãcinile reggae
se aflã undeva în Jamaica, iar strã-
moºul nu este altul decât calyp-
so (dans modern, în doi timpi, ori-
ginar din Jamaica). În Europa,
acest sound a fost adus odatã
cu My Boy Lollipop de Millie
Small (n. 1946).

În anul 1967, a devenit cele-
bru în acest domeniu Desmond
Dekker (1941-2006), poate dato-
ritã temei populare, cu hitul –
007. În acelaºi an, se face cunos-
cut grupul Ethiopians, care a im-
presionat cu lucrarea Train to
Skaville. În 1969, se afirmã cu
putere cu single The Israelites,
care a ocupat un loc de frunte în
hit-topul mondial. În octombrie
1969, a avut loc pe stadionul
Wembley din Londra primul Car-
ribbean Music Festival, pe care
l-au urmãrit 9.000 vizitatori. Era o
dovadã cã reggae rãmâne pe mai
departe foarte popular.

Urmãtorul interpret important
în acest domeniu, Jimmy Cliff (n.
1948), a fost o vreme pentru ma-
joritatea pop-fanilor un necunos-
cut. J. Cliff s-a ocupat, anterior,
cu diferite ramificaþii muzicale
(ska, folk, soul) ºi apãrea alãturi
de alte cunoscute grupuri mon-
diale, ca de exemplu Spencer Da-
vis Group. A înregistrat câteva
single-uri, însã cu nici un cântec
nu s-a bucurat de un succes cât

reggae – nume nou pentru un sound vechi

decât de luat în seamã. De popu-
laritate ºi faimã s-a bucurat oda-
tã cu înregistrarea hitului Won-
derful Word, Beatiful People. La
sfârºitul anului 1969, a editat un
LP, pe care se gãsesc compoziþii
în diferite stiluri.

În ºirul de producãtori reggae
ne întâlnim cu George Agard, fra-
tele mai tânãr al lui Desmond
Dekker. Din 1967, au format gru-
pul Mighty Pioneers cinci muzi-
cieni, iar din septembrie 1969 evo-
lueazã ca Trio, sub denumirea
Pioneers. În octombrie, a vizitat
România, unde a evoluat în clu-
burile beat ºi a înregistrat un disc,
cu care s-a situat în vârful brita-

nicului top-thrity. A fost melodia
Long Shot Kick The Bucket.
Multe alte grupuri, ca de exem-
plu Cream ºi Led Zeppelin (în
goana dupã originalitate) ºi-au
ales ritmuri ºi sonoritãþi muzicale
din Africa de Sud. Însã, niciuna
dintre ele n-a reuºit sã producã
un sunet ºi o atmosferã originalã
cum a izbutit The Pioneers, cu
melodia amintitã.

Pentru a ne forma o imagine a
stilului reggae, vom evidenþia ca-
racteristica principalã: linia basu-
lui este deosebit de expresivã;u-
neori, recitativul vocal intonaþio-
nal „legãnat” ºi „fãrãmiþat”. Com-
poziþii le sunt, totodatã, deosebit

Dumitru Cârciumaru

de asemãnãtoare; uneori înglo-
beazã o micã idee a autorului. În
unele publicaþii de specialitate,
reggae este considerat ca un pro-
gres, ceea ce apare, uneori, de
neînþeles. Este vorba de o obiº-
nuitã ºi „rea” muzicã comercialã,
care ºi-a atras, în decursul timpu-
lui, un public destul de numeros.

Alþi cunoscuþi interpreþi al
sound-ului caraibian reggae
sunt: Max Romeo (hitul Wet
Dream), The Harry J. All-Stars
(The Liquidator), Bob and Mar-
cia (To Be Young, Gifted and
Black) ºi mulþi alþii.

nnnnn Geo Fabian

Jimmy Cliff

George Agard

nnnnn GHEORGHE FABIAN
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Sunt mereu provocat de
un ziarist român, care îmi
scrie cã este nefericit în

lumea în care trãieºte. El evocã
nostalgic lumea care a fost, cu
argumente zdrobitoare faþã de
epoca actualã în care se zbate sã
supravieþuiascã. Sigur, nu este o
soluþie sã plece de acolo, nicio-
datã nu am dat acest sfat, dimpo-
trivã, am spus cã locul ideal al
românilor este în România, cã
departe de ea, mai devreme sau
mai târziu, se vor pierde.

Mulþi dintre intelectualii în
vârstã sunt nemulþumiþi de ceea
ce vãd ºi trãiesc. Mi-aduc amin-
te de filosoful Florin Constanti-
niu, care mãrturisea cã se roagã
la Dumnezeu sã-l ia cât mai re-
pede la El, sã nu mai fie martor la
ceea ce se întâmplã acum în þarã
noastrã. L-a luat. Poate e mai fe-
ricit acolo unde e. Da, dar ca
duh. Nu ca OM.

Ca oameni nu avem decât o
existenþã. Aceasta pe care o
trãim. ªi eu sunt nemulþumit de
lumea în care trãiesc. Sigur, este
o lume strâmbã. ªi mã chinui sã
mã strâmb dupã ea, dupã sfatul
lui Gopo. Am trãit ºi în comu-
nism, ºi în neocomunism (anar-
hie), ºi într-un capitalism demo-
cratic (epoca Obama), ºi acum
în imperialism (epoca Trump).
Nici una dintre aceste forme de
existenþa nu este dreaptã. Dar
fiecare dintre ele este, aºa ni s-a
spus, cea mai bunã dintre lumile
posibile.

Nu mai vorbesc de faptul cã
eu, ca scriitor, nu am dreptul de
la naturã sã ignor sau sã sfidez
o realitate în care trãiesc ºi alþii
– ºi alte generaþii –, ºi în care
poate se simt bine. E lumea lor.
E dreptul lor. Constantiniu era
nefericit într-o lume în care alþii
se simt fericiþi. Nu discut calita-
tea lor, faptul cã un om nefericit

o soluþie pentru cea mai bunã
dintre lumile posibile

într-o lume normalã este mai bun
decât un om fericit într-o lume
ticãloasã.

Desigur, nu pot sã compar
Bucureºtiul cu New York-ul sub
nici un chip. Aici este o revãrsa-
re de bogãþie. E altã planetã. Faþã
de Bucureºti, New York-ul este
„o aventurã în paradis”, aºa cum
am subintitulat o carte pe care
i-am dedicat-o.

Însã viaþã mea este observa-
þia. ªi am observat cã sunt mulþi
oameni care se simt mai bine la
Bucureºti decât la New York. Eu
nu am dreptul sã-i ignor sau sã-i
sfidez. Nici sã fac ierarhii inutile,
nu mai vorbesc de criterii, de ca-
litatea oamenilor, de pretenþiile pe
care le ai de la viaþã, de culturã ºi
ideal, de ceea ce înseamnã secre-
tul civilizaþiei, care este Muncã.
De dimineaþã pânã searã, ameri-
canii muncesc pe ruptelea. Zi de
zi, cu rare zile de sãrbãtoare. E
punctul unde ne asemãnãm.
 Munca este singurã cale care
ucide pãcatele, care îþi dã satis-
facþii imediate ºi de duratã, cãci
rodeºte în om ºi-l face sã se sim-
tã ca un pom al vieþii.

America a generat un sistem
care funcþioneazã al dracului de
bine, dupã niºte legi pe care ro-
mânii nici nu le viseazã ºi nici nu
cred cã se vor aplicã vreodatã pe
pãmântul românesc! România nu
mai este þarã cu-minte ºi curatã,
cum era odatã, este alteratã, de
nerecunoscut, nici în car, nici în
cãruþã. Drepturile ºi libertãþile
obþinute dupã ’89 nu au acoperi-
re în fapte. Nu a apãrut niciun
capitalist autentic, ci numai pro-
fitori. Þara este departe de piatra
de temelie a americanizãrii, mai
bine s-ar întoarce la socialism, ar
avea cã þintã Suedia sau alte þãri
occidentale, fiindcã România, în
momentele ei benefice, a fost o
þarã bine occidentalizatã. Siste-

mul American s-a format în 300
de ani, iar la noi sunt conducã-
tori de paie care se comparã cu
senatorii americani, dar nu existã
niciun partid în stare sã conducã
þara. Guvernanþii, niºte amatori.
Nu se poate conduce o þarã cu
miniºtri de paie. Cu plicul. Ei tre-
buie sã înveþe sã guverneze. Ro-
mânia este neguvernabilã din
cauza amatorilor care o conduc.
Proºti politicieni mai avem! Me-
diocritãþile care au încãlecat þarã
au gãsit un teren fertil în masã pe
care o manevreazã. Un ales ar tre-
bui sã dovedeascã faptul cã este
învãþat, cã a urmat o ºcoalã poli-
ticã. Altfel votul, minunea liber-
tãþii, este steril. Mediocritãþile vor
alege tot mediocritãþi. Poate pe
26 mai sã aparã dintr-odatã o po-
pulaþie educatã?

Profesiunea mea de credinþã
constã din a scrie numai despre
ceea ce trãiesc nemijlocit. Sunt
precum câinele care îl iubeºte ºi
pe negru, ºi pe galben, ca ºi pe
alb, aºa iubesc toþi oamenii, indi-
ferent de culoarea pielii.  Nu am
prejudecãþi. Cred cã România îºi
va gãsi calea, va renaºte. Am o

fire optimistã, de învingãtor, ºi nu
m-au doborât pãcatele pe care
le-am întâlnit pretutindeni, în cele
patru forme de existenþã în care
am trãit. La Event 66, când am
sãrbãtorit 66 de ani de viaþã, Geo
Saizescu a scris în revista sa „Ha-
rababura” un articol formidabil,
dovedind cã mã cunoaºte bine.
La un moment dat, el scrie: „Oa-
re care sã fie secretul permanen-
tei stãri feerice a lui Grid Mo-
dorcea? Sãnãtatea, credinþa ºi
iubirea. Ce arme fantastice!”

Multe elemente de self-portret
le puteþi gãsi ºi în prefaþã la volu-
mul de poezii Sanctuar. Nu ºtiu
cât mã va mai þine starea feericã,
dar am observat cã fericirea este
ceva relativ. Ca ºi binele. Dupã
cum nu existã sfaturi bãtute în
cuie de urmat. Nu existã o reþeta
a succesului atotfãcãtoare de mi-
nuni. Dar oriunde aº fi, am gãsit
Soluþia sã nu fiu disperat sau
nefericit. ªi în Bucureºti mã simt
bine, fiindcã am gãsit o cale de a
fi ºi acolo fericit.

Ca scriitor, eu am avut o ºansã,
o mare revelaþie, ºi le-am oferit
oamenilor nefericiþi, aflaþi în dile-

mã, o soluþie, Soluþia descoperi-
tã de mine în toate utopiile care
s-au creat de-a lungul timpului:
Inocenþa, care m-a condus la cre-
area unei Cetãþi a Inocenþei. Se-
ria de cãrþi în care definesc ºi
conturez acest concept se aflã pe
piaþa româneascã: Inocentopia,
Spiritul Critic, Armaghedon
revelat, Sanctuar ºi Civitas In-
nocentiae.

Cei care mi-au citit aceste cãrþi,
sau doar unele dintre ele, ºi s-au
umplut de spiritul lor, mi-au mãr-
turisit cã se simt mult mai bine,
eliberaþi de pãcate ºi fericiþi cã
au învãþat sã trãiascã în viitor,
într-o realitate nouã, purificatã.
Poate nu este o lume perfectã,
dar e mai bunã decât cea în care
trãim. Îi îndemn pe cei nefericiþi,
nemulþumiþi sau încã nerealizaþi,
sã apeleze la aceastã soluþie, pe
care eu o vãd posibilã cã împli-
nire practicã. ªi poate cã ºi ei vor
deveni co-pãrtaºi sau co-fonda-
tori ai acestei lumi a Omului, cea
mai bunã dintre lumile posibile,
o lume total umanizatã, fãrã ilu-
zii deºarte.

nnnnn Grid Modorcea

ocheanul întorsocheanul întors

„Actualitatea
avangardei
româneºti”

în revista Vatra

Cel mai recent numãr al
revistei Vatra (3-4/
2019) cuprinde un

consistent dosar „Actualitatea
avangardei româneºti” (coordo-
nat de Alex Goldiº ºi Emanuel
Modoc ºi însumând 100 de pa-
gini de revistã) ce este structu-
rat în trei secþiuni: jurnal de cer-
cetãtor (dedicatã „dilemelor ºi
dificultãþilor cercetãtorului de azi
al avangardei”), studii (secþiu-
ne menitã „sã convingã cititorii
cu privire la modalitãþile extrem
de variate ale abordãrii avangar-
dei”) ºi cãrþile avangardei (re-
cenzii la noutãþile editoriale din
domeniu). Ion Pop deschide pri-
ma secþiune: „Oricât de «simpa-
ticã» prin vivacitate ºi inventi-
vitate, dar mai ales prin consis-
tenþa unor replici la manifestãri-
le de anchilozã ale spiritului cre-
ator, avangarda nu poate scãpa
judecãþii istorico-critice, condi-
þia obligatorie este însã a unei
atente puneri în contextul socio-
literar. Nici avangarda româneas-
cã nu se înfãþiºeazã la dreapta
judecatã doar cu opere de vârf,
ba ele sunt relativ puþine, dar
asta nu înseamnã cã zisa stare
de spirit mereu reactivã la vechi
ºi nou n-a însemnat mult pentru
asigurarea unui sãnãtos metabo-
lism al poeziei româneºti, cum s-
a putut vedea de atâtea ori, cu

consecinþe pânã azi” (p.50). Sec-
þiunea continuã cu Delia Ungu-
reanu („Arhivele sunt o minã de
aur”. Istoria secretã a suprarea-
lismului), Marius Hentea (Aven-
turi în arhivele avangardrei),
Balázs Imre József (ªase etape
metaavangardiste), Paul Cernat
(Avangarda ca punct de obser-
vaþie), Mãdãlina Lascu („Un
strai de  galã” pentru export),
Leo Butnaru (De la internaþio-
nalizarea stepelor la postmo-
dernism).

Secþiunea a doua a dosarului,
studii, cuprinde 12 texte ºi se des-
chide cu eseul lui Ovidiu Morar
(Gherasim Luca ºi literatura
„proletarã”): „Fata Morgana
reprezintã probabil cel mai bun
exemplu de roman în care supra-
realismul e pus în slujba ideii mar-
xiste de revoluþie proletare, fãrã a
renunþa totuºi la miza esteticã,
chiar dacã rezultatul e discutabil
sub acest aspect…”. Urmãtoare-
le studii sunt semnate de: Ema-
nuel Modoc (Itinerarii avangar-
diste. Dispersia publicisticã a
curentelor de avangardã în spa-
þiul românesc din prima jumãta-
te a secolului al XX-lea), Cãlin
Stegerean (Cu avangarda la ci-
nema), Dan Gulea (Bolaño ºi
avangarda istoricã), Daniel
Clinci („RetroDada este un virus
teoretic”: hacking & gaming),
Igor Mocanu (Un borcan cu fe-
tuºi fardaþi. Dare de seamã asu-
pra culturii teatrului în avan-
garda din România 1922-1939),
Emilia Faur (Contimporanul ºi
difuzarea ideii de democratiza-
re a vieþii politice româneºti.
Studiu al articolelor politice din
anul 1923), Dragoº Bucur (Mi-
tul Urmuz: de la apologie la cli-
ºeu critic), Denisa Bud (Reconfi-

gurãri ale manifestelor dadais-
te în poezia româneascã a ani-
lor 2000), Ioana Bardosi-Vultur
(Literatura românã de avangar-
dã ºi ludicul), Alina Gabriela
Mihalache (Neoavangarda, de
la text la spectacol. Ionesco ºi
regizorii lui), Mihai Duma (In-
ternaþiolismul avangardist ºi
adaptãrile locale. Futurismul:
ideologii, programe ºi figuri).

Secþiunea a treia a dosarului,
cãrþile avangardei, cuprinde 8
recenzii: Alex Goldiº (Arhivisti-
ca de reþea) – despre volumul
From Paris to Tlon: Surrealism
as World Literature al Deliei Un-
gureanu; Mihnea Bâlici (Avan-
gardisme fluide) – despre volu-
mul Vase comunicante. (Inter)fe-
þe ale avangardei româneºti in-
terbelice de Paul Cernat; Daiana
Gârdan (Avangarda artisticã ºi
logica de piaþã) – despre cartea
Les avant-gardes artistiques
1918-1945. Une histoire trans-
nationale de Béatrice Joyeux-
Prunel; Ioana Pavel (Vocaþia
Dada) – despre cartea lui Marius
Hentrea; Mihaela Vancea (Ion
Vinea, dincolo de avangardã) –
despre studiul monografic al
Sandei Cordoº; Ioana Boºtena-
ru (Ipostazele dadaismului în sfe-
ra familialã) – despre recenta
carte de corespondenþã îngrijitã
de Mãdãlina Lascu; Maria Chio-
rean (Reparaþii la memoria se-
lectivã) – recenzie la volumul Li-
teratura în slujba Revoluþiei de
Ovidiu Morar; Ovio Olaru (Când
Fundoianu devine Fondane) –
despre cartea semnatã de Moni-
que Jutrin ºi intitulatã Cu Benja-
min Fondane dincolo de istorie
sau carnetele lui Ulysse (1924-
1944), apãrutã în 2018 la Editura
Hasefer. (Petriºor Militaru)Marcel Bunea
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Providenþa istoriei în
era colectivizãrii

Analitic, reflexiv, de-
scriptic, narativ ºi nu
mai puþin mono- ori

dialogic, romanul Frica (Ed. Tra-
cus Arte, 2018) nu e lipsit de miº-
care în timp ºi spaþiu. Timpul ca-
lendaristic ºi istoric, aproximat,
am putea spune cã este undeva
pe la sfârºitul anului 1953. Citim
abia în cap. III: „acum, la nici un
an de la moartea tovarãºului Sta-
lin”, Tãtucul Popoarelor trecute
la, ori înspre, comunism, în Ro-
mânia, ni se spune aici, tot mai
rar numit, cãruia îi sunt uitate „ca-
davrele-idei”, cum sunt denumi-
te acele „însãrcinãri” ori „indica-
þii” dictate.

Timpul intrã în filosofia gene-
ralã a existenþei, una de sorginte
tragicã, irepresibilã, în mod para-
doxal, la orice represiune, ca ºi
cum ar fi imposibil de reprimat
reprimarea. Un fel de definiþie a
timpului este indicatã în cap. IV:
„Timpul, o altã fatalitate, cu mult
mai mare...”.

Timpul înseamnã aici oameni.
ªtim din primul capitol al Fricii
cã, raportat la context, Nistor în-
seamnã viitor iar Bejan prezent.
Înþelegem cã Nistor eºueazã, dar
va fi îndreptãþi ulterior, în timp ce
Bejan participã într-un fel dupli-
citar, mai degrabã instinctual,
abisal, la prezent.

Marea activistã a colectivizã-
rii rurale, Ligia Fãrcaºiu, pe care
el o va ucide (în a doua crimã,
dupã cea a legionarului Petre Fio-
rese) îl avertizeazã, prin cap. IV,
chiar în acest timp al derulãrii
Fricii: „prezentul nostru este...
viitorul”. Dar se va dovedi cã elu-
darea prezentului eliminã ºi vii-
torul. Ea vorbeºte de fapt în nu-
mele istoriei, scrisã cu majuscu-
lã, dar fãcutã ºi nu nãscutã, goa-
lã, deºi total acaparatoare. „Ce,
te pui cu Istoria, tovarãºe? Ai în-
nebunit, te... pui cu noi?” Ultima
întrebare ne aratã cã istoria
aceasta care schimbã cu totul
timpul ºi-l mutã aberant înseam-
nã (un soi de) oameni: „noi”, pro-
nume ºi adjectiv totodatã, în lim-
ba românã. Trecutul rãmas ca vis,
coºmar, e înregistrat deja în cap.
III. Vocea auctorialã, asemenea lui
Jupiter nãscând din propriul sãu
cap personajele,  capãtã în Frica
o funcþie direct actanþialã. ªi o
face din timp, mai exact din tre-
cut. Care e timpul naraþiunii ºi în
fond al existenþei. „ªi iatã, ce ui-
mire, ce dar, personajul, eroul,
individul remarcabil pe care am fi
vrut sã-l descoperim acum sau
mâine, cel târziu, se ascunde, deo-
datã, în propriul nostru trecut.”

 Ion Nistor discutã în cap. V
cu tânãra lui iubitã, Flori, despre
„un anume prezent în care este
evacuat el însuºi, adicã prezen-
tul ca atare”. Dovadã cã a înþeles
ce doreºte tabãra adversã, dirija-
tã de Ligia Fãrcaºiu. Studioasa
Flori nu se lasã prinsã în aceasta
sofisticã ºi adoptã stratagema
supravieþuirii în refuzul contem-
poraneitãþii, un mod de opoziþie
la istorie, implicit la timp: „eu re-
fuz sã trãiesc în «perioada actua-
lã»”. În capitolul urmãtor, ea pare
cã se dezice ºi, dupã ce absolvã
cu brio filologia, se înscrie la is-
torie ºi filosofie, ca sã fie în ritm
cu epoca.

 Peste conjunctural, Bejan
contemplã, în cap. VIII, aproape
de sfârºitul Fricii, „nemiºcarea
magnificã a Timpului”. Citim în
Frica – o spun privind de la dis-
tanþã – un roman istorico-politic,

nnnnn MARIAN VICTOR BUCIU

frica necesarã (I)
o ficþiune sfidând prin redimen-
sionare istoria, aºa cum s-ar spu-
ne ori s-ar crede cã a fost fãcutã
ºi mai cu seamã cum a fost ea
scrisã. Ficþiunea autentificã isto-
ria. Contrazice, dupã interzicerea
contrazicerii. Dupã contradicþia
neantagonicã, marxistã, se dã
frâu liber contrazicerii antagoni-
ce necesare, recuperatoare. Mo-
tivarea? O avem din partea nara-
torului („noi, autorul, cum se spu-
ne”), în capitolul IV: „Deoarece,
se ºtie, în acei ani «fierbinþi» ori-
ce contrazicere, opinie contrarã
sau «neînþelegere» a unui anu-
mit punct de vedere se rezolva la
modul cel mai barbar…”.

Bejan mersese pe singura cale
existentã, dintr-o nevoitã nece-
sitate. Dintr-o datorie la limita
extremã a eticului. Cu preþul ne-
gãrii de sine, a cãlcãrii pe propria
naºtere umanã. Bejan, înþelege ca
sã ne spunã naratorul („noi, au-
torul”), „trebuise «sã aleagã is-
toria», tabãra pentru care «nu era
fãcut»”. Totul era fals, începând
de la alegere. Una bizarã, întru-
cât nu putea fi ºi opþionalã. Isto-
ria cânta, datã la maximum, la ex-
trema extremelor, doar aria barba-
rã. Bejan merge pânã în punctul
în care îºi autentificã falsitatea,
urmeazã interdicþiile ºi nu mai to-
lereazã abaterile, de aceea se des-
parte de maestrul sãu mai vârst-
nic, cu mai multã experienþã (in-
clusiv istoricã, începând cu pri-
zonieratul în Uniunea Sovieticã),
Ion Nistor, despre care repetã ca
un papagal cã „o apucase pe o
cale greºitã”. Era calea neîntovã-
rãºirii cu barbaria istoriei.

Ion Nistor exprimã chiar din
primul capitol al Fricii o concep-
þie total criticã faþã de istorie. O
concepþie anistoricã? Nu, în ge-
neral, dar în particular, secvenþi-
al. Trãind istoria, totuºi, el o con-
siderã lipsitã de rãdãcini juridice,
etice, filosofice. Avertizeazã asu-
pra faptului cã istoria are, ea, o
singurã cale: de a altera ºi forþa
memoria, de a produce o nesfâr-
ºitã agresiune psihicã: „Istoria nu
are nicio legãturã cu dreptatea”
ºi adevãrul. „istoria are nevoie (...)
de o amintire absolut falsã”. Is-
toria ca scop redus exclusiv la
mijloc. Ca ºi cum mijlocul ar au-
tentifica scopul.

Limba Fricii îi impune lui Bre-
ban utilizarea extinsã a ghilime-
telor, pentru a marca dezrãdãci-
narea termenilor, smulgerea unor
noþiuni chiar din dicþionar. Nu mai
departe de cap. III se semnaleazã
cã timpul ºi trãirea s-au întors pe
dos, rãsturnând totul în „aceastã
nouã «erã», nouã logicã ºi «nor-
malitate»”, pentru a fi cãlcat în
picioare.

Pe Bejan, în acest context,
doamna Polihroniade, burgheza
soþie a unui legionar exilat de
ocupaþia sovieticã, mult mai
nuanþatã decât radicalul Nistor,
îl vede, juridic ºi moral, balan-
sând între dreptatea unui ins ºi
dreptatea istoriei. Nistor neagã
istoria la care ia parte activ pen-
tru a o feri pe cât poate de gre-
ºeli. Polihroniade crediteazã încã
istoria, cu pasivitate, deºi nu din
nepãsare.

Cap. IV continuã discursul
asupra istoriei, în ideea cã epoca
este una nemaivãzut de nesigu-
rã, totul ajungând imprevizibil.
Într-o mãsurã, istoria se continuã.

Sunt amintiþi Cioran, care apela
istoria brutalã, ºi Blaga, care ce-
rea boicotul istoriei. Ceva de la
fiecare preia Ion Nistor, leninis-
tul naþionalist. Pe el îl temperea-
zã stalinista nemilitantã Florica
Atanasie, din umbrã (ca doamna
Polihroniade, una dintre rarele ei
apropiate). Flori eufemizeazã re-
alitatea istoriei, ea înþelege, ac-
ceptã aºadar, cursul vremurilor ºi
acþiunilor, cu un soi de scuzã pen-
tru o perioadã istoricã grea, ro-
mâneascã ºi internaþionalã. Cu
studii de epocã, la filologie ºi is-
torie (aici va ajunge sã ºi predea),
ea ºtie de Dan Deºliu ºi Beniuc,
pe care îi crediteazã conjunctu-
ral. Deloc surprinzãtoare rãmâne
complicitatea dintre ea ºi Bejan,
cel ajuns de douã ori un soi apar-
te de criminal.

Bejan, revoltatul jucând car-
tea adaptãrii, are ultimul cuvânt
despre istorie în Frica. Istoria,
discreþionarã aidoma unui zeu,
este înþeleasã de el ca „un fel de
providenþã”. Romanul e ºi o is-
torie a fricii „exemplare”, exempli-
ficatoare. Un fel de religie leagã
opresiv omul, indiferent de
postura sa.

Colectivizarea agrarã, temã
precizatã în cap. II, nu este respin-
sã de Ion Nistor, fostul prizonier
de rãzboi în URSS.  El vrea sã fie
fãcutã colectivizarea proprietãþii
þãrãneºti, dar nu dupã model strict
sovietic, ci, ca la polonezi, adap-
tatã la istoria identitarã, forma de
istorie realã, autenticã, a cãrei
autonomie nu ar trebui afectatã.
În raport cu istoria identitarã,  un
proces poate fi atent testat. Ca o
grefã sau un altoi acceptat orga-
nic.  Nistor mãrturiseºte frica, ea,
deja, una colectivã, faþã de un
eºec ireparabil, în procesul „co-
lectivizãrii” afectând individuali-
tatea. Timpul i se pare sfetnicul
cel bun, lentoarea de gândire ac-
tivã. Modelul  sovietic, aplicat
grabnic, nu e decât unul particu-
lar, nu ºi potrivit de internaþiona-
lizat. Existenþa modelului pune
într-o periculoasã parantezã re-
flecþia. Decide un activism pasiv.
Nistor e un activist „pansiv”.
Patria istoricizatã îi exclude uneori
pe fiii ei reflexivi: un citat din V.
Hugo (Un pensif exclu pour sa
patrie) împãrtãºea, în caietul-jur-
nal, un personaj al lui C. Þoiu,
din Galeria cu viþã sãlbaticã,
ajuns, el, victimã: Chiril Meriºor.
În fapt, Nistor refuzã mai degra-
bã frica decât istoria, tratatã de el
activ, nu pasiv, ca „acþionar”, nu
reacþionar. Leninistul (mai mult
decât marxist) nu-ºi neagã stân-
gismul, înrãdãcinat în lupta de
clasã. „Spaima de istorie, de re-
voluþie” e taxatã de el drept o

sechelã mic-burghezã. Într-un
sens, Nistor are vederi ideologi-
ce mai largi. El înþelege cã pro-
prietatea þãrãneascã nu e doar
materialã, dar ea e ºi moralã. Ca
în Ion, romanul lui L. Rebreanu,
pãmântul include ºi demnitatea.
Ambele de tratat cu respectul li-
berei alegeri.

Ligia Fãrcaºiu conduce Comi-
sia de colectivizare a Gospodã-
riilor Agricole Colective (G.A.C.-
uri), de aplicare a modelului ruso-
sovietic. În jocul politic al puterii
ºi opoziþiei (disidenþei, cuvânt
evitat în roman) interne, pus în
termenii internaþionalism vs. na-
þionalism, privind procesul colec-
tivizãrii rurale, rezistã o vreme Ion
Nistor ºi grupul sãu, sprijinit
„sus” de un ilegalist evreu. În
prezidii, opoziþia lui Nistor e mult
mai mult, aºa-zicând, spiritualã
decât materialã: tãriei Ligiei Fãr-
caºiu, el îi rãspunde prin tãceri ºi
zâmbete ce se vor semnificative.
Nu existã în romanul colectivizã-
rii rurale un þãran memorabil con-
figurat. Puþini sunt aici chiar ex-
ponenþii þãrãnimii. Legionarul
Petre Fiorese (nume românesc?),
citim în cap. IV, este un „fiu de
þãran de undeva de prin Vâlcea”.
El nu e un aprig apãrãtor al pro-
prietãþii individuale. Cu o nuanþã
personalã, ºi el acceptã „colecti-
vizarea”, în aceastã privinþã, „Pe-
tre se arãta a fi mai degrabã de
partea taberei lui Nistor”. Bejan
o însoþeºte pe Ligia Fãrcaºiu în
campania de colectivizare în cap.
IV, când aflãm cã procesul se afla
spre sfârºit. Grupurile în disputã
erau: cel al lui Nistor, cu datele,
cifrele, realitatea economicã, ºi cel
al lui Fãrcaºiu, cu citatele ºi reto-
rica. E repetatã teza veche cã pro-
prietatea agrarã e posesiune, dar
ºi demnitate. Se vorbeºte mult
despre idei, comisie agrarã, co-
lectivizare, dar încã nu apare nici-
un þãran. Fapt semnificativ: co-
lectivizarea se face fãrã þãrani,
adicã în contra lor.

În cap. V, se dezvãluie cã Nis-
tor se întâlnise cu locuitorii sate-
lor în vederea colectivizãrii, mai
mult ca sã treacã totul în memo-
riile sale. Teza lui Nistor e cã þãra-
nul român în general (nu chiabu-
rul) e dominat de o „cumpãnire
specificã”, „o reacþie oarecum
naturalã”, o reþinere în lentoare,
fãrã grabã. Nistor revine la gru-
pul lui, la jocul, real ºi simbolic,
de poker. În cerc existã un critic
literar important, Isidor. Nistor

citeºte ºi el, literaturã ºi filosofie,
mai ales franceze. Cutreierã Ro-
mânia de sus, Moldova ºi Ardea-
lul. El vorbeºte documentat de-
spre agricultura americanã, cu
succes, la o întâlnire publicã, ase-
menea unui occidental, în cap.
VII, dupã ce, în capitolul anterior
constatase cã  românii sunt har-
nici, dar neorganizaþi în muncã.
Faptul e observat de Bejan, ve-
nit acum ca sã-l influenþeze sã se
alãture contra oportuniºtilor co-
lectivizãrii dictate de sovietici,
alãturi de el ºi de Ligia Fãrcaºiu,
ca sã izbuteascã, susþin ei, pro-
cesul istoric al colectivizãrii. Ne-
înduplecat, Nistor tocmai fusese
la Gurahonþ, la þarã, la muncile
þãrãneºti, de unde s-a întors cu
convingerea ºi frica (de viitor)
întemeiatã a eºecului general al
colectivizãrii rurale fãcut pe linie
antinaþionalã. Problema colecti-
vizãrii agrare e deja încheiatã pe
la pagina 600.

Politica terorii

Primele trei capitole din Frica,
roman politic ºi istoric, la densi-
tatea ºi tensiunea epicã dintot-
deauna ale lui N. Breban, doar
premerg temei politicului. În cap.
IV întâlnim sintagma singularã,
dar emblematicã, „Imperiu roºu”.
Istoria n-a epuizat imperialismul,
doar i-a mutat sensul ºi geografia
politicã, în general. În particular,
România a ajuns un caz singular
ºi oarecum izolat în estul euro-
pean, ca formã politicã. „O dicta-
turã de o «noutate» ºi brutalitate
cum nu mai cunoscuse aceastã
parte a continentului de secole.”
Particularitatea fundamentalã
pentru þarã, stat, popor, era un de-
serviciu absolut, un vid relaþio-
nal. „Nimeni nu «servea» propriu-
zis pe «nimeni»”. Golul putea fi
înfruntat doar prin el însuºi, de la
un alt nivel, acþionat deopotrivã
din afarã ºi dinãuntru. La supra-
faþã, ca imagine, esenþa dictato-
rialã era repetitivã, nu înnoitoare.
„Tinerii legionari pe vremuri nu
scandau ºi mãrºãluiau la fel?”
Noua dictaturã era tot o miºcare
în gol, fãrã contururi, cu toatã
apãsarea ºi intensitatea ei. Astfel
încât „teroarea (...) pãrea ea însãºi,
chiar ºi prin brutalitatea ei, o for-
mã a provizoratului”.

Istoria la vârf rãmâne în roman
marginalã, parþial chiar ascunsã.
Frica nu este un roman istoric
de tip documental. Din perspec-
tiva viitorului, naratorul noteazã
cu minuscule (c.c.) Comitetul
Central. Tovarãºul D. e prim-se-
cretar al Comitetului Municipal
de Partid. Ana Pauker este ataca-
tã într-un articol de Ion Nistor.
Leni Bejan ajunge secretar de
partid ºi ºefã a institutului de
culturã fizicã ºi sport, în locul fos-
tului muncitor – doar numitului –
Cozma Liciu. Un legionar fugit
sau rãmas în Occident se numeº-
te Polihroniade. Petre (numit ºi
Pedro sau Peter) Fiorese e aprins
de faptul cã Ion Antonescu a trã-
dat Miºcarea Legionarã ºi e ne-
îndurãtor cu inconsecvenþa în
aservire sau înrolare a celor care
nu duc lucrul pânã la capãt. Sunt
cei vinovaþi de ceea ce lasã în
urmã: „Cei care «servesc ºi trã-
deazã» în acelaºi timp, lãsându-i
pe alþii într-o confuzie ºi prostie
totalã ºi adesea sinucigaºã”. Dar
cât de susþinut devine el însuºi,
devreme ce-ºi (des)calificã dis-
cursul despre „Miºcare” drept:
„sporovãiala mea”? Ca ºi naziº-
tii, el recunoaºte în „miºcare”  o
„esteticã a politicului”.
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nnnnn PHILIPPE DELAVEAU

KANT
Kant ieºea în fiecare zi la plimbare
La aceeaºi orã, pândit de pisici ºi de femei;
Batjocorit pentru flegma fãrã fantezie,
maiestuos totuºi,
Îmbrãcat cu aceeaºi redingotã cenuºie
Simþind pentru cerul pe care l-au iubit
visãtorii ºi poeþii –
Uneori
Sunt ºi din aceia –, un fel de urã:
ªi pentru ploaia care deseneazã fluvii
tumultoase
Ca un resentiment de flãcãu tomnatic
speriat
Sã nu rãceascã.
În mirosul de tabac, blond,
Care-ºi ºerpuieºte voluta, acumuleazã
loburi, se întinde de-a lungul coamei
Prãfuite a zidurilor spiritul lui se dilatã
încet
La dimensiunile lumii sale mãrginite de
sticlã
Deformând, toate ferestrele închise spre
stradã,
Alungând din plafonul jos, din cerul
poros ºi galben spre care
Adulmecã
Lumânãrile pânã ceea ce spiritul
Nu-l va mai atinge proclamându-ºi
drepturile sale ºi care bântuie
Chiar scoarþa asprã de platan, codrul
neted, o pietricicã
Chiar ploaia ºi categoriile obtuze
În care se depun prin ochiuri de geam
lumea,
Pierdute noaptea ºi atingerea degetelor.

XI

Vom renunþa sã te vedem Eneas;  în
splendorile toamnei, în frunziºul
copacului
De unde cade ramura pentru mâini
preafericite.

Philippe Delaveau este un scrii-
tor ºi poet francez nãscut la Pa-
ris, în mai 1950. În anii 80, timp

de ºase ani, a   locuit, împreunã cu familia,
în Londra. Jonathan Griffin îl determinã
sã-i citeascã pe poeþii americani ai momen-
tului ºi îi înlesneºte întâlniri cu poeþii en-
glezi. ªederea pe malul Tamisei i-a permis,
pe de o parte, sã-ºi descopere propria voce
ºi, pe de alta, sã descopere rolul poetului
în societatea contemporanã: poetul este
cel care vegheazã într-un univers ce se
îndreaptã spre dezastru, însã care poate fi
salvat de poezie, cu condiþia ca aceasta
sã nu rupã cu tradiþia, cu tot ce a rãmas
viu în ea. Refuzând simplele jocuri de lim-
baj, poetul a încercat sã concilieze moder-
nitatea cu moºtenirea tradiþiei, în cãutarea
unui limbaj poetic capabil sã  exprime eter-
nul, reintegrând sintaxa ºi muzicalitatea în
poem.

Majoritatea volumelor sale de poezie
au apãrut la Editura Gallimard. Adãugãm,
de asemenea, numeroase traduceri din
englezã ºi  spaniolã, eseuri, volume de cri-
ticã de artã, antologii. Philippe Delaveau
a primit Premiul Guillaume Apollinaire
(1989), Premiul Max Jacob (1999), Marele
Premiu al Academiei franceze, pentru an-
samblul operei (2000). Chevalier des Arts
et des Lettres (2009), Ph. Delaveau este
membru al Academiei Mallarmé, al Juriu-
lui Premiului Apollinaire, al PEN Clubului
Franþei etc.

Tu
îþi îndrepþi paºii
pe panta insensibilã grevatã de fumuri
negre: cetatea murdarã
Fumegã, rãspândeºte în aerul marin
comoara cuvintelor sale în vorbe inutile,
distruge melodia, refuzã
Sã admire cerul liniºtit care o traverseazã
Pacea care locuieºte deasupra
acoperiºurilor, tãcerea pe care copacii o
conservã cu gelozie.
În zori
Pãsãrile au cunoscut lumea genezei
Cu mult înainte ca paºii noºtri stângaci
sã desfunde
Pãmântul imaculat, zãpezile ºi codrii, sã
acopere
Distribuþia invizibilului golitã de
cântecele lor constante:
Ovidiu le-a cunoscut în îndepãrtatul lui
exil, ºi
Virgiliu
Îl învãþa pe
Dante, arãtându-i cu degetul
O privighetoare, graþia inepuizabilã a
poemului.
Poate în singurãtatea noastrã deasupra
acoperiºurilor cenuºii,
Ne-am uitat vechea ºtiinþã, arta
De a auzi vocile abia îngânate ale
izvoarelor
Care parcurg noaptea  fiinþei în cãutare
de cuvinte simple
De ritm
ªi ne înconjurãm de imagini, noi sfâºiem
Liniile pure ale unui chip neînþeles, în
timp ce
Pe pãmântul acoperit de iarbã, coþofana
Þopãie cu bucurie, doi porumbei cu
rochie lãptoasã,
Se leagãnã pe unghiul sprinþar al
acoperiºului aproape de antenã.
Atunci în îndepãrtata zdrenþuire, un pic
de albastru atât de pal
Al  iernii, dã la o parte cortina care
ascunde cerul.

XXXVIII

Totul îmi va fi melancolie: noaptea
furtivã care se strecoarã
Când copacul serii adoarme pe
acoperiºuri; aceºti bãtrâni
Pe care i-am recuperat din cãrucioare
sãrãcãcioase dupã ce au fost scoºi la aer
Printre glorii inutile.
Aristotel îmbãtrânit a ºtiut sã se apropie
De fiinþã înainte de a fi internat
Sus la cucurigu.
Avioane lente traverseazã dezordinea
cenuºie
În depãrtare.
În faþa farfuriei cu linte caldã
Arhimede se emoþioneazã sau altcineva,
cine sã-ºi mai aminteascã?
Aºtepta-voi îndelung ca zeiþa de mânã
sã mã conducã?
Poemul plat n-are nicio valoare fãrã
imaginea
Frapantã, ºi totuºi nimic nu depãºeºte
ritmul tenebros
Dar sã te miºti – nu înseamnã cã poþi sã
smulgi apei tumultuoase
A asfinþitului aceste pãsãri speriate
De cel mai mic zgomot?
Poate atunci se erijeazã între pãmântul
umed ºi cer vreo cunoaºtere mai puþin
nesigurã
Însã pentru ce înseninare?

XCVII

Aºezat pe scaunul de lemn roºu, legat la
ochi
EL
e îmbrãcat în alb, aureola, în spatele
capului încoronat cu
Spini, descrie crucea de sânge în ºiroirea
Acoperiºurilor din paie.
Un cap þâºneºte din ceþurile verzi ale
neantului
ºi-i scuipã în
Obraz: o mânã pãlmuieºte; alta loveºte cu
Bastonul, e ameninþat în depãrtãri –
venite din noaptea  tumultuoasã
A oamenilor.
Impasibil, îmbrãcat nu cu purpurã, ci cu
o mantie
Urmãrit de simplitatea zorilor, aceea
definitivã ºi nouã

Care apare, la sfârºitul
Nopþii dureroase
El trecuse deja

Fluviul suferinþei, ºi sub o altã altitudine
E aºezat.
Departe de lumea instabilã ce cu
nerãbdare bate din picioare, josnicã,
geloasã pe glorii prea
Umane.
Deja, în timpul solemn,
Domneºte având alãturi

de
EL
Fecioara la picioarele sale, ºi câinele
Domnului.

ªi tu, copilule, te întrebai: cine-l loveºte
pe rege,
Cînd vezi, pe tron, înãlþând,  faþa sa
inocentã,

Un
Cristos care te priveºte cu atâta
blândeþe,
Pe când, fãrã mãcar sã ºtii, tu tocmai l-ai
rãnit.

Traducere din limba francezã:
Emanuela Buºoi

poeme

Marcel Bunea
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La Galeria DADA (Bucu-
reºti, Strada Toamnei nr.
10) se poate vizita expo-

ziþia „Victor-Victorios: desene,
gravuri, obiecte, evenimente” ce
este deschisã publicului din 13
aprilie pânã pe 11 august a.c. Pen-
tru a afla mai multe despre sem-
nificaþia ºi structura acestei ex-
poziþii am dialogat cu Cristinel
Popa, proprietarul Galeriei DADA
ºi curator, împreunã cu Michael
Ilk, al expoziþiei dedicate supra-
realistului Victor Brauner.

Petriºor Militaru: Cum s-a
nãscut pasiunea pentru avan-
gardã a „colecþionarului de
colecþii” – cum eraþi supranu-
mit?

Cristinel Popa: Chiar cu oca-
zia pregãtirii acestei expoziþii am
identificat momentul când am
devenit un colecþionar profesio-
nist de avangardã: s-a întâmplat
în aprilie 2003 odatã cu licitaþia
succesiunii André Breton, când
Casa de Licitaþii Calmel Cohen a
organizat la Hôtel Drouot licita-
þia „42 Rue Fontaine”, ce a durat
10 zile ºi în care s-au vândut pes-
te 5000 de „loturi”. Am vãzut ca-
talogul, nu mi-a venit sã cred ºi,
totuºi, am mers la una din sesiu-
nile de licitaþii. Aici, în primul rând,
m-a impresionat diversitatea
acestei colecþii de avangardã (þi-
nând cont cã Breton a trecut ºi
prin momente destul de dificile
din perspectivã istoricã ºi de ace-
ea era extrem de greu sã strângi
ºi sã pãstrezi atâtea lucruri) ºi, în
al doilea rând, faptul cã erau mul-
te obiecte care aveau legãturã cu
România. Erau de vânzare zece
tablouri Brauner, de exemplu, cea
mai importantã dintre aceste lu-
crãri fiind „L’étrange cas de Mon-
sieur K” care a stabilit un nou
record de vânzare în materie de
Brauner. Oricum multe dintre ele
au fost adjudecate de statul fran-
cez prin exercitarea dreptului de
preemþiune.

P.M.: Atunci l-aþi descoperit
pe Victor Brauner?

C.P.: Atunci mi-am dat seama
cu adevãrat cã era vorba de un
artist suprarealist extrem de im-
portant. În aceeaºi licitaþie am
descoperit o mulþime de cãrþi de
avangardã, româneºti, care s-au
vândut cu preþuri de la 700 pânã
la 4000 de euro, care, pentru pe-
rioada respectivã, erau niºte pre-
þuri foarte mari. Dupã aceastã ex-
perienþã m-am întors acasã ºi am
scris despre aceastã licitaþie.
Apoi, am aflat cã la Piatra Neamþ
se sãrbãtorea, în 2003, Centena-
rul Victor Brauner ºi m-am dus sã
vãd expoziþia la care a participat
ºi Sarane Alexandrian, Amelia
Pavel ºi o mulþime de lume bunã.
Apoi, în acelaºi an a avut loc o
sesiune de comunicãri dedicatã
lui Victor Brauner ºi organizatã
de Muzeul Naþional al Literaturii
Române (MNLR). Atunci l-am
cunoscut pe Sarane Alexandrian,
autorul primei monografii Victor
Brauner, care mi-a oferit un auto-
graf pe una din lucrãrile sale de-
spre Brauner. Ulterior, am aflat de
o expoziþie dedicatã lui René Char
ºi prietenilor sãi, artiºti impor-
tanþi, care i-au ilustrat volumele
de poezie ºi m-am dus sã o vãd,
dat fiind faptul cã Brauner era, în
mod cert, unul dintre ei. Am fost
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Cristinel Popa: „e momentul ca ºi în
România sã existe o Galerie DADA”

foarte impresionat de aceastã ex-
poziþie din casa în care locuise
Rene Char, în L’Isle-sur-la-Sor-
gue, un mic sãtuc din sudul Fran-
þei. Tot în 2003 am citit fascinan-
tul album Surrealist Hieroglyphs
(2002) în care are un text consis-
tent Margaret Montagne, pe care
am sunat-o cât eram încã în Fran-
þa ºi am cunoscut-o personal cu
aceastã ocazie. Tot în 2003 l-am
cunoscut ºi pe Michael Ilk, îm-
preunã cu care am curatoriat
aceastã expoziþie.

P.M.: Când v-a venit ideea
acestei expoziþii?

C.P.: Eu sunt inginer ºi o pe-
rioadã lungã de timp am lucrat în
telecomunicaþii prin satelit sau în
mass-media, dar, în 2017, m-am
hotãrât sã-mi vând business-ul
ºi sã deschid o galerie de artã.
Iniþial eram atras de arta contem-
poranã, româneascã ºi strãinã,
dar apoi, dupã ce am fãcut si un
curs de managementul galeriilor
de artã la Christie’s, mi-am dat
seama cã la avangardã mã pricep
cel mai bine. Astfel, am fost la
domnul Ilk în Germania ºi am în-
ceput sã discutãm despre o po-
sibilã expoziþie Victor Brauner.
Pregãtirea expoziþiei a durat nouã
luni. Atunci am stabilit cã expozi-
þia trebuie sã fie însoþitã ºi de un
catalog, care sã fie substanþial nu
doar ca volum, ci ºi ca informa-
þie. Aºa am ajuns, de exemplu, sã
constatãm cã numãrul expoziþii-
lor personale ºi colective la care
a participat Brauner, ºi pe care le-
am putut documenta, se apropie
de 700 (în peste180 de localitãþi
de pe glob), unele despre care se
ºtiu foarte puþine lucruri. Din pã-
cate am gãsit ºi multe erori bio-
grafice sau legate de locul unde
a avut loc expoziþia ori lucrãrile
cu care a participat. În plus, am

fãcut o cronologie a ilustraþiilor
lui Brauner în revistele ºi cãrþile
apãrute atât în România, cât ºi
strãinãtate.

P.M.: De ce i-aþi dat galeriei
numele DADA?

C.P.: M-am gândit cã e mo-
mentul ca ºi în România sã existe
o galerie cu acest nume avangar-
dist, fiindcã în Germania existã o
astfel de galerie a celebrului anti-
car si colecþionar Günter Linke
(care s-a bucurat sã afle cã gale-
ria lui are acum o sorã în Roma-
nia!). Am vizitat ºi Cabaretul Vol-
taire de la Zürich in 2016, cu oca-
zia Centenarului miºcãrii DADA
si Muzeul Janco DADA de la Ein
Hod, Israel ºi am ajuns la conclu-
zia cã nu poate exista un nume
mai potrivit! Sigla galeriei cuprin-
de exact scrisul care era pe numã-
rul 6 al Buletinului DADA ºi toatã
lumea recunoaºte acest icon avan-
gardist, ca ºi mâna cu degetul arã-
tãtor care fãcea parte ºi ea din re-
cuzita graficã dadaistã.

P.M.: Spuneþi-ne care este
semnificaþia titlului expoziþiei?

C.P.: Aº vrea sã spun mai în-
tâi cã, în România, aceasta este
DOAR a treia expoziþie persona-
lã Brauner organizatã de o gale-
rie privatã, dupã cea din 1924 de
la Sindicatul Artelor Frumoase ºi
cea din 1935 de la Galeria  „Mo-
zart” din Bucureºti. Dincolo de
jocul de cuvinte care face trimi-
tere chiar la o serie de lucrãri ale
lui Brauner de la începutul anilor
’50, actuala expoziþie reprezintã
o victorie în sensul cã este prima
expoziþie serioasã de graficã în
România dedicatã lui Brauner. E
adevãrat cã a mai fost fãcutã una
la MNAC, dar ea cuprindea ex-
clusiv lucrãri de graficã pe care
Jacqueline Brauner le-a donat
Muzeului de Artã din Saint-Étien-

ne ºi nu lucrãri originale sau ilus-
traþii din perioada „româneascã”
a lui Brauner.

P.M.: Care este structura ex-
poziþiei „Victor-Victorios…”?

C.P.: Expoziþia „Victor-Victo-
rios…” este dedicatã operei gra-
fice a lui Victor Brauner ºi cuprin-
de 300 de exponate, de la desene,
gravuri ºi litografii originale ºi,
unele, inedite, pânã la întreaga
colecþie de cãrþi ilustrate, dintre
care unsprezece sunt tipãrite în
România (volume de Saºa Panã,
Ilarie Voronca, Stephan Roll, Mol-
dov ºi Gellu Naum). Pentru prima
datã în lume sunt expuse aici toa-
te gravurile ºi litografiile într-o sin-
gurã expoziþie. Un loc privilegiat
în expoziþie îl ocupã revista 75HP
(exemplarul care i-a aparþinut lui
Saºa Panã, cel mai bine pãstrat
exemplar existent astãzi), pe care
am avut bucuria sã o trimit la o
expoziþie itinerantã internaþionalã
unde a fost singura revistã afiºa-
tã pe un display paginã cu pagi-
nã. Avem expus ºi un text inedit
de Stephan Roll despre geneza
acestei reviste. De asemenea, ex-
poziþia de faþã cuprinde desene din
Colecþiile „Gellu Naum”, „Geo
Bogza”, „Stephan Roll” ºi toate
ilustraþiile realizate de Brauner în
publicaþiile de avangardã (ºi nu
numai!) ale vremii: de la unu,
Punct, Integral, Urmuz, Adam
pânã la Tiparniþa literarã ºi Pin-
guinul, unde a publicat caricaturi
sociale. Mai este expusã ºi cele-
bra fotografie cu Brauner ºi Vo-
ronca în faþa Grãdinii Ciºmigiu,
unde s-a desenat pentru prima cu
ochiul afectat, colajul care a pãrut
în revista unu (numãrul tematic
„Foaie verde unu”), ilustraþii ori-
ginale care au fost publicate în
revista Integral etc. O altã zonã a
expoziþiei o reprezintã documen-

tele personale, o scrisoare cãtre
Alain Jouffroy, file dintr-un car-
net al lui Brauner ºi altele. În plus,
se pot vedea peste 60 de afiºe de
la expoziþiile din lume ºi, apoi, mai
avem în vitrine diferite exponate
ce ilustreazã povestea cu adoles-
centa Violette Nozieres, revista
Néon, zona de contact al lui Brau-
ner cu suprarealismul francez,
apoi avem un portret al mamei lui
Brauner ºi unul al Voronca fãcute
de Medi Dinu (soþia lui Stephan
Roll), un portret Margit Kosch
realizat de Hedda Sterne ºi o gra-
vurã a lui Marcel Iancu intitulatã
„În vizitã la Victor”.

P.M.: Spuneþi-ne care este
povestea mandolinei  pictate de
Victor Brauner din expoziþie.

C.P.: Mandolina este un ob-
iect pictat de Victor pentru Harry
Brauner în 1922 ºi a fost expusã
public, pânã acum, o singurã datã
într-o expoziþie din Franþa în 1993,
alãturi de lucrãri ale unor mari ar-
tiºti precum Marcel Duchamp,
Constantin Brâncuºi, Man Ray.
Se observã pe instrumentul mu-
zical elemente constructiviste ºi
cubiste, iar pe lateralã apar „per-
sonaje” care se vor regãsi ulte-
rior în prima expoziþie personalã:
Salomeea cu capul Sfântului Ioan
Botezãtorul.

P.M.: Cum a fost receptatã ex-
poziþia de publicul pasionat de
avangardã?

C.P.: M-am bucurat sã vãd cã
expoziþia a avut ca vizitatori atât
oameni curioºi sã îl descopere pe
Victor Brauner, cât ºi specialiºti în
istoria artei sau cercetãtori ai avan-
gardei de renume internaþional.
Am avut vizitatori din Franþa,
Marea Britanie, Israel, SUA, Chi-
le, Canada, ºi chiar una dintre ne-
poatele lui Brauner: Olga, fiica
Veronicãi – sora mai micã a lui Vic-
tor. De aceea ne-am gândit cã e
mai bine sã lãsãm deschisã expo-
ziþia o perioadã mai lungã de timp
ºi pe parcurs sã organizãm eveni-
mente care sã o aducã în centrul
atenþiei pentru marele public: vom
face în curând o lansare a catalo-
gului expoziþiei ºi intenþionãm sã
organizãm o masã rotundã cu in-
vitaþi speciali care sã ne familiari-
zeze cu opera artisticã a lui Victor
Brauner etc. Acum am tipãrit ºi o
broºurã cu informaþii despre ex-
poziþie tocmai pentru a transmite
informaþia mai departe vizitatori-
lor ºi prietenilor lor.

P.M.: Ce evenimente avan-
gardiste pregãtiþi în viitorul
apropiat?

C.P.: Avem de gând sã facem
o expoziþie dedicatã lui Marcel
Iancu, apoi una despre revistele
de avangardã româneºti ºi strãi-
ne, pentru a înþelege ºi contextul
în care ele au apãrut, fiind un
moment în care noi eram partici-
panþi direct, cu contribuþii nota-
bile, la curentele artistice ºi lite-
rare europene ºi, ca în cazul
DADA, chiar creatori de ºcoala
artisticã de importanþã mondialã.
Încercãm, dacã nu sã educãm,
mãcar sã stârnim interesul faþã de
arta ºi literatura de avangardã
care încã nu e suficient cunos-
cutã la nivelul marelui public de
la noi din þarã.

Interviu realizat
de Petriºor Militaru

Cristinel Popa ºi Petriºor Militaru


