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Prezen e remarcabile la T rgul de Carte
„ Gaudeamusº - Craiov a
„ Caravana G audeamus“, organizatã de Radio România, a demarat, ca în fiecare an, cu
T ârgul de Carte de la Craiova, desfãºurat în
perioada 26 feb ruarie – 2 martie 2014, în
foaierul T eatrului Na ional „ Marin Sorescu“.
Aceasta a fost cea de-a X III-a edi ie a
desfãºurãrii târgului în Cetatea B ãniei ºi au
participat peste 40 de edituri, dintre cele mai
importante din arã ºi din zonã, precum ºi
importan i difuz ori de carte. Numãrul
viz itatorilor a depãº it cifra de 12.500.
Coorganizator a fost Radio O ltenia Craiova, iar
principal partener, Filiala O ltenia a Uniunii
Scriitorilor din România, care a organiz at
manifestãri de promovare a crea iei literare, a
lansat cãr i ale memb rilor sãi ºi a oferit T rofeul
G audeamus.
Dezbatere ºi lansãri de carte
Unul dintre cele mai importante evenimente
din b ogatul program de manifestãri al târgului
a fost dezb aterea „ C art ea as t ª z i – s cenarii
op t im is t e º i s cep t ic is m p os t m od ernis t “ ,

Masa rotundã „ S criitori din R adio O ltenia“
Manifestarea s-a desfãºurat sâmb ãtã, 1

sub liniat calitatea emisiunilor literare º i
culturale ale radioului. ˛n final, au citit din

martie, ºi a fost sub sumatã genericului „ R ad io
O lt enia 6 0 “ , vârstã pe care îndrãgitul post de
radio din zonã o va împlini la 6 iunie anul
acesta. Au participat scriitori care au lucrat
sau lucreazã în radio, unii dintre ei memb ri ai
Uniunii Scriitorilor din România,redactori ra-

crea iile lor Ioana D inulescu, Mircea P ospai,
L iliana H inoveanu ºi Mircea L iviu G oga.
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desfãºuratã vineri, 28 feb ruarie. Au participat
numeroº i scriitori, studen i, elevi, cadre
didactice, iub itori de literaturã. Invitat special
a fost istoricul ºi scriitorul Adrian Cioroianu,
iar moderator,G ab riel Coºoveanu,preºedintele
Filialei.
P articipan ii la dezb atere au vorb it pe larg
despre prezentul ºi viitorul cãr ii pe suport de
h ârtie, ascensiunea ºi condi iile rãspândirii
cãr ii pe suport electronic, avatarurile
editurilor pentru realizarea produc iei de carte
în condi iile actuale.
Concluz ia principalã a fost aceea cã,
indiferent de suportul pe care se aflã crea ia
literarã, importantã este lectura în sine ºi
capacitatea de selec ie, sub liniindu-se rolul
familiei, al institu iilor de învã ãmânt ºi al
mass-mediei în stimularea lecturii.
D ezb aterea a fost precedatã de lansarea
cãr ilor C ea m ai fru m oas ª p ov es t e de Adrian
Cioroianu, C ª ru a m erge m ai d ep art e de Mircea
P ospai ºi P ort ret e n t im p de Florea Firan.
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dio cu ex perien ã ºi tineri reporteri, iub itori de
literaturã ºi ai radioului. V orb itorii în cadrul
mesei rotunde, moderatã de G ab riel Coºoveanu,
au evocat opera ºi personalitatea scritorilor care
au lucrat de-a lungul timpului la postul oltenesc
de radio, au remarcat oportunitã ile pe care
munca de reporter le oferã documentãrii ºi au

Acordarea T rofeului Gaudeamus
Anul acesta, pentru prima datã, Filiala
Craiova a U.S.R. a fost nu doar unul dintre
participan i, prin lansãrile de carte ale unor
scriitori din filialã sau ini ierea unor evenimente
adiacente târgului, ci un partener resim it de
pub licul iub itor de carte ca un adevãrat
coorganizator.
Astfel, Filiala a oferit principalul premiu,
T rofeu l Gau d eam u s , o comb inã muz icalã
„ P h ilips“ , care a fost ex pusã în foaier pe tot
parcursul târgului. Acordarea premiului s-a
fãcut, conform regulamentului stab ilit de
organizatori, prin ex tragerea din urnã a unui
b uletin de vot, dintre cele introduse de vizitatori
pentru desemnarea celei mai apreciate edituri
sau celei mai râvnite cãr i a târgului.
Norocul a fost în mâna unui copil de patru
ani, ch emat pentru ex tragere dintre vizitatorii
din târg în acel moment, iar norocosul se
numeºte Florin B ãdescu, care a declarat cã este
un mare iub itor de carte ºi un vizitator frecvent
al lib rãriilor.
P remiul a fost înmânat de G ab riel
Coºoveanu, preºedintele Filialei.

Mihai Zamfir

versuri

U n secol – al douãzecelea
D

in toamna trecutã numele lui P aul Cor
nea e pe b uzele tuturor. ˛mplinirea celor
90 de ani a coincis cu apari ia memoriilor sale sub
forma unei autob iografii în dialog (cu D aniel
Cristea-E nach e), intitulatã C e a fos t . C u m a fos t
(P olirom). Comentariile preponderent laudative
n-au lipsit,dimpotrivã. P entru semnatarul acestor
rânduri, a vorb i despre profesorul sãu P aul Cornea înseamnã un ex erci iu dificil: ar treb ui sã mã
detaºez de o via ã întreagã plinã de amintiri
comune, întinse pe mai mult de o jumãtate de
veac,sã încerc sã privesc spectacolul vie ii acestui
om cu och ii unui strãin,ai„ob servatorului ob iectiv“
(presupunând cã aºa ceva ex istã!).
Autob iografia recent apãrutã ne pune în fa a
unui traseu intelectual dintre cele mai neob iºnuite,
veritab ilã cursã cu ob stacole istorice. D acã forma ia
ºcolarã a viitorului savant a b eneficiat încã de
fericita urmã a interb elicului (liceu înainte ºi în
timpul rãzb oiului, studii universitare terminate
înainte de reforma învã ãmâtului din 1948 ),
dezvoltarea ºi împlinirea voca iei de istoric ºi de
teoretician al literaturii s-a petrecut în condi ii
vitrege,sub regimul teroarei ideologice,într-o arã
uitatã de D umnezeu ºi de oameni,înch isã ermetic,
fãrã contacte culturale cu restul lumii. P e scurt,
într-un fel de înch isoare supradimensionatã.
˛n aceste împrejurãri,un intelectual strãlucit,
h otãrât sã se afirme în pofida circumstan elor
defavorab ile,reuºeºte totuºi sã rãzb atã la luminã.
S-a ocupat la început de istorie literarã, cu
predilec ie de secolul al X IX -lea (cu cât erai atunci
mai afundat în trecut, cu atât î i fãceai meseria
mai lib er): o istorie literarã decomplex atã,
spiritualã, pãtrunsã de modernitate ºi cu apetit
pentru documentul pitoresc. A trecut dupã aceea
la istoria mentalitã ilor,comb inând datele literare
cu cele sociale,filozofice ºi economice:drept rezultat
– clasica monografie O riginile rom ant is m u lu i
rom nes c, apãrutã în 1972, destinatã însã unui
viitor fãrã vârstã.
P e mãsurã ce presiunea ideologicã devenea la
noi mai suportab ilã, P aul Cornea a ab ordat
domenii ca ºi interzise pânã atunci: estetica
receptãrii, rolul cititorului în formarea codului
literar, h ermenetutica rela iei autor-pub lic etc. –
domenii cu totul noi în cercetarea româneascã:
aºa cã majoritatea celor interesa i au putut lua
contact cu ele prin cãr ile semnate de P aul Cornea
(R egu la jocu lu i ºi, mai ales, Int rod u cere n t eoria
lect u rii,apãrutã în preziua cãderii comunismului,
în 198 8 ).
D upã Revolu ie, când interdic iile au încetat
b rusc, intelectualii din ara noastrã, sufoca i, au
ieºit la aer lib er: o b unã parte din ei s-au trezit
cuprinºi de ame ealã. P aul Cornea însã a putut,în
fine, sã se ocupe liniºtit de ceea ce pânã atunci se
ocupase doar sub reptice ºi sã compunã masivul
sãu tratat de h ermeneuticã, ini iat atunci când
termenul însuºi de„h ermeneuticã“ pãrea suspect.
Int erp ret are º i ra ionalit at e (P olirom, 2006 ) este,
pânã astrãzi, singura lucrare de acest fel apãrutã
în ara noastrã. D acã luãm în calcul op iunile,
apetitul de cercetare ºi preocupãrile specifice
tinerilor intelectuali români de azi, ex istã toate
ºansele ca ºi în anul 2030 sau 2040, de ex emplu,
Int erp ret are º i ra ionalit at e sã fi rãmas singurul
tratat românesc de h ermenauticã perfect articulat:
b ine mãcar cã avem unul!

Cea mai recentã carte a lui P aul Cornea,
intitulatã C e a fos t . C u m a fos t , a b ãtut toate
recordurile de audien ã, fiind ºi pe punctul de a
lua premiul „ Cartea anului“ oferit de revista
R om nia lit erarª . E de ajuns sã aparã un volum
de memorii pentru ca,în func ie de personalitatea
autorului,pub licul cititor sã devinã b rusc interesat:
anecdotica atrage infinit mai mult decât dezb aterea
de idei – la noi ºi aiurea.
Autob iografia lui P aul Cornea nu e însã una
comunã: ea se înscrie în seria unor memorii deja
„ clasice“ apãrute în secolul X X ºi cuprinde
mãrturii inestimab ile prin interesul lor ºi prin
strugen a demonstra iei. Firul conducãtor al
b iografiei autorului este,pe lângã cel cultural,unul
politic: eroul ne aratã cum a trecut de la
comunismul înflãcãrat al adolescen ei la
comunismul orb al tinere ii ºi la comunismul
sufocant al perioadei G h eorgh iu-D ej, pentru a
ajunge în fine – surprizã! – la repudierea decisã a
comunismului la ultimii ani de ceauºism ºi la un
anticomunism conºtient. Cum s-a întâmplat una
ca asta? Simplu! Autorul cãr ii a trãit participativ
via a poporului sãu din ultimele decenii, trãgând
concluziile logice din desfãºurarea concretã a
istoriei.
Ieºirea de sub vraja comunismului,
recunoaºterea desch isã a gravelor erori comise la
tinere e, corijarea lor treptatã (atât cât s-a putut)
– iatã o realizare ex isten ialã de care foarte pu ini
ar fi fost în stare. ˛n E uropa ºi în lume, mãrturii
scrise ale celor care au rupt-o cu comunismul,
lãsând apoi povestea scrisã a acestei apostazii, sau strâns pânã astãzi destule. E le au marcat
conºtiin a secolului care tocmai s-a înch eiat,
formând una dintre cele mai neaºteptate pagini
de culturã contemporanã.
˛ncã din anii ´30, confesiunea spãºitã a lui
AndrØ G ide din volumul ˛ nt oarcere d in U R S S aratã
nu doar ruperea legãturilor prozatorului francez
cu comunismul, ci mai ales ridicã vãlul propagandistic de pe realitatea cumplitã a „primei ãri
a socialismului“. Aveau sã urmeze,în regim mult
mai sever ºi mai dramatic, depozi ia lui Arth ur
K oestler din romanul ˛ nt u neric la am iaz ª , ca ºi
din alte cãr i ale lui. E poca de dupã ultimul rãzb oi
a înregistrat desprinderi de comunism în regim
filozofic,precum cea a lui Czeslaw Milosz,G nd irea
cap t iv ª , sau cea ex ecutatã de E dgar Morin prin
Au t ob iografia sa. Fic iunile lui Ignazio Silone sau
G eorge O rw ell mergeau în acelaºi sens.
Cartea lui P aul Cornea se aºazã astfel într-o
ascenden ã ilustrã. L a noi, ea este deocamdatã
singura pe aceastã temã. D acã sãpãm adânc în
trecut, întâlnim doar un singur document similar, S p ov ed ania u nu i nv ins de P anait Istrati. ˛n
timp ce paginile lui Istrati rãmân pagini ale unui
prozator impulsiv ºi dezordonat,care nu-ºi poate
ierta faptul cã s-a lãsat un timp înºelat de o
propagandã mincinoasã, P aul Cornea îºi
conceptualizeazã autob iografia, formulând
concluzii generale; profesorul procedeazã ca un
filozof ºi ca un istoric. D e la un punct înainte,
propria sa ex perien ã dezamãgitoare trece în plan
secund, lãsând locul reflec iilor amare asupra
proiectului politic comunist.
˛n atmosfera de dupã 198 9, diferi i
responsab ili comuniºti de prin rang, cãzu i din
func ii înalte ocupate ani la rând, au pub licat

de Gabriel Chifu

S unt momente
Sunt momente
când se smulg luminile din stea,
ºi mirosurile tari din floare,
când pleacã apa din izvoare,
ºi muzica în orgã refuzã sã mai stea,
când înºiºi zeii mici,
de pe aici,
ai gâzelor ºi-ai pietrelor ºi-ai cine ºtie cui
h ipnotiza i pornesc din casa lor cea vech e
ºi se tot duc, ºi se tot duc - dar nu h ai-h ui,
ci fix , magnetic, în acelaºi loc atunci
se-ndreaptã.
Iarã mul imile acestea nesfârºite de pelerini fãrã
perech e,
zb urând ori doar pe b rânci,
pe calea ocolitã ori pe calea dreaptã,
se-apropie º i intrã-n inima mea, în ch iliile
adânci.
Sunt momente.
Iar inima mãruntã se dovedeºte încãpãtoare.
T oate îºi aflã în ea adãpost
ºi rost,
aºezãmânt h ãrãzit,
patrie pe mãsurã, nu oarecare.
˛n inima mea.
Aidoma unui cor de rugãciuni ce tresaltã
în b iserica înaltã.
Aidoma unui stol de pãsãri nemaiîntâlnit,
rotindu-se pe cerul lãuntric, infinit.
˛n inima mea:
care, cu aceste avu ii în ea,
se face uºoarã, nu cum s-ar crede, grea.
Sunt momente.
memorii precis orientate, în nãzuin a de a oferi
pub licului propria lor variantã a unei istorii
trãite. D in pãcate, gãsim foarte rar ceva
recuperab il în aceste confesiuni tardive ºi ex trem
de incomplete: scrise uneori cu vioiciune,
deoarece printre poten a ii regimului ceauºist sau aflat ºi intelectuali sub iri, amintirile acestui
gen de personaje au fost din pãcate concepute
doar ca un soi de justificãri, tentative de a se
delimita – în ceasul al treispezecelea – de cred oul pe care l-au slujit pânã în ultima clipã.
Asemenea cãr i nu pot sta alãturi de cea a lui
P aul Cornea.
Mãrturiile privitoare la dinamica adâncã a
secolului X X sunt la noi pu ine. ˛mpiedicate de
cenz urã nu doar sã aparã, ci ch iar sã fie
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concepute, confesiunile intelectualilor români
privind perioada de dinaintea lui 1990 se mai
aflã doar în jurnalele intime ale unor scriitori,
pub licate însã de ob icei postum.
Scurtul ºi frãmântatul secol X X , început
dupã P rimul Rãzb oi Mondial ºi terminat în anul
198 9, o datã cu prãb uºirea comunismului, pare
sã fi fost cel mai criminal din istoria umanitã ii,
nu doar din cauza conflictelor armate între state,
cât mai ales din cauza represiunilor în masã cu
caracter politic. P entru un asemenea secol al
ororii, nici o mãrturie autenticã nu e în plus, mai
ales dacã e redactatã de oameni deoseb i i.
Autob iografia lui P aul Cornea se transformã,
involuntar, într-o pecete pusã pe imaginea
secolului X X . E ste cea mai înaltã calitate a ei.
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rãzle e

sub iecte
de Gabriel Dimisianu

de Gheorghe Grigurcu

P agini de jurnal (45)

D in jurnal (2003-2004)
2 2 d ecem b rie
Acum paisprezece ani, la ora la care scriu
acum (10,30), pornisem vitejeºte cu Alex spre
Uniune, unde urma sã ne întâlnim cu P aler, cu
V aleriu Cristea, cu E ugen Simion, dupã cum ne
în eleseserãm, sã urmãrim de acolo desfãºurarea
evenimentelor. P oate vor veni la sediul din Calea
V ictoriei ºi al i confra i. D espre ce se va întâmpla
nu ºtiam nimic. Simion n-a putut sã ajungã decât
pânã la Universitate, împiedicat de mul imea
strânsã acolo sã treacã mai departe. Nu mai
povestesc ce s-a întâmplat, lucruri care azi
intereseazã pe tot mai pu ini. O ricum, pe cei din
genera ia nouã ch iar deloc. Nici nu ºtiu ce s-a
întâmplat ºi nici nu in sã afle, dupã cum am
vãzut cã rãspundeau la televizor tineri întreb a i
despre ce a fost atunci. Nu ºtiau. O dezinteresare
care nu ºtiu pânã unde se întinde. E în firea
acestei na ii? Asearã au fost la noi sã ne colinde
un nepot al G . cu iub ita lui, ea de 21 de ani. Avea
la Revolu ie 7 ani ºi nu prea ºtie ce s-a întâmplat
atunci. E ste ex plicab ilã dez interesarea de
evenimente netrãite de ea propriu zis, de ceva
întâmplat în urmã cu mult timp? Mã întreb dacã
eu, la 21 de ani, eram la fel de indiferent fa ã de

medicale, b rusc în och iul stâng mi-a apãrut o
scamã, ca un fir de funingine, am crezut cã mia intrat în och i ceva, dar nu era. G . îmi spune
cã, prob ab il, mi s-a spart un mic vas de sânge
care se va resorb i. O ricum, ar fi cazul sã merg la
doctor (iar la doctor!) sã vãd dacã nu e un
simptom al începutului de cataractã care mi sa diagnosticat în urmã cu câteva luni. P oate e
cazul de opera ie, ar fi una foarte simplã, mã
încurajazã G .,doar ºtiu cã ºi ea ºi-a fãcut. T otuºi,
acum, dupã noaptea dormitã, parcã nu mai
apare „ scama“, s-o fi resorb it vasul spart. D ã
D oamne!
1 ianu arie
„ Noaptea dintre ani“ (sintagma folositã
pânã la ex asperare de crainicii televiziunilor),
deci noaptea dintre ani am petrecut-o pânã la
ora 2, vrând-nevrând, în fa a televizorului,
oripila i de escaladarea trivialitã ii. Care de care
se întrec în aluzii scab roase, sex uale, servite unui
pub lic despre care nu po i spune altceva decât
cã este unul de oligofreni, din moment ce-i plac
toate astea. B ietul Iosif Sava, cred cã se rãsuceºte
în mormânt.
Nu voi ieºi azi din casã, aºtept nerãb dãtor
ziua de luni, când mã voi duce la redac ie. Am
ob osit de atâta relax are (vorb a vine!)
Sã fie 2004 un an mai b un, pentru mine,
decât 2003? Nu prea vãd cum.
3 0 ianu arie
T otal dez interes pentru Jurnal. Nu mã
îndeamnã nimic sã scriu aici ceva, niciun
impuls. Nici de 25, de ziua „ mea“,care a fost de
altfel total anodinã. T otuºi, un „ eveniment“ :
succes neaºteptat la Ateneu, unde am vorb it
(de fapt, am citit un tex t) despre G ab riela
Melinescu, la premierea ei de cãtre Institutul
lui B uzura. Mã uit mai b ine ºi vãd cã în pub lic
erau, culmea, doi foºti ºefi ai statului: Regele
Mih ai ºi Ion Iliescu.

realitã ile din copilãrie,rãzb oiul,venirea ruºilor,
alungarea Regelui. Nu eram deloc dezinteresat,
dupã cât îmi amintesc, b a din contrã, trãiam
intens,în memorie,acel trecut care ºi azi,de altfel,
mã urmãreºte cu nediminuatã putere. D ar eram
altfel educa i, eu ºi cei din genera ia mea,
participam, ca sã zic aºa, la istorie, participam
cu toatã fiin a. Cei de azi nu o fac pentru cã pare
sã nu le fie nici în fire, nici în instruc ie. ãi, totuºi,
cum de s-au comportat în felul ºtiut tinerii din
’8 9, în cele câteva zile de gra ie? Mi-e greu sã
gãsesc ex plica ia acelei reac ii, acelei ex plozii.
2 5 d ecem b rie
Crãciun. Ieri a fost viscol, azi e liniºte, dar
cred cã e ger. V om vedea peste o orã ºi jumãtate,
când ieºim pentru a merge în vizitã, invita i la
dejun de Silvia Cinca,editoarea ultimei mele cãr i.
Ieri m-am îngrijorat din nou din motive
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8 feb ru arie
Ieri am vãzut emisiunea televizatã despre
cartea mea. E ram foarte îndoit de cum ieºise,
mi se pãruse cã am fost crispat. A fost, totuºi,
destul de b ine, n-am fost ch iar crispat, dar
puteam fi mai fluent ºi sã fi spus ºi alte lucruri
decât am spus. Imaginile înso itoare m-au
impresionat,mai ales când a apãrut Sorin T itel,
filmat la o convorb ire din 1971.
1 8 feb ru arie
Succes neaºteptat cu Am int irile. E misiune
la radio, cronica lui Mircea Iorgulescu, cronica
sãrb ãtoreascã a lui D aniel Cristea-E nach e. M-a
miºcat vech iul meu prieten V aleriu Avramescu:
a scris o recenzie în revista de Filatelie pe care o
editeazã. Aud cã ºi D an Cristea a scris pentru
R am u ri, B arb u Cioculescu pentru L it ere, Al.
Sãndulescu pentru Ju rnalu l lit erar. Sã notez cã
ºi Cosaºu a scris în Dilem a v ech e, lui plãcândui cã fac politica „ memoriei calme“. O ricum,b ine
spus.
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„ L auda, ca º i aurul º i diamantele, îº i
datoreazã valoarea numai raritã ii ei” (Samuel
Joh nson).
*
Cînd nu te priveºti multã vreme într-însa,
oglinda îmb ãtrîneºte ºi rãmîne aºa, aidoma
unei fiin e neluate în seamã, aidoma ie, celui
tot mai îmb ãtrînit, tot mai singur.
*
T imiditatea are o naturã similarã cu cea a
comicului, ilustrînd aceeaºi incompatib ilitate
între aparen ã ºi esen ã, între via ã ºi mecanism
etc. D ar spre deoseb ire de faptul comic care
poate avea fie un caracter voluntar (implicînd
satisfac ia de sine), fie, vai, unul involuntar, ea
se situeazã invariab il dureros pe segmentul
conºtiin ei celui ce-o încearcã. E o comedie fãrã
iz b ãvire, aidoma unui vis urît pe care-l
conºtientizezi astfel ºi din care totuºi nu te
po i trezi.
*
„ D e curînd, am fost invitat, în calitate de
nominaliz at, la decernarea premiilor unei
importante pub lica ii culturale.Anterior,vreme
de o sãptãmînã, dãdusem curs mai multor
invita ii la manifestãri pub lice, numai cã pe
mine acestea nu mã încarcã, ci mã sleiesc. Aºa
m-am trezit atît de stors de puteri, încît a treb uit
sã-mi declin participarea. Uneori,ieºirea în lume
mã dezumanizeazã pur ºi simplu. T reb uie sã
par într-un fel, sã mã port într-un fel, iar gîndul
la « treb uie» mã paralizeazã. B olesc psih ic cu
cîteva zile înainte, mã încol esc depresiile,
atacurile de panicã se înte esc, iar în cele din
urmã trupul devine ºi el b olnav ºi se comportã
în consecin ã. D in acest punct de vedere, dincolo
de recunoºtin a pentru faptul de a-l fi primit,
fiecare premiu din via a mea a fost o traumã.
Iar tãcerea nu este doar în poezie cea mai
audib ilã dintre vocile mele, ci ºi în via ã” (Ioan
E s. P op).
*
„ E locin a este darul unui om de a-i face pe
ceilal i dupã ch ipul lui, pãstrînd iluzia reciprocã
a lib ertã ii” (Amiel).
*
„ Mã revoltã sã depind de al ii, ºi cãutarea
succesului înseamnã sã depinzi, cãci treb uie sã
acordãm pub licului puterea de-a ne mîh ni sau
de-a ne face plãcere” (Amiel).
*
P oate principala virtute a b ãtrîne ii o
reprez intã sim ul tranz itoriului cu care te
înzestreazã. ˛mb ãtrînind, nu mai stai pe loc, ci
ai senza ia cã te afli într-un tren care merge cu
o vitezã crescîndã. Consolarea relativã este cã
ºi tu te miºti odatã cu toate priveliºtile lumii pe
care le po i urmãri prin geamul trenului, cã
prin aceastã dinamicã fatalã te incluzi în ele,
cape i girul lor resignat-prestigios.
*
Candoare: descongestionîndu-te de

cuvinte, ca ºi cum te-ai descongestiona de suflet.
*
˛n zilele în care nu po i scrie, te sim i ca un
impostor. ˛ i dai seama cu stupoare cã
identitatea ta depinde de faptã, e un simplu
reflex al faptei. Avînd mob ilitatea deconcertantã
a acesteia.
*
O micã modã recentã: diverºi poe i (mul i)
scriu despre sau în locuri strãine, cu rezonan ã
selectã, pe care in sã le men ioneze în stih urile
lor sau, ca o pre ioasã preciz are, la finele
acestora. Ne distreazã – cum altminteri? – acest
snob ism gînguritor de toponimice ex otice, dar
în curînd cred cã ne va plictisi.
*
„ D e Sfîntul Anton din P adova, atît de
îndrãgit de catolici, multora le place a grãi cu
mare condescenden ã, de nu ºi cu ironie, Sfîntul
care- i gãseºte ch eile pierdute ºi cã elul rãtãcit!
Cîtã orb ire ºi rãutate în acest fel de a judeca!
T eologii catolici precizeazã cã Sf. Anton nu vine
în ajutorul celor care au pierdut ob iecte, ci în al
acelora care ºi-au pierdut credin a, virtutea,
nãdejdea… Nu zic b a, însã nu mã sfiesc sã-l
admir pe Sf. Anton din P adova ºi ca ocrotitor
al oamenilor umili, necãji i ºi ca sprijin întru
gãsirea unor lucruri care în anumite
împrejurãri ºi pentru anumi i oameni (b ãtrîni,
b olnavi, însingura i, prigoni i) pot lua o
importan ã covîrºitoare. P ierderea ch eilor casei,
ce ch in ºi ce necaz pentru un b ãtrîn sãrac,
pentru un neputincios, un neajutorat…
P ierderea cîinelui iub it pentru omul lipsit de
orice prieten, ce nefericire! E x istã dureri nemãre e, ne-tragice, ex istã nãpaste caragh ioase,
necazuri sîcîitoare ºi b oli care nu ucid, însã
otrãvesc via a pãtimitorului: oare nu ºi acestea
se cade a fi luate în seamã? ˛n nesfîrºita-i
b unãtate, Sf. Anton nu se ruºineazã a le veni
neîntîrziat în ajutor. E un act de curaj, cãci
implicã sfidarea neroziei ºi nepãsãrii fa ã de
suferin e foarte reale, deºi lipsite de falã. B unul,
modestul, grijuliul Sfînt Anton!” (N. Steinh ardt).
*
Cunosc un eseist care se strãduieºte a
justifica un concept de d-sa introdus cu falã ºi
anume cel de metatranspostmodernism. (s ic!)
*
Cît de repulsivã este corup ia pe care o introduce puterea, mi s-a confirmat ºi dintr-o
întîmplare pe care mi-a povestit-o A. B . Aflîndu-se într-o societate, poeta a întîlnit un inginer
care i-a produs o impresie foarte agreab ilã:
inteligen ã ºi b un sim , spirit, sagacitate, vorb ire
fluentã. Ce mai, un om grozav! I-ar fi fãcut
plãcere sã-l mai revadã. D ar a auzit, dupã cîtva
timp, cã insul de ine o înaltã func ie de
conducere. D rept care i s-a ºters toatã simpatia.
A în eles cã figura lui îmb ietoare e, dupã toate
prob ab ilitã ile, o simplã fa adã a unor porniri
care i-au îngãduit dob îndirea acelei func ii…

rememorãri
ºi revela ii

negru

de Adrian Popescu

Secolul al X III-lea
în h aine moderne
C

adru universitar la Facultatea de L itere
din Cluj, D -na L ivia T itieni ne oferã la
editura Dacia, în colec ia H om o religios u s ,
traducerea unei cãr i importante în constituirea
mentalului european, L egend a d e au r de Jacq ues
de V oragine,sau Jacopo de V arazze,1230-1298 ,
arh iepiscop de G enova, a cãrei istorie, printre
altele, o scrie... Foarte cititã în perioada
medievalã ºi renascentistã, dar ºi mai târziu,
pânã în vremea noastrã, a fost cartea aceasta
despre sfin ii B isericii creºtine, de la Sf. Andei
la Sf. T oma,de la Sf. Nicolae la Sf. L ucia,ºi despre
faptele lor legendare, care au intrat de mult în
tezaurul cultural al umanitã ii, dincolo de orice
afiliere confesionalã.
D esigur, intelectualitatea occidentalã ºi-a
asumat-o ca pe una dintre scrierile formatoare
ale unei conºtiin e religioase, mai precis ale unei
viziuni organice asupra lumii, unde sacrul are
un rol preponderent. Nici modernitatea nu a
ignorat-o, ch iar dacã a interpretat diferit, mai
prudent, partea de miracol sau fab ulos,
insistând asupra ex emplaritã ii etice a
protagoniºtilor, asupra demnitã ii lor eroice,
sau a lirismului candid din aceste povestiri
religioase sau legende pioase despre ac iunea
P roniei în istorie. Mul i intelectuali din vest ºiau h rãnit fantezia, fie ei copii, adolescen i ori
maturi, cu memorab ilele personaje din L egend a
d e au r.
V eritab ilele modele de curaj, spirit de
sacrificiu, de generozitate ºi de tãrie sufleteascã
din aceastã scriere perenã au forjat caractere,
au servit de îndemn lumii civilizate, edificate
pe cultura creºtinã, pe opera poeticã a lui D ante
sau pe C onfes iu ni-le Sf. Augustin, pe filosofia
unui T oma de Aq uino... G estul cultural al
distinsei profesoare clujene treb uie perceput ºi
apreciat ca atare ºi din aceastã perspectivã
metafizicã, de proaspãtã descoperire a unui
grund al lumii care se depãºeºte, prin credin ã,
pe ea însãº i. Supratemporalul are aici º i
calitatea de suport moral, de sub tilã pedagogie,
contrapunându-se implicit relativismului etic
contemporan. Nucleul t are al unor caractere
ferme, creºtine, ne serveºte de ex emplu, vedem
cum oameni ca noi se sfin esc prin puterea lor
de sacrificiu, de consecven ã în alegerea lor, de
acceptare a miracolului în cotidian. Mereu,
dãruirea lor devine una rodnicã, oferita Cerului,
aºa cum martiriul lor de b unã-voie aduce
convertirea unor sceptici, lucreazã întotdeauna
în folosul aproapelui, mai precis al comunitã ii,
el nefiind un act de magie, sau de mândrie, este
înfãptuit cu un scop generos, suprapersonal.
P rob lema de prim plan a acestei ex acte ºi
nuan ate traduceri fãcute de L ivia T itieni a fost,
fãrã îndoialã, cea a folosirii unui limb aj adecvat
atât zilelor noastre, cât ºi con inutului acestei
cãr i de miracole descrise de un autor religios
trãitor acum ºapte secole. Nici ex cesiv de
arh aizant, nici prea moderniz ant, limb ajul
prezentului volum are marea însuºire de a fi

accesib il, fluid, ch iar, fãrã a trãda imaginarul
medieval, culoarea vremii, unde frumuse ea
sufleteascã era îngemãnatã, ca în vitraliile
catedralelor, fervorilor credin ei totale.
Remarcãm apoi cã adaptarea unor formule
ecleziastice occidentale în limb a românã se face
prin gãsirea unor ech ivalen e b isericeºti din ritul
oriental, ceea ce ne face ºi mai apropiat tex tul.
D e altfel, traducãtoarea este deplin conºtientã
de aceste dificultã i, depãºite cu b rio, dupã
opinia mea, ea men ionând cu ex actitate
solu iile gãsite. Un nucleu teoretic va fi sch i at,
convingãtor, în introducere: „ A-l traduce pe
V oragine înseamnã sã întreprinzi o cãlãtorie
ineditã în istorie, atragându-l pe cititor în
aceastã aventurã, dar totodatã înseamnã sã-l
aduci pe V oragine în lumea de azi. P entru cã
orice am spune, traducerea se adreseazã unui
cititor de la sfârºitul secolului al X X -lea (X X Ilea, acum) ale cãrui reprezentãri sunt altele fa ã

de cele ale omului medieval“. ãi, mai departe:
„L ucrurile devin mai complicate când e vorb a
de cititorul român, din pricina condi iilor vitrege
în care a evoluat literatura religioasã la noi.
Iz olatã mai b ine de o jumãtate de veac de
ritmurile culturii europene, limb a liturgicã ºi a
tex telor religioase nu s-a primenit, aºa cum era
firesc într-o epocã de mari prefaceri pe toate
planurile“. ˛n fine, op iunea pentru neologisme
este nota specificã a acestei transpuneri atente
ºi în deplinã cunoaºtere a locului cultural ºi
cultual ocupat de acest celeb ru tex t medieval.
„ T ocmai în jurul neologismelor credem cã se
creeaz ã organicitatea versiunii noastre
româneºti“,afirmã,pe b unã dreptate,L ivia T itieni.

de Nicolae Prelipceanu

Restaura ia în cap
M

i-am amintit, zilele trecute, de anii
când treb uia sã ai grijã ce spui ºi în
fa a cui spui. D e anii guverna i de fricã. O ricât
am fi vorb it noi de lib er, tot ex ista undeva,
înãuntrul nostru, venitã de-afarã, o micã
cenzurã, tot mai mare cu vremea, care ne
împiedica sã spunem totul tuturor. ˛mi aduc
aminte de un coleg de Uniune a Scriitorilor,
aplecat periculos spre masa noastrã de la
restaurantul aceleiaºi Uniuni, ca sã nu scape
nimic din ce vorb eam noi. ãi ce vorb eam, cã
socialismul, sau, mã rog, comunismul nu are
cum sã fie o societate reuºitã din moment ce
administratorii ei sunt cei care nu fuseserã
în stare sã-º i administrez e nici propriile
gospodãrii, iar acum (atunci) administrau
state întregi. Cetã eanul respectiv ne era
cunoscut mai pu in ca scriitor de opere, cât
de informa ii la Securitate. Cineva dintre cei
cu care stãteam la masã l-a prevenit: vez i sã
nu ne caz i în pah ar ºi el
s-a retras, deloc ruºinat,
prob ab il înciudat.
D ar asta a fost de mult,
au trecut z eci de ani de
atunci. A trecut ch iar º i
deceniul nouã, ºi ch iar ºi
deceniul unu, º i iatã cã
mi-a fost dat sã aud din
gura unui coleg de Uniune
reproº ul adresat redactorilor unei reviste care ar
fi… d e d reap t a, culmea,
când încã mai persista
coali ia stânga-dreapta,
proaspãt desfãcutã. ãi ce
era d e d reap t a în
manifestãrile revistei al
cãrei titlu nu vi-l spun? P ãi
faptul cã recenz a uneori
anumite reviste, despre
care nici nu ºtiam cã sunt
d e d reap t a. Nu conteazã cã
le recenz a º i pe altele,
vizib il d e s t nga, se vedeau
numai cele d e d reap t a.
T ipul de gândire care
poate produce asemenea
reproº uri îmi era cunoscut, parcã-l auzeam pe
cutare securist sau colab o al securistului, de
acum vreo patruz eci de ani. Sã mã confrunt
din nou cu acest tip de gândire, în 2014, mi
s-a pãrut ab solut uluitor.
Credeam – naiv, ºtiu acum – cã trãim
într-o lume democraticã, unde op iunile sunt
lib ere º i unde nu mai încape argumentul
„ venim noi la putere ºi o sã vede i voi” , tipic
pentru alte vremi ºi alte mentalitã i. D ar vãd
cã ne întoarcem mereu spre o lume º i o
mentalitate pe care speram cã am depãºit-o.
ãi parcã îmi sunau în urech i iarºi ºi iarºi
vech ile prefab ricate ale erei totalitar
comuniste ºi ale învã ãmântului politic de
altãdatã, reînviat ca o fantomã scârb oasã.
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Nu am uitat încã vremea când lupta de
clasã era la mare stimã, toatã z iua aflam cã
„ duº manul de clasã nu doarme” º i alte
asemenea inep ii manipulatorii. L e regãsesc,
dacã le- aº fi uitat, în cãr ile despre
comunismul devastator al unei mari pãr i a
lumii. D ar, surpriz ã, le regãsesc sub forma
urii totale º i fãrã întoarcere a partidului
considerat d e s t nga pentru partidele sau
ch iar numai persoanele d e d reap t a. Aºa se
întâmplã dacã se aplicã modele evoluate
asupra unor societã i care n-au reuºit sã se
smulgã din terib ila manipulare comunistã.
Sau: asta e democra ia originalã despre care
vorb ea cineva în primul an al lib ertã ii
noastre. Culmea este cã po i auz i asemenea
afirma ii sau amenin ãri voalate din partea
unor oameni care, în mod normal, n-ar fi
apucat sã fie converti i la mentalitatea
comunistã, fie pentru cã erau prea tineri ca
sã treacã prin malax orul învã ãmântului
politic, fie pentru cã aveau antidotul acasã,
în familie. ãi, tot culmea este cã, uneori, nici
nu sunt oameni cu o instruc ie precarã care
nu le permite sã judece singuri, cu capul lor,
asemenea celui invocat de Argh ez i cândva,
„ cel ce gândeº te singur º i scormone lumina… ” .
E de în eles lupta de clasã, ch iar ºi în
formele ei cele mai acute, prin diferen a dintre
indiviz i, care pot fi grupa i, fie ºi numai în
min ile oamenilor, în clase. Resentimentul
este specific tuturor celor care nu reuºesc
aºa cum viseaz ã sau îºi propun. Astãz i ºtim
cã resentimentul a fost motorul revolu iilor,
orice alte analiz e li s-ar aplica. Sau: motorul
principal. E fectul e cunoscut: ridicã-te tu, sã
mã aºez eu. O r, resentimentul nu dispare, nare cum sã disparã nici în cele mai
democratice societã i, pentru cã pretutindeni
ºi întodeauna vor ex ista oameni care sã se
descurce mai b ine în via ã ºi al ii, perdan i.
Iar lumile democratice încearcã sã aplanez e
conflictul cauzat de resentiment prin voalarea
lui, cumva, înlocuind lupta de clasã cu
dreptul de a crea partide, cu programe
diferite, dar preluând º i sarcina
nemul umirilor, a nemul umi ilor. Sã în elegi,
cum se întâmplã la noi prea adesea, partidele
drept clase ºi sã începi lupta între d reap t a ºi
s t nga nu este decât semnul unei întârz ieri
a mentalitã ii, al unei lipse a propriei gândiri.
Sau, dimpotrivã, al unui oportunism dus la
ex trem, la urma urmei ex plicab il într-o lume
unde politica nu este decât un mecanism de
cãpãtuire personalã a celor care au ales sã o
practice. ãi, în fond, asta este adevãrata
restaura ie, nu-i nevoie sã-i mai vez i repuºi
în drepturi pe vech ii nomenclaturiºti, ajunge
sã le vez i mentalitatea preluatã dez involt de
persoane din genera iile mai noi, ce e rãu nu
piere, b a renaº te mai ceva decât P asãrea
P h oenix din propria- i cenuº ã. Asta e
restaura ia în cap.
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Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

O bucurie a contempla iei

G ab riel Nãstase, P ov es t e cu E m anu el,
B ucureºti, E ditura SemnE , 2012

A

doua carte a lui G ab riel Nãstase pare a o
seconda pe prima, nu neapãrat ca
scriiturã,ci ca viziune. P ov es t e cu E m anu el nu se
îndepãrteazã, nici ea, de fragmentarismul ºi de
teh nica intertex tului cu predilec ie practicate de
optzeciºti. D acã proza de deb ut, ª os eau a d e
cent u rª ,era un ex erci iu mai vech i,ini iat ch iar în
vremea ofensivei tex tualiste de la începutul
deceniului al nouãlea al veacului X X ,dacã ea pãrea,
ºi cred cã ºi era, sedusã de teh nicile propuse de
(pe atunci) tinerii Nedelciu, Crãciun, Iova, Costi
Stan,nici P ov es t e cu E m anu el nu este prea departe.
Seduc ia sus inutã de solidaritate congenerã a
continuat, mai ales cã se poate spune cã aceasta
din urmã carte este o prelungire a primeia din
perspectiva poieticã ºi poeticã. Aºadar,ca proces
de elab orare, P ov es t e cu E m anu el poate fi
suspectatã cã s-a cãlit în sub conºtient la
temperaturi ridicate în urmã cu vreo treizeci de
ani, dar ca produs estetic se aºazã, prin structurã
ºi stil, într-o categorie pu in diferitã. Stilul ar ine
de o anumitã viziune estetizantã asupra lumii, o
lume relativ înch isã, interiorizatã, care se oferã
întru contempla ie,tih nã,nonac iune. O lume care
împrumutã ceva din parfumul C railor d e C u rt eaV ech e.Ch iar autorul îºi devoaleazã sub til inten iile,
de la b un început.
Tex tul ridicã,vizib il,ºi prob leme ex isten iale
cu inflex iuni ontologice. Condi ia de a ex ista

îngãduie ºi ipostaza de a contempla. P ov es t e cu
E m anu el este o fic iune lib erã, capricioasã, care
curge aleatoriu, o acumulare de amintiri, de
percep ii ºi de senza ii receptate de o sensib ilitate
crispatã în incertitudinea propriei ex isten e, o
sensib ilitate ce vrea sã se desch idã spre cunoaºtere
prin aducerea în realitate din virtual, astfel cã
demersul este sinonim cu o facere a lumii. Faptic
este în cauzã efortul de trezire,de revenire la via a
conºtientã a unui ins aflat sub anestezie, este o
revenire în lume din întunericul inconºtientului,
o smulgere din b eznã. E ste aproape ca o smulgere
din greul fiin ei, dintr-o torpoare indusã însã:
„˛ i încerci din nou,pe rând,sim urile.
˛nainte de toate – întuneric. ˛ncerci sã traduci
o anumitã greutate a pleoapelor, un efort spre
deslipire, spre zb atere, ch iar ºi b ãnuit dureroasã.
Un efort spre luminã. D ar degeab a. Aceeaºi
singurã,copleºitoare nemiºcare. ãi negru de granit.
Apoi, dintr-o datã, în acelaºi timp edificator
ºi rãvãºitor, fa ã cu orice tentativã de neîn eles,
mirosul puternic de medicament – spirt medicinal, tinctura de iod, altul. [… ].
Aºadar eºti sub anestezie. E ºti încã sub
anestezie. E ºti anesteziat. ˛ncerci sã te trezeºti,eºti
treaz, poate, dar asta nu te mul umeºte… ”
E manuel este o plãsmuire cu aparen e multiple, ridiculizat ºi idealizat în acelaºi timp, este
dispersia unui personaj care nu se singularizeazã,
ci doar se ipostaziazã trecând dintr-un contur în
altul. E ste un adept al unei evanescen e timpurii
cãci „L a trei ani ºi jumãtate gândul lui colindã
norii”. E l doreºte sã descopere semnele lumii pe
care le ia aºa cum sunt,fãrã sã le interpreteze. L ui
i se dezvãluie lumea fãrã sã i se ex plice. E manuel
se aseamãnã cu Micu l p rin al lui Saint-E x upØry,
pentru care lumea este o planetã de mãrimea
unei odãi. E manuel este ºi un discret trib ut cãtre
Sp u m a z ilelor a lui B orisV ian,roman în care eroinei
îi creºte în plãmân un nufãr,dar aici evanescen a

lumii înseamnã îngustare treptatã pe mãsurã ce
se apropie moartea. E manuel, aºa cum este
imaginat de G ab riel Nãstase,deseneazã o orh idee,
încercând sã descopere contururile lucrurilor cu
care, eventual, se confundã:
„T u desenezi, E manuel, o orh idee. T u nu te
sperii de o – o,alãturare de lume rotundã,tu scrii
asta ºi lumea rotundã începe sã se roteascã uºor.
Rotund. Uºor. L ume [… ].
E manuel (desen în orh idee): Râu. Soare violet iscoditor prin frunze, och i de vulpi ºi iepuri.
L umina îmi tresare în fiecare deget. D e ce crezi tu
o lume alb ã, de ce crezi tu? [… ]. ˛n poiana verde
b ãtrânul danseazã. Imaginea b ãtrânului dansând
singur, miºcând singur mâini, picioare, cap,
trunch i. Un dans pãgân. Un cãluºar.
Alb ,verde,violet. Imaginea b ãtrânului cãluºar
dansând. L umile între ele se ating ºi se sting.”
Fulgura ii poetice ca rod al unei contempla ii
sensib ile,imagini caleidoscopice vii,de o frumuse e
uneori violentã, sunt viziunile pe care autorul le
atrib uie lui E manuel. D e fapt este o modalitate de
a tex tualiza poetic, sau, dacã ne luãm dupã
G h eorgh e Iova, de a tex tua, de a opune vorb ãriei
unei lumi clamoroase un tex t care este numai al
tãu, care poate fi variat la infinit. D e altminteri,
un citat din Iova, autor amintit din când în când
ºi în interiorul cãr ii, este un fel de motto: „E o
lume gureºã: de-aia respinge no iunea de tex t”.
L a modul simb olic, E manuel continuã „ sã
deseneze o orh idee”, evitând sã „interpreteze”
pentru simplul motiv ca „nu în elege”,pentru cã
„nu poate duce pânã la capãt” în elesul semnelor.
P rin reduplicare orh ideea desenatã de E manuel
este tex tul scris de G ab riel Nãstase,sau,altfel spus,
tex tul în curs de a se instaura, recte dis-cursul,
recte orh ideea în timp ce este desenatã, amb ele
fiind urmarea aceleiaºi miºcãri evanescente,
asemenea unui nor în desdesenare (Sh ak espeare).
E vident, nu o operã, nu o carte rezultã – de altfel

opera iuni mult mai dificile prin
conven ionalitatea lor acceptatã – ci un tex t ca
ex presie a unei totale lib ertã i de miºcare a
cuvintelor. E ste alt ex emplu de tratament
fab ulatoriu. D eoseb irea constã în încãrcãtura
poeticã pe care, delib erat sau firesc, G ab riel
Nãstase o implicã în tex tul sãu. D e aceea am spus
cã el este un optzecist estetizant, iar procedura
este marca lui distinctivã,una care a fost respinsã
implicit ºi, când a fost cazul, fã iº, de corifeii
genera iei, cu Mircea Nedleciu en t Œ t e. Astfel de
tex te sunt ºi o camuflare a disconfortului de a
scrie canonic/ canonizat, deoarece universul,
amb iental ºi tex tual, ex isten ial ºi scriptural, este
„leneº”. A scrie diferit, evadând de sub tutela
conven iilor,a muncii sau a travaliului de facturã
flaub ertianã, de pildã, este amprenta pe care
optzeciºtii o lasã în literaturã ca o consecin ã a
aparen elor h aotice, incoerente, ale unui univers
care treb uie ex tras din tern ºi din apãsare ºi care
treb uie reab ilitat prin tex tualizare, nimic altceva
decât o nouã formã de valorizare. P rin dis-cursul
lui,autorul-E manuel îºi dezvãluie adevãrata esen ã
ºi b ucurie de a trãi:
„Universul leneº. D iscurs E manuel [… ]:
Aceasta este esen a firii mele de intelectual
frustrat în douã sisteme sociale. D e fapt, în
oricare sistem social neutopic. P entru cã sunt
leneº. Adicã un analist contemplativ. [… ] Nu
vreau sã muncesc (sã mã ch inui) ca sã trãiesc.
V reau sã mã b ucur cã trãiesc. Iar b ucuria pentru
mine înseamnã contempla ie. V reau sã trãiesc
în contempla ie.”
P entru E manuel totul graviteazã în jurul
acestui univers leneº al contempla iei gratuite,
suficientã pentru a trãi, b a ch iar pentru a jub ila
prin actul scrierii.V ectorul acestei revalorizãri a
lumii este ch iar lib ertatea deplinã a contempla iei
ºi a actului scriptural.

Ioan L ascu

Geometria urmelor
N

u de mult, cu câteva zile înainte de
desch iderea Jocurilor O limpice de iarnã
de la Soci, am vãzut postate pe câteva site-uri
imagini cu un artist care, cu puterea urmelor,
crea figuri decorative pe mari întinderi de
zãpadã, asemãnãtoare cu misterioasele cercuri
din lanurile de grâu. Modelele erau ex trem de
diferite, de la simple îmb inãri geometrice,
investite cu sub tila energie a mandalelor, pânã
la adevãrate b ijuterii b aroce menite sã învãluie
liniile necesare.
Impresiile pe care le-am avut descoperind
aceastã formã de manifestare a spiritului
asumatã sau anonimã, ca în cazul figurilor din
lanuri, le-am împãrtãºit ºi (re)citind volumul
de poezie U rm e.5 1 d e t ex t e lirice semnat de T raian
D ob rinescu. Senza ia este întãritã de recuren a
„ zãpezii” din cele 51 de poeme, însã u rm ele
poetice nu au efemeritatea din realitate, nu se
adâncesc propriu-zis,ci sunt distilãri ale materiei
supuse medita iei, zãpada fiind unul dintre
elementele vitale ale eului. P utem prinde u rm a
erotismului ºi a orfismului din aceste poeme, a
acelor frumoase figuri trasate impresionist de
un pictor care se aºazã întotdeauna în cel mai
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b un punct de ob servare. D escoperim atunci în
T raian D ob rinescu un b aladist în descenden a
lui G eorge ãrnea, cãruia îi ºi dedicã poemul
P lecª ri. Muzicalitatea este încã un argument
pentru aceastã filia ie.
˛nsã ex istã în acest volum alte douã atitudini
ce par diametral opuse. P e de o parte, t ex t ele
lirice sunt ex presii ale contemplãrii în simb iozã
cu medita ii asupra timpului, atât a timpului ca
destin, cât ºi a timpului ca istorie. ˛n astfel de
momente, eul cautã cu disperare poeticã ºi
verticalitate, deopotrivã, comunicarea º i
comuniunea cu D umnezeu. P e de altã parte,
ex istã distan a ironicã sau ludicã pe care eul ºio ia de cele sfinte pentru a nu plãti un trib ut
patetic prea mare în invocãrile divinitã ii.
Rãzvrãtirea este cât se poate de autenticã,
dovadã poemul De v orb ª cu Du m nez eu :„Ia-mi
ce vrei,D oamne,dar nu-mi lua neb unia,cã mor ii
mã dai. Cum aº putea sã mã b ucur de tot ce-ai
presãrat în lume?! Cum aº mai putea visa, leneº,
la umb ra T a? P e cine aº mai acuza pentru tot ce
nu pot izb uti? E voia T a, dar nu îmi lua ce mi-ai
dãruit din prima zi”. D acã poemul s-ar opri aici,
n-ar fi decât o rugãciune care, spusã cu voce
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tare, nu declanºeaz ã niciun ºoc estetic cu
promisiuni sub lime. ˛nsã continuarea descrie
ce i-a oferit aceastã neb unie, concretizatã prin
ironie ºi autenticism într-o poveste de via ã:
„ D acã ne-am în eles, D oamne, atunci h ai sã
povestim. T u de-ale T ale, eu de-ale mele. P oate
mã invidiezi cã am trãit periculos, pe much ie de
cu it? Cum sã trãieºti T u ce am trãit eu? Nici nu
aveai când ºi cum, ocupat fiind cu cele veºnice,
dincolo de b ucurii ºi triste i. Ai fost tu la femei
ca mine sã sim i neverosimila ºi misterioasa
cãldurã a jumãtã ii în care dispare în elepciunea
ºi credin a? Ai sim it vertijul unirii? Ai fost T u
h aiduc ca mine? Ai fost T u cu mine în Sib eria,
patru ani ºi patru ierni, cu trenul, cu avionul, cu
maºina,cu drujb a ºi slujb a,cu vaporul pe V olga?
P rimãvara, vara, toamna ºi iarna, k ilometrii mii
ºi pãduri stih ii? Ai fost T u prieten cu mafio ii
din Novorasiesk , cu ºmech erii din T omsk sau
spaima ucigaºilor din Cita?... Am fost! Cã doar
nu te-aº fi lãsat singur” .
Aceste întreb ãri sunt u rm ele pe care eul le-a
gãsit în femeie ºi u rm ele lãsate în inuturile din
E st, din ob scura ºi fascinanta Rusie. Acestea
întreb ãri erau, totodatã, în 2004, posib ile

T raian D ob rinescu, U rm e. 5 1 d e t ex t e lirice,
B ucureºti, Cartea Româneascã, 2004
declanº atoare de nuclee narative. T raian
D ob rinescu a scris între timp romanele C nd
Du m nez eu m i s p u ne p e nu m e, editat la P aralela
45 în 2008 , ºi C ei m or i naint e d e m oart e, la
E ditura Aius în 2013. Cel mai recent dintre
romane ni-l propune ca pe unul dintre cei mai
autentici ºi valoroºi romancieri postdecemb riºti,
a cãrui reîntoarcere liricã o aºteptãm cu mare
interes.

Gabriel Nedelea

Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

O prozã a pãm ntului
M

area prozã româneascã este, în mare
parte, o proz ã a pãmântului, a
ãranilor vech i de când lumea, a ob iceiurilor
ancestrale, a în elepciunii noastre
dintotdeauna. Istoria a fost însã vitregã uneori
cu oamenii locurilor, faptele ei au stricat
orânduielile ºi au impus norme strãine firii
oamenilor, pentru cã istoria e, aproape
întotdeauna, a învingãtorilor.
Cartea lui Mircea P ospai,C ª ru a m erge m ai
d ep art e, este un caleidoscop de întâmplãri
desfãºurate în ultimele trei sferturi de veac în
O ltenia, derulând figuri ºi destine de ãrani, pe
care comunismul i-a fãcut muncitori, care
strãb at mun ii sã facã tunele ºi cãi ferate, întind
viaducte peste vãi, trãiesc ca vai de ei, dar sunt
însufle i i de sloganul regimului democrat
popular. Romanul-eseu-reportaj C ª ru a m erge
m ai d ep art e insereazã ch iar fragmente din
presã: „ ª ant ieru l d e la B u m b u a fos t o ac iu ne
ex em p larª d e m ob iliz are a t ineret u lu i p at riei, o
concent rare d e for e º i energii rev olu ionare,
care au iz b nd it n lu p t a cu p iat ra º i au d ov ed it
cª p nª º i m u nt ele p oat e fi nv ins .“ Noua
societate deb uta furtunos cu fapte mãre e, iar
viitorul ei, tineretul, dãdea cele mai b une
ex emple. D ar eroul principal al cãr ii, fost
ºantierist, b ãtrân la aproape nouãzeci de ani,
într-o stranie convorb ire purtatã noaptea în
cimitirul satului cu preotul, dezvãluie ºi cealaltã
fa ã a istoriei: „ Mii d e t ineri d in t oat ª ara au

fos t at raº i cu p rom is iu ni care nu m ai n p art e
au fos t res p ect at e, u nii d int re ei º i-au ru p t oas ele
d egeab a, p ent ru m ncare, niº t e h aine d e º ant ier
º i c iv a lei la s f rº it . S -au º i p ierd u t c t ev a v ie i,
n floarea v rs t ei.“
Concasorul istoriei macinã la un loc ãrani
ºi muncitori, preo i ºi igani, activiºti de partid,
poli iºti, primari, figu ran i º i p op or, cum se
spunea odatã în teatru. ãantierul era un animal flãmând care îngh i ea destine ºi vie i: „ E
greu la m u ncª , la p iat rª , d ar m i-am fª cu t
p riet eni º i ne aju t ª m . S u nt º i ai m ei d e la fab ricª ,
Marian º i V as ile, ne av em ca fra ii, d ar m i-am
fª cu t º i al i p riet eni, care au v enit d in arª . L a
lu cru nu p u t em v orb i. Ad icª nu cª n-am av ea
v oie, cª nu ne op reº t e nim eni, d ar nu p u t em
d in cau z a res p ira iei. C nd d ª m p iat ra d in
m nª n m nª ne-am nv ª at s ª res p irª m nt ru n anu m it fel, s ª nu ob os im . S ª - i s p u n. T ragi
aer n p iep t n t im p ce nt inz i m inile s ª iei
p iat ra d e la v ecinu l t ª u , ap oi l d ai afarª t ot
t im p u l c t p iat ra e la t ine º i t e rot eº t i s -o d ai
v ecinu lu i d in cealalt ª p art e. C nd ai d at p iat ra,
gat a, ai º i aeru l d in p lª m ni s cos d e t ot . ª t ii ce
b ine e? Doar cª nu p u t em v orb i d eloc. O rice
v orb ª s coas ª i s t ricª rit m u l res p ira iei º i al
m iº cª rilor, iar d acª s e s t ricª rit m u l t ª u , gat a, s e
s t ricª p e t ot lan u l nos t ru .“ Scrisoarea aceasta
sãlãºluia în memoria preotului, ca ultimã
amintire de la tatãl sãu, a cãrui moarte în
ºantier îi este povestitã, fãrã a cunoaºte gradul

de rudenie,în acea noapte de pominã,în cimitir,
de cãtre b ãtrânul venit sã-º i pãz eascã
monumentul funerar, furat totuºi de igani,
culmea, cu o cãru ã care, na ionalizatã b oierului
local, trecuse ºi ea prin ºantier.
D in carte lipsesc efuziuni sentimentale,
iub iri împãrtãºite sau nu, candori sau prob leme
de conºtiin ã privind noua ºi vech ea ordine
socialã, scrierea este rece ºi ex actã ca un ceas
elve ian care, pus la mânã, dã b ine în societate.
L umea igãneascã este descusutã cu aten ie,
dar fãrã culoare, suntem pãrtaºi la ritualul
meºteºugurilor venind din vremi ancestrale:
„ U n ad ev ª rat b az ar erau cª ru ele lor, nici nu
g nd eai c t e p u t eau ncª p ea acolo, d ar t oat e
erau lu crat e d e m na lor.U nd e aº ez au cort u rile,
m u nca s e m p ª r ea im ed iat . Aram a o lu crau la
rece, cu m nu m ai ei º t iau s ª facª m b inª rile, n
d in i aº a s e nu m ea t eh nica la m b inª rile acelea
d e nu t recea n v eci ap a p e acolo. Dar av eau º i
foale, fª ceau focu l º i nroº eau fieru l s au t op eau
u nele d int re m et ale. Alam a n-o fª cea nim eni ca
ei. N ici p e la fab rici n-o nim ereau , c t eod at ª
ch em au t ot d int re igani s ª -i aju t e.“
Mircea P ospai are teh nica amãnuntului,
ob servã lumea în detalii, o prezintã frust, aºa
cum e, n-o comenteazã. T eh nica sa de om al
radioului îl ajutã sã caute fapte, nu vorb ãrie
goalã. P ersonajele sale vorb esc pu in, dar sunt
desch ise, îºi spun oful ºi cu asta gata: „ – C onu
Gh i ª a v enit cu m ine, i z is es e Gu ª , e nª u nt ru ,

Mircea P ospai, C ª ru a m erge m ai d ep art e,
Craiova, E ditura Scrisul Românesc, 2012
la p ret or º i s e g nd eº t e cª p oat e s ª º i ia nap oi
cª ru a. – Mai ia p e d racu , cu m s -o m ai ia? Acu m
nu m ai e a lu i, e a p op oru lu i. ª i ce-i al p op oru lu i,
e al p op oru lu i, n elegi?”
Nu în elesese,dar nici nu mai avusese timp
sã vorb eascã cu colegul lui de meserie, vizitiu
adicã, pentru cã deja Conu G h i ã ieºise din
preturã.
Autorul nu cautã senza ionalul cu orice
pre ,la el senza ionalul e ch iar firescul faptelor,
nu for eazã nimic, îi iese totul din prima mânã.
C ª ru a m erge m ai d ep art e se citeºte cu realã
plãcere, e o carte a pãmântului, b olovãnoasã ºi
prãfoasã, cu oameni dintr-o b ucatã, care-ºi fac
din muncã o credin ã. O recomand cu cãldurã
celor care cred în adevãr.

Mihai Du escu

Primul studiu monografic dedicat lui Dolfi T rost

Mich ael Fink enth al, D. T ros t . ˛ nt re
realit at ea v is u lu i º i v is u l ca realit at e, E ditura
T racus Arte, B ucureºti, 2013.

C

unoscutul profesor de fizica plasmelor
fierb in i de la Joh ns H opk ins University
din B altimore, Mich ael Fink enth al, face parte –
alãturi de al i intelectuali români de talie
interna ionalã ca B asarab Nicolescu sau Solomon
Marcus – din categoria acelor spirite
enciclopedice contemporane ce depãºesc
grani ele propriului domeniu de cercetare ºi
reuºesc sã aducã un plus de cunoaºtere în zona
ºtiin elor umaniste. D acã pânã acum cercetãrile
sale au avut în vedere autori ca E mil Cioran,
E ugene Ionesco,L ev ãestov,B enjamin Fondane
sau Sesto P als, de aceastã datã Mich ael
Fink enth al îºi opreºte aten ia asupra lui D olfi
T rost (n. 1916 , B rãila – d.196 6 , Ch icago), unul
din fondatorii G rupului suprarealist român,
alãturi de G ellu Naum, P aul P ãun, V irgil
Teodorescu ºi G h erasim L uca.˛mpreunã cu acesta
din urmã,T rost a pub licat în calitate de coautor
celeb rul tex t teoretic Dialect iq u e d e la d ialect iq u e.
Mes s age ad res s Ø au m ou v em ent s u rrØ alis t e in-

t ernat ional (1945), iar printre ideile promovate
se numãrau aceea de a pãstra gruparea
suprarealistã într-o „ continuã stare
revolu ionarã” cu scopul de a contracara declinul
miºcãrii. Tex tul începea prin a critica „devierea
artisticã a miºcãrii” ºi„încremenirea efortului sãu
revolu ionar”, stare ce putea fi atinsã numai de
artistul care „în mod constant se depãºeºte pe
sine”.Iub irea apare aici ca„metodã fundamentalã
de cunoaºtere ºi ac iune” a artiºtilor ºi scriitorilor
suprarealiºti, este uºor de în eles de ce „revolta
împotriva naturii ºi dizolvarea complex ului
oedipian pentru a elib era iub irea” devenea o
necesitate spiritualã.
P oet,teoretician ºi artist suprarealist,D . T rost
este, de asemenea, cunoscut ca autor al
grafom aniei ent op ice, un analog al dicteului
automat,dar în domeniul desenului. P ub licistic,
el deb uteazã în revista condusã de T ib eriu Iliescu
la Craiova: gãsim semnãtura D . T rost, deasupra
articolului T rª d area int elect u alilor, în revista
Merid ian, caietul 11/ 1937, la pagina 5.
L ucrarea D. T ros t . ˛ nt re realit at ea v is u lu i º i
v is u l ca realit at e îºi propune sã surprindã
„ traiectoria « cometei T rost» ” , mai precis
„ contrib u ia sa la promovarea, dar ºi la
transformarea radicalã a unora din ideile
fundamentale ale suprarealismului în perioada
de dupã rãzb oi” . Astfel, Mich ael Fink enth al
delimiteazã cronologic activitatea suprarealistã
a lui T rost în patru etape: i) perioada presuprarealistã, în contex tul activitã ilor viitorilor
colab oratori la proiectul suprarealist de dupã
rãzb oi; ii) cea propriu-zis suprarealistã, între

1944-1948 la B ucureºti; iii) „straniul interludiu”
din Israel, etapã în care are loc ruptura dintre
G h erasim L uca ºi T rost, (1951) ºi iv) perioada
francez ã (1952-1956 ), interval în care
suprarealismul era concurat în Fran a de viziunea
filosoficã ex isten ialistã. Cu toate cã perspectiva
este, în general, diacronicã, ea este dub latã de o
ab ordare fenomenologicã, în sensul cã ex egetul
traseazã liniile definitorii ale fiecãreia dintre aceste
etape ºi rolul pe care îl joacã ele în plasarea gândirii
lui T rost în cadrul miºcãrii suprarealiste
europene. Referindu-se la aceste contrib u ii ale
scriitorului român în cadrul miºcãrii
interna ionale suprarealiste, Mich ael Fink enth al
ob servã cã „intui iile lui T rost – care au evoluat
semnificativ între 1940 ºi 1945,în domenii precum
acela al structurilor inconºtientului sau cel al
interac iunilor sub tile între un ind iv id
transfigurat de suprarealism ºi un colect iv în
stare a se transforma în profunzime în urma
presiunilor istoriei [… ] au condus la instaurarea
unor idei noi, relevante pentru cititorul de astãzi
ºi poate ºi pentru cel de mâine”. D upã cum aratã
Cath erine H ansen – în A R ev olu t ion in C ons ciou s nes s , tex t ce prefa eazã traducerea în englezã a
unor fragmente din volumul V is ib le et Inv is ib le
(1953) – T rost teoretizeazã,în V is ib le et inv is ib le
(1953), necesitatea dezvoltãrii unei „conºtiin e
cosmice” ce apar ine planului inv iz ib il (fiind
desigur diferitã de „ conºtiin a istoricã” ce
corespunde planului vizib il) ºi se manifestã în
anumite tipuri de vise,dar reprezentând în acelaºi
timp fundamentul pentru „ sch iz ofrenia
intensificatã spiritual” . Cercetãtoarea de la
P rinceton University atrage aten ia cã ideile lui

7

T rost sunt cu atât mai valoroase dacã le
punem în contex tul teoriilor anti-oedipiene
ºi sch izoanalitice dezvoltate de G illes D eleuze
ºi FØ lix G uattari, amb ii fiind cititori fideli ai
operei lui D olfi T rost. O altã contrib u ie majorã
în cadrul teoretic al miºcãrii suprarealiste, pe
care o aduce scriitorul nãscut la B rãila, o
reprezintã „ modelul ra ional al ira ionalului”
descris în L ib rem ent m Ø caniq u e (1955). Acest
p at t ern prefigureaz ã, dupã cum ob servã
Mich ael Fink enth al, viz iunea asupra
sub conº tientului propusã ulterior de
psih analistul ch ilean Ignacio Matte-B lanco
(1908 -1995) pornind de la teoria mul imilor
ºi de la legile seturilor algeb rice. P e de altã
parte, nu treb uie trecut cu vederea nici faptul
cã, în Anex ª , cartea ne oferã traducerea în
românã a manuscrisului L’ ge d e la rŒ v erie,
scrisoare-manifest, din data de 30 octomb rie
1951,pe care T rost (aflat la T el Aviv) i-o trimite
lui AndrØ B reton. E ste vorb a de un tex t de 76
de pagini, scris de mânã, ce propunea o
reconfigurare a miº cãrii suprarealiste în
conformitate cu nevoile ºi condi iile lumii
prezente. Studiul monografic despre T rost este
unul recuperator, în sensul cã aratã, pentru
prima oarã, care este contrib u ia literarã ºi
artisticã a acestuia în cadrul G rupului
suprarealist român (stab ilit la B ucureºti), ce
între 1940 ºi 1947 reuºeºte sã intre într-un
dialog real cu miº carea suprarealistã
europeanã, configurându-ºi propria viziune
criticã ce viz a nevoia de actualiz are, de
redefinire a conceptelor fundamentale
caracteristice gândirii suprarealiste.

Petriºor Militaru
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Cãrþi ºi autori în selecþia Ramuri

S anctuarul interior al literaturii

Simona Sora,S einfeld º i s ora lu i N ab ok ov ,
Iaºi,P olirom,2014

C

itind cartea Simonei Sora, S einfeld º i
s ora lu i N ab ok ov , ai un sentiment al
intimitã ii lecturii, al participãrii la generarea
ei, po i vedea ra iunile pentru care literatura
ex istã, este iub itã, b lamatã, contestatã,
disputatã, pentru care ea elib ereaz ã sau
constrânge, pentru care ea este un loc al
ini ia ilor sau un loc al tuturor. T onul firesc al
autoarei acestei cãr i vii, aflate în permanent
dialog cu ea însãº i º i cu cititorul, emanã
sinceritate, onestitate, dovedeºte o asumare a
celor spuse ºi invitã la o co-participare în ceea
ce-l priveºte pe cititor, la împãr irea aceleiaºi
lu m i b iz are a cititului ºi a scrisului, a literaturii:
„˛mi place sã cred cã, în perioada în care tex tele
din acest volum – împãr ite acum ironico-didactic în trei sec iuni: b io, b ib lio, ºi b iob ib lio –
au fost scrise, am locuit ºi eu în lumea b izarã.
˛mi place sã cred cã n-am fãcut nici un troc, cã
n-am min it pe nimeni, cã am rezistat ofensivei
cop y -p as t e sau acelui nou curent de opinie dupã
care to i scriem la fel (de b ine), important e

doar în ce tab ãrã (literarã) suntem. ãi mai ales
cã am returnat la timp, cum ar fi fãcut ºi sora
lui Nab ok ov,cãr ile împrumutate” .
V orb ind despre literaturã, Simona Sora o
face cu luciditate, nepierzând contactul cu solul
dur de care se izb esc uneori iluziile, ch iar ºi cele
literare. D eºi pleacã de la entuziasmul, tãrâmul
mirific al c op ilu lu i-lib rª rie („ Când eram
întreb atã, în copilãrie, ce-o sã mã fac când o sã
fiu mare, rãspundeam pe loc « lib rãrie» “ ),
autoarea apreciaz ã cu unitã ile de mãsurã
potrivite utilitatea literaturii:„Aºadar,literatura
nu e ch estia aia mirificã pentru care meritã sã
laºi orice film ºi sã stai treaz toatã noaptea?
L iteratura nu e povestea aia fãrã sfârºit care,
spusã într-un anumit fel, î i vorb eºte direct
despre aspira iile tale cele mai secrete?
L iteratura nu e limb a aia secretã care te poate
face sã te în elegi într-o clipã cu orice alt cititor
de pe pãmânt?” . D e asemenea, Simona Sora
discutã despre utilizarea literaturii ºi inutilitatea
sa, în douã articole („ U lt iliz area” lit erat u rii;
Inu t ilit at ea lit erat u rii), ºi pledeazã pentru actul
creator, pentru scrierea creatoare, ºi pentru
gratuitatea sa, ce vine din resorturi intime
profunde ºi dezinteresate: „ « L iteratura nu î i
cere alte ab ilitã i în afarã de aceea de a fi
om» ,spune L ee Siegel. P rob lema e însã ce
în elegem fiecare prin asta ºi ce h otãrâm sã
facem apoi cu ce am în eles. Unii vor sã fie
scriitori, critici sau profesori de literaturã. Al ii
nu vor nimic, ºi poate nu întâmplãtor cei din
urmã sunt, în împãrã ia literaturii, cei dintâi” .

Cartea de fa ã opereazã ºi cu o detab uizare
ºi decliºeizare a literaturii, cu demach iarea ei de
stratul inocen ei,cu punerea ei în lumina propriei
dispari ii povestite,ce ech ivaleazã cu scufundarea
în nih ilism, nonsens, gratuitate, cu întoarcerea
cãtre propriul sine. T ransformãri suferã ºi
cititorul care gliseaz ã dinspre viatã spre
literaturã º i dinspre literaturã spre via ã:
„ L iteratura nu e niciodatã inocentã – spune
Rob erto B olaæ o, în Det ect iv ii s ª lb at ici – , ea e, de
cele mai multe ori, o punere în scenã a unui
prezent trecut, o b utaforie în care personajele,
mãºti mai mult sau mai pu in reuºite, mimeazã
senza ii, gânduri, sentimente pe care altcineva ºi
le imagineazã. L iterarura nu e niciodatã inocentã
pentru cã, în loc sã fie ce ar putea fi – descrierea
unei dispari ii, intervalul neliniºtitor dintre
pierderea ºi regãsirea coeren ei «poveºtii»-,ea nu
vrea sã fie ch iar apari ia vie ii, o prefãcãtorie
care, dub lând nimicul, îl priveazã, în plus, de
demnitate. Ca sã ex iste cu adevãrat – spune
B olaæ o, la fel cum au spus-o K afk a, B lanch ot
sau P ascal Q uignard, între al ii – , literatura nu
poate povesti decât propria ei dispari ie,
momentul evanescent în care tot ce pare via ã se
dizolvã în tot ce pare literaturã, fãrã premeditare,
fãrã scop, fãrã sens. ˛ntre cele douã dispari ii
simultane, se produce, inevitab il, ºi dispari ia
cititorului, dizolvarea lui fatalã uneori în via ã,
alteori în literaturã”.
P e lângã aceste ob serva ii pertinente cu
privire la „ mecanica“ literaturii, cartea despre
care vorb im nu este lipsitã de participarea

conºtiin ei, ea nu aplicã teorii, teze, dispozi ii în
mod rigid, nici nu ar avea cum, ci este un construct ºi al resorturilor interioare, al sensib ilita ii
teoretice, dar foarte personal dezvãluite, este o
carte a gustului pentru literaturã, o carte
despre cãr i, dar ºi despre oamenii din spatele
cãr ilor, despre autori, ºi despre oamenii reali
din spatele autorilor,cum este cazul lui Mircea
Nedelciu, omul în carne ºi voce: „ o voce
profundã ºi clarã, cu particularitã i munteneºti
ºi cu segmentãri retorice grave, o voce ce nu
pãrea sã vinã din gât, ci din plex ul solar,
mângâind fiecare cuvânt ºi neex pediind nici o
fraz ã, o voce frumoasã, lucratã, dar care
performa în direct, refãcând, de dragul
spectacolului, un tex t nou ce pãrea sã se nascã
atunci, sub och ii noºtri” , sau al H ertei M ller ºi
al singurãtã ii sale: „ H erta M ller este mai
singurã ca niciodatã” . D acã am vorb it despre
punerea literaturii în lumina potrivitã, despre
utilitatea,inutilitatea ei,despre o „ mecanicã“ a
ei, cât ºi despre o via ã interioarã inefab ilã, se
poate ca sanctuarul interior al literaturii sã fie
pãºit doar printr-un anumit tip de lecturã,
lectura senzorialã practicatã de G ellu Naum
(„ lectura senzorialã e mai mult decât atât, e o
lecturã cvasimediumnicã prin care intri în contact cu « fra i» spirituali pe care-i recunoºti
indiferent în ce limb ã au scris, indiferent de
« sisteme» ºi, mai ales, indiferent de ob scuritatea
aparentã a scrierii lor” ), ºi poate cã acesta este
tipul de lecturã potrivit ºi în cazul de fa ã.

Cristina Gelep

O treaptã trainicã
D

upã ce,anterior,doi tineri,L ucian-V asile
B âgiu ºi Nicoleta P ãlimaru, ºi-au
consacrat tezele de doctorat – pub licate - crea iei
literare a lui V aleriu Anania,iar criticul ºi istoricul
literar Aurel Sasu a tipãrit volumul Dragos t ea º i
v nt u l. Glos s e la Mem oriile lu i V aleriu Anania,
cãrturarul Ioan St. L azãr – un om care,de decenii,
trãieºte întru culturã ºi pentru culturã – ne face,
iatã, o plãcutã surprizã,„deconspirându-ne” un
proiect vast, complex ºi generos la care lucreazã,
dedicat, deopotrivã, b iografiei ºi operei marelui
scriitor-teolog: B art olom eu V aleriu Anania s au
Grelele cu v int elor.Cu seriozitatea ºi temeinicia care
îl caracterizeazã,ajutat,ca întotdeauna,de o solidã
culturã – laicã ºi teologicã,în pãr i egale – ,autorul
a finalizat deja primul volum din acest proiect,
amb i ios în sensul cel mai b un ºi mai nob il al
cuvântului: V aleriu Anania. Icoane d e ncep u t .
Conºtient de dificultã ile demersului ini iat,
cu atât mai mult cu cât„eroul” sãu este,în anumite
privin e (b iografice) controversat, Ioan St. L azãr
– b inecunoscutul universitar ºi om de culturã
din V âlcea natalã a „protagonistului”, manifestã
speran a de a putea sã aºeze oglinzile adevãrate
pentru faptele omului,scriitorului,monah ului ºi
ierarh ului de care se preocupã. P entru aceasta,
pornind de la afirma ia lui Jean P aulh an, întãritã
de E ugene Ionesco,conform cãrora ad ev ª ru l es t e
s u m a op iniilor cont rare, autorul ºi-a ales, în mod
inspirat ºi principial, ca formulã de scriiturã,
dialogul. E x perimentatã anterior de cãtre P etre
u ea („teatrul-seminar”),Mih ai ãora („dialogul
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generalizat”) ºi de V aleriu Anania însuºi (în eseul
C eru rile O lt u lu i), formula dialogicã este aplicatã
aici în fic iunea unui proiect B V A, ai cãrui
participan i dezb at diferite etape, teme sau
prob leme ale b iografiei ºi operei,sub coordonarea
lax ã a doi pãrin i-profesori; se realizeazã, astfel
(aºa cum se precizeazã în sub titlul cãr ii),un„eseu
b iografic” , original în literatura noastrã,
interesant ºi antrenant, sus inut de talentul dramatic al autorului, de a conferi autenticitate ºi
fluen ã oralitã ii„scenelor”.
V olumul de fa ã, primul din seria „ciclului”
men ionat,include,mai întâi,douãsprezece St an e
d e p roiect ,în care autorul îºi motiveazã,sensib il ºi
elevat, impulsurile, nãzuin ele, prob lemele
documentãrii ºi frãmântãrile interpretãrii, toate
acestea raportate la întregul proiect ºi la un contex t istoric,politic ºi cultural care s-a sch imb at de
patru ori în decursul vie ii de aproape un secol, a
faimosului sãu„personaj”.Acest parcurs,urmãrit
în continuare printr-o R et ros p ect iv ª Anania,
reliefând, în dialogul principial, perspectiva
autob iograficã din Mem oriile scriitorului-teolog
– justificã, prin complex itatea sa, disocierea
b iografiei în mai multe secven e,dintre care primul
volum se referã cu precãdere la anii d e form a ie.
Aceºtia cuprind nu doar copilãria ºi studiile,ci ºi,
prelungindu-se dincolo de ele,„uceniciile înalte”
alãturi de mari personalitã i literare sau ecleziale.
„Ch iar dacã n-a avut ºansa de a se putea
folosi de fondul documentar personal al
Mitropolitului (aflat, dupã cum se ºtie, la
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Mânãstirea Nicula ºi încã neprelucrat pentru a fi
pus la dispozi ia pub licului),autorul cãr ii de fa ã
– constatã Mircea P opa – nu se mul umeºte cu
reluarea mecanicã a datelor cunoscute, ci
procedeazã la cercetãri ºi investiga ii proprii, pe
care le corob oreazã cu elemente din mai multe
surse, reuºind sã refacã un portret mult mai
credib il ºi mai aproape de adevãr al prodigiosului
scriitor ºi teolog în tinere ea lui”. Spre ex emplu,
pentru secven a formativã a copilãriei,se foloseºte
confesiunea lui B artolomeu V aleriu Anania
cuprinsã în volumul sãu, pu in cunoscut, Icoana
p at riei v lcene,în care autorul identificã surse ale
unor scene din piesele lui de teatru (îndeoseb i,
Miori a) ori proiecteazã vectori ai modului„clasic”
al acestuia de a-ºi configura opera artisticã ºi cea
teologicã” (S u nt form at n d u h u l clas icis m u lu i – îi
mãrturisise acesta, mai demult, lui Ioan P intea).
Totodatã,pentru perioada studiilor,Ioan St. L azãr
gãseºte cu cale – ºi o face temeinic! – sã prezinte
contex tul politic ºi cultural care l-a angrenat
inerent pe tânãrul seminarist, apoi – pe student,
contrib uind la maturizarea lui timpurie ºi
producând zigzagurile unui destin dramatic,
luminat doar de aurora consacrãrii literare;citãm,
ca atare, sub secven ele ˛ n agora „ G nd irii“ ºi
N ª z u in e º i d ez am ª giri v erz u i. Cât priveºte
„icoanele de început” ale vie ii ºi operei lui V aleriu
Anania, Ioan St. L azãr le adaugã celor evocate în
R ot ond a p lop ilor ap rinº i (T udor Argh ezi, Anton
H olb an,V ictor P apilian, L ucian B laga, Ion L uca,
V asile V oiculescu), ºi pe: mama Ana,pe preotul-

Ioan St. L azãr, V aleriu Anania. Icoane d e
ncep u t . E s eu b iografic, P refa ã de Mircea
P opa Iaºi, E ditura Rotipo, 2013
scriitor P etru P artenie, profesorii teologi Teodor
M. P opescu, Ioan G . Coman ºi Nich ifor Crainic,
precum ºi pe patriarh ul Justinian,întregind,prin
aceºtia,o frescã interioarã care,înainte de ’8 9,era
fragmentatã în R ot ond ª ....
Cunoscut pânã acum îndeoseb i pentru
lucrãrile dedicate lui Antim Ivireanul (dar ºi prin
studiile înch inate lui N. Steinh ardt,D umitru B ãlaºa,
G h .P opescu-V âlcea,V asile P osteucã,V asile Avram
º.a.),Ioan St.L azãr realizeazã,prin volumul V aleriu
Anania – Icoane d e ncep u t ,o frumoasã ºi originalã
perspectivã cultural-spiritualã asupra anilor de
forma ie ai prestigiosului scriitor-teolog,
îndreptã ind speran a finalizãrii unei ex egeze
sub stan iale; prima „treaptã” este, h ic et nu nc,
edificatã, prefigurând un viitor monument spiritual pentru marele scriitor ºi ierarh .

Ion S oare

cronica literarã
de Gabriela Gheorghiºor

˛

n peisajul cultural autoh ton, b a ch iar ºi
în cel strict academic, antropologia este
mai degrab ã o disciplinã de niºã. Sunt pu ini
cercetãtori în domeniu, cãr ile lor apar, de
regulã, la edituri specializate, fãrã vizib ilitate ºi
fãrã t arget la un pub lic mai larg. D ar, dacã
studierea unui trib din P apua Noua G uinee
sau a unei colectivitã i arh aice din România
poate interesa prea pu in cititorul p rofan, fie el
ºi intelectual, nu acelaºi lucru se întâmplã cu
antropologia urb anului. D eºi nouã, de numai o
jumãtate de secol, aceastã ramurã a
antropologiei culturale (care îºi revendicã, de
altfel, orgolios, o ex isten ã milenarã), oferã
ºansa unei apropieri, mediate lectorial, de însuºi
„ ob iectul“ sãu general de studiu: omul (omul
contemporan, citadin, este preocupat, inevitab il,
de discursurile care vorb esc despre el). ˛n plus,
aceastã oportunitate survine º i gra ie
sch imb ãrii de paradigmã, provocate de
epistemologia postmodernitã ii. D e la preten ia
de ºtiin ã care descrie ob iectiv realitatea,
antropologia se vede nevoitã, az i, sã-º i
regândeascã/ reinventeze statutul ºi metodele,
prin acceptarea sub iectivitã ii în actul de
cunoaºtere/ construc ie a lumii. Iar upgradarea
presupozi iilor disciplinei atrage dupã sine ºi
sch imb area la fa ã a discursului antropologic.

˛ntr-un univers non-h egemonic, concuren ial,
cogni ia nu mai poate face ab strac ie de retoricã
ºi stilisticã.
Nicolae P anea,care fãcea figurã de pionier,
la noi, prin pub licarea unui studiu de
antropologie a urb anului, Z eii d e as falt , era
b ântuit, încã de pe atunci (2001), de spectrul
neliniºtilor vizavi de validitatea ºtiin ificã a
antropologiei:„ în ce mãsurã putem fi siguri cã
ceea ce se întâmplã în jurul nostru poate fi
descris? în ce mãsurã putem fi siguri cã ceea ce
descriem nu este purã fic iune?” . Cu toate
acestea, rãmânea în interiorul „ utopiei“
scientiste ºi realiza o „ descriere“ a oraºului
românesc ex tracarpatic, cu „ instrumentele

specifice unei cercetãri etnologice“, fiindcã
demersul se b az a pe compara ia cu satul
tradi ional. ˛nsã „ întreb ãrile ch inuitoare“ au
continuat sã nu-i dea pace, motiv pentru care
a ajuns, în O raº u l s u b t il, la o antropologie a
s u b t ilit ª ii. O antropologie com p lem ent arª , cum
o numeºte autorul, care nu-ºi propune, totuºi,
sã rãstoarne „ canonul ºtiin ific“. Nicolae P anea
nu vrea sã fie un demolator nietzsch eean al
„zeilor“ antropologiei (deºi, cutezãtor cum este,
cred cã perspectiva l-a atras), pentru cã tocmai
acest canon reprezintã „ cartea de identitate“ a
antropologului ca om de ºtiin ã, ca savant.
D iscursul sãu auto-legitimant.„ G ândirea tare“,
care are superb ia turnãrii fluviului mundan în
tipare precise.
Ce este însã antropologia sub tilitã ii? O
antropologie care se b azeazã pe receptarea
senzorialã, caracterizatã prin „ fulguralitate ºi
sub iectivitate“. Se ºtie cã informa iile oferite de
sim uri sunt evanescente, sub iective,
impresioniste. Mai mult decât atât, sim urile
„ nu sunt doar realitã i fiziologice, ci ºi realitã i
culturale, constructe sociale, cu o devenire
modulatã de educa ie“. ˛n acest sens, se invocã
antropologul-b ib liotecã, dub lat de antropologul
cãlãtor (receptor al unei realitã i urb ane
secundare, senzoriale). Materia informa ionalã
greu controlab ilã, h aoticã,
arb itrarã, livratã de sim uri,
poate fi domesticitã de b iciul
antropologului,
prin
înscrierea ei într-un sistem
logic , ra ional, norm at iv ,
ob iect iv (termenii apar in
autorului). Mai putem însã
vorb i de o descriere pur
ob iectivã a realitã ii?
D escrierea devine, astfel, mai
ales
interpretare,
sistematizare ºi construc ie
personaliz atã a realitã ii.
L imitele antropologiei
sub tilitã ii sunt limitele
percep iei,
culturii,
imagina iei º i limb ajului
antropologului. ãi, nu-i aºa?,
câ i antropologi ai sub tilitã ii,
tot atâtea antropologii ale
sub tilitã ii. Mã grãb esc, totuºi,
sã spun, pentru a nu lãsa impresia unui relativism postmodernist ex trem, cã aceste
antropologii ale sub tilitã ii s-ar putea întâlni
în multe puncte, dar nu s-ar putea confunda.
Autorul însuºi foloseºte, în concluzii, sintagme
precum „ fab ricarea realului“ (prin ra ional ºi
senz orial), „ fab ricarea omului“ (prin
antropologie), b emolizate însã de precizarea cã
acestea sunt veh iculate, interogate ca „ realitã i
teoretice“.
D upã o primã parte teoreticã, necesarã, dar
greu digerab ilã de cãtre un nespecialist (în care
se prez intã etapele, stadiul actual al
antropologiei, ºcoli, metodologii etc.), Nicolae
P anea ne introduce în realitatea s u b t ilª a

U n Cristofor Columb n cãutarea
oraºului subtil
oraºului (românesc, dar nu numai, cãci sunt ºi
ob serva ii cu acoperire generalã). Mirosurile,
zgomotele, culorile, geometriile sunt elemente
semnalizatoare, indicii ºi indici func ionali sau
identitari (ori ch iar narativi), în fond, tot atâtea
coduri de a decripta ºi de a (re)semantiza realul
social urb an. Ceea ce face însã încântãtor
demersul antropologului este faptul cã
ob serva ia realistã se îmb inã cu o „ lecturã“
mitico-simb olicã ºi cultural-poeticã a oraºului.
D rumul copiilor din cartierele periurb ane spre
platforma de gunoi este reconfigurat prin
cãlãtoria ini iaticã a lui Iason (v. capitolul
„G unoiul de aur“), zgomotul gunoierilor devine
semnul despãr irii ritualice a zilei de noapte,
„ cadavrul ei pestilen ial fiind scos din arenã ºi
dus spre incinerare“, în maºina de gunoi „ se
cupleazã simb olic imaginea cãlugãrului medieval ce traverseazã oraºul, invocând monoton
ºi trist ajutorul divin prin acel ora p ro nob is , ºi
a cioclilor ce înso eau cãru ele pline de cadavrele
ciuma ilor în lumina oarb ã ºi fumegândã a
fãcliilor“, „ capota motorului maºinii naºului
poartã, b ine ancoratã în panglici, o pãpuºã, ca
sub stitut al miresei, asemenea unei Ifigenii indecent aºezate pe marginea prãpastiei“,„O raºul,
cea mai desãvârºitã capodoperã culturalã a
omului, construit de acesta ca o ob sedantã,
paranoicã fugã de naturã, se dovedeºte un eºec,
natura insinuându-se dincolo de z idurile
apãrate de motoare zgomotoase, de ro i zim ate
sau de b ariere electronice, proclamându-ºi
victoria în miez de noapte ca o fantomã
sh ak espearianã“ (v. capitolul „ Urech ea lui
D iony sos. Z gomotul“ ),„ Z ilnic, undeva în oraº,
pe o stradã sau un b ulevard, apare un spa iu
încercuit, marcat, delimitat, unde, ca într-o salã
de opera ii, indivizi îmb rãca i în uniforme
distincte, sapã, scotocesc, taie, se agitã, dezvãluie
mãruntaiele oraº ului, înlãturã puroiul,
inh alând miasmele adâncului unui corp ce pare
a se supune altor legi. ˛n urma lor rãmâne un
plasture de asfalt, semn al unui cancer ce
macinã oasele ascunse ale urb ei ºi, totodatã,
semn al din ilor ascu i i ai timpului“, strada
este „ un fel de « madeleinã» urb anã“,
„ B ulevardul este, într-un fel, catedrala omului
modern, care nu mai priveºte în sus, ci doar în
depãrtare“, „ ex cep ionalitatea lui [a spa iului
giratoriu] este accentuatã ºi de faptul cã el
recodificã sensurile circula iei, b usculând
firescul, curgerea, ca un Ch aron ce separã douã
lumi“ º.a. P ractic, Nicolae P anea se plimb ã ca
L eopold B loom prin D ub lin, numai cã, spre
deoseb ire de „ eroul“ joycean care rescrie mitul
lui Ulise fãrã sã ºtie, antropologul rescrie el
însuº i oraº ul, aruncând o pulb ere miticã
asupra realitã ilor celor mai comune. O raºul
s u b t il se transformã, astfel, într-un oraº
palimpsestic. D eseori, ui i cã citeºti un studiu
de antropologie, fragmente întregi pãrând
rupte dintr-o prozã fic ionalã. Ca orice literat,
trag spuza pe turta mea: ex presivitatea literarã
însufle eºte orice discurs despre om, iar cartea
lui Nicolae P anea, în partea ei aplicativã,

9

ex celeazã în ex presivitate.
˛ntr-o notã a autorului, acesta îº i
mãrturiseºte „ teama celui care pãºeºte pe
nisipuri miºcãtoare, teama celui care este nevoit
sã inventeze, teama celui care porneºte într-o
cãlãtorie în inuturi necunoscute ºi, mai ales,
teama de a nu gãsi ceea ce cau i“. P oate cã,pânã
la urmã, important este ceea ce gãseºti. ãi
Cristofor Columb a cãutat drumul Indiilor,însã

Nicolae P anea, O raº u l s u b t il, B ucureºti,
E ditura E tnologicã, 2013
a descoperit America (de amintit ºi spusele
Isab ellei de Castilia: „ N av igh eaz ª d rep t naint e,
º i d acª p ª m nt u l p e care-l cau i nu ex is t ª , fii
s igu r cª Du m nez eu l v a crea nad ins , p ent ru a
rª s p lat i efort u l º i nd rª z neala t a.“ ). D e aceea,
dincolo de reflec ia asupra disciplinei, cãlãtoria
îndrãz nea ã a lui Nicolae P anea pe apele
s u b t ilit ª ii este o ex emplarã ºi fermecãtoare
poveste antropologicã a urb anului.

C alend ar
al s criit orilor d in
F iliala C raiov a a U S R
Martie:
Adrian Frã ilã,poet,n. 6 martie 1950
Ion Deaconescu, poet, eseist, n. 7 martie
1948
Gheorghe Dãniºor,eseist,n. 15 martie 1945
Ion B uzera, critic literar, n. 20 martie 196 6
S onia Cuciureanu, eseist, traducãtor, n. 20
martie 1941
Gabriel Chifu,poet,romancier,eseist,n. 22
martie 1954
T udor Nedelcea, critic, istoric literar, n. 23
martie 1945
Camil Moisa, prozator, n. 27 martie 196 9
Emil L ãzãrescu, poet, n. 28 martie 1946
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Mircea
Mihãieº
Corto Maltese, ntre tricoul
galben ºi drapelul roºu
D

ezinvolt ºi lipsit de inh ib i ii, Corto Maltese, eroul de
b andã desenatã al lui H ugo P ratt, aterizeazã aproape
întotdeauna în locuri pe care dã impresia cã le-a mai vizitat
cândva. Noi sunt doar personajele secundare, apãrute aproape
la întâmplare într-un decor ex istând parcã de când lumea. D e
regulã, nu marinarul cautã aventura, ci aceasta nãvãleºte peste
el. Imaginea-standard nu e — aºa cum s-a vãzut — aceea a
unui luptãtor dornic sã-ºi înfrunte inamicii. Corto Maltese pare
mai degrab ã un ins contemplativ, fericit sã savureze, la umb ra
unui palmier,dulcea a igãrii de foi,a b ãuturii fine ori,din când
în când, a unei lecturi sau ch iar a frecventãrii sãlii de b al.
Corto e în largul sãu pretutindeni pentru cã, asemeni lui
L eopold B loom,el e E v ery m an,omul comun,media aritmeticã a
calitã ilor ºi defectelor „ fragedei fiin e a firii” . E o însuºire
moºtenitã de la creatorul sãu, a cãrui capacitate de adaptab ilitate
uluieºte: H ugo P ratt se sim ea la fel de b ine ºi în jungla
amazonianaã, ºi în sofisticatele medii intelectuale pariziene.
P roiec ie b ovaricã a propriului eu, Corto Maltese se dovedeºte a
fi oglinda flatantã în care scriitorul a ales sã ni se înfã iºeze.

L egând cu uºurin ã prietenii ºi stab ilind rela ii apropiate, el a
dezvoltat un stil de a ab orda necunoscutul în care dezinvoltura
ºi riscul alcãtuiesc un amestec seducãtor. Fiind în strãinãtate,
H ugo P ratt mãrturiseºte cã nu trage niciodatã la un h otel:„Ajung,
sã zicem, undeva, iau un tax i, îi promit ºoferului un b acºiº gras
ca sã-mi gãseascã undeva o camerã, la o familie. ˛n general,
lucrurile merg b ine. ?oferul reuºeºte sã mã cazeze, sau mã invitã
direct la el. Astfel, eliminând anonimatul ºi caracterul imper-
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sonal al h otelurilor, unde n-am cunoscut niciodatã pe nimeni,
am sfârºit prin a avea familii de prieteni gata sã mã primeascã
în cele patru col uri ale lumii, ºi care-mi dau prilejul sã întâlnesc
alte familii ºi sã trãiesc aºa cum se trãieºte în acea arã. ?i în acest
caz, ºi procedând în felul acesta, am putut sã dezvolt o altã
însuºire a caracterului lui Corto Maltese, acel Corto care are
mereu aerul de a cunoaºte pe toatã lumea, la Rio de Janeiro, la
H ong K ong, în Cornw all ºi oriunde îl poartã paºii. Astfel ajung
sã cunosc mereu oameni ex traordinari. L a B ah ia, de ex emplu,
adresa mea e la surorile D ias D os Santos, cinci fete negre, una
mai frumoasã ca alta, ºi toate având puteri magice: gh icitoare
formidab ile, ºi totodatã preotese macumb a. Se în elege cã atunci
când ai strãb ãtut pãmântul ºi când ai cunoscut astfel de
personaje, devine destul de uºor sã cunoºti alte personaje, ºi,
pentru cineva care scrie sau deseneazã com ic-s t rip s de ac iune,
sã convoace imediat în povestirile sale personaje frumoase, sã
se joace cu psih ologiile lor...” (O ngaro, 2006 : 35)
Corto Maltese ilustreaz ã, prin aceste însuº iri, latura
„ moderniºtilor accidentali” ,cam în felul în care P eter G ay vedea
crea ia lui K afk a (G ay, 2008 : 214). Fatalist, marinarul acceptã
provocãrile realitã ii din pur instinct al onoarei ºi inevitab ilitã ii.
E l se implicã doar pentru cã refuzând sã se alãture unora sau
altora dintre b eligeran i, are sentimentul inutilitã ii ºi laºitã ii.
Corto Maltese ºtie cã,aºa ca într-un faimos poem al lui T . S. E liot,
sirenele „ nu vor cânta pentru mine” ,dar nu-ºi permite sã refuze
invita ia de a „ valsa” , naiv ºi sentimental, în ritmul dictat de
lumea în care credea cã e un simplu figurant, dar unde e
promovat în rol de protagonist: „ Sh all I part my h air b eh ind?
D o I dare to eat a peach ?/ I sh all w ear w h ite flannel trousers,
and w alk upon th e b each ./ I h ave h eard th e mermaid singing,
each to each .” E x istã în aceastã perspectivã o stranie inversare
de roluri: prin însuºi gestul de a accepta sã intre, conformist, în
rândul lumii, personajul dã încã o prob ã a nonconformismului
sãu. P rofunzimea eroului ni se relevã treptat, episod dupã episod,
într-o dezlegare spectaculoasã a nodurilor care ineau strâns
împreunate contradic iile unei crea ii care doreºte, mai presus,
de orice, sã com u nice.
Aceste considera ii sus in ºi sub mineazã, totodatã, una din
însuºirile care i-au fost atrib uite (din punct de vedere moral,
psih ologic, ideologic ori social): amb iguitatea. E un atrib ut care
nu limiteazã ºi decredib ilizeazã, ci asigurã ex pansiunea câmpului
ex presivitã ii. D eºi H ugo P ratt l-a imaginat pe Corto Maltese
într-un moment istoric anume, trãsãturile sale comportamentale
ºi ac iunea sa practicã au acoperit o arie amplã de situa ii ºi
concep ii. Frãmântãrile ideologice ale deceniului al ºaptelea al
secolului trecut ºi-au lãsat,fireºte,amprenta:„ Cu un an înaintea
crizei din 196 8 , am creat un personaj lib ertarian angajat în
cãutarea unei noi virginitã i politice. Corto Maltese corespundea
sensib ilitã ii tinerilor din acea epocã” (P ratt, 1990). ˛nsã
protagonistul n-a rãmas cantonat în realitã ile atât de generoase
din punct de vedere evenimen ial ale acelor vremuri. E l a navigat
mereu spre alte spa ii, în virtutea capacitã ii înnãscute de a se
reinventa în func ie de contex t.
Acest vast proiect in p rogres s b eneficiazã de participarea
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voluntarã ºi conºtientã a autorului. Modalitatea aleasã este a
for ãrii sensurilor, din postura de operator ex isten ial:
„ Amb iguitatea poate fi gãsitã în multe lucruri, depinde de ceea
ce vrei sã gãseºti: în felul în care se comportã Corto, ºi în ceea ce
am vrut sã spun, pentru cã dacã aº fi spus douã lucruri deodatã,
ar fi fost un calamb ur: m-am servit adeseori de el, dar lucrurile
nu seamãnã. D ar de ce amb iguitatea? E ºti amb iguu atunci când
min i fãrã a reuºi sã min i pe de-a-ntregul, nelãsând, în acelaºi
timp, sã se vadã cã min i. Asta e amb iguitatea. D ar eu n-am
nevoie sã mint! Amb iguitatea ar putea fi rãul ºi b inele care se
confundã; iar atunci când cineva nu ºtie dacã minte cu adevãrat
sau numai pe jumãtate, înseamnã cã nu ºtie unde se aflã adevãrul
final. [...] ˛n esen ã, dacã pot utiliza termenul de amb iguitate
pentru a mai lãsa sã planeze o îndoialã, e pentru cã pot fi cuprins
eu însumi de incertitudine în legãturã cu anumite lucruri, las
prin urmare sã se vadã aceastã incertitudine, dar sunt
întotdeauna primul care pune totul sub semnul întreb ãrii, face
noi propuneri ºi le dezb ate. D ar, în fond, ºi l-am pus pe Corto
Maltese sã spunã acest lucru, eu nu sunt infailib il, vreau sã mã
înºel fãrã a treb ui sã-mi fac un ex amen de conºtiin ã dupã
fiecare eroare” (Mollica, P aganelli, 2006 : 6 5-6 6 ).
Considera iile acestea reprezintã mai mult decât o profesiune
de credin ã: ele sunt însãºi modalitatea practicã prin care se
poate pãstra coeren a unui material a cãrui redactare acoperã
nu doar un impresionant spa iu geografic-imaginar, ci ºi mai
multe decenii. Cuvintele lui H ugo P ratt sugereazã ex isten a unei
tensiuni între el ºi propria crea ie — situa ie de altfel inevitab ilã,
dat fiind statutul „ iconic” al personajului. Succesul seriei Corto
Maltese a pus o enormã presiune asupra lui H ugo P ratt, iar
comentariile sale trãdeazã adeseori o neliniºte greu de reprimat,
ch iar dacã tonul e la fel de jovial ca întotdeauna:
„ Corto s-a b ucurat de succes pentru cã s-a nãscut la
momentul potrivit, în 196 7, atunci când se anun au rãsturnãri,
când multe lucruri se miºcau peste tot în E uropa, când se
pregãteau aºa-zisele zile de poimâine care poate cã n-au prea
cântat, dar cel pu in se petrecea ceva... ˛nceputurile lui Corto nu
pot fi disociate de evenimentele momentului din societate, de
aerul vremii de dinainte de ‘6 8 ,de dorin a de aventurã a cititorilor
de b andã desenatã. L a fiecare douãzeci de ani ex istã fenomene
revolu ionare de acest gen. ˛mi aduc aminte de Italia în 1948 :
ara pãrea pe marginea revoltei generalizate, a rãzb oiului civil.
T ogliatti,secretarul general al partidului comunist italian,fusese
victima unui atentat, întreaga stângã a ieºit în stradã, militarii
erau consemna i în cazãrmi, poli ia, carab inierii, erau pregãti i
pentru orice situa ie, toatã lumea se aºtepta la o mare revolu ie.
Iatã ce-a urmat: B artoli a câºtigat T urul Fran ei. D intr-o datã,
entuziasmul revolu ionar al italienilor s-a deplasat dinspre
preluarea puterii pentru a-l aplauda pe campionul na ional de
ciclism. T ricoul galb en a triumfat asupra drapelului roºu!”
(Mich el, 2006 : 75-76 )
E x istã, fireºte, ceva carnavalesc în multe din escapadele lui
Corto Maltese. L ejeritatea trecerii de la starea de contempla ie
„ pleziristã” la ac iunea intempestivã, de la h amac la mânuirea
armei indicã nu doar o disponib ilitate ieºitã din comun, ci ºi o
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plãcere de a întruch ipa eroi din panoplia tradi ionalã a
romanului romantic-realist-sentimental: visãtorul, aventurierul,
anarh istul, cinicul, întreprinzãtorul, ex ploratorul, politicianul,
rãzb oinicul ºi rãzb unãtorul. Aceste ipostaze nu pãreau însã prea
seducãtoare pentru editorii comuniºti ai editurii V aillant, de
vreme ce, dupã douãzeci ºi unu de episoade, au decis suprimarea
seriei. Nonconformismul lui H ugo P ratt se dovedeºte, ulterior,
destul de ponderat, de vreme ce încearcã sã-ºi plaseze eroul în
m ain-s t ream -ul lipsit de contonden ã al polemicilor acute. A
posteriori, P ratt lipeºte pe fruntea personajului etich ete prin
care încearcã sã-l aducã în zona acceptab ilitã ii morale:
„ Ironic, da, dar nu cinic, asta nu cred. Mai degrab ã Corto
încearcã sã nu se angajeze în mod delib erat într-o tab ãrã sau
alta, însã non-interven ia lui are limite, atunci când, într-o
împrejurare istoricã sau alta, lib ertatea e primejduitã.
Sentimentele sale antifasciste nu sunt contestab ile, asemeni
angajamentului alãturi de Repub licanii irlandezi în 1917, nici
respectul sãu pentru anumite popoare colonizate, ºi, uneori,
ajutorul pe care li-l aduce. D acã vre i, se poate spune cã Corto
Maltese traverseazã istoria cu o anume nonºalan ã, dar cã se
aflã mereu de-o anumitã parte, cea a lib ertã ii. Corto e un
progresist” (P ierre, 2006 : 77-78 ).
L ãsând deoparte sensul cu totul ideologic al cuvântului
„progresist” (o vocab ulã ce nu spune ab solut nimic, ea fiind unul
din acele nom s d e gu erre ale conformismului ideologic stângist),
rezultã un portret demn de construc iile suprarealiste care fãceau
ravagii tocmai în vremea în care eroul strãb ãtea, în cãutarea
comorilor ºi-a aventurii, mãrile ºi oceanele planetei. D ar aceasta
este o construc ie post-factum, o încercare a autorului de a
max imaliza impactul — nu în cele din urmã comercial — al
crea iei sale. Antifascist,repub lican,stângist,progresist,nonºalant
— iatã descrieri ale lui Corto Maltese care nu se motiveazã nici a
posteriori, darmite în evolu ia cronologicã a peripe iilor sale. D ar
aceste etich ete sunt coduri de recunoaº tere prin care
intelectualitatea europeanã îºi consolideazã propria mitologie.
Nu e de mirare,în aceste condi ii,cã,aºa cum afirmã Mich el
P ierre într-o conversa ie cu H ugo P ratt, b ravadele marinarului
cu cercel în urech e, au fost „ b ib lia anumitor revolu ionari.”
Sesizând primejdia de a vedea numele autorului asociat cu cel
al unor miºcãri „generoase” ,dar îndãtãtul cãrora se i eºte gh eara
nemiloasã a lãcomiei ºi violen ei, el pune lucrurile la punct:
„ ...acum câ iva ani, dupã independen a Angolei, am fost invitat
la L uanda de Neto ºi de tovarãºii sãi din MP L A. M-au invitat
pentru cã avuseserã ocazia, în perioada când erau în m aq u is , sã
citeascã aventurile lui Corto Maltese pub licate în acea vreme în
P if, apoi în L’H u m anit Ø , ziar care le parvenea prin intermediar
din Algeria. ˛l apreciau ca erou progresist. ãi le plãcea îndeoseb i
Cush , prietenul etiopian al lui Corto, care era pentru ei un fel de
reprezentant african al luptei pentru lib ertate ºi independen ã”
(P ierre, 2006 : 78 ). T ardiva ideologizare, petrecutã cu aportul
decisiv al autorului, nu poate totuºi nãrui un edificiu nãscut,
parcã, de la sine. O lecturã atentã ar putea ch iar sã dovedeascã
o puternicã, durab ilã construc ie nãscutã împotriva proiectului
ideologic al lui H ugo P ratt. E x presivitatea involuntarã sporeºte
misterul unei crea ii pe care acesta doreºte parcã s-o diminueze,
legând-o mai degrab ã de propriile avataruri (nu fãrã
argumente: via a lui H ugo P ratt a fost cu adevãrat ieºitã din
comun!) decât de marile mize literare.
O riginalitatea personajului provine, mai presus de orice,
din postura de v ariant ª n cad ru l u nei inv ariant e. Corto Maltese nu e copia târzie a unui anumit tip literar, un d ’ap rŁ s ironic
ori parodic. E l ni se înfã iºeazã ca o modalitate act u alª a unei
formule clasicizate. ˛n ciuda alunecãrilor în oniric, magic sau
ocult, discursul nu pãrãseºte decât arareori limitele realitã ii
(aceea conven ionalã a discursului cultural mimetic). Corto
Maltese e credib il tocmai pentru cã evolueazã acu m într-o lume
de at u nci. ˛ncercãrile lui H ugo P ratt de a-i stab ili o genealogie
prestigioasã sunt, din acest punct de vedere, inutile. P rocesul de
înnob ilare e superfluu, de vreme ce formula norocoasã nu e
legatã de intensa pregnan ã esteticã, ci de invocarea unei tradi ii
— de altfel discutab ilã:
„ Corto Maltese se înscrie º i într-o anumitã tradi ie
romanescã, aceea a lui Conrad, L ondon, Stevenson, Curw ood.
Când eram tânãr, am ales aceastã lume anglo-sax onã mai
degrab ã decât sã mã îmb ib cu scriitorii francezi, poate ca reac ie
contra b urgh eziei italiene, care îi admira prea mult. T reb uie sãi imaginezi de asemenea ce ofereau spre lecturã scriitori fasciºti
în anii treizeci. E ra o literaturã provincialã, respingãtoare ºi de

propagandã, care nu avea nimic stimulativ. P lãcerea de a citi o
resim eai alãturi de marii romancieri de aventuri englezi ori
americani, cu filmele de la H olly w ood ºi b anda desenatã” (P ierre,
2006 : 8 6 ). Autolimitarea lui H ugo P ratt presupune, desigur, un
protocol al modestiei. D ar nu numai atât: e încã o dovadã cã
niciun autor nu e pe deplin stãpân pe crea ia sa.
˛n „ interviul imaginar” cu Corto Maltese,Claudio Moliterni
se strãduieºte sã-i impunã personajului gusturile autorului.
L ipseºte din listã doar James O liver Curw ood, autorul de mare
succes din anii ’20. O misiunea nu e întâmplãtoare: povestirile ºi
romanele lui Curw ood (transpuse în aproape douãzeci de filme)
sunt plasate în nordul Statelor Unite, în împãrã ia ursului G rizzly. Scrierile lui Curw ood — însãilãri naive,idealizante,centrate
pe confruntarea dintre om ºi naturã ºi con inând, adeseori, ºi o
linie narativã lacrimogen-sentimentalã — sunt lecturi ideale
pentru orice adolescent care viseazã la farmecul misterios al
depãrtãrilor. D ar — cel pu in în saga lui Corto Maltese —
ex istã doar firave ecouri ale acestei literaturi aluvionare,
avansând de la o întâmplare dramaticã la alta — ºi, în esen ã,
nu foarte diferitã de sch ematismul, dogmatismul, manih eismul
literaturii ideologice ale epocii fasciste ºi comuniste.
V italismul lui Corto se poate ex prima plenar doar într-un
decor care con ine, în mod natural, atrib utele ex otismului. E o
ex agerare sã vedem în el un fel de urs grizzly rãtãcind prin
mãrile Sudului, dar e limpede cã postœ rile în care ne este înfã iºat
reprezintã contrib u ii la o dialecticã a ind iv id u alis m u lu i ºi a
s ingu rª t ª ii. E x istã pu ine momente în care eroul este cu adevãrat
singur. E vadãrile solitare au loc mai ales în vis ori, ca în Mu , în
strãfundurile oceanului. Cu toate acestea, marca principalã a
comportamentului sãu o constituie ind iv id u alis m u l. Nu egoismul,
nu mesch inãria, nu cinismul ori dispre ul fa ã de ceilal i, ci
fermitatea în a-ºi apãra secretele. Secretele sale sunt atât de b ine
ascunse, încât nici nu le po i b ãnui mãcar ex isten a. E le nu in
de un concrete e, ci de transparen a înºelãtoare, de sugestia cã
în spatele gesturilor personajelor s-ar desfãºura un protocol
ex isten ial mult mai complicat.
Când e vorb a de secretele h ãr ilor care conduc la comori, de
semne ori tex te legate de întâmplãri ºi situa ii misterioase, Corto
le împãrtãºeºte fãrã nicio ezitare. Misterul sãu pare sã atârne de
altceva, de propria sa profunzime ºi de o nepotrivitã aºezare în
raport cu aspira iile — mai degrab ã nemãrturisite decât
mãrturisite. Strãb ãtând pãmântul, el pare sã se afle în cãutarea
a ceva ce e dincolo de însuºi actul cª u t ª rii: o umb rã, o stare, un

semn. Ca întrupare a unui concept evanescent, el ilustreazã,
prin acest comportament simultan retractil ºi agresiv, în care
afirma ia ºi ac iunea sunt imediat anulate de nega ie ºi repaus,
unul din postulatele lui B orges:„E stetica e iminen a unei revela ii
ce nu se mai produce” . D e aici provine misterul personajului —
mister de care H ugo P ratt pare sã nu fi fost pe deplin conºtient.
Sau, în orice caz, nu de la început.
Autorul a dorit sã construiascã un veh icul de succes, un
instrument prin intermediul cãruia sã-ºi satisfacã nevoia de
visare, poten ând un b ovarism Æ l’env ers , nãscut din atât de
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corect conceptualizata „ dorin ã de a fi inutil” . P entru H ugo P ratt
— ºi, implicit, pentru Corto Maltese, universul e doar fãrâmi area
ºi plasarea pe coordonate geografice inadecvate a unei V ene ii
primordiale. E roul este, încã ºi încã o datã, un Ulise ars de
amintirea Ith acãi al cãrei farmec îl percepe doar odatã cu
vastitatea distan ei care-l desparte de ea. E x plicit, autorul
mãrturiseºte cã dacã n-ar fi ex istat acel oraº, n-ar fi ex istat nici
odiseea lui Corto Maltese:„E x istã o V ene ia,o V ene ie pu in comicã,
pu in tragicã, pu in vrãjitã, V ene ia gh ettourilor, a mãºtilor, a
k ab b alei ºi a cãr ilor de tarot, a micilor pie e de perle, iar
[îndãrãtul ei] e Africa, America, Spania; legendele irlandeze ºi
tangourile B uenos Aires-ului, practicile vaudou din H aiti ºi
macumb a b razilianã, toate locurile în care am trãit...” (O ngaro,
2006 : 18 ).
T enta ia autob iograficã e irezistib ilã pentru aproape orice
autor. Ch iar dacã formula adoptatã de H ugo P ratt nu încurajeazã,
de regulã, incursiunile în intimitatea scriitorului, circumstan ele
ex cep ionale în care s-a derulat ex isten a lui H ugo P ratt
reprezintã un fel de invita ie perpetuã la rememorare. ˛ntreb at
de ce apeleazã atât de frecvent la evenimente istorice, de ce
întâmplãrile reale sunt folosite ca decor pentru a istorisi capitole
din ex isten a, totuºi, fictivã, a lui Corto Maltese, P ratt ex plicã:
„ P oate pentru cã am venit pe lume la V ene ia [de fapt, la
Rimini, n. m., M.M.] , în 1927, ºi cã, treb uie sã recunoaºte i, acest
oraº e cât se poate de potrivit ca sã înve i istorie... M-am nãscut
în epoca în care începea gloria lui Mussolini: ca ideologie,eram
servit pe tavã. B unicul meu maternal a fost, de altfel, unul dintre
fondatorii Fasciilor vene iene. [...] V ene ia, dar mai ales familia
[mi-au dat gustul istoriei]. ˛n realitate, nu puteam sã scap de
istorie din cauza familiei, a originilor mele cosmopolite. P ratt
este un nume b ritanic. Strãmoºii mei erau originari din Cornw all.
B unicul meu a venit în Italia ºi s-a însurat cu o vene iancã de
origine turco-evreiascã. Fiul lor,tatãl meu,s-a însurat,la rândul
lui, cu descendenta unei vech i familii care avea rãdãcini h ispanoevreieºti. D e unde ºi interesul meu pentru legendele celtice,mistica
iudaicã ºi misterele V ene iei...” (P ierre,2006 : 8 5-8 6 ).
T oate acestea vor trece,fãrã a fi mãcar filtrate,în „ b iografia”
spiritual-intelectualã a lui Corto Maltese.V ene ia func ioneazã,
în ab solut, ca un centru vital, pulsând în ritmul acelui spa iu
magic, oriunde s-ar fi aflat eroul. V ia a lui Corto Maltese e
prezentatã, inevitab il, lacu nar. D ar neajunsurile sunt pe deplin
compensate de dominanta lagu narª presim itã în fiecare cuvânt
ºi imagine a palpitantei sale saga. Atrac ia aproape morb idã
fa ã de Serenissima treb uie sã aib ã, fireºte, ºi o ex plica ie de
naturã psih analiticã. Numai cã nu toate profe iile mortuare se
împlinesc, dupã cum nu se împlinesc nici cele privind naºterea.
E x istã, de fapt, ceva profund ironic, dacã nu ch iar sardonic, în
aceste considera ii: în fond,Corto Maltese nu va muri la V ene ia,
dupã cum H ugo P ratt, aºa cum ºtim prea b ine, nu s-a nãscut
acolo.
_______________
G ay, P eter 2008 . Mod ernis m . T h e L u re of H eres y from B au d elaire t o B eck et t
and B ey ond . New Y ork , L ondon: W .W . Norton & Company.
Mollica, V incenzo, Mauro P aganelli 2006 . „ L’Auteur et la B ande dessinØ e”
(apãrut ini ial în E di t ori de l Grifo, octomb rie 198 0), în P ratt, 2006 .
O ngaro, Alb erto 2006 . „ Une soirØ e avec P ratt. L’O rson W elles de la b ande
dessineØ .” (apãrut ini ial
în L’E u rop eo, octomb rie 1973), în P ratt, 2006 .
P ierre, Mich el 2006 . „ Je ne suis pas jaloux de Corto Maltese. D ’ailleurs, je
peux le faire disparaître” (apãrut ini ial în revista L ire, decemb rie, 198 1), în
P ratt, 2006 .
P ratt, H ugo, D ominiq ue P etitfaux 1990. De l’au t re c t Ø d e C ort o, B rux elles:
Casterman.
P ratt, H ugo 2006 . C ort o Malt es e. L it t Ø rat u re d es s inØ e. Sous la direction de
V incenzo Mollica et
P atrizia Z anotti. B rux elles: Casterman.

(Fragment din volumul Is t oria lu i C ort o Malt es e, p irat ,
anarh is t º i v is ª t or, în pregãtire la E ditura P olirom.)
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cum ne place
de Cãtãlin Ghi ã

˛mpotriv a manelelor
S

tuden ii români de astãzi, auzim des
acest refren, nu prea mai citesc.
˛ntreb a i orice persoanã pe care destinul
profesional vidat de ironie a aruncat-o în
turb ionul vie ii universitar-filologice ºi vã va
repeta acelaºi lucru. L a urma urmelor, faptul
nu este atât de suprinzãtor: cititul reclamã o
pozi ionare activã; nu po i citi ceva decât atâta
vreme cât descifrezi sensul a ceea ce parcurgi,
deci nu po i mo ãi pe o carte (sau, mã rog, o
po i face, dar rezultatul este nul). Ceea ce mi se
pare infinit mai îngrijorãtor este cã aceiaºi
studen i sunt, în propor ie covârº itoare,
incapab ili de a mai asculta muzicã. ãi nu am în
vedere, sã spunem, sonatele lui Corelli sau
piesele pentru clavecin ale lui Rameau, ci
„ muzica maselor” , specificã mediului urb an ºi
studen esc, ascultatã pe scarã largã de colegii
lor occidentali, ºi mã refer aici în special la
muzica rock . Nu mi s-a întâmplat niciodatã ca,
la petreceri studen eºti din Anglia, din Fran a
sau din G ermania, sã aud tonalitã i sãltãre e
cu versuri desprinse din S p it alu l am oru lu i. D e
ce acolo s-a putut º i la noi nu? (mã tem,
rãspunsul cel mai scurt, dar ºi cel mai usturãtor
ar fi acela cã vest-europenii n-au fost silui i,
economic ºi cultural, de fanario i pânã dupã
anul 18 00).
G rãb i i, fioroºi ºi lipsi i de umor, adep ii
corectitudinii politice m-ar putea acuza de elitism: manelele, mi s-ar putea reproºa, sunt un
epifenomen al societã ii româneº ti
contemporane, care a gãsit de cuviin ã sã
cultive ºi sã îmb rã iºeze un atare ou t let de
creativitate artisticã. ãi manelele sunt o ex presie
a muzicii de mase: de ce ar fi ele inferioare h eavy
metal-ului occidental? D e ce aº apãra, prin
urmare, o formã a rock -ului în detrimentul lor?
P entru a veni în întâmpinarea acestor posib ile
ob iec ii, permite i-mi o scurtã lecturã în paralel
a celor douã „ curente” .
H eavy metal-ul nu este deloc aristocratic
ºi, desigur, nu s-a nãscut din nimic: el a apãrut
fie în Marea B ritanie, gra ie unei trupe numite
B lack Sab b ath , fie în America, gra ie unei trupe
numite L ed Z eppelin (nici mãcar istoricii
fenomenului cultural nu s-au putut pune de
acord în privin a acestui fapt, dar au convenit
cã rock ’n roll-ul anilor ’50 a fost un factor determinant). D upã cum aratã ºi cercetãtoarea
D eena W einstein în lucrarea H eav y m et al. O

s ociologie cu lt u ralª (1991), curentul în sine
apare ca ex presie a gustului claselor de jos,
ex cedate de muzica „ înaltã” , performatã la
operã sau la filarmonicã, la care ele nu puteau
avea acces. Ivit, prin urmare, într-un mediu
muncitoresc tipic, h eavy metal-ul are, pe lângã
trãsãturile mai vech i ale rock -ului psih edelic
(promovat, între altele, de trupe precum T h e
W h o sau P ink Floy d), vitezã ºi volum. R iff-urile
la ch itarã sunt mai dure ºi mai rapide, versurile
– mai ºocante, încorporând, adesea, teme
mitologice, fantastice sau ch iar de acidã criticã
socialã.
Cele mai cunoscute trupe de la finele anilor
’70 ºi deb utul anilor ’8 0, care coaguleazã New
W ave of B ritish H eavy Metal, Judas P riest, Iron
Maiden, Mot rh ead, D ef L eppard sau Sax on,
înregistreazã o cotã de popularitate care nu va
fi egalatã, câ iva ani mai târz iu, decât de
forma iile americane din B ay Area (zona San
Francisco din California), Metallica, Megadeth
sau Slay er. Unele dintre ele (Sax on) fix eazã
tiparul de „ uniformã” al adep ilor, menit a
înlocui, în opinia mea, alb astra salopetã
proletarã cu care aceºtia din urmã erau deja
ob iºnui i: jach ete de b lugi, cu inte, pantaloni
din piele, pantofi sport. L a rândul lor, soliºtii
(L emmy K ilmister, leader-ul
z gomotosului grup Mot rh ead)
dezvãluie modele de comportament
ex cesiv. D acã h eavy metal-ul nu
furniz eaz ã, desigur, nicio b az ã
intelectualã solidã (nici n-ar avea
cum), acesta oferã mãcar
posib ilitatea unei reb eliuni în stil personal, declanº eaz ã energii º i
decanteazã umori, care, altminteri,
s-ar transforma în fenomene sociale
mult mai periculoase.
Cum stau însã lucrurile în cazul
manelelor? Cel mai prob ab il, ele au
apãrut dintr-un soi de digestie
proletar-campestrã a muz icii
populare româneºti, peste care s-a
esut b orangicul fals al acordurilor
arãb eºti. D ar nu numai melodia în
sine deranjeazã, ci ºi vocile, sub iate
în litanii amoroase sau în interjec ii
desprinse din scene de rut. ãi, mai
ales, versurile, care amintesc, straniu,
de poez ia neoanacreonticã de la

finele secolului al X V III-lea º i începutul
secolului al X IX -lea. D acã le-ar cunoaºte,
maneliºtii de astãzi ar ex ploata la max imum
stih urile unor Alecu V ãcãrescu sau Costach e
Conach i. P rin ce diferã, iau la întâmplare, piesa
„ Mã doare când te vãd” a lui Nicolae G u ã de
celeb rul distih vãcãrescian „ Când nu te vãz,am
ch inuri/?i când te vãz, leºinuri” ?
Aºa stând lucrurile, manelele simplificã
pânã la derizoriu via a sentimentalã, punând
la dispozi ia adolescen ilor un set de emo ii
prefab ricate ºi de atitudini plângãcioase, care
nu le furnizeazã niciun fel de suport de referin ã
culturalã pentru mai târziu. Nu spun cã grupul
Manow ar, de pildã, ar fi mai pu in ºch iop în
ordinea desch iderii unor por i de contempla ie
intelectualã, dar parcã e mai folositor sã înve i
câte ceva despre mitologia nordicã decât despre
sânii silicona i sau b uzele b otox izate ale iub itei.
P e aceeaºi linie, cred cã e mai util sã decriptezi
mesajele emo ionale mature (dez iluz ie,
incertitudine, confuzie) ale forma iilor de h eavy
metal decât mesajele emo ionale infantile (b anii
n-aduc fericirea, dar o între in; femeia mea-i
cea mai frumoasã ºi to i mor de invidie) ale
cântãre ilor de manele. Faptul cã trãim într-o
arã în care tinerii scuipã semin e ºi comunicã

prin onomatopee neanderth aliene,de tip „ b ã” ,
„mã”,„h ã”,se datoreazã ºi vocab ularului ex trem
de limitat al acestor decãzute cântece de lume.
Care ar fi solu ia? ˛n primul rând,
televiziunile specializate în muzicã ar putea sãºi sch imb e, treptat, repertoriul, în favoarea unui
orizont cosmopolit. ˛n al doilea rând, în ºcoli, la
orele de educa ie muz icalã, pe lângã
plictisitoarele predici despre compozi iile lui
B ach , pe care, oricum, nu le mai ascultã aproape
nimeni, s-ar putea introduce audi ii de concerte
rock . ˛n al treilea rând, ar putea fi promovate
ini iativele tinerilor: cei care au curajul sã se
adune în jurul unei trupe de h eavy metal ar
putea b eneficia de finan ãri din b ugetele locale,
cum se întâmplã deja în Scandinavia. Nu în
ultimul rând, ar treb ui încurajate sch imb urile
între ºcoli din arã ºi din strãinãtate: tinerii de
aici ar descoperi ce ascultã colegii lor din O ccident ºi ar ab andona, poate, o parte din referin ele
melodice mult prea lãb ãr ate ale posesorilor de
lan uri de aur ºi de maºini „ tunate” .
P ânã una-alta însã, visez cu voluptate la
ziua în care nu voi putea adormi seara din
cauza unei petreceri la care b ox ele revarsã, la
volum max im, notele trupei Anth rax , nu
antrax ul fonic al lui Adrian Minune...

Comunicat: ãedin a Comitetului Director al U S R din data de 2 2 februarie 2 0 1 4
Sâmb ãtã, 22 feb ruarie 2014, a avut loc
º edin a Comitetului D irector al Uniunii
Scriitorilor din România, la care au
participat: Nicolae Manolescu, preºedinte al
USR,V arujan V osganian, primvicepreºedinte
al USR, G ab riel Ch ifu, vicepreºedinte, Mircea
Mih ãieº din partea Filialei T imiºoara,Cassian
Maria Spiridon, preºedinte al Filialei Iaºi,
Adrian P opescu, din partea Filialei Cluj, D an
Mircea Cipariu, preº edinte al Filialei
B ucureº ti P oez ie, Aurel Maria B aros,
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preºedinte al Filialei B ucureºti P rozã. O rdinea
de zi a cuprins prob lemele curente ale Uniunii
Scriitorilor:
Informare despre stadiul în care se aflã
douã legi importante pentru scriitori, L egea
T imb rului cultural º i L egea pentru
sub ven ionarea revistelor de culturã
reprez entative din România. D e asemenea,
s-a mai discutat despre sub ven ionarea
revistelor USR ºi finan area P remiilor USR
de cãtre Ministerul Culturii. A fost prezentat
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ºi stadiul proceselor intentate firmei care a
înch iriat Casa V ernescu ºi care are mari
restan e de platã a ch iriei ºi facturilor.
G ab riel Ch ifu a prez entat proiectele USR
în curs, ºi anume, T urnirul de P oez ie de la
Callela, Spania (30 mai - 6 iunie 2014);
Festivalul de L iteraturã de la Ch iº inãu º i
O rh ei (19 - 21 iunie 2014); premiul Cartea
Anului al R om niei lit erare (22 feb ruarie
2014).
Au fost stab ilite tarifele de cazare ºi masã

la Casa de la Neptun.
A fost prez entatã situa ia concursului
pentru ocuparea postului de director de
programe al USR, concurs care a fost câºtigat
de dl O vidiu Ianu.
S-a aprob at lista pub lica iilor literare ºi
culturale care au solicitat egida USR.
Comitetul D irector a luat cunoºtin ã de
situa ia ach itãrii cotiza iilor de cãtre memb rii
USR ºi mai ales de cãtre pensionarii care
primesc pensia suplimentarã de 50% .

Dialoguri

Ileana V ulpescu
Cred n posteritatea lui S orescu
Interv iu de Ion Jianu

Ion Jianu: Ce reprez intã pentru
dumneavoastrã poezia lui Marin Sorescu? D ar
poetul Marin Sorescu? Crede i în destinul
postum al operei soresciene?
Ileana V ulpescu: P oezia lui Marin Sorescu
înseamnã Marin Sorescu: amestec de mare
seriozitate ºi de glumã savuroasã. Nimic care
sã vrea sã- i ia och ii, nimic cãutat, contorsionat,
ci o rafinatã simplitate sãnãtoasã. E u cred în
posteritatea lui Sorescu, dar nimeni nu poate
garanta nici de azi pe mine ce se poate-ntîmpla.
O amenii sînt atît de sch imb ãtori, rob i i
modei, consumatori de pãreri gata mestecate.
P rea multã lume se lasã influen atã de pãrerile
„ autorizate” , en v ogu e, de zeii momentului.
E x istã un snob ism cãruia cu greu i se ine piept.
P înã la urmã, tot steaua sub care te-ai nãscut
h otãrãºte.

Enigmatic ºi clocotitor…
I.J.: ª t iu cª v -a legat o fru m oas ª p riet enie
d e p oet u l d e L a L ilieci, at t p e d u m neav oas t rª ,
c t º i p e s o u l d u m neav oas t rª , regret at u l s criit or
R om u lu s V u lp es cu .C are s u nt cele m ai fru m oas e
am int iri d es p re el?
I.V .: Curtea de Argeº ºi T ransfãgãrãºanul
pentru mine vor rãmîne legate mereu de
imaginea lui Marin Sorescu. E ra o zi de toamnã
seninã. Nu ºtiu de ce ne aflam acolo: profesorul
E dgar P apu, Marin Sorescu, Fãnuº B ãileºteanu,
Romulus V ulpescu ºi cu mine. Cred cã era zi
importantã pentru Marin. Mi-aduc aminte cã,
la masa de searã, profesorul P apu i-a urat sajungã laureat al premiului Nob el, ca o

recunoaºtere a marelui sãu h ar. E ra o atmosferã
caldã, sincerã, fraternã, în care lãsasem toate
grijile în urmã ºi ne b ucuram de irepetab ila
clipã.
A doua zi, gazdele ne-au oferit o plimb are
cu automob ilul pe T ransfãgãrãºan. P e lîngã
splendoarea peisajului, drumul ne-a fost
agrementat ºi de urºii cerºetori care, dacã nu
primeau nicio dona ie, î i b ãteau în parb riz;
b lînzi, te lãsau sã te fotografiezi cu ei. P este
aceastã amintire, dintre cele mai frumoase de
care-am avut parte, îmi apare ch ipul enigmatic
al lui Marin Sorescu, discre ia lui sub care cu
greu i-ai fi înch ipuit clocotul poetului.

valoricã a spiritualitã ii din O ltenia? D acã da,
care personalitã i, alãturi de Marin Sorescu, ar
putea depune mãrturie, b ineîn eles prin opera
lor, în favoarea acestei teorii?
I.V .: Cred cã B râncuºi ar fi de ajuns!
I.J.: ˛n înch eiere, vã rugãm sã transmite i
un mesaj tuturor iub itorilor de poez ie, nu
numai ai poeziei lui Marin Sorescu. Mai poate
salva poezia lumea? P rin poezie, dostoievsk ian
vorb ind, în elegând frumosul, sub limul, arta,
în genere.
I.V .: D acã pe lumea asta, care nu ºtie cum

sã-ºi sape mai repede groapa, a mai rãmas ceva
care nu va salva pe nimeni, dar va mîngîia
sufletele cît mai sînt pe pãmînt, acest ceva este
poezia.
P oez ia va face totdeauna sufletul sã
pluteascã, apropiindu-l de ceea ce b ãnuim a fi
o altã lume. E ste b oarea strãvezie care ne mîngîie
de toatã urî enia º i toatã urîciunea de pe
pãmînt, pînã ce:
„ Mai trece o zi, un vis, un somn
ãi-oi fi pe sub pãmînturi domn
Al oaselor ce drepte dorm“.

anun ã dramaturgul într-un alt articol unde
privirea sa scruteazã o nouã epocã, nimeni
nu va mai râde“.

româneascã“ ), Ion B ogdan L efter („ Adrian
Marino. Completãri b ib liografice“), Andreea
Mih ãilescu („ P erspectiva lui Marino asupra
cromaticii macedonsk iene“),G ab riel Nedelea
(„ Adrian Marino fa ã cu avangarda“ ) ºi
Maria D inu („ Adrian Marino ºi Arth ur O .
L ovejoy : interferen e ºi diferen e“). D e altfel,
Maria D inu, coordonatoarea dosarului, este
ºi îngrijitoarea edi iei ºi autoarea studiului
introductiv al volumului recent apãrut la
E ditura Aius din Craiova: Adrian Marino,
E x erci ii d e d is cip linª a crea iei. S t u d ii,
cronici, int erv iu ri º i anch et e d in rev is t ele
craiov ene (1 9 6 7 -2 0 0 5 ). ãi revista noastrã,
R am u ri, s-a b ucurat de semnãtura
reputatului teoretician ºi critic literar,motiv
de a semnala, o datã în plus, acest demers
editorial.

I.J.: Cred cã vi s-a mai pus o întreb are
referitoare la Sorescu vs. Nob el: dacã a i fi în
conducerea Uniunii Scriitorilor sau într-o
comisie care ar nominaliza un scriitor român
trecut în nefiin ã pentru premiul Nob el, l-a i
sus ine pe Marin Sorescu? D acã da, de ce?
I.V .: L -aº sus ine mai ales pentru suflul sãu
românesc, care ne-ar face mai b ine în eleºi de
strãini,aºa „ ex otici” cum sîntem noi.

M-aº retrage ntr-o casã de
v acan ã, cu toate cãr ile lui S orescu,
dar mai ales cu L a L ilieci
I.J.: Cu ce cãr i ale lui Marin Sorescu v-ar
plãcea sã vã retrage i într-o casã de vacan ã
la... B ratovoeºti?
I.V .: Cu toate, dar mai ales cu L a L ilieci.
I.J.: Crede i în matricea energeticã ºi înalt

Lampa lui Diogene
D upã cum ne
aminteº te O vidiu
D unãreanu
în
editorialul sãu, din nr.
4 (41), octomb riedecemb rie
2013,
revista constãn eanã
E X -P O N T O – t ex t /
im agine/ m et at ex t a
împlinit zece ani de la
apari ie, prilej pentru a-i ura la mul i ani ºi
vânt în pupa! Salutãm º i instructiva
reîntoarcere la clasici, prin tex tele despre
preferin ele muz icale ale junimiº tilor
(„Compreh ensib ilitatea muzicalã a tânãrului
junimist Mih ai E minescu“ de Rux andra
Mirea ºi „ Junimiºtii ºi muzica“ de Mariana
P opescu) ºi prin comentariul lui Angelo
Mitch ievici la B ob oru l lui Caragiale („ Noua

Repub licã, Fiesta ºi B ob orul“), din care citez
un fragment concluz iv: „ Cea de-a doua
deformare pe care o propune autorul ine
de faptul cã întreaga retoricã revolu ionarã
este deturnatã în b eneficiul sãrb ãtorii. Fapt
emb lematic,P rezidentul vorb eºte P oporului
urcat pe un scaun de tãiat cârna i. G estul
oricât de secundar ne-ar pãrea întoarce pe
dos o altã imagine revolu ionarã, sinistrã,
invocând « mânia poporului» , imaginea
gh ilotinei. Nu capete cad la aceastã revolu ie,
ci b olob oacele sunt rostogolite, nu curge
sânge, ci vin. (...) Spectacolul revolu ionar
este carnavalizat. (...) P oporul în varianta
sa ex orb itatã « B ob orul» reprezintã agentul
catalizator, fermentul revolu ionar, toate
dictaturile îl vor invoca, în numele lui vor fi
comise masacre. Caragiale îl invitã
deocamdatã la o petrecere dupã care, cum

P rin dosarul tematic „ Adrian Marino:
ex erci ii de disciplinã a crea iei“, Moz aicu l,
nr. 1-2 (18 3-18 4)/ 2014,men ine vie memoria operei celui pe care-l considerã s p irit u s
rect or al revistei. D espre Marino scriu
Florina Ilis („ V ia a unui om singur scrisã de
el însuºi“ ),Sorina Sorescu („ Adrian Marino
º i momentul 196 8 în critica literarã
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cronica de teatru

în intro-ul avertizare adresat pub licului mai pu in familiarizat
cu acest tip de dramatizare. E ste o veritab ilã provocare adresatã
actorilor ce, în lipsa elementelor suport (scenografie, costume,
mach iaj, ilustra ie muzicalã), treb uie sã-ºi dub leze efortul, pentru
cã ceea ce tradi ional era o etapã a procesului intern de
transpunere în scenã a unui tex t devine acum „ spectacol”

de Daniela Firescu

V ise fãrã sonor
„ T ragedia foloseºte angoasele noastre profunde, comedia
mecanismele noastre de apãrare contra lor.”
Ch arles Mauron, P s y ch ocrit iq u e d u genre com iq u e

Proiectul & Piesa
˛ntr-o tentativã de suprimare a b arierei dintre spectatori ºi
actori,în luna decemb rie,anul trecut,a deb utat la T eatrul Na ional
„ Marin Sorescu“ din Craiova proiectul „Autorii sunt în salã” ,cu
scopul promovãrii dramaturgiei româneºti contemporane,
prezentând în premierã crea ii originale ale autorilor autoh toni.
P rimul spectacol-lecturã a fost U lt im u l d ans al lib elu lei de Cornel Mih ai Ungureanu, piesã premiatã în anul 2013, locul al IIIlea la Festivalul Na ional de Comedie (FestCo), de fapt, o „ falsã
comedie” ,o mistificare a utimelor zile pe care le trãieºte o tânãrã
în mijlocul unui azil e b ãtrâni, unde accentul cade pe mecanismul
compensãrii-idealizãrii.
V rei s ª fii p riet enu l lu i Du m nez eu ? de D aniel B ãnulescu
(E ditura Ch armides, 2013) este o comedie- capcanã, în care
imagina ia religioasã întâlneºte poetica teatralã. P rocedeele
dramaturgiei clasice sunt deturnate, efectul imediat este unul
comic, însã finalitatea demersului este gravã. P iesã în trei acte ºi
patru personaje, aceasta îºi lanseazã intriga din prima replicã:
„ ...Ai crãpa, dacã i-ar fura cineva telefonul. ãapte minute ai
rezistat fãrã sã mã întreb i despre moºtenire... D acã am primit?...
D a, am primit... Ce moºtenire?... Cea mai strãlucitoare ºi
nefolositoare moºtenire din lume.” Moºtenirea,t op os clasic,este
supralicitatã la max imum („cea mai ...“),este elementul surprizã,
pe care ºi Miori a (ºi autorul) îl amânã, pentru a-i amplifica
efectul. Miori a,vãduva unui terorist arab ,„ martir” al rãzb oiului
sfânt, se trezeºte implicatã indirect în post-conflictul provocat
de moartea prematurã a lui G amal. Misiunea acestuia, de a
trimite pe lumea cealaltã 77 de persoane, îi revine acum Miori ei,
mai precis sarcina selectãrii lor. T ranzi ia între grav-tragic ºi
comic-ab surd traverseazã întreaga piesã: misiunea Miori ei,
aparent imposib ilã, devine o afacere de succes printr-un
reb rand ing strategic: Agen ia de turism paradisiac „ ˛ngerul
G ab riel” , unde Miori a este patroana ºi directoarea agen iei, iar
prietena ei, G ina, directoare adjunctã. Sch ema im b roglio-ului
este folositã în complicarea/ mascarea inten iilor personajelor,
dar mai ales în derularea conflictului, nimic nu e ceea ce pare,
perspectiva e determinantã, G amal e criminal pentru unii ºi
asasin pentru al ii, moartea poate deveni cea mai frumoasã
promisiune, amb alatã în culorile vii ale unui voiaj paradisiac, de
care sunt tentate ºi duh urile, nu numai oamenii.
Interoga ia „ V rei sã fii prietenul lui D umnezeu?” apare în
contex te diferite ºi cu inten ii diferite: armã de seduc ie a lui

K ab ir (aproape b agatelizeazã sensul ini ial, într-o fanfaronadã
în fa a femeilor ºi a Falsului G amal), act de cunoaºtere, dincolo
de rãspunsul afirmativ, K ab ir/ H indusul vrea sã afle calea de
acces. K ab ir, duh domesticit, este personajul cel mai înch egat ºi
cel mai ascuns, mãºtile lui succesive ex pun, dar ºi camufleazã
scopul sãu evident – un loc în P aradis. E l cautã izb ãvirea, vrea
sã fie din nou alãturi de arh angh elul G ab riel; toate for ele sale,
Nr. 3 • 2014

Vrei sã fii prietenul lui Dumnezeu?
de D aniel B ãnulescu
„ Autorii sunt în salã” – Spectacol-lecturã
Regia: Mircea Corniºteanu
Iulia Coman (Miori a)
Adrian Andone (H indusul)
G eni Macsim (G ina)
E ugen T itu (Falsul G amal)

întregul sãu arsenal de scamatorii, amãgiri se concentreazã în
aceastã direc ie, vrea sã fie din nou prietenul lui D umnezeu.
E ºecul vine din natura sa contradictorie, reb ou rs , de care nu
se poate dezice; face totul pe dos, vrea un loc în paradis, însã
intrã în tot felul de încurcãturi, nãzb âtii ºi „ drãcii” . Masca de
h indus, discursul înflorit de epitete ex otice º i gesturi
ex travagante masch eazã falsa ºedin ã de spiritism prin care
reuºeºte sã ob inã conducerea agen iei de turism ºi, în jocul de

mãºti, diavolul slujitor devine diavolul stãpîn.
˛n actul al treilea, ascensiunea lui K ab ir ºi rota ia mãºtilor
atinge punctul culminant, el este împãrat, iar împãrã ia
lui cuprinde „ P ãmîntul, drumul dintre P ãmînt ºi
P aradis, ºi 77 de locuri în P aradis” ; „ duh modest” ºi
profesor universitar ce prezintã o lec ie de istorie în
care îºi asumã victoriile lui Alex andru Macedon, Cezar
ºi Napoleon, dar îºi deconspirã jocul dub lu ºi intrã la
propriu în plasa/ capcana întinsã de Falsul G amal,
ratând redemp iunea. Finalul dezvãluie rãspunsul atât
de simplu, atât de greu al angajamentului etic total:
„ Ce altceva cere Y ah w eh , D umnezeul tãu, de la tine,
decât sã fii drept. Iub itor. Milos. ãi sã trãieºti fãrã
îngâmfare înaintea D unezeului tãu?” .

S pectacolul. R egizorul. Actorii
˛n ciuda limitãrilor impuse unui spectacol-lecturã, V rei s ª
fii p riet enu l lu i Dm nez eu ? este un spectacol autentic, iar meritul
e al regizorului ºi al actorilor care reuºesc sã provoace emo ie, sã
introducã ºi sã men inã iluzia,sã creeze „ une mise en-espace,cu
mijloacele teatrului sãrac” , cum precizeazã Mircea Corniºteanu
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autonom. Regulile se sch imb ã din mers, actorii se adapteazã din
mers, cu un och i în tex t, altul la pub lic, simultan receptivi la
„didascaliile” regizorale.
D ezinvoltã, Iulia Colan intrã în rol cu entuziasm, gãseºte
tonalitatea ex actã ºi o între ine de-a lungul întregului spectacol.

Replica Miori ei,„ am eu fa ã de persoanã nemotivatã?” ,redã cu
fidelitate atitudinea vivifiantã a actri ei. ˛n rolul H idusului,Adrian
Andone „ triºazã” uºor,trece de conven iile spectacolului-lecturã,
aproape îºi joacã rolul, interac ioneazã cu pub licul, mai ales în
ºedin a de spiritism (parodierea stãrii de transã). G eni Macsim
rosteºte ex act replicile, oscilând între accente coch et îndulcite ºi
pragmatice, tipice personajului, în timp ce E ugen T itu (Falsul
G amal) „b agã fior artistic” ºi oferã,împreunã cu Adrian Andone,
un moment de comedie autentic, într-una dintre cele mai b ine
scrise scene, scena imita iei, figura ie/ m is e en ab m e a actului
teatral, în care Falsul G amal devine (Falsul) Sorensen ºi când se
plictiseºte (Falsul P etersen).
˛n ˛ ns em nª ri p ent ru d efinirea cu lt u rii,T .S E liot vedea spiritul,
miezul religios ca imperativ la b aza unei teorii a culturii. Unul
dintre motivele centrale ale artei e cel religios, arta e mijloc de
ex taz ºi mântuire, calea propusã de D aniel B ãnulescu fiind cea
a resorb iei religiosului în poetic, în teatral. Autorul a pregãtit
matricea, regizorul a fix at rama, actorii au introdus personajele,
depinde acum de fiecare spectator cum se pozi ioneazã în spa iul
acesta, cum rãspunde la invita ia lansatã de ex eci iul spiritual
din V rei s ª fii p riet enu l lu i Du m nez eu ?.

cronica de film
de Haricleea Nicolau

Zborul fluturelui de noapte spre culori
NY MPH()MANIAC
• Regia: L ars von T rier
• Scenariul: L ars von T rier
• D istrib u ia: Ch arlotte G ainsb ourg (Joe), Stellan Sk arsg rd (Seligman), Stacy Martin (tânãra Joe), Sh ia L aB eouf (Jer me),
Ch ristian Slater (tatãl lui Joe), Jamie B ell (K ), (Mrs. H ), W illem D afoe (L ), Mia G oth (P ), Soph ie K ennedy Clark (B ), Connie
Nielsen (mama lui Joe), Udo K ier (ch elnerul).
• D urata: N y m p h om aniac V ol. I: 117 min.
N y m p h om aniac V ol. II: 145 min. (* versiunea lungã); 124 min.
• P elicula a fost filmatã în G ermania ºi B elgia, între 28 august – 9 nov. 2012.
• Scenele de sex au fost realizate prin compunerea digitalã a suprapunerii organelor genitale ale actorilor de filme
pornografice pe corpurile actorilor din film.
• P remiera oficialã N y m p h om aniac V ol. I: 16 feb r. 2014 – Festivalul Interna ional de film de la B erlin; în D anemarca, în
cinematografe din 25 dec. 2013.
• Regizor ºi scenarist danez, L ars von T rier a fost ini iator al conceptului Dogm a 9 5 ,o miºcare cinematograficã avangardistã,
care-ºi propunea sã realizeze filme fãrã efecte speciale spectaculoase ºi scumpe, fãrã modificãri post-produc ie ºi alte artificii
teh nice, toate eforturile creatorilor concentrându-se pe scenariul ºi performan ele actorilor. Ini iatorii Dogm a 9 5 , L ars von
T rier ºi T h omas V interb erg au enun at zece reguli stilistice, numite generic v ot u l cas t it ª ii, ob ligând regizorii lucreze pur din
punct de vedere teh nic, cea mai cunoscutã fiind ob ligoul ca filmarea sã fie fãcutã cu camera pe umãr.
• L ars von T rier este regizorul multiplu premiat la Cannes, în 1996 pentru filmul B reak ing t h e W av es , cu care a câºtigat
Marele P remiu ºi în anul 2000 pentru pelicula Dancer in t h e d ark .
Filmografie L ars von T rier: Med ea (198 8 ),E u rop a (1991),B reak ing t h e W av es / Ab is u l s u flet u lu i (1996 ),Dancer in t h e Dark /
Dans nd cu noap t ea (2000), Dogv ille (2003), Melanch olia (2011).

F

ilmul care înch ide T rilogia d ep res iei (alãturi de Ant ich ris t
* 2009 º i Melanch olia * 2011) este controversatul
N y m p h ()m aniac (2013),o produc ie cinematograficã de amploare,
structuratã specific lui L ars von T rier, care adesea alege sã
organizeze peliculele sale în volume ºi capitole, incluzând uneori ºi
prologul sau epilogul stilistic. Structurat în douã volume,
N y m p h ()m aniac I cuprinde 5 capitole (P es caru l d es ª v rº it ,Jer m e,
Mrs . H , Deliru l, Mica º coalª d e orgª ), iar N y m p h ()m aniac II, 3
capitole (B is erica d in E s t º i B is erica d in V es t - R a a t ª cu t ª ,O glind a,
P is t olu l). Nivelul de organizare dipticã a peliculei merge în
profunzime, scenariul fiind construit pe dialogul dintre Joe (Ch arlotte G ainsb ourg), personajul central, ºi Seligman (Stellan
Sk arsgard), receptorul ºi rezoneurul care intervine în poveste,
sch imb ând traiectoria discursului, amplificând sau resetând
elementele conversa iei.
Sub iectul filmului N y m p h ()m aniac este jurnalul sex ual al
personajului feminin Joe, auto-diagnosticatã drept nimfomanã.
˛ntr-un spa iu întunecat, sordid, pe o alee, lângã gh ena de gunoi
ºi între zidurile umede ale unor clãdiri,un b ãrb at matur (Seligman)
o descoperã pe Joe, cãzutã, rãnitã ºi maltratatã. ˛n camera lui, în

timp ce b ea o canã cu ceai ºi lapte,Joe începe sã-i dezvãluie cãlãtoria
sa eroticã de la 2 ani pânã la 50 de ani, concretizându-se într-o
poveste multifa etatã ºi urmãritã nu ch iar cronologic, ci stârnitã
de idei, imagini sau ob iecte din camera austerã a lui Seligman.
Construc ia dialogului este creatã insesizab il ºi rapid, prin
introducerea acestui personaj singuratic, care duce o ex isten ã
asceticã, aproape monah alã; cu toate cã este cultivat ºi conecteazã
rapid poveºtile lui Joe cu ceea ce cunoaºte din cãr i, Seligman are
naivitatea celui care descoperã cã nu a fost niciodatã zguduit
senzorial profund. Alãturarea unor astfel de personaje, cel fãrã
prih anã ºi cea pãcãtoasã, asigurã scenariului dinamica dialogului
din care cresc treptat secven ele, precum ramificãrile unui copac.
Surprinsã de Seligman dupã ce traversase deja multiple ex perien e
sex uale, Joe-nimfomaniaca se considerã o fiin ã rea, lansând
concepte precum vina, pãcatul; fãrã a fi vizib ilã sau clarã cãin a,
totuºi, pãcatul lui Joe se cere ispãºit cumva: peniten a ei este
mãrturisirea, acest periplu ame itor printre sutele de ex perien e
erotice promiscue, descoperindu-ne o poveste ale cãrei valen e
filosofice ºi psih analitice trec dincolo de lentila sex ualitã ii.
N y m p h ()m aniac deb uteazã cu sonoritã i,nu cu imagini:câteva
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secunde b une, vezi doar sunetul apei care se scurge, violent sau
furtunos, încet, mistuitor. Sunetul apei devine seducãtor ºi
insinuant, contopindu-se apoi cu imaginea, într-un ritm unic,
h ipnotic. T rupul lui Joe peste care picurã ploaia trimite la ideea de
regresie ºi dezintegrare. D in acel moment, în care Seligman (cel
fericit ) o gãseºte în totalã degradare, Joe începe drumul invers
cãtre ea. P ornind a construi povestea pe vech ea temã a dialecticii
b ine-rãu, scenariul lui L ars von T rier se urzeºte cu dib ãcie,
devenind rapid în esat de concepte ºi mituri ale psih analizei, de
concepte religioase, simb oluri ºi idei matematice care se îmb inã
spectaculos.
P ornind de la simpla decodificare a termenului nim fom anª ,
scenariul nu ne dezvãluie un astfel de personaj,ci proiec ia acestuia
în ritmul cosmic. Contopind dub lul sens al termenului nimfã
(naiadã-nereidã-femeie ºi crisalidã), Joe devine personificarea
fiin ãrii la limitã, între stadiul larvar ºi cel de fluture, ea însãºi
mãrturisindu-ºi vina: „P oat e cª s ingu ra d iferen ª d int re m ine º i
al i oam eni es t e cª eu am ceru t m ereu m ai m u lt ap u s u lu i. C u lori
m ai s p ect acu loas e at u nci c nd s oarele at inge oriz ont u l. P rob ab il,
s ingu ru l m eu p ª cat .” Joe este, de fapt, fluturele de noapte care
cautã lumina, care târcoleºte flacãra cãutând culorile plãcerii pânã
când arde total.
Nimic nu este întâmplãtor în acest film,scenariul este construit
cu profundã documentare în psh ih analiz ã, în esen ã,
personalitatea nifomaniacã a lui Joe fiind determinatã de
complex ul oedipian. Incursiunile în copilãria personajului,numele
ei cu valen e androgine, plimb ãrile alãturi de tatã, rela ionarea cu
predilec ie a acestuia cu feti a, în detrimentul impunerii figurii
materne, determinã o traiectorie deviantã a viitorului adult.
Raportul afectiv dintre micu a Joe ºi pãrin i, lipsa aten iei ºi a
afec iunii materne, ataºamentul ex agerat fa ã de tatã, prezen a
ob sesivã a imaginii tatãlui ºi aversiunea fa ã de mamã, conduc
personajul cãtre un joc cu via a, ex tirpându-i manifestarea
sentimentelor umane ab solut fireºti. V erificând deplin ipoteza
antropologicã freudianã a h oardei originare, în variantã inversã
(anih ilarea imaginii mamei), Joe dezvoltã a afec iune specialã
pentru tatã, culminând la moartea acestuia (în cap. 4, Deliru l) cu
imaginea unei lacrim i ce se scurge din vagin pe interiorul piciorului.
Satisfacerea pulsiunii sale erotice se întâmplã mereu, ch iar ºi în
cele mai dramatice momente, în cele mai sordide locuri (de regulã,
în latrine; dezvirginarea se produce frust, rapid ºi b rutal, într-un
garaj), în cele mai diverse moduri (de la maratonul de rela ii cu
parteneri necunoscu i, din tren, pânã la p es cu it u l negrilor de pe
stradã, sau rech emarea ºi regãsirea stãrii orgasmatice prin metode
ex treme, prin practici erotice sadice de dominan ã ºi sub ordonare,
corelate cu atingerea ex tazului prin durere, încãtuºare ºi lovire).
Nimfomania lui Joe este rezultatul manifestãrii influen elor
din faza presex ualã (între vârsta de 1 an ºi 4 ani), modul de
dezvoltare al lib idoului ei fiind precoce satisfãcut de onania infantilã
(jocu l b ros cu elor, fundal muzical V als u l 2 , de Sh ostack ovich ),
incursiunile onirice erotice,cu stãri de levita ie ºi atingerea ex tazului
(secven e cinematografice de o rãvãºitoare poezie). E a însãºi
conºtientizeazã cã dependen a ei de actul sex ual nu provenea
dintr-o predispozi ie fizicã, dintr-o supraex citare continuã, ci din
dorin a irezistib ilã de satisfacere a lib idoului. P romiscuitatea în
care cade Joe se propagã prin for a mimeticului:B (Soph ie K ennedy
Clark ),amica de jocuri onanistice,declanºeazã un joc al controlului
prin seduc ie; micu a Joe este noua L olita care cutreierã trenurile,
în cãutare de copula ii cu necunoscu i, revoltându-se împotriva
iub irii, organizând ch iar un mic grup manifest, considerând cã
dragostea distorsioneazã profund realitatea. Concursul de fª cu t
s ex , în timpul cãlãtoriilor cu trenul, march eazã dorin a de
transgresare a interdic iilor sex uale, stab ilind în perioada
adolescen ei comportamentul nimfomaniac al lui Joe (Stacy Martin). Situarea personajului Joe în ipostaza nimfomanei îi prilejuieºte
lui L ars von T rier analiza plãcerii nesãb uite,a dorin ei de nestãvilit,
a eroticului, a trivialului, în acelaºi timp cu lipsa de mãsurã, analiza
iub irii ºi culminând cu secven e despre singurãtate ºi suferin ã.
Jocul seduc iei practicat de Joe devine un periculos joc cu sine
însãºi, singurãtatea ºi întunericul de dupã crimã fiind inevitab ile.
Joe devine propria sa victimã, îndrãgostindu-se de Jer me (Sh ia
L aB eouf). Crisalida crescutã cu grijã de tatã într-un frasin, cade
dintre ramurile acestuia, devenind un fluture de noapte menit
sã-ºi ardã aripile lângã flãcãrile patimii. Frasinul, copacul tatãlui
ei, simb oliza copacul lumii, for a ºi perenitatea vie ii, un simb ol al
fecunditã ii,fiind considerat arb orele femeii:în frasin agã au femeile
diferite amulete spre a stârni inimile b ãrb a ilor. T raversându-ºi
furtunos ex isten a, arzând nesãb uit, în amurgul ei, pe crestele
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unui munte, îºi va descoperi ºi Joe copacul
ei: unul sch eletic, întortoch eat, despuiat, fãrã
frunze, cu doar douã ramuri, un copac mort ca
ºi via a ei. E vocând un simb olism al verticalitã ii,
din perspectiva lui Jung, copacul ar deveni un
alt er ego matern, o stranie îmb inare a vie ii cu
moartea,o împletire a maternitã ii cu distrugerea
ei, iar din perspectiva nietzsch eanã, copacul
sfideazã cãderea, fiind un vector al voin ei de
nestrãmutat. Asumarea propriei sale mistuiri
ech ivaleaz ã cu intrarea lui Joe într-o altã
dimensiune, aceea a ab isului.
Importantã este traiectoria impusã de
regizor/scenarist personajului Joe, fãrã a-i fi
definitã de la început nimfomania drept
manifestare psih opaticã: totul începe dintr-un
joc ºi, treptat, intensitatea pregnantã a lib idoului,
insatisfac ia în urma actului sex ual, lipsa
orgasmului, pierderea stãrii ex tatice, o aruncã
pe Joe ch iar în zona de manifestare psih opaticã.
Conºtientizarea adic iei, încercarea de reprimare
a instinctului, apoi acceptarea lib idoului care
transcende conºtiin a, sunt fazele depline care
verificã o manifestare de tip psih opat. ãi, totuºi,
Joe este nu este decât un fluture de noapte în
cãutarea culorilor plãcerii din preajma flãcãrii.
Nuditatea este motiv recurent în filmul lui

L ars von T rier,fie cã este ex ploatatã prin apari ia
unui trup armonios (amantul gh epard), fie cã
este ex ploatatã prin apari ia aproape
androginicã a trupului gol al lui Joe cea tânãrã
(Stacy Martin) º i cea maturã (Ch arlotte
G ainsb ourg): nu ex istã nimic vulgar în apari ia
ei filiformã, cu sânii mici ºi deloc senzualã, însã
terib il de sex ualã. ˛ncredin ând acest rol unor
astfel de actri e, care nu sunt figuri feminine
prin ex celen ã, regizorul mizeazã pe un alt tip de
seduc ie: aceea insinuatã, mult mai puternicã,
apãrutã din comportamentul profund erotic al
personajului. T rupul gol nu poate min i,
devenind un semn cinematografic de o poeticã
tulb urãtoare. Filmate crud, în spa ii austere,
nudurile din N y m p h ( )m aniac nu posedã
conota ie ex clusiv sex ualã, ci devin o formã de
ex presivitate artisticã, eliminând percep ia unei
false pudib onderii. ˛nlãturând orice b arierã,
nuditatea pe ecran poate fi o lamã cu dub lu tãiº.
Ch iar dacã scenariul impune, ºi fãrã a fi o
dezvelire fab ricatã, nuditatea ºoch eazã încã
societatea mileniului nostru, deºi, în crea ie
nuditatea nu are nimic a face cu un semn al
declinului moralitã ii sau cu vulgaritatea. ˛ncã
de la apari ia nudului în anii ’6 0, în L iving T h eatre,nuditatea a stârnit reac ii violente,generând
ch iar proteste, dar era o formã de revoltã
artisticã, ce transforma spa iul într-unul al viului
ºi al naturalului. D esigur,un trup gol este mereu
un agent perturb ator, fie cã e fix at sub lentila
armoniei sau a grotescului ºi, cu atât mai mult,
devine perturb ator atunci când capãtã valen e
erotice. Corpul gol al lui Joe devine un semn,
devine un veh icul militant, fiind lipsit de frivol
sau de vulgaritate, ch iar atunci când o evocã.
Seduc ia esteticã a nudului stã nu în dezvelirea
trupului, ci dincolo de goliciunea lui, în esen a
transgresãrii limitãrilor de tot felul (sociale,
mentale). D a, este aºa cum a i auzit deja despre
filmul lui L ars von T rier: scene de sex ex plicit,
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inclusiv scene de sex oral ºi practici B D SM (B ondage & D iscipline, D ominance & Sub mission, Sadism & Masoch ism). D a, în N y m p h ()m aniac vei
privi câteva zeci de fotografii cu penisuri de toate
culorile ºi dimensiunile, vei vedea secven e de
nuditate ºi nici un moment nu vei putea afirma
cã este un rezultat pornografic. V ex area unora,
care au vãzut deja filmul ºi emit opinii, prob ab il
provine din faptul cã au rãmas numai cu
imaginea lui Joe dezvelitã între trupurile celor
doi negri, la fel de goi, sau cu imaginea acelor
penisuri (nici mãcar erecte), ori cu
îngenunch erea ei într-un vagon de tren,
folosindu-ºi arma secretã ºi imb atab ilã - nad a
finland ez ª . D incolo de toate acestea, feluritele
trupuri goale, filmate în ac iune, ex primã
sub limul instinctual, satisfacerea lib idoului,
ex primã firescul, frumosul sau grotescul.
D iscursul cinematografic se amplificã
insesizab il, frust ºi cu for ã, prin reluãri de
secven e, prin mix aje diverse de imagini de film
documentar cu imagini poetice desãvârºite. P erfect condus, discursul cinematografic sus ine
b alansul între scenele dramatice ºi cele dominate de umor de calitate, prin conex iuni cu
armonia, polifonia, sau b iologia, prin implicarea
numerelor Fib onacci, a cãror recuren ã apare în
setãrile b iologice, ori prin
suprapunerea insolitã a unor teme
muzicale clasice celeb re pe anumite
secven e.
N y m p h ()m aniac verificã toate
semnele cinematografice lansate de
L ars von T rier de-a lungul timpului,
de la simb oluri la maniera de filmare.
Acest film respirã toate celelalte
pelicule, de la Med eea, B reak ing t h e
w av es , Dogv ille, la Ant ich ris t º i
Melancolia. N y m p h ()m aniac transgreseazã
postmodernismul cinematografic, mix ând
elemente atât de diverse, uzând de o teh nicã
impecab ilã care taie imaginea într-un mod
metaforic sau insuflând peliculei rama
documentarului. Jux tapunerea cifrelor, a
fotografiilor sau a scindãrii ecranului în diferite
forme, sch i ele suprapuse filmãrilor, modul în
care este condusã plonjarea ob iectivului ni-l
dezvãluie pe L ars von T rier,cel care ºoch eazã,cel
care aruncã un la înnodat strâns ºi te incitã sã
savurezi nodurile, dacã nu te încume i sã le ºi
dezlegi.
P rovocându- i intelectul sã sclipeascã la
descoperirea conex iunilor rapide ºi perfect logice
în aparent h aotica ex punere de secven e,
stârnindu- i emo ii dintre cele mai diverse, de la
amuzament la nostalgie, uimire, compasiune,
pânã la stupoare ºi acceptarea pariului anun at
(sã ui i de iub ire!), N y m p h ()m aniac nu este un
film despre sex ! D incolo de trama scandaloasã
– jurnalul erotic al unei nimfomane –
N y m p h ()m aniac denun ã un ideal al umanitã ii
în conflict ch iar cu umanitatea. Sã ui i de iub ire?
Iub irea pare a fi idealul umanitã ii, iar pelicula
lui L ars von T rier se compune ºi se descompune,
precum un puzzle, vorb ind despre iub ire, prin
ab andonarea conceptului. D eci, sã nu se aºtepte
nimeni sã vadã un film despre sex , în ciuda
tuturor imaginilor populate cu nuduri în
copula ie, deloc cenzurate. D incolo de gravele ºi
rãvãºitoarele acorduri ale sonatei pentru vioarã
ºi pian, a lui Cesar Franck , dincolo de vocea
catifelatã a lui G ainsb ourg, dincolo de p riv irea
L olit a a lui Stacy Martin, N y m p h ()m aniac este
un film profund tragic despre asumarea
propriei sex ualitã i, despre ab andonarea
ipocriziilor, despre îngh i irea durerii, despre
regãsirea sinelui, despre imposib ilitatea de a te
sustrage instinctului, despre fluturi, despre
cãutarea culorilor ºi despre zb or.
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Mari necunoscu i ai culturii
rom ne n coresponden ã (II)
„ S t au º i m ª nt reb /.../ d acª nu cu m v a u n
v raf d e cores p ond en ª e m ai ap roap e d e v ia a
cot id ianª º i d e is t oria care d in ea s e d es p rind e cu
t im p u l ...” , reflecta V intilã H oria. D espre aceastã
„ via ã cotidianã” , dar ºi despre via a literarã,
preocupãrile ºi activitatea culturalã a celor sili i
de vicisitudinile istoriei sã trãiascã pe alte
meleaguri aflãm detalii interesante din
scrisorile trimise din toate col urile lumii unuia
dintre cei care au între inut flacãra
românismului pe pãmântul Italiei, Mircea
P opescu (1919-1975)1 .
Continuãm acum serialul început cu douã
luni în urmã din aceastã coresponden ã cu
scrisori inedite (datorate doamnei Simona
Coleº P opescu), trimise de importante
personalitã i ale ex ilului românesc.
P rima venea de la T h . Cazab an2 , iar a doua,
de la artistul plastic E ugen Ciucã3 :
P aris 31 O ct. 196 2
Iu b it e d om nu le Mircea P op es cu 4 ,
Mare p lª cere m i-a fª cu t art icolu l m at ale º i
p rom is iu nea u nei c olab orª ri m ai d es e la
„ R om nia” .5 V oi m ai s crie la „ R om nia” p ent ru
ex em p larele p e care le d oreº t i.
V ã invidiez pentru Revista Scriitorilor
Români, mai ales cã Revista Funda iei întârzie.
˛mi pare rãu de nereuºita proiectului de a scoate
o revistã comunã dar se vede cã aºa a fost sã
fie...
D ar sã ºtii cã invidia nu mã opreºte sã
colab orez la Revista Scriitorilor Români.
Aceastã colab orare se va produce însã ceva mai
târziu când voi avea ceva b un de pub licat.
Cât despre Z ilele de Studii, te voi ine în
curent.
Cu multã prietenie
(semnãturã olografã) T h . Cazab an
***
Mira 1 2 .I. 9 7 0 6
D ragã Mircea,
Anul 6 9 s-a înch eiat pt. mine cu profituri
foarte mari pe acest pãmânt al Italiei pe care
nu l’am pãrãsit deloc deºi acest gând ar fi putut
sã justifice tãcerea mea îndelungatã. /.../
˛ntre timp am participat ca invitat la E x p.
a 6 -a interna ionalã a Citta Carrara – cu douã
lucrãri din marmurã, la a 8 -a ex p.
interna ionalã a G aleriei G rattacielo din Milano
de micã sculpturã – ºi în fine la a 5-a E x p.
interna ionalã de sculpturã în aer lib er dela
G aleria Milano a funda iei P AG ANI. Alãturi de
aceste distinc ii deoarece se fac numai la
„ invita i” – am fost matricolat la Arch ivio
Storico d’arte contemporane dela B iennala din
V enezia – cu activitatea ºi cu b iografia personalã.
Apar în catalogul artei moderne pe 1970 edi ia
B olaffi – ºi am fost invitat la simpozionul de
sculpturã interna ional dela P iestany din
Ceh oslovacia – unde însã nu am participat.
Cartea monografie încã pe punctul de a apãrea
a fost amânatã din cauze de for ã majorã. P oate
apropo de acest fapt ai putea întreb a la
tipografie dacã ar putea edita un alb um cu cca
30 foto ºi 20-30 pp. Scrise format 32/ 30 ºi cât
ar putea costa.
Aºa dar vezi dragã Mircea câte evenimente
fericite ºi altele greu de suportat au trecut peste

mine, cauz e a unei permanente amânãri a
scrisului. B a mai motivam ºi cu faptul cã treb uie
sã vin la Roma pt. viza paºaportului scãzut
încã din Iunie trecut. D ar evenimentele nu miau permis sã fac decât cum au vrut ele ºi astfel
am trimis paºaportul la semnat – dupã o
interven ie în arã – am primit viza pânã în
1971 Iunie.V iza Italianã o am din nou pt. un an
întreg (sept. viitor). So ia mea este la B ucureºti
ºi sper sã se reîntoarcã în Martie Aprilie.
Cu descãlecarea în Fran a ºi Spania nu am
fãcut încã nici un pas concret. Aºtept momente
favorab ile sã merg mai la sigur ºi cu rezultate
mai palpab ile.
˛n legãturã cu punerea la punct a treb urilor
mele plastice î i trimit alãturat un „ certificat de
autenticitate” pt. una din lucrãrile de la tine –
rugându-te sã-mi trimi i cotorul semnat. T rimit
încã unul pentru B râncuºi. D e fapt nu mai ºtiu
ce lucrãri sunt la tine. D eocamdatã doresc
înregistrarea sculpturilor ºi te voi ruga sã mi le
comunici./.../
Sãrutãri de mâini D oamnei T ale – familiei
omagii – ºi la b unã vedere într’un an nou b un
ºi cu fericire.
Te îmb rã iºez,
E ugen
D in scrisoarile de mai sus, dar ºi din altele
(în curs de pub licare într-un volum dedicat lui
M. P opescu) cititorul de astãzi aflã detalii despre
via a în ex il a semnatarilor, despre activitatea
lor. ˛n plus, coresponden a dintre ei ne
demonstreazã nu numai prietenia (vech e!),
admira ia reciprocã, dar º i colab orarea
fructuoasã de-a lungul anilor.
1

Mircea P opescu a fost trimis cu o b ursã din partea
Institutului italian de Culturã la Roma pentru a-ºi lãrgi
º i perfec iona cunoº tin ele în domeniul culturii
italiene. A urmat anul 3 º i 4 la aceeaº i Facultate,
„ trecându-ºi cu m agna cu m lau d e, în toamna lui 1942,
ex amenul de lau re cu o tezã de filologie romanicã” , aºa
cum relateaz ã unul dintre prietenii sãi, T eodor
O nciulescu.„ ˛n anul 45/46 este numit profesor de limb a
ºi literatura românã la Universitatea din Milano, apoi,
stab ilindu-se la Roma, la câteva licee din capitalã pânã
ce intrã, dupã ob inerea lib erei docen e în 196 1, la
Universitatea din Roma, unde ine cursuri lib ere, fiind
în acelaºi timp ºi func ionar la P reºidin ia Consiliului
de Miniºtri.” (v. T . O nciulescu, în R ev is t a S criit orilor
R om ni, nr. 13/ 1975).
2
T heodor Cazaban - prozator, eseist. A ab solvit
Facultatea de L itere din B ucureºti (coleg cu Monica
L ovinescu, P avel Ch ih aia, D inu P illat, V irgil Ierunca).
Apropiat al lui V iºoianu, a fãcut parte din comitetul de
redac ie al ziarului L a N at ion R ou m aine. A colab orat la
emisiuni culturale ºi politice la radio E uropa L ib erã.
˛n 196 0 a pub licat la G allimard romanul P arages ,
ex celent primit de critici francezi ºi români din ex il.
3
Eugen Ciucã (1913 - 2005) a fost profesor de artã
la D ow ling College-O ak dales, New Y ork , sculptor de
faimã mondialã, pictor ºi critic de artã.
4
Scrisoare olografã.
5
Revistã de culturã ºi de informa ii, care a apãrut
la Roma între 1954-1957; a fost editatã (anonim) de
Mircea P opescu. ˛n 10 iulie 1957, V intilã H oria îi scria:
„ Am primit R om nia. E foarte prezentab ilã ºi te felicit
pentru ea.”
6
D ata apare sub un desen care cuprinde în ch enar
(jos), scris de mânã, „ Autoportret E . Ciucã” , iar în
dreapta, „ Italia la Mira 1970.I.” H ârtia are drept antet
„ E ugen Ciucã” (imprimat caligrafiat), iar în continuare,
tipãrit,RIV IE RA MAT E O T T I,5-30034 MIRA– V E NE Z IA – IT AL IA.

Mihaela Albu

P oezie

Constantin
M. Popa
Duminica Izv orului
Ascultã o frumoasã poveste
îmi spune eminen a cenuºie
aºa vei afla necesara împresurare
a necunoscutului
ºi vei sim i atingerea îndoielii
ce necontenit ne dã târcoale
˛n Noranda nu plouã niciodatã
ºi cu toate acestea
fiecare locuitor are o umb relã
nu umb relu e viu colorate
parasolare fluturându-ºi dantelele
ca niºte fanioane
pe catargele paradox ului
ci umb rele ob iºnuite solide negre
cum vezi pe strãzile L ondrei
(deºi nici acolo nu mai plouã zilnic)
˛n Noranda nimeni nu se gândeºte
la tornade ori inunda ii
niciun nor nu le-a întunecat
vreodatã orizontul
(nici mãcar asemeni unui fir de pãianjen
ce ar îmb rãca aerul)
ºi cu toate acestea
inima locului
cu surda lui amenin are
le ine treaz spiritul de prevedere.
Noranda e un loc b inecuvântat
unde se vie uieºte
din roua lui D umnezeu.

Poem de dragoste
A citi o poezie
nu se poate numi ocupa ie
a desena o destrãmare ori un vis
nu se poate numi ocupa ie
a asculta muzica apelor sau a pãmântului

Dominiq ue
Iordache
nu se poate numi ocupa ie
a strãb ate petele alb e ale lumii
nu se poate numi ocupa ie
a inventa ch iar naºterea universului
nu se poate numi ocupa ie
singura adevãrata ocupa ie
este atunci când aºtep i când aºtep i
venirea iub itei.

R itual
A i privit cu aten ie
o femeie care spalã pe jos
scândurile (sau, mã rog, gresia) –
tab lou de epocã rãscumpãrându-ºi
revolta anacronicã a ramei?
A i privit cu aten ie
cum se ab andoneazã efortului
cu îndârjire ºi mirab ilã
necunoscutã plãcere?
A i privit cu aten ie
miºcãrile ritmice
ca un fel de travaliu
întrerupt de rãgazul stoarcerii cârpelor
în gãleata deja tulb ure
ca un fel de orgasm
suspendat în viscerele calde ale G eei?
A i privit cu aten ie
candoarea genunch ilor dezveli i
frãgezimea ultragiatã a mâinilor
ºi arcuirea purã a trupului
pregãtit sã întâmpine asprimile
ce nu îngãduie ºlefuirea?
Intru în vech ea ºcoalã
strãb ãtut de puterea tãcutã
a amintirii
unei supreme îngenunch ieri.

ars poetica ta
poezia ta mã h ãr uieºte
îmi întinde nervii ºi le dã drumul la loc
cel mai tare mã deranjeazã
cã treb uie sã alerg de-a b uºilea când o citesc
uneori sã stau pe b urtã
sã ascult dement unde se ascund diamantele
mã ia în cârcã
mã urcã direct pe pere i
apoi sap în perete ºi mã plimb prin el
pânã ajung în tavan
acolo stau cu capul în jos
îmi numãr pe rând intestinele
ºi degetele de la picioare
în timp ce mã gândesc
uite cã sunt b olnavã
dacã citesc atentã
pot sã desluºesc ars poetica
ºi îmi înch ipui trei zone
una de sus
în care nu intri mai deloc
îl laºi pe dumnezeu sã se joace cu ce vrea el
una înneb unitor de realã
în care stai la o masã
î i sume i mânecile
ºi dintr-o datã întinzi o mânã
a naib ii de lungã
pânã în cer
ºi-i ºterpeleºti ºefului câteva ob iecte
care i-au treb uit de la facerea lumii încoace
le mãnânci dar ce zic le devori
pui oasele deoparte
ciob urile
cotoarele de mãr
visele altora farul de la tramvai
suspinele gemetele vai ce plãcut
apoi aduni într-un ºerve el b olnav de nervi
resturile
firimiturile tale
ºi te apleci calm
sapi galerii
în care î i pui ºerve elul intri ºi tu
acolo în cerul de jos
cloceºti diamante
mici ºi reci ºi nervoase
vrei sã aprinzi lumina
rãsuceºti comutatorul
ºi întorci cerul de jos în cerul de sus
stai la b loc (te întreb )

e
e o femeie cu un corp de pasãre
cu aripile întinse mãsoarã spa iul
îºi pregãteºte zb orul îndelung
femeieºte pe sub lume
oamenii pe care îi vede merg pe cer
ºi toate cuvintele lor îi cad în poalã
fãcând-o sã zb oare mai departe ºi mai jos
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atinge din când în când pãmântul
cu rãnile ei din care nu curge nimic
acum e un punct uneori nu

˛n partea cealaltã a oraºului
ninge în parc
pe b ãnci singurãtatea îºi tolãneºte picioarele
noaptea curge prin och ii statuilor
în cimitirul ungureni
o femeie frãmântã colaci urcatã pe-o cruce
ºi îi împarte liniºtii
din când în când ºterge sticla ab uritã a lunii
prin h ainã îmi creºte iarb ã
câini vagab onzi ling semafoarele
un înger dârdâind dirijeazã durerea
eu mã duc în partea cealaltã a oraºului

mã ridicam pe v rfuri
mã ridicam pe vârfuri
nu mã privi nu mã atinge
am muls toatã în elepciunea
â a ei umflatã mã ine departe de tine femeie
aºa zicea iub itul
eu nu în elegeam nimic râdeam prosteºte
esenin trãgea o duºcã de vorb e
spunându-mi persano b osforu-i departe
h eeei ce muzicã ce muzici îi spuneam la
urech e
ºi alergam descul ã prin urzici

un fel de diminea ã ºi cea ã
nici somnul nu mai e dulce
pot miºca b uzele cu visul
doar desch id och ii ºi orb esc imediat
b âjb âi ºi lumina curge în mine
vorb esc la megafon mã aude frigul
se dã jos din copac intrã în casã se
gh emuieºte
lângã mine respira ia nu mai ºtie pe unde s-o
ia
mã gândesc la pielea ta caldã mã învelesc
apoi mã apuc sã scot aerul din plãmâni
pânã în visul celãlalt nici zb orul nu mai e aºa
de lin
nu mai e nimeni în aer ºi oricum nu se vede
b ine
mi-e fricã întinde b ra ele
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Meridianele textului

Av anp rem ierª ed it orialª

J.M. Coetzee

Copilãria lui Isus
T raducere din englezã de Irina Horea
Colec ia „ Raftul D enisei“ coordonatã de D enisa Comãnescu
' E ditura H umanitas Fiction, 2014

J

Coetzee,Ju rnalu l u nu i an p ros t (Diary of a B ad Y ear; H umanitas Fiction,
2009) ºi,respectiv,Miez u l v erii (S u m m ert im e,H umanitas Fiction,2012),
ultimul din ciclul sãu autob iografic. J.M. Coetzee este autorul unor volume de eseuri filozofice ºi literare. D in 2002 trãieºte în Australia, fiind
profesor emerit la University of Adelaide. ˛n 2003 primeºte P remiul
Nob el pentru literaturã.
O nouã capodoperã a lui J.M. Coetzee,romanul C op ilª ria lu i Is u s , în
care stranietatea se îmb inã strãlucit cu magia verb ului, apareîn 2013.

oh n Max w ell Coetzee s-a nãscut pe 9 feb ruarie 1940 la Cape T ow n,
în Africa de Sud. ˛ºi înch eie strãlucit studiile de literaturã englezã
ºi matematicã la University of Cape T ow n în 196 1,apoi se mutã în Anglia,
unde lucreazã ca programator. ˛ºi ia doctoratul cu o analizã stilisticã pe
calculator a operelor lui Samuel B eck ett la University of T ex as, Austin
(196 5-196 9), ine cursuri de literaturã la State University of New Y ork ,
B uffalo, pânã în 1971, apoi la University of Cape T ow n pânã în 2002.
D eb uteazã cu romanul Du s k land s (1974), urmat de In t h e H eart of t h e
C ou nt ry (1977) ºi Aº t ep t nd u -i p e b arb ari (W ait ing for t h e B arb arians ,
198 0; H umanitas, 2005), care îi aduce James T ait B lack Memorial P rize.
P ub licã apoi V ia a º i v rem u rile lu i Mich ael K (L ife & T im es of Mich ael K ,
198 3; H umanitas Fiction, 2009), distins cu B ook er P rize ºi P rix Femina
tranger, F oe (198 6 – Jerusalem P rize, 198 7), E p oca d e fier (T h e Age of
Iron, 1990 – S u nd ay E x p res s B ook of th e Y ear; H umanitas Fiction, 2010)
ºi Maes t ru l d in P et ers b u rg (T h e Mas t er of P et ers b u rg, 1994 – Iris h T im es
International Fiction P rize, 1995; H umanitas Fiction, 2008 ). C op ilª rie
(B oy h ood , 1997 – H umanitas Fiction, 2010) ºi T inere e (Y ou t h , 2002 –
H umanitas Fiction, 2011) fac parte din ciclul autob iografic S cene d e
v ia ª p rov incialª (S cenes from P rov incial L ife). Militant pentru drepturile
animalelor, Coetzee pub licã în 1999 volumul T h e L iv es of Anim als .
Romanul Dez onoare (Dis grace, 1999; H umanitas Fiction, 2011),
considerat o capodoperã, îi aduce un nou B ook er P rize, iar E liz ab et h
C os t ello (2003) ºi S low Man (2005) se b ucurã de o foarte b unã receptare.
˛n 2007 ºi în 2009 apar douã dintre cele mai puternice romane ale lui
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ºa cum a promis, ` lvaro îl înva ã pe
b ãiat ºah . Când munca lâncezeºte, sunt
vãzu i apleca i peste un ºah de b uzunar, la un
petec de umb rã, ab sorb i i de joc.
– T ocmai m-a b ãtut,raporteazã ` lvaro.Ab ia
au trecut douã sãptãmâni, ºi e mai b un ca mine.
E ugenio, cel mai studios dintre doch eri, îl
provoacã pe b ãiat la o întrecere.
– O partidã fulger, zice el. Fiecare are cinci
secunde sã mute. Unu-doi-trei-patru-cinci.
˛nconjura i de spectatori, joacã partidafulger. ˛n câteva minute, b ãiatul l-a vârât pe
E ugenio într-un col . E ugenio dã un b ob ârnac
regelui sãu, care se rãstoarnã.
– O sã mã gândesc de douã ori înainte sã
accept sã mai joc cu tine, zice el. Ai pe dracu’în
tine, zãu aºa.
˛n autob uz, în acea searã, el încearcã sã
discute despre partidã º i despre ciudata
remarcã a lui E ugenio: dar b ãiatul e reticent.
– V rei sã- i cumpãr un joc de ºah ? îl întreab ã
el. Atunci po i sã ex ersezi acasã.
B ãiatul scuturã din cap.
– Nu-mi place sã exersez. Nu-mi place ºah ul.
– D ar joci atât de b ine!
B ãiatul dã din umeri.
– D acã eºti b inecuvântat cu un talent, ai
datoria sã nu-l ascunzi, se încãpã âneazã el.
– D e ce?
– D e ce? P entru cã lumea e un loc mai b un,
zic eu, dacã fiecare dintre noi ex celeazã în ceva.
B ãiatul se uitã b osumflat pe fereastrã.
– E ºti supãrat pe ce a spus E ugenio? Nu
Nr. 3 • 2014

Simon, un b ãrb at între douã vârste, ºi D avid, un b ãiat de cinci ani,
traverseazã oceanul ºi ajung în Novilla, unde vor sã înceapã o nouã
via ã. Celor doi li s-au ºters amintirile, li s-au dat nume noi, li s-a predat
limb a spaniolã, indispensab ilã pentru a intra în aceastã lume. D avid sa pierdut de pãrin i în timpul traversãrii, iar Simon încearcã sã-i gãseascã
mama. Când o întâlnesc pe InØs, Simon simte cã ea e mama lui D avid, iar
ea îl acceptã pe copil. ˛ncet-încet, aceastã familie ciudatã, în care fiecare
este un surogat, devine conºtientã de puterea sentimentelor care o leagã.
Nemaisuportând societatea opresivã în care trãiesc, cei trei, asemenea
unei Sfinte Familii cãzute, pornesc în cãutarea unei alte noi vie i.
„ Marea calitate a scrisului lui Coetz ee constã în viz iunea sa:
întunecatã, plinã de compasiune, pasional preocupatã de natura umanã.“
(F inancial T im es )

treb uie sã fii. A zis ºi el aºa.
– Nu sunt supãrat. P ur ºi simplu nu-mi
place ºah ul.
– P ãi, ` lvaro o sã fie dezamãgit.
A doua zi, un strãin îºi face apari ia la
docuri. E mic, vânos; pielea îi e b ronzatã, are o
nuan ã b run-roºcatã; och ii, adânci i în cap,
nasul, coroiat, ca un cioc de ºoim. P oartã b lugi
decolora i,mânji i de ulei de motor,ºi cizme de
piele zgâriate.
D in b uzunarul de la piept scoate o b ucatã
de h ârtie, i-o întinde lui ` lvaro; fãrã sã scoatã
un cuvânt, stã ºi se uitã în depãrtare.
– ˛n regulã, zice ` lvaro. O sã descãrcãm
toatã ziua de azi ºi aproape toatã ziua mâine.
Când eºti dispus sã începi, te pui la rând.
D in acelaºi b uzunar de la piept, strãinul
scoate un pach et de igãri. Fãrã sã ofere ºi altora,
îºi aprinde una ºi trage adânc.
– ine minte, zice ` lvaro, nu se fumeazã în
calã.
B ãrb atul nu dã semn cã a auzit. Se uitã
liniºtit în jur. Fumul de la igarã se înal ã încet
în vãzduh ul liniºtit.
Numele lui,face ` lvaro cunoscut,este D aga.
Nimeni nu-i spune altcumva, nici „ tipul nou“,
nici „ insul nou“.
D eºi e scund, D aga e vânjos. Nu se clatinã
nici de-un milimetru când primul sac îi e lãsat
pe umeri; urcã scara iute, cu picior sigur;
strãb ate pasarela cu pas sãltat ºi lasã sacul sã
cadã în cãru ã, fãrã nici un semn de efort. D upã
care se retrage în umb ra b arãcii, se pune pe
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vine, îºi aprinde altã igarã.
` lvaro se duce la el.
– Fãrã pauze, D aga, zice el. T reci la treab ã.
– Care-i norma? întreab ã D aga.
– Nu ex istã normã. Suntem plãti i cu ziua.
– Cincizeci de saci pe zi, spune D aga.
– D escãrcãm mai mul i de-atât.
– Câ i?
– Mai mult de cincizeci. Nenormat. Fiecare
duce câ i poate.
– Cincizeci. Nu mai mul i.
– Ridicã-te. D acã e sã fumezi, aºteaptã
pauza.
L ucrurile ating punctul culminant vineri
la prânz , când sunt plãti i. Când D aga se
apropie de scândura de lemn ce serveºte drept
masã, ` lvaro se apleacã ºi susurã ceva în
urech ea casierului. Casierul dã din cap. P une
b anii lui D aga pe scândurã, în fa a lui.
– Ce-i asta? întreab ã D aga.
– P lata pentru zilele muncite, zice ` lvaro.
D aga ia monedele ºi, cu o miºcare rapidã,
dispre uitoare, i le aruncã în fa ã casierului.
– D e ce? nu în elege ` lvaro.
– Salariu de ºob olan.
– Asta-i rata. Asta ai câºtigat. Asta câºtigãm
to i. V rei sã spui cã suntem ºob olani cu to ii?
O amenii se strâng în jurul lor. P rudent,
casierul îºi strânge h ârtiile, înch ide capacul
casetei.
E l, Sim n, îl simte pe b ãiat cã-l strânge de
picior.

– Ce fac? scânceºte el. Ch ipul îi e palid,
îngrijorat. O sã se b atã?
– Nu, b ineîn eles cã nu.
– Spune-i lui ` lvaro sã nu se b atã. Spune-i!
B ãiatul îl trage de degete, îl trage, îl trage.
– H ai sã plecãm de-aici, îi spune el. ˛l trage
pe b ãiat spre dig. Uite! V ezi focile? Aia mare cu
nasul în vânt e masculul. Celelalte, mai mici,
sunt nevestele lui.
D inspre mul ime se aude un ipãt ascu it
ce produce agita ie.
– Se b at! scânceºte b ãiatul. Nu vreau sã se
b atã!
Un semicerc s-a format în jurul lui D aga
care s-a lãsat pe vine, cu un zâmb et stins pe
b uze ºi un b ra întins în fa ã. ˛n mâna lui luceºte
lama unui cu it.
– H ai! zice ºi face un semn de ch emare cu
tãiºul. Cine urmeazã?
` lvaro e aºezat pe pãmânt, gh emuit. P are
sã-ºi strângã b ra ele peste piept. Se vede o dungã
de sânge pe cãmaºã.
– Care-i urmãtorul? repetã D aga.
Nimeni nu se clinteºte. E l se ridicã, îndoaie
lama, vârã cu itul în b uzunar, apucã caseta cu
b ani, o rãstoarnã pe scândurã. Monedele se
revarsã peste tot.
– P ãmpãlãi! zice el. Numãrã atât cât vrea,
b ate în b idon a derâdere. Servi i-vã, zice ºi le
întoarce b ãrb a ilor spatele. Nonºalant, încalecã
b icicleta casierului ºi pleacã.
` lvaro se ridicã în picioare. Sângele de pe
cãmaº ã vine de la mânã, curge dintr-o
crestãturã fãcutã în palmã.
E l, Sim n, este cel mai cu prestan ã dintre
ei, în orice caz cel mai în vârstã: el ar treb ui sã
preia ini iativa.
– T reb uie sã te duci la un doctor,îi spune el
lui ` lvaro. H ai sã mergem. ˛i face semn
b ãiatului. V ino – îl ducem pe ` lvaro la doctor.
B ãiatul nu se miºcã.
– Ce-i?
B uzele b ãiatului se miºcã, dar nu se aude
nici un cuvânt. Se apleacã spre el.
– Ce-i? întreab ã el din nou.
– ` lvaro o sã moarã? ºopteºte el.
T rupul îi este în epenit. T remurã tot.
– B ineîn eles cã nu. Are o tãieturã la mânã,
asta-i tot. Are nevoie de un pansament care sã
opreascã sângerarea. H ai. ˛l ducem la doctor ºi
el o sã-l facã b ine.
D e fapt, ` lvaro a ºi pornit-o, înso it de un
alt ins.
– S-a b ãtut, zice b ãiatul. S-a b ãtut ºi acum
doctorul o sã-i taie mâna.
– Aiurea. D octorii nu taie mâini. D octorul o
sã-i spele tãietura ºi o sã-i lipeascã un plasture,

Meridianele textului
poate cã o sã i-o ºi coasã cu ac ºi a ã. Mâine,
` lvaro se va întoarce la muncã ºi vom fi uitat
ce s-a întâmplat.
B ãiatul se uitã la el pãtrunzãtor.
– Nu- i vând gogoºi, îi spune el. ?ie nu i-aº
vinde niciodatã gogoºi. Rana lui ` lvaro nu e
gravã. O mul ãla, seæ or D aga sau care i-o fi
numele, n-a vrut sa-l rãneascã. A fost un accident. A alunecat cu itul. Cu itele ascu ite sunt
periculoase. Asta e lec ia pe care treb uie s-o ii
minte: sã nu te joci cu cu itele. D acã te joci cu
ele, te po i rãni. ` lvaro s-a rãnit, din fericire
nimic grav. Iar seæ or D aga a plecat, ºi-a luat
b anii ºi a plecat. N-o sã se întoarcã. L ocul lui nu
era aici, ºtie asta.
– T u nu ai voie sã te b a i, spune b ãiatul.
– N-o sã mã b at, î i promit!
– Nu ai voie sã te b a i niciodatã.
– Nu-mi stã în ob icei sã mã b at. Nici ` lvaro
nu s-a b ãtut. A încercat doar sã se apere. A
încercat sã se apere ºi s-a rãnit.
˛ºi întinde mâna, ca sã-i arate cum a încercat
` lvaro sã se apere, cum s-a ales cu rana.
– ` lvaro s-a b ãtut, spune b ãiatul,
pronun ând cuvintele solemn, ca pe un verdict
final.
– Când te aperi nu înseamnã cã te b a i. A te
apãra e un instinct firesc. D acã cineva ar încerca
sã te loveascã, te-ai apãra. N-ai sta pe gânduri.
Uite.
D e când sunt împreunã, n-a ridicat
niciodatã mâna asupra b ãiatului. Acum,
deodatã, ridicã o mânã amenin ãtoare. B ãiatul
nici mãcar nu clipeºte. E l se face cã-l pãlmuieºte.

B ãiatul nu tresare.
– ˛n regulã, zice. T e cred. ˛ºi lasã mâna sã
cadã. T u ai dreptate, eu am greºit. ` lvaro nu ar
fi treb uit sã încerce sã se apere. Ar fi treb uit sã
fie ca tine. Ar fi treb uit sã fie curajos. Acum
mergem la clinicã, sã vedem cum se simte?
` lvaro vine la muncã a doua zi, cu mâna
rãnitã inutã într-o eºarfã. Refuzã sã discute
incidentul. Urmându-i ex emplul,nici ceilal i nu
vor sã discute despre cele întâmplate. D ar
b ãiatul îi sâcâie.
– Seæ or D aga o sa aducã înapoi b icicleta?
întreab ã el. D e ce i se spune senor D aga?
– Nu, n-o sã se întoarcã, rãspunde el. Nu-i
place de noi, nu-i place munca pe care o facem
noi, n-are motiv sã se întoarcã. Nu ºtiu dacã
D aga e numele lui adevãrat. Nu conteazã.Numele
n-are importan ã. D acã el vrea sã-ºi spunã
D aga, n-are decât.
– D ar de ce a furat b anii?
– Nu a fu rat b anii. Nu a fu rat b icicleta. A
fura înseamnã a lua ceea ce nu- i apar ine,

atunci când nimeni nu se uitã. Noi ne-am uitat
cu to ii când a luat b anii. Am fi putut sã-l oprim,
dar n-am fãcut-o. Am preferat sã nu ne b atem
cu el. Am preferat sã-l lãsãm sã plece. Sunt
convins cã eºti de acord cu asta. T u eºti cel care
spune cã n-ar treb ui sã ne b atem.
– O mul ar fi treb uit sã-i dea mai mul i b ani.
– Casierul? Casierul ar fi treb uit sã-i dea
oricât ar fi cerut el?
B ãiatul dã din cap.
– Nu putea face asta. D acã ne-ar plãti cât
are fiecare ch ef, n-ar mai avea b ani.
– D e ce?
– D e ce? P entru cã to i vrem mai mult decât
ni se cuvine. Aºa e natura umanã. P entru cã
to i vrem mai mult decât meritãm.
– Ce e natura umanã?
– E felu l n care s u nt alcª t u it e fiin ele
om eneº t i, t u , eu , ` lv aro º i s eæ or Daga, º i oricine
alt cinev a. E felul în care suntem când venim pe
lume. E tot ceea ce avem în comun. Ne place sã
credem cã suntem speciali, b ãiatul meu, fiecare
dintre noi. D ar, strict vorb ind, nu poate fi aºa.
D acã am fi cu to ii speciali, n-ar mai ex ista nimic
special. ˛nsã continuãm sã credem în noi înºine.
Cob orâm în cala vaporului, în cãldurã ºi praf,
ab urcãm saci pe spinare ºi îi cãrãm în sus, la
luminã, ne vedem prietenii trudind întocmai
ca noi, fãcând ex act acelaºi lucru ca noi, nimic
deoseb it în asta, ºi ne sim im mândri de ei ºi de
noi înºine, suntem tovarãºi care muncim
împreunã cu un scop comun; totuºi, într-un
ungh er mic al inimilor noastre, pe care îl inem
ascuns, ºoptim: ª i t ot u º i, º i t ot u º i, t u eº t i d eos eb it ,
o s ª v ez i! ˛ nt r-o b u nª z i, c nd ne aº t ep t ª m cel
m ai p u in, flu ieru l lu i ` lv aro v a b u b u i, v om fi
cu t o ii ch em a i p e ch ei, u nd e v or aº t ep t a o
m u l im e nu m eroas ª º i u n b ª rb at cu u n cos t u m
negru º i o p ª lª rie nalt ª ; iar b ª rb at u l n cos t u m
negru t e v a s t riga s ª faci u n p as n fa ª , s p u n nd :
P rivi i-l pe acest muncitor anume, de care
suntem foarte mul umi i!, º i i v a s t r nge m na
º i i v a p rind e o m ed alie d e p iep t – P entru
servicii deoseb ite, v a s p u ne m ed alia – º i t oat ª
lu m ea v a ov a iona º i v a ap lau d a. E în natura
omeneascã sã viseze astfel, ch iar dacã ar fi
în elept sã pãstrãm asemenea visuri pentru noi.
L a fel ca oricare dintre noi, seæ or D aga s-a
gândit ca este deoseb it; dar nu ºi-a inut gândul
pentru sine. A vrut sã fie eviden iat. A vrut sã
fie recunoscut.
Se opreºte din vorb it. P e ch ipul copilului
nu se vede nici un semn cã a priceput vreun
cuvânt. E ziua de azi una din zilele în care nui merge mintea, sau e pur ºi simplu îndãrãtnic?
– Seæ or D aga a dorit sa fie lãudat ºi sã
primeascã o medalie, zice el. Când noi nu i-am
dat medalia la care a visat, el a luat în sch imb
b ani. A luat ceea ce a considerat cã meritã. Asta
e tot.
– D e ce nu a primit o medalie? întreab ã
b ãiatul.
– P entru cã dacã am primi cu to ii medalii,
atunci medaliile n-ar mai avea nici o valoare.
P entru cã medaliile treb uie sã fie câºtigate. L a
fel ca b anii. Nu primeºti o medalie doar pentru
cã vrei una.
– E u i-aº da lui seæ or D aga o medalie.
– E i b ine, poate cã ar treb ui sã te facem
casierul nostru.Atunci cu to ii am primi medalii
ºi oricâ i b ani vrem, iar sãptãmâna viitoare nu
va mai rãmâne nimic în caseta cu b ani.
– ˛n caseta cu b ani vor fi mereu b ani, zice
b ãiatul. D e aceea se numeºte caseta cu b ani.
E l îºi ridicã mâinile în aer.
– N-o sã mã cert cu tine dacã vrei sã faci pe
prostul.

Despre o lecturã fundamentalã:
E seuri alese
D

upã apari ia din 2011 a O p erelor
p oet ice (1 9 0 9 -1 9 6 2 ) ale lui T .S. E liot,
avându-i ca traducãtori pe ãerb an Foar ã,
Mircea Ivãnescu,Sorin Mãrculescu ºi AdrianaCarmen Racovi i, cu o prefa ã de ãtefan
Stoenescu, E ditura H umanitas a pub licat, în
2013, cealaltã circumferin ã a operei marelui
poet, anume E s eu ri ales e: crit ica lit erarª , în
traducerea lui P etru Cre ia ºi a lui V irgil
Stanciu, cu o prefa ã de acelaº i ãtefan
Stoenescu. Cele douã tomuri complementare
reprezintã un eveniment editorial în toatã
puterea cuvântului.
D upã cum sesizeazã D enisa Comãnescu,
în „ Cuvânt înainte” ,nucleul volumului de fa ã
îl reprezintã cele douãzeci de tex te apãrute
sub acelaºi generic al E s eu rilor, avându-i ca
protagoniºti ai edi iei în rolul de traducãtor
pe P etru Cre ia ºi în cel de prefa ator pe ãtefan
Stoenescu,la E ditura Univers,în 1974. L a aceste
douãzeci de eseuri, edi ia de la H umanitas a
adãugat alte „ opt eseuri esen iale” , în
traducerea lui V irgil Stanciu, printre care ºi
celeb rul E z ra P ou nd : m et rica º i p oez ia s a.
P erspectiva de ansamb lu mã determinã
sã ob serv cã francofilia criticii ºi teoriei literare
din spa iul românesc a fost dub latã/
concuratã de teoria ºi critica literarã de origine
anlglo-sax onã, cu o mai slab ã emisie º i
influen ã, dar determinantã pentru evolu ia
literaturii române ºi a receptãrii sale, respectiv
pentru raportarea la „ordinea idealã” a istoriei
literaturii universale.
Cele trei prefe e pe care le-am men ionat,
toate semnate de ãtefan Stoenescu, redau
amploarea influen ei, fie ea anx ioasã sau nu,
pe care scrierile lui T .S. E liot au avut-o atât în
E uropa, cât ºi peste O cean. Anglicistul român
realiz eaz ã în tex tul din ’74 o introducere
necesarã, b ine articulatã ºi compreh ensivã, în
ideile estetice ºi operatorii teoretici pe care
teoreticianul (contemplativul) T .S. E liot le-a
lãsat moºtenire. ˛n aceastã ordine de idei,
E s eu rile ne fac cunoscut un E liot pe care
prefa atorul ni-l descrie astfel: „ Spirit
eminamente critic, E liot cucereºte, paradox al,
tocmai prin impresia de intropatizare totalã
pe care o lasã cititorului atunci când se apleacã
asupra unei drame elisab etane târz ii sau
asupra unul poem de Marvell, Crash aw sau
G eorge H erb ert. D ar ºi mai mult fascineazã la
E liot inuta impecab ilã a discu iei, elegan a
rezolvãrilor, fine ea de laser a disocierilor.
H otãrât lucru, în materie de criticã literarã
T .S. E liot a fost pentru secolul nostru un
d es cª lecª t or d e arª ,un d ª t ª t or d e legi º i d at ini”.
ãi pentru cã „ istoria literarã devine istoria
receptãrii critice a literaturii” , în prefa a din
2013 ãtefan Stoenescu determinã locul pe care
E s eu rile îl ocupã pe orb ita criticii ºi teoriei
literare din ultimele decenii, dar ºi scãderile ºi
urcãrile sale la capricioasa b ursã a ideilor
contemporane. D in circumscrierea acestor
scrieri într-o istorie trib utarã marilor sinteze
ºi antologii de tex te critice ºi teoretice din
spa iul american ºi cel b ritanic, putem ex trage
o b ib liografie ob ligatorie pe b aza referin elor
pe care ãtefan Stoenescu le oferã în demersul
sãu metacritic.
Apari ia E s eu rilor ales e este cum nu se
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poate mai potrivitã, deºi cred cã orice timp este
potrivit pentru o astfel de edi ie, în condi iile în
care aºa-zisa evolu ie a literaturii române din
ultimul deceniu este, de fapt, o dezrãdãcinare
prin ignoran ã. Critica literarã nu a întârziat
sã somez e lipsa de culturã ºi dez ech ilib rul
dintre tradi ie ºi aºa-zisa inova ie, iar un eseu
precum „ T radi ia ºi talentul personal” oferã un
argument forte pentru impunerea relecturii ca
imperativ categoric al crea iei. Redau în cele ce
urmeazã paragraful cel mai relevant din acest
punct de vedere: „ Sim ul istoriei te ob ligã sã
scrii având nu numai genera ia ta în sânge,
dar º i sentimentul cã întreaga literaturã
europeanã de la H omer ºi, în cuprinsul ei,
întreaga literaturã a ãrii tale au o ex isten ã
simultanã ºi alcãtuiesc o ordine simultanã.
Acest sim al istoriei – care este sim ul
atemporalului ºi al temporalului totodatã ºi,
de asemenea, al temporalului ºi atemporalului
în unitatea lor – este ceea ce îl face pe un scriitor
sã fie legat de tradi ie. ãi ceea ce face, totodatã,
ca scriitorul sã fie pe deplin conºtient de locul
lui în timp, de propria lui contemporaneitate” .
O astfel de conºtiin ã a tradi iei anuleazã
rupturile artificiale promulgate de tot felul de
promo ii sau genera ii, cu „ programe estetice”
dintre cele mai stranii, pentru a fi eufemistic.
Aº aminti, în acest sens, un numãr din revista
V at ra,dedicat manifestelor poetice de dupã ’8 9,
unde am citit cât de încurcate sunt cãile
„ programelor poetice” . Sub acest imperativ am
putea defini º i invocatul principiu al
„autenticismului”.
Aºadar, apari ia unei astfel de cãr i este
ex trem de importantã pentru igiena unei
literaturi, pentru conºtiin a sa creatoare ºi
criticã, parcã întineritã prematur în foarte multe
cazuri în ultimii cincisprezece ani.
L iteratura are nevoie sã ºtie, ch iar dacã nu
împãrtãº eº te tot timpul aceastã tez ã, cã
reprezintã o „ordine idealã” al cãrei organism se
regenereazã cu fiecare nouã capodoperã, în
viziunea lui T .S. E liot, care afirmã: „˛nainte de
apari ia noii opere ordinea ex istentã este
completã; iar,pentru ca ordinea sã sub ziste dupã
apari ia a ceva nou este necesar ca întreaga ordine
ex istentã sã sufere o sch imb are, fie ea cât de
micã;ºi astfel rela iile,propor iile,valorile fiecãrei
opere de artã fa ã de întregul unei literaturi sunt
revizuite; tocmai în aceasta constã concordan a
dintre vech i ºi nou” .
D upã ce a editat aceste douã cãr i
fundamentale ale lui T .S. E liot, în edi ii de un
profesionalism ex emplar, am speran a cã
E ditura H umanitas va continua cu alte tomuri
din aceastã serie de autor, dar ºi cu tex te
ex egetice, iar reunirea scrierilor lui ãtefan
Stoenescu într-o carte, cu eventuale adãugiri,
este imperios necesarã.
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x poz i ia desch isã la Muz eul Municipiului B ucureºti
march eazã centenarul naºterii artistului Aurel Cojan
(1914-2005) care, dupã un parcurs de peste o jumãtate de secol
în peisajul artistic românesc, decide sã-ºi pãrãseascã ara cerând
azil politic în Fran a (196 9) ºi se stab ileºte la P aris. Cele peste trei
decenii ºi jumãtate petrecute în capitala Fran ei sunt, la început,
momente de max imã frustrare, din cauza numeroaselor prob leme
de adaptab ilitate, dar ºi a lipsurilor financiare pe care este nevoit
sã le suporte. ˛n ciuda faptului cã o b unã perioadã de timp a fost
ob ligat sã presteze diverse munci mãrunte pentru a se putea
între ine, toate aceste neajunsuri nu l-au împiedicat sã-ºi continue drumul ºi, într-un târz iu, sã câº tige o b inemeritatã
recunoaºtere. G aleria Alain Margaron, care a început sã-l
reprezinte încã din 1997, ea pãstrând în continuare ex clusivitatea
asupra crea iei sale, a reuºit sã-i impunã opera printr-o serie de
alb ume ºi ex pozi ii cu un ecou b un în presa francezã de specialitate.
Crea ia sa este redescoperitã cu un interes mereu în creºtere
ºi în România, datoritã ex pozi iei pe care Ministerul Culturii i-a
organizat-o în anul 2004, când artistul fost invitat pentru un
scurt sejur în arã. E forturile sagace depuse de Florin Colonaº,
ex pertul român în opera artistului, precum ºi cele ale reputatului
critic de artã Rux andra G arofeanu, care i-a organizat o ex pozi ie
în anul 2013, la Galeria Dialog din incinta P rimãriei Sectorului 2,
B ucureºti, au reuºit sã recupereze imaginea acestui creator important din spa iul artistic franco-român, sã-l impunã pub licului
românesc ºi pie ei de artã de la noi.

L umea lui Cojan

L ucrãrile prezentate acum, în majoritatea lor din perioada sa
româneascã, unele ch iar din cea de început, atestã lib ertatea de
ex presie a unui pictor cu un parcurs doar aparent fragmentat,
care evolueazã pe coordonatele unei ex presii informale de sub stan ã
liricã. Aceastã vizualitate de facturã gestualã pãstreazã adesea,
mai ales în perioada deb utului, reminiscen e figurative care îi
ordoneazã suprafa a într-o încercare, ini ial dirijatã, de a stãvili
dezlãn uirea spontanã a tuºelor. Sch ema de început a lucrãrii este
agresatã de impulsurile trãirilor pe care le are artistul, în final
rãmânând pu ine dintre elementele de ordine impuse ini ial.
D estructurarea formei ajunge, uneori, mai ales în ultimele sale
decenii de crea ie, pânã la punctul în care tot ceea ce se vede pe
suprafa a pictatã devine o formã indistinctã a unui univers în
faza sa de naºtere. O perele selectate de Florin Colonaº, curatorul
acestei manifestãri omagiale, sunt dintr-o perioadã mai pu in
dezlãn uitã, când elementul figurativ încerca sã-ºi pãstreze încã
suveranitatea în raport cu lib ertatea pe care ºi-o asumã, ulterior, tuº a sa nervoasã. Aceastã ordine firavã, de caldã
picturalitate, va fi în final spulb eratã, nu de o sch imb are a
discursului sãu intrat în contact cu arta occidentalã, ci de
propriile sale neliniºti interioare. Meritul acestei ex pozi ii este
acela de a reda desfãºurarea spectacolului cromatic atât de
ex presiv, care pune în valoare lib ertatea greu câº tigatã a
pictorului, dar ºi a omului. Aurel Cojan poate fi identificat acum
drept un creator important în spa iul artistic francez, iar aceastã
lib ertate poate fi recunoscutã ºi în aceste lucrãri din perioada sa

româneascã. Sintagmele sale viz uale constituie un discurs
coerent, încãrcat de tensiunea unor trãiri nedisimulate ºi eficient
transmise nouã. Ch iar ºi în aceste compozi ii figurative, se simte
veh emen a gestului firesc, netrucat, care îºi gãseºte în mod natural ex presia în efervescen a trãirilor sale interioare. Compozi iile
sunt dinamice, conflictuale, b az ându-se pe distorsiuni º i
metamorfoze ale unor figuri deopotrivã agresiv împlântate în
spa iu º i sfâº ietor agresate de acesta, într-o confruntare
necurmatã care ar putea fi ºi aceea dintre sub iect ºi ob iect în
procesul cunoaºterii.
Sub iectul a fost întotdeauna destul de pu in important în
economia crea iei sale, artistul impunându-ºi încã de la început
amprenta, printr-un gestualism viguros, care la maturitate ºi-a
dat întreaga mãsurã. Faptul cã regãsim în ex pozi ie 15 dintre
piesele sale de ceramicã, domeniu cu care Aurel Cojan a coch etat
uneori, ca ºi cu gravura, de altfel, precum ºi o serie de documente
(cataloage, afiºe, alb ume, cronici º.a.) stârneºte ºi mai mult
interesul iub itorilor de artã pentru acest eveniment. B ine
premeditat consider cã a fost ºi gestul ex punerii câtorva lucrãri
ale unor prieteni români ºi colegi de genera ie ai pictorului,
pentru o mai b unã percepere a sa în contex t.
Aurel Cojan este un artist singular, atât în peisajul plasticii
româneºti, dar ºi al celei francez e contemporane. ˛n ciuda
notorietã ii de care se b ucurã însã Aurel Cojan, opera sa este
încã prea pu in cunoscutã, ceea ce mã determinã sã apreciez cã
poten ialul ei real este încã departe de a se fi epuizat.

