Expoziţia lui Flavius Lucăcel

A

mă strecor vineri, 21 februarie, pe holul cafeniu şi
să intru în camera pătrată (unde altădată perora poetul latinist
Vasile Sav şi) care găzduieşte acum Galeriile de Artă Steaua. A
trebuit să intru în încăperea înaltă unde şi‑a adăpostit Flavius Lu‑
căcel expoziţia‑„instalaţie“, ca să‑mi reamintesc cuvîntul ăsta drag,
cercevele – de origine
turcă, zic ei, dar adesea
se înşeală, necunoscînd
persana –, şi modul
alintat, iniţiatic?, volup‑
tuos, în care îl pronunţa
şi adesea îl repeta – ca
să‑mi facă mie plăcere –
străbunica Ştefana. Des‑
chidea ferestruica cu
cercevele stacojii spre
părul nostru fabulos, cu
fructele ascunzînd o
carnaţie spumoasă, spre
merii din soiuri extincte
(domnesc, călugăresc
etc). Iubeam cuvîntul şi
realitatea reprezentată:
pătrate şi dreptunghiuri
de sticlă, mari şi mici,
prinse perfect între cer‑
cevele, între ramele sub‑
ţiri de lemn, fixate cu o
măiestrie – asemenea
soiurilor noastre de meri – astăzi extinctă. M‑am strecurat printre
ramele salvate de Flavius Lucăcel de la vechile case ţărăneşti – dis‑
truse, demolate sau renovate – din judeţul Sălaj. Unele cercevele
sînt mai vechi de 80 de ani. Ele însele, plus fotografiile de familie
din secolul trecut (sau din secolul de dinaintea aceluia) aşezate pe
masa de la fereastă, lîngă o altă masă întinsă cu mîncare, mica in‑
stalaţie din centrul încăperii – un altar constituit din „fragmente
salvate“ din cenuşa satului românesc – documentează o dispariţie.
Într‑un fel, mi‑au amintit instalaţia de acum ceva timp a lui Dumi‑
tru Gorzo, care a fotografiat, filmat şi „reconstruit“ în spaţiul ofe‑
rit de mnac casa maramureşeană din lemn unde a copilărit – casa
trebuise demolată, dar fantoma ei bîntuia încă Bucureştiul, emiţînd
o luminiscenţă stranie, ca stelele şi/sau celulele înainte să moară.
Discursul artistic – dacă pot zice aşa – al lui Flavius Lucăcel e un
pic diferit. Nu documentează doar – auster, critic – o dispariţie, o
exterminare a modului tradiţional de a trăi. Ramele/cercevelele lui
protejează pînzele ţesute manual de femei din satul sălăjean Alu‑
niş, ştergare şi lipideuri peste geometria şi culorile cărora intervine
artistul: în culori acrilice, oxizi de fier, alb de titan şi alb de zinc,
Flavius deschide/închide Ferestre – Pe fereastră este, de altfel, titlul
expoziţiei. Forfota, fojgăiala, exuberanţa organicului din satul lui
– aşa cum îl înmagazinează mental – îşi dau mîna cu mutanţii şi
realităţile hipertehnologizate de azi. Şi aici e toată şmecheria: să
comentezi pictural hiperealismul virtual indus de noile media, de
cartea feţelor sau de Instagram. Să notezi/documentezi opoziţia
tandră dintre – dau numai cîteva titluri de lucrări –Locuri calde,
Danţ, Ghionoaia, Pe fereastră şi Năzdrăvanul de la Oncos (un fel de
pasăre‑porc, mutant), Minecraft şi Instagram 3 profiluri (ultimele
două ironizînd estetica jocurilor video şi a fotografiilor de Insta –
în epoca asta în care toată frumuseţea tinde să devină omogenă,
aseptică, instagramabilă). Îmi plac albul, albastrul, caligrafiile oni‑
rice prinse în cercevelele lui Flavius Lucăcel. Îmi place optimismul
celui care reciclează-recondiţionează-salvează din realul deşeificat,
asemenea unui personaj de povestire cyberpunk.
trebuit să
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Scriitorilor din România aduce la cunoştinţa
membrilor şi a publicului faptul că, prin încheierea din
16.01.2020, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a constatat că
Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată prin Decretul
267/1949, nu a fost dizolvată prin Decretul 27/1990 şi nici nu a
fost transformată în asociaţie guvernată de dispoziţiile Legii
21/1924, fiindu‑i aplicabile dispoziţiile art. 85 din og 26/2000,
care prevăd că persoanele juridice înfiinţate prin acte de drept
public rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza
înfiinţării şi funcţionării lor.
Astfel, instanţa a reţinut că, faţă de regimul juridic al Uniunii
Scriitorilor din România, aceasta nu este supusă înscrierii în regis‑
trul special ţinut de Judecătoria Sectorului 1, acesta fiind un regis‑
tru în care se înscriu exclusiv persoanele care se înfiinţează ca
asociaţii şi fundaţii în temeiul og 26/2000 prin pronunţarea unei
sentinţe de dobândire a personalităţii juridice.
Totodată, prin aceeaşi încheiere, instanţa a respins ca nefondată
cererea unor intervenienţi (Cipariu Mircea Dan, Râpă (Iaru) Flo‑
rin şi Popescu Cristian) prin care s‑a solicitat constatarea faptului
că Uniunii Scriitorilor din România îi sunt aplicabile dispoziţiile
og 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile.
Pe cale de consecinţă, prin încheierea din data de 16.01.2020,
instanţa a confirmat cele precizate de către Uniunea Scriitorilor
din România referitoare la faptul că usr nu este o asociaţie, având,
în considerarea modalităţii specifice de înfiinţare, un regim juridic
special, aspect ce atrage şi aplicarea unor dispoziţii de funcţionare
şi organizare distinct de asociaţiile şi fundaţiile suspuse og
26/2000.
Această hotărâre vine să confirme ceea ce Uniunea Scriitorilor din România a susţinut mereu, respectiv că nu este o
asociaţie, fiind înfiinţată ca persoană de utilitate publică prin
act de putere publică.
niunea
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Universitatea noastră
Ioan‑Aurel Pop

A

în care ne aflăm,
2019‑2020, este al 439‑lea an acade‑
mic, calculat de la prima fondare a acestei
venerabile instituţii (1581) şi în al 100‑lea
an academic, de la refondarea sa (1919) –
prin voinţa naţiunii şi a regilor Maria şi
Ferdinand – ca universitate românească, în
cadrul întregitului Regat al României.
Universitatea şi‑a început anul aniversar cu
aproape 45000 de studenţi, circa 1500 de
cadre didactice titulare, 21 de facultăţi,
243 programe de licenţă (din care: 148 în
limba română; 70 în limba maghiară; 10 în
limba germană; 14 în limba engleză; 1 în
limba franceză) şi 228 programe de master
(din care: 143 în limba română; 40 în lim‑
ba maghiară; 5 în limba germană; 36 în
limba engleză; 3 în limba franceză; 1 în
italiană). Numai în anul i, la cele trei nive‑
luri de studii, am înrolat în toamna care‑a
trecut circa 16 000 de studenţi. Şi am putea
continua cu datele numerice, dar ar lua
prea mult timp...
Universităţile bune trebuie să privilegi‑
eze, să cultive şi să aibă la fundamentele lor
virtuţile, valorile şi încrederea. Pentru a
reuşi aceasta cât mai bine, ele se află în
nul universitar

continuă competiţie între ele şi cu alte in‑
stituţii din societate. Universitatea Ba‑
beş‑Bolyai din Cluj‑Napoca (ubb) este sin‑
gura universitate din România care s‑a
supus unui audit internaţional, făcut de o
instituţie de mare prestigiu (Quacquarelli
Symonds, prescurtat qs) şi a primit qs****,
adică statutul de universitate de 4 stele, ce‑
ea ce corespunde unui nivel de universitate
internaţională, cu excelenţă în predare şi
cercetare. În majoritatea clasamentelor in‑
ternaţionale relevante, ubb este cea mai bi‑
ne plasată universitate din România, iar în
unele apare ca singura reprezentată a Ro‑
mâniei. Spre exemplu, în clasamentul ame‑
rican us News, ubb are cea mai bună pozi‑
ţionare într‑un ranking internaţional,
ocupând poziţia 575 (următoarea instituţie
similară din România este pe locul 745).
Clasamentele, independent de metodologia
utilizată şi de prestigiul asociat, vor păstra
întotdeauna o doză de relativitate şi contes‑
tare. De aceea, dincolo de poziţia universi‑
tăţii noastre în diverse ierarhii, pentru a
înţelege exact unde ne aflăm azi şi cât de
dificil este drumul pentru a ajunge unde ne
dorim într‑un viitor cât mai apropiat, este

important să ne reamintim că în lume exis‑
tă aproximativ 27 000-30 000 de universi‑
tăţi, iar ubb se situează constant, în aceşti
ani, între primele 3%. Fireşte, criticii noştri
ne cer mult mai mult, reproşându‑ne că nu
suntem alături de Harward, Oxford ori
Yale, ceea ce, fireşte, ne‑am dori şi noi,
numai că dorinţa nu este de ajuns. Realist
vorbind, la nivelul regiunii noastre europe‑
ne, suntem pe aceleaşi poziţii cu universită‑
ţile din Polonia, Ungaria, Croaţia sau Slo‑
venia şi deasupra universităţilor din
Bulgaria sau Serbia, ceea ce nu reprezintă
chiar o contraperformanţă.
Performanţa universităţii este confir‑
mată de prezenţa specializărilor reprezen‑
tative în toate topurile internaţionale, ge‑
nerale sau specifice, din domenii precum
arte/ştiinţe umaniste (drept, filosofie, is‑
torie, litere, teatru/film, teologie etc.),
ştiinţe sociale/economice (psihologie, so‑
ciologie/asistenţă socială, ştiinţe adminis‑
trative, ştiinţe economice, ştiinţe ale edu‑
caţiei, ştiinţe ale sportului/educaţiei fizice
etc.), ştiinţe exacte/ale naturii/ale vieţii
(biologie, chimie, fizică, geologie, geo‑
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grafie, matematică/informatică, ştiinţele
mediului etc.) şi inginerie/tehnologie,
adesea fie pe prima poziţie, fie pe primele
trei poziţii în ţară.
ubb are create formele instituţionale
pentru o universitate de tip „clasă mondia‑
lă“ (world-class). În anul universitar anterior
a început implementarea mecanismului
european „Premiul de Resurse Umane
pentru Excelenţă în Cercetare“ (Human
Resources Award for Excellence in Research),
un demers prin care gradul de similaritate
instituţională a universităţii cu cele mai
performante universităţi ale lumii va creşte
şi mai mult.
Sunt rezultate care merită şi trebuie
evidenţiate, iar semnificaţia şi relevanţa
acestora nu poate fi înţeleasă şi apreciată
complet fără a menţiona două lucruri im‑
portante: ubb este cea mai mare universita‑
te din ţară şi una dintre cele mai mari uni‑
versităţi europene, ca număr de programe
şi studenţi înmatriculaţi; finanţarea de ba‑
ză, alocată pentru programele didactice şi

susţinerea financiară a activităţii de cerce‑
tare de către stat au fost şi sunt în continu‑
are mult sub necesar. Locul universităţii
noastre în arhitectura şi ierarhia sistemului
universitar global reflectă în primul rând
calitatea şi devotamentul comunităţii noas‑
tre academice şi în mult mai mică măsură
(dacă nu chiar deloc) calitatea sau/şi susţi‑
nerea politicilor naţionale pentru educaţie.
O prioritate majoră în ultimii trei ani
este diminuarea ratei de abandon a studii‑
lor. În cadrul proiectelor instituţionale
dezvoltate şi implementate de universitate,
pentru a creşte rata de completare a studii‑
lor (16 proiecte rose în valoare totală de
8 250 499 lei), un număr de aproximativ
2700 de studenţi au beneficiat, în anul
universitar 2018-2019, de activităţi de in‑
formare, consiliere psihologică şi ateliere
focalizate asupra unor aspecte relevante
pentru prevenirea abandonului universitar,
a comportamentelor de risc şi dezvoltarea
abilităţilor de viaţă.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul
financiar 2019 a fost în valoare de peste
521 000 000 lei. Recent, a fost achiziţionat
un teren pentru construirea noii clădiri a
Facultăţii de Matematică şi Informatică,
valoarea investiţiei preconizate fiind de
aproximativ 29 milioane de lei. Au fost
alocate fonduri pentru reabilitarea unor
clădiri pentru spaţii de învăţământ şi caza‑
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re, precum şi pentru dotări independente,
în valoare de aproape 17 000 000 lei, din
fonduri bugetare şi venituri proprii. Pentru
acordurile de grant de cercetare destinate
susţinerii competitivităţii au fost alocate
fonduri în valoare de 2 200 000 lei.
Oficiul Programelor Europene a coor‑
donat depunerea şi contractarea proiectelor
finanţate prin Programul Operaţional Ca‑
pital Uman în valoare totală de 22 581 688
lei, un număr de 4 proiecte pentru sprijini‑
rea doctoranzilor şi a cercetătorilor postdoctorat şi 2 proiecte pentru dezvoltarea
competenţelor antreprenoriale ale studenţi‑
lor, elevilor şi cadrelor didactice din ubb.
A fost implementată, pentru prima dată
în istoria ubb, înscrierea online a candidaţi‑
lor la concursul de admitere pentru sesiu‑
nea iulie 2019.
Pe parcursul anului universitar 20182019 s‑a înregistrat un progres semnifica‑
tiv în ceea ce priveşte situaţia extensiilor
universităţii. Extensia de la Târgu Mureş
are un nou sediu şi o situaţie consolidată,
după o perioadă destul de lungă de instabi‑
litate. Au început reparaţiile la clădirea Fa‑
cultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
de la extensia din Sighetu Marmaţiei. Ca
parte a strategiei de dezvoltare academică a
extensiilor, au fost toate conectate la pro‑
gramul Anelis. În acest an, numărul celor
înscrişi la admitere în extensii a crescut cu
peste 15%.
Altminteri, Universitatea navighează
prin ape agitate, ca toată societatea ome‑
nească şi ca toată omenirea. În urmă cu un
secol, preluând lecţia secolelor precedente,
marele savant Vasile Pârvan ne‑a învăţat, în
Aula Magna, care este „Datoria vieţii noas‑
tre“. De‑atunci, nu încetăm să năzuim să
ne facem această înaltă datorie, pe urmele
paşilor lui Victor Babeş, Emil Racoviţă,
Sextil Puşcariu, Iuliu Haţieganu ori Lucian
Blaga, dar şi ale lui Antonio Possevino,
Bolyai Janos sau Hermann Oberth. Esenţa
datoriei era aceea de a fi universitate naţio‑
nală, dar îndreptată cu un mesaj românesc
spre lume. De‑atunci, mesajul nostru a de‑
venit trilingv (şi chiar mai mult decât atât),
fiind pătrunşi în dinamica raporturilor in‑
ternaţionale cu tot mai multe universităţi
din Europa şi din lume, primind între noi
studenţi şi profesori de pe toate meridiane‑
le, fiind angrenaţi în raporturi strânse cu
mediul de afaceri, cu mari companii şi fir‑
me care întreţin motorul bunăstării sociale,
cu foştii alumni care onorează toată viaţa
lor Alma Mater, cu mijloacele de difuzare
în masă care ne reflectă activităţile, cu în‑
treaga comunitate care mai vede în şcoala
superioară o garanţie a viitorului omenirii.
Susţinem ideea educaţiei de‑a lungul între‑
gii vieţi, învăţământul la distanţă, setea de
cunoaştere la orice vârstă, ne preocupă toţi
oamenii, inclusiv studenţii cu nevoi specia‑
le şi cu sete de alinare a suferinţelor lor şi
respingem orice discriminare care atentea‑
ză la egalitatea de şanse şi la demnitatea
umană.
Lecţia Universităţii este una veche şi
simplă: comunitatea magiştrilor şi discipo‑
lilor pregăteşte lumea viitorului pe baza
experienţei trecutului şi arată mereu că nu
studenţii există pentru profesori, ci profe‑
sorii pentru studenţi. Datoria vieţii profe‑
sorilor este să pregătească mereu studenţi
foarte buni, capabili de investigaţie şi de
cercetare, dar mai ales de dăscălie. Orice
specialist autentic, din orice domeniu, tre‑

buie să fie – măcar într‑o etapă din viaţa lui
– şi dascăl, adică să‑i lumineze pe tineri cu
înalta lui ştiinţă. Pentru că dacă nu fac asta
cei buni, o vor face cei răi şi vor ieşi din
mâinile lor absolvenţi răi ori mediocri.
Studenţii de la ubb, mai ales cei de la nive‑
lurile masterat şi doctorat, sunt partenerii
noştri de cunoaştere avansată şi de anchetă
în cercetare. Cu ei cunoaştem în profunzi‑
me realitatea şi ducem lumea mai departe.
De aceea, spunem, fără teamă de a greşi, că
educaţia şi, mai ales, educaţia superioară
susţine viitorul comunităţii. „Distrugerea
oricărei naţiuni nu necesită bombe atomice
sau rachete balistice intercontinentale. Tre‑
buie doar scăderea calităţii învăţământului
şi permisiunea fraudei la examenele studen‑
ţilor. Pacienţii mor în mâinile unor aseme‑
nea medici. Clădirile se prăbuşesc, fiind
construite de asemenea ingineri. Banii se
pierd în mâinile unor asemenea econo‑
mişti. Dreptatea se evaporă în mâinile unor
asemenea judecători. Falimentul învăţă‑
mântului este falimentul naţiunii“. Am
adoptat demult motto‑ul acesta (de pe
frontispiciul Universităţii din Stellenbosch,
Africa de Sud) şi nu încetăm să sensibili‑
zăm guvernul României şi autorităţile
Uniunii Europene în spiritul susţinerii cu
toate forţele a educaţiei.
Universitatea din Cluj nu este un colţ de
rai şi nici idealul de şcoală de pe pământ,
dar este, totuşi, un loc binecuvântat, care a
pornit prin lume cu aproape patru secole şi
jumătate în urmă şi care şi‑a lăsat ampren‑
tele, prin absolvenţii ei, în toată ţara, în
Europa şi pe întreg mapamondul. Am pu‑
tea vorbi şi despre neîmpliniri, şi despre
cum suntem chemaţi să ne bucurăm: Gau‑
deamus igitur! În urmă cu 100 de ani,
această universitate s‑a primenit, în acord
cu modernitatea, după ce patru imperii din
Europa Centrală şi Orientală s‑au prăbuşit.
De‑atunci, ea nu încetează să‑şi trimită
mesajul său spiritual spre comunitate. O
facem în română, maghiară, germană, en‑
gleză, mai exact în limbajul universal al
ştiinţei, o facem cu mijloace digitale, dar
nu putem să nu punem în acest mesaj, aşa
de generos, unduirea câte unei hore, tângu‑
irea Baladei lui Porumbescu, arama codri‑
lor de argint toamna, albastrul Voroneţu‑
lui, săgeata câte unei turle gotice de biserică
din sudul Transilvaniei sau izul de fân rea‑
văn, proaspăt cosit. Acestea toate nu se pot
face numai cu aparatele şi cu mintea, ci se
cuvin făcute şi cu sufletul, iar Universitatea
trebuie să scoată de pe băncile ei oameni de
suflet, cu sensibilitate vie, cu sete de adevăr,
aureolat de iubire şi de bunătate. Noi semă‑
năm în suflete virtuţi, valori şi încredere,
pentru că educatorii nu au dreptul şi nici
permisiunea de la Dumnezeu să fie dedaţi
răului şi să fie pesimişti.
Datoria vieţii noastre este aceea de a
sluji acest „locaş de muze“, cu ziduri vene‑
rabile, care au suflet, de a‑i preţui cum se
cuvine pe antecesori, de a trăi în prezent şi
de a pregăti generaţiile viitoare. Dacă vor
înţelege şi decidenţii politici toate acestea,
atunci nimic nu este pierdut, nici dintre
flori, nici dintre stele şi, mai ales, nici din‑
tre oameni.

n

Centenar
5 martie s‑a împlinit suta de ani de la naşterea lui Radu Stan‑
ca. Un prilej de‑a ne reaminti că, în tinereţea sa, scriitorul a stat
şi el sub straja dragonilor – fapt probat de autografele pe care le‑a
primit de la Blaga şi E. Lovinescu. Făcînd aluzie la baladescul po‑
etic şi teatral al tînărului scriitor, primul „dragon“ îl defineşte, re‑
petat, drept „Radu Negru Voevod“. Iar al doilea „dragon“, E. Lo‑
a

vinescu, se referă într‑un autograf la ultima mare reuniune
cenaclieră din casa lui – „şedinţa ardeleană“ – cînd a avut loc reci‑
talul poetic susţinut de Radu Stanca şi Ştefan Aug. Doinaş:
„Domnului Radu Stanca, amintire de la lecturi reuşite din 27 iu‑
nie ’943 din partea lui E. Lovinescu“.(Ion Vartic)

• Autograf pe volumul omagial E. Lovinescu
apărut în 1942 la Editura Vremea.

L

Anul XXXI, nr. 3 (358), 2020 • 5

Istoria critică... a lui Manolescu

La a doua ediţie
Iulian Boldea

E

a Istoriei critice a literaturii
române („revăzută şi revizuită“) de Ni‑
colae Manolescu a apărut la Editura Cartea
Românească, în 2019. Nu e vorba, desigur,
de o simplă reeditare, iar între cele două
ediţii se situează compendiul Istoria literaturii române pe înţelesul celor care citesc. Sunt
corectate, la a doua ediţie, o serie de erori
de date, de titluri, erori de tipar, arhitectu‑
ra de ansamblu rămânând neschimbată, cu
adăugiri sau eliminări de analize şi profi‑
luri literare. Textul de pe coperta a patra e
revelator pentru intenţiile istoricului lite‑
rar: „Toate istoriile literare visează să fie
pure prin definiţie şi sunt impure prin na‑
tură. Există destule impurităţi şi în cea de
faţă. Nu le‑am eliminat, fiindcă nu am vrut
să scriu o operă perfectă (din acest punct de
vedere) şi stearpă, ci una vie şi chiar contra‑
dictorie, în măsura în care nu exprimă un
autor abstract, intemporal, ci pe mine cel
de acum şi de aici, cu lecturile, competenţa,
temperamentul, gustul şi capriciile mele“.
Asumându‑şi pe deplin „vocaţia critică aca‑
parantă“ (Gheorghe Grigurcu), Nicolae
Manolescu recunoaşte, nu fără o anume
(jucată?) umilitate că nu e decât „unul din‑
tre zecile de cartografi, silitor şi modest
benedictin al ideii că fiecare se cuvine jude‑
cat după ce a realizat, oricât de mare ar fi
depărtarea la care se află harta lui de harta
ideală pe care, în naivitatea lor, iubitorii de
literatură o cred posibilă.“ Mihai Zamfir
remarcă faptul că, în această ediţie este nu‑
anţată „descrierea atmosferei literare şi se
modifică în parte lista autorilor din ultima
secţiune a cărţii, perioada de după 1990.
Nume noi şi‑au făcut apariţia, iar istoricul
literar surprinde acum, după 30 de ani de
post‑comunism, tectonica unor tendinţe
generale până de curând difuze“.
Revizitările şi revizuirile cele mai con‑
sistente se referă la literatura postbelică
(Contemporanii. 1948‑2000) cunoscută de
autor prin prisma anterioarei sale activităţi
de cronicar literar. Înainte de 1989, Nicolae
Manolescu a fost, se ştie, cronicarul literar
en titre al literaturii române. Confiscat,
după 1989, de politică şi civism, criticul a
combătut mereu confuzia şi eroziunea ide‑
ologică a valorilor, funcţionând ca o „in‑
stanţă a bunului‑gust“ (Alex Ştefănescu).
Aceste pagini dedicate contemporanilor
consemnează avatarurile unor aprecieri,
schimbări de ton, nuanţări, metamorfoze
ale interpretării sau reveniri asupra unor
caracterizări. Analizele, lapidare şi expresi‑
ve, se îmbină cu caracterizările de ansam‑
blu, care, fără a avea harul narativ călines‑
cian, sugerează o atmosferă, un stil, o
carieră literară. Chiar dacă, în Istoria critică
a literaturii române, criteriul estetic primea‑
ză, criticul exersează şi alte modalităţi de
explorare a textului literar: perspectiva so‑
ciologică, istorică, hermeneutică etc. Scrisă
la două mâini, cum ştim, Istoria critică de‑
codează metamorfozele literaturii române
diţia a doua
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într‑un permanent dialog al autorului cu
receptarea critică anterioară, o confruntare
rodnică din care se nasc idei, evaluări, situ‑
ări şi resituări cu multiple reverberaţii axio‑
logice. Scara de valori subiacentă sau expli‑
cită se fundamentează pe analize atente la
detalii, pe interpretări meticuloase, dar şi
pe contextualizări necesare ale faptului lite‑
rar, care generează, în fond, voluptatea în‑
tregirii unui ansamblu, dar şi retranşarea în
evaluarea unor detalii revelatoare.
Amploarea sintetică a Istoriei critice este
incontestabilă, ca şi atenţia la nuanţe sau
reveria hermeneutică asupra unor texte,
într‑o proiecţie sintetică amplă şi precisă a
evoluţiei literaturii române. Semnificative
sunt caracterizările rapide, argumentate,
dense în informaţii şi modelatoare, ca in‑
tenţie şi rezultat al percepţiei critice: „Fap‑
tul că poezia populară este orală şi nu scrisă
– iată explicaţia apariţiei şi dezvoltării para‑
lele a celor două tradiţii de artă. Primii
noştri poeţi din secolele al xvi‑lea sau al
xvii‑lea şi‑au căutat modelele, ca şi cei de la
1800, în literatura scrisă, chiar dacă aceea
era slavonă ori latină, şi nu în folclor, la care
au recurs doar accidental. […] Atingerile
dintre poezia cultă şi cea populară au deve‑
nit frecvente în romantism atunci când
folclorul a început să fie preţuit şi cules, şi
au persistat până astăzi. Studiind aceste
atingeri putem stabili o interesantă hartă
istorică a raporturilor dintre folclor şi poe‑
zia cultă. În secolele al xvii‑lea şi al xviii‑lea
la Dosoftei şi la autorii aşa‑ziselor cronici
versificate singurul model pare să fie acela
prozodic: dincolo de metrică (versul troha‑
ic de 6‑8 silabe) şi de rima în general împe‑
recheată, nu e nimic semnificativ de relevat.
Şi încă! L. Gáldi, care s‑a ocupat de acest
aspect, a atras atenţia că ori de câte ori Do‑
softei foloseşte hexasilabul trohaic, atât de
popular în sonoritatea lui, acelaşi picior
apare şi în versiunea poloneză a lui Kocha‑
nowski a psalmilor. Să fie o coincidenţă?“
De la Dosoftei, cronicarii moldoveni
sau munteni, Cantemir, Văcăreşti şi Co‑
nachi, la C.A. Rosetti, Eminescu, Caragia‑
le, Minulescu, Arghezi, Ion Barbu, Nichita
Stănescu sau Mircea Cărtărescu, Istoria
critică a literaturii române revelează un
spectacol al literaturii în multiplele ei ipos‑
taze ale căutării şi devenirii, într‑o arhitec‑
tură armonioasă, complexă, clară. Titlurile
capitolelor sunt sugestive: Romantismul.
1840‑1889, Modernismul. 1889‑1947, Contemporanii. 1948-2000, Postmodernismul,
Generaţia 80, După 1989. Viaţa literară.
Relativizând unele figuri gonflate ideolo‑
gic, ignorând unii buni teoreticieni ai lite‑
raturii, trecând sub tăcere¸ din diverse
motive, nume importante, N. Manolescu
sugerează timbrul unei individualităţi ar‑
tistice, redă complexitatea unei opere sau
identitatea unui profil. Figura lui Emi‑
nescu, de pildă, este reprezentată din un‑
ghiul pluralismului şi al diferenţelor, prin‑

tr‑un joc de oglinzi derutant şi paradoxal:
„Să spunem deocamdată că nu există un
singur Eminescu. Lectura noastră nu mi‑
zează doar pe diferenţă, ci şi pe pluralism.
Opera lui Eminescu este un potpuriu de
viziuni, de motive, de stiluri, din care pu‑
tem alege, în funcţie de sensibilitatea noas‑
tră, unul sau mai multe. Nimic nu ne obligă
a le considera pe toate la fel de originale sau
de valoroase. Dar nimic nu ne îngăduie să
ne facem că nu le vedem. Avantajul acestei
critici caleidoscopice este că alimentează la
nesfârşit, chiar dacă à tour de rôle, multiple
nevoi, gusturi, înclinaţii sau capricii de
lectură. Ne putem plictisi de un singur
Eminescu. Deja acela plutonic ni se pare
excesiv, cum i s‑a părut lui Negoiţescu acela
neptunic. Dar nu ne putem plictisi de toţi
Eminescu.“
Cuprinzând, faţă de prima ediţie, câţiva
scriitori noi, în timp ce alţi scriitori sunt
eliminaţi, din motive subiective, cu înălţări
şi coborâri axiologice, cu o bibliografie ce
nu este exhaustivă, cu erori ce s‑au păstrat
în chip inexplicabil, Istoria critică are unele
abordări discutabile (evaluarea laconică a
echinoxismului, receptarea capricioasă a ti‑
nerilor scriitori etc.). Desigur, impresia
unor critici că această construcţie critică
impresionantă este încă „în lucru“, cu unele
planuri, etaje sau reprezentări nefinisate
sau superficiale pare să fie motivată şi de
această a doua ediţie, în care darul impro‑
vizaţiei rapide poate fi motivat de conside‑
rarea istoriei literare ca „spaţiu al imagina‑
ţiei şi al ludicului“.
Titulatura de istorie critică derivă, cum
observă autorul, din faptul că „interpreta‑
rea literaturii nu începe cu mine, că e vorba
de o ştafetă, traversând epocile şi confrun‑
tându‑se cu standardele fiecăreia, alcătuind
o poveste minunată şi diversă, care merită
să fie spusă. […] O literatură are două isto‑
rii, nu totdeauna paralele: una a operelor
succesive şi alta a lecturilor succesive“, căci
„şirul operelor literare formează o serie is‑
torică în raport cu şirul operelor de critică
literară. Cele două şiruri nu pot fi despărţi‑
te. Le înţelegem cu adevărat doar împreu‑
nă. Ideea unei istorii critice de aici s‑a năs‑
cut: ea împleteşte observarea naturii
operelor cu percepţia critică din fiecare
moment al istoriei unei literaturi“. Revizu‑
irile, crede Nicolae Manolescu, ţin de „na‑
tura actului lecturii, fie aceea a iubitorului
de carte, fie aceea a profesionistului care
este criticul literar“. Evaluată lucid, Istoria
critică nu este, în a doua sa ediţie, substan‑
ţial altceva decât era în prima ediţie. Elogi‑
ile nemăsurate, superficiale ale opusului
manolescian, ca şi contestările vehemente
ar trebui cândva să facă loc unei evaluări
lucide, echilibrate, cu analize corecte şi ju‑
decăţi de valoare care să nu se bazeze doar
pe pre‑judecăţi.
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După zece ani
Constantin Cubleşan

T

la faimosul roman al lui Al.
Dumas, După douăzeci de ani, nu este alt‑
ceva decât o figură de stil, dacă mi se permi‑
te. Nicolae Manolescu, reeditându‑şi cartea
din 2008, menţiona în Epilogul la cea de a
doua ediţie a monumentalei sale istorii, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Ediţia a ii‑a, revăzută şi revizuită
(Editura Cartea Românească, 2019. Seria:
Opere fundamentale) tocmai această distan‑
ţă în timp, atrăgând atenţia că: „diferenţele
din cea de a doua, ca să nu mai spun că m‑am
simţit obligat să relev motivele care au dat
naştere acestor diferenţe, cu alte cuvinte, de
ce anume, la doar zece ani distanţă, cartea a
suportat unele adaosuri şi scăderi, schimbări
de perspectivă şi de ton, judecăţi de valoare
noi, ameliorări stilistice“. Totul pornind de
la constatarea „cât de mult s‑a schimbat
aceasta (literatura noastră, n.n., Ct.C.) în
doar zece ani“. Dar, principala modificare pe
care o apreciez, este aceea că a lărgit întinde‑
rea de cuprindere a fenomenului literar la
noi: „Graniţa de jos a literaturii române ră‑
mânând aceeaşi în concepţia mea (şi anume
primele scrieri în limba română la începutul
secolului xvi (…) graniţa de sus nu mai este
1989, în fapt, nici chiar 2000, ci sfârşitul ce‑
lui de al doilea deceniu al secolului al xxi“.
Primul capitol este datat în acest sens: Literatura medievală. 1521‑1787. Nu vreau să reiau
discuţiile purtate pe tema acestei coborâri în
timp a primelor texte literare, Nicolae Mano‑
lescu punându‑şi, în bună măsură îndreptă‑
ţită, întrebarea: „Pot fi considerate aceste
texte compuse pe la 1400 în medio‑bulgară
(…) drept poezie românească? (…) Oare ver‑
surile latineşti ale lui Olahus au contribuit în
vreun fel la naşterea poeziei româneşti? Alte
limbi în care îşi compun autorii vechi versu‑
rile sunt slavona (Udrişte Năsturel), polone‑
za (Miron Costin), italiana (Petru Cercel) şi
chiar greaca şi rusa (Milescu)?“. E adevărat
că principalul criteriu de atribuire a literaturii
vreunei culturii o reprezintă limba în care
este scrisă, în ce ne priveşte, limba română,
dar mă gândesc dacă nu cumva substanţa
acestor scrieri, simţirea scriitorilor respectivi,
nu este românească, ei aparţinând acestei na‑
ţiuni. Şi atunci… Uitându‑mă la literaturile
vecinilor noştri, constat că polonezii îşi afir‑
mă începuturile literare în secolul al x‑lea, li‑
teratura bulgară începe în secolul al ix‑lea,
literatura rusă în secolul al x ‑lea, sârbii în
sec. al xii‑lea, ungurii îl consideră pe Janus
Pannonicus drept întemeietorul poeziei lor
moderne, deşi acesta a scris în latineşte ele‑
gii, ode, epigrame (Galeotti peregrinationem
irrident, 1450). În fine, chestiunea poate
stârni dezbateri…
În privinţa Istoriei… lui Nicolae Manoles‑
cu, ea are la bază criteriul perspectivei de re‑
ceptare estetică („în care văd singura cale de
acces“; „esteticul oferă totdeauna o punte de
trecere între mentalităţi oricât de diferite“) şi
consider că e, într‑adevăr, calea cea mai pro‑
pice tratării istoriei noastre literare, în mo‑
mentul de faţă: „istoria literaturii reface veri‑
rimiterea

gă cu verigă lanţul de autori, deopotrivă
diferiţi de mine şi aidoma mie, lirice sau ro‑
mantice, realiste sau fantastice, comice sau
tragice, au hrănit spiritul milioanelor de citi‑
tori şi au furnizat criticilor literari interpre‑
tări profunde şi sclipitoare. Istoria literaturii
reprezintă cel mai puternic liant al comunită‑
ţii oamenilor care nu se mulţumesc a‑şi trăi
viaţa doar în realitate (…) ci râvnesc şi la o
viaţă în imaginaţie, fantasmatică sau eroică“.
Extinderea în receptarea scrierilor actua‑
le este deplin justificată şi aici stă noutatea
îndreptărilor, a revizuirilor etc., cu precizări
importante. De pildă: „Literatura douămi‑
istă reprezintă o imensă decepţie“. Sunt
adăugate nume noi de scriitori care de la
prima ediţie a Istoriei… au evoluat şi era,
deci, necesară o revizuire a aprecierii lor.
Pentru alţii, dimpotrivă. Dar, nu aceste rafistolări, pozitive sau negative, fac cu adevă‑
rat interesul întreprinderii de anvergură pe
care o avem acum. Ea este rodul unor înde‑
lungate investigaţii în domeniu, autorul
scriind atâţia ani la rând despre cărţi şi au‑
tori, clasici ori contemporani, şi chiar dacă
mărturisit nu avea în vedere finalizarea
acestora într‑o asemenea sinteză, ideea istoriei a fost prezentă chiar şi dacă numai într‑o
ascunsă intimitate. Ea reprezintă astfel, în
totul, imaginea pe care astăzi ne‑o putem
face asupra evoluţiei scrisului românesc, de
la începuturi şi până azi. E o istorie critică, o
istorie de autor şi, în consecinţă, subiectivă
în bună parte.
Subiectivitatea tratării se dovedeşte a fi,
la drept vorbind, subiectivitatea cititorului
de azi, în general, care nu mai este cel de ieri
şi cu atât mai puţin cel de alaltăieri. Perspec‑
tiva de înţelegere şi receptare a operelor lite‑
rare este diferită. Este aceea a cititorului
format după calapoadele vremilor ultimelor
decenii. Aşa încât, dacă unui tânăr de azi
Eminescu nu‑i spune mare lucru (vezi opini‑
ile din celebrul număr al revistei „Dilema“),
de ce l‑ar pasiona romanul lui Nicolae Fili‑
mon, să zicem, pe care aproape că, într‑ade‑
văr, nu‑l mai înţelege. Nicolae Manolescu a
avut în vedere aceste modificări în formaţia
cititorului dintr‑o epocă, aceasta a noastră,
şi s‑a conformat unor asemenea cerinţe că‑
utînd însă a salva totul prin criteriul exegetic
de natură estetică. Aşa se face că în viziunea
sa anumiţi scriitori şi operele acestora nu
corespund grilei sale interpretative, fiind lă‑
saţi pe dinafară. Dar, un lucru e de reţinut:
istoria literară nu este nici dicţionar de au‑
tori şi nici panoramă de opere literare. Este
un edificiu bine structurat, de ierarhizare şi
ordonare a valorilor, în timp şi în epoci lite‑
rare (sociale, politice) pe un îndelungat par‑
curs evolutiv. Din acest punct de vedere, Istoria… lui G. Călinescu reprezenta imaginea
literaturii noastre aşa cum era văzută în
epoca lui. Nicolae Manolescu trăieşte şi scrie
într‑o altă epocă şi în consecinţă Istoria… sa
reprezintă o altă oglindă pusă în faţa ansam‑
blului fenomenului literar la noi. Iar dacă în
privinţa realizărilor, a înscrierii pe diferite

coordonate ale unor mode şi modele literare
(culturale) aprecierile sunt subiective şi de‑
ranjează pe unii sau pe alţii (deranjul a fost
mare şi la apariţia Istoriei… lui Călinescu),
ele se justifică în grila sau canonul propus de
autorul istoriei. Tocmai aici văd eu calitatea
discursului critic al lui N. Manolescu, faţă
de cel mălăeţ, scuzată‑mi fie expresia neaca‑
demică, din istoriile literare ale lui D. Micu
şi Ion Rotaru, care sunt excelente inventari‑
eri ale materiei, şi cam atât. Că în privinţa
„graniţei de jos“, a începuturilor literaturii
noastre, are un punct de vedere mult mai
drastic decât alţii (nu mă contrazic faţă de
cele spuse anterior, caut să dau o explicaţie
în susţinere), e explicabil atâta vreme cât în
acele epoci de demult lumea noastră era o
lume de ascultători, nu de cititori. Oamenii
nu citeau pentru că nu ştiau să citească, as‑
cultau ce li se citea în biserică, şi chiar dacă
s‑ar fi produs opere beletristice pe criterii
estetice, nu avea cine să le citească/recepteze.
Romanul lui Dimitrie Cantemir a rămas
cvasinecunoscut şi pentru faptul că nu a
putut fi citit şi înţeles la nivel de mase. Aşa
încât, avertizarea ce vine din partea autoru‑
lui Istoriei... este cât se poate de îndreptăţită:
„să fim atenţi la actualitatea literaturii din
toate timpurile, nicidecum că trebuie să
avem gusturi şi preferinţe asemănătoare sau
identice (…) vorbesc aici de actualitatea cla‑
sicilor şi a modernilor. Ei sunt cu adevărat
actuali, nu însă toţi şi nu numaidecît aceiaşi
pe care conta generaţia lui Călinescu şi, de
ce nu, generaţia mea. O nouă selecţie (poate
mai drastică, în orice caz mai potrivită cu
spiritul mileniului în care am intrat) era,
aşadar, de rigoare“.
Caracterizarea epocilor literare, a curen‑
telor etc., în fine a operelor literare, este
edificatoare pentru acest moment al con‑
temporaneităţii noastre, cu limitele şi exce‑
sele exaltate specifice. Istoria… lui Nicolae
Manolescu e unica de acest fel care poate (şi
trebuie) să fie reţinută ca un reper pentru
înţelegerea modului în care trecutul literar
şi, deopotrivă, prezentul literar este receptat
şi înţeles azi.
Această Istorie… rămâne, orice am zice,
ca punct nodal de exprimare a concepţiei
actuale privitoare la ceea ce a însemnat şi
înseamnă literatura noastră, de la începuturi
şi până azi; o carte la care ne raportăm şi,
mai ales, o să se raporteze cei de după noi
căutând a ne înţelege atitudinea cu care eva‑
luăm opere literare şi concepem opere litera‑
re. Este o Istorie…pe cât de aparte în demon‑
straţia canonului de care vorbeşte Nicolae
Manolescu, pe atât de necesară şi utilă.
La atâta vreme trecută de la cealaltă is‑
torie, călinesciană, aveam nevoie de o ase‑
menea nouă oglindă focalizatoare atât asu‑
pra trecutului, cât şi (mai ales) a actualităţii.
Cu bune, cu rele – e o carte fundamentală,
din care nu trebuie să învăţăm literatura, ci
după care literatura poate fi şi este interpre‑
tată în spiritul actualităţii.
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Concluzii şi final la echinoxism
Ion Bogdan Lefter

D

episoade despre echinoxism
şi înaintea finalului – un scurt rezu‑
mat, încît concluziile să vină firesc...
Aşadar: cu o istorie de peste o jumătate
de secol la activ, brava revistă clujeană Echinox a generat – cum prea‑bine se ştie – un
veritabil „fenomen“. În jurul redacţiei s‑a
format de‑a lungul deceniilor o „grupare“
de peste 200 de nume, cărora li se pot adă‑
uga altele afine. „Mişcarea“ s‑a bucurat de
aprecierile şi de susţinerea unei mari părţi a
lumii culturale româneşti, acumulînd un
considerabil prestigiu. Însă... ciudat, imagi‑
nea curentă a literaturii echinoxiste n‑are
trăsături foarte limpede‑particularizante,
„modelul“ său, nu rareori invocat, e foarte
aproximativ descris: elevaţie şi distincţie,
intelectualism şi cultură asimilată, predi‑
lecţii livreşti şi rafinament, deschideri eu‑
ropeiste, universaliste. Adică... „genuri
proxime“, nu „diferenţe specifice“!
La o examinare mai atentă, „fenome‑
nul“ poate fi cartografiat în funcţie de
cîteva criterii din care decurg distincţii
funcţionale şi trăsături utile unor „scenari‑
zări“ ale respectivei istorii, deja îndelunga‑
te: schimbările de echipe redacţionale au
marcat trecerea de la o etapă de evoluţie a
„mişcării“ la alta; revista a lansat cîteva
„valuri“ de autori, nu toţi la fel; pot fi gru‑
paţi într‑o primă „generaţie“ echinoxistă
neomodernistă şi o a doua postmodernă,
participante – de fapt – la dinamica scriito‑
ricească naţională.
upă trei

U

„fenomen“/ o „mişcare“ şi două
„modele“. Datele şi „scenariile“ de
evoluţie pe care le‑am inventariat sînt de
două feluri: socio‑culturale unele, in‑
cluzînd naraţiunea efectivă a „grupării“,
împrejurările concrete de funcţionare a re‑
dacţiei, în ipostazele sale succesive, poves‑
tea articulării echinoxismului ca „mişcare“;
şi mai specific‑literare şi estetice, ţinînd de
succesiunea istorică a limbajelor poetice
şi‑ale celorlalte genuri.
Primul nivel a furnizat abundenta „fac‑
tologie“ a „fenomenului“ şi imaginea sa
emoţională, susţinînd atît de ferm certitu‑
dinea omogenităţii încît nimeni n‑a negat‑o
(dincolo de micile revolte conjuncturale ale
cîte unui „val“ de „noi noi tineri“ împotriva
predecesorilor, rapid stinse, deîndată ce re‑
belii s‑au calmat şi s‑au integrat). Nu!, nu
era cazul, căci istoria Echinoxului şi a „gru‑
pării“ oferă la acest nivel (insist!) o naraţiu‑
ne cursivă, perfect coerentă, analizabilă din
perspectiva sociologiei culturii, a psihologi‑
ei colective, de grup, a istoriei intelectuale.
De adăugat încă ceva aici: sentimentele
intense pe care proiectul revistei le‑a stîrnit,
de la marile entuziasme ale startului, retrăi‑
te de studenţii care s‑au tot alăturat, an de
an, redacţiei, şi de la euforia libertăţii de
manifestare ca grup de elită, ludic şi totoda‑
tă subversiv faţă de regimul totalitar, la soli‑
daritatea prelungită peste decenii – toate
n
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acestea şi alte implicaţii subiective ale „feno‑
menului“ au alimentat o foarte coezivă
„mitologie“ internă. Cu tot ce trebuie: ero‑
ismul începuturilor, figuri de „părinţi fon‑
datori“, alte şi alte personaje legendare, în‑
soţite de‑o impresionantă anecdotică
transmisă „folcloric“, de la o formulă redac‑
ţională la alta, de la „val“ la „val“ scriitori‑
cesc, solemnă, dar pigmentată şi cu comică‑
rii (precum farsele „aripii“ Vartic‑Ars
amatoria!), în dozaje delicioase, cuceritoare.
Însă din perspectiva unei istorii literare
mai „specifiste“, care să nu piardă din vede‑
re evoluţiile de viziune şi de atitudine tra‑
duse, etapă după etapă, în retorici textuale
diferenţiate, „modelul“ echinoxist se frac‑
turează iremediabil. Nu e unul singur, sînt
– cum am demonstrat – două: neomoder‑
nistul şi postmodernul, corespunzătoare
„generaţiilor interne“ participante, de la
Cluj şi din ramificaţiile lor ardeleneşti, ba
chiar şi transcarpatice, la marile mişcări de
tectonică literară naţională ale perioadei.
Nu descopăr vreo Americă, nici... două!
Încă din anii ’70‑’80 critica i‑a plasat pe cei
mai valoroşi echinoxişti din prima generaţie
între vîrfurile neomodernismului autohton,
fie printre vedetele „promoţiei ’70“, în ter‑
minologia folosită cel mai insistent de Lau‑
renţiu Ulici în articleria strînsă mai tîrziu în
volumul omonim (în 1995), fie sub acolada
cuprinzătoare a „generaţiei ’60“, ca sub nu‑
meroase alte condeie exegetice şi ca‑n ulteri‑
oara Istorie critică... a lui Nicolae Manolescu
(2008, 2019). După cum şi liderii „valului“
3 echinoxist (din segmentarea pe care am
propus‑o în episoadele precedente) au făcut
imediat joncţiunea, în jurul anului 1980, cu
colegii de la Cenaclul bucureştean de Luni,
unde se „plămădea“ postmodernitatea poe‑
tică a unei noi generaţii naţionale, omologa‑
te în timp, cu multe nume din „gruparea“
transilvană în prim‑plan. Despre noutăţile
din poezia de‑atunci scrisese de timpuriu în
Echinox Ion Pop şi‑acolo s‑a făcut şi ancheta
clujeano‑bucureşteană pe aceeaşi temă
(Dreptul la timp, în nr. 11‑12/ 1979), cu
mari ecouri în mediile scriitoriceşti june ale
vremii. Descinşi in corpore la Cenaclul de
Luni, tinerii poeţi clujeni au fost primiţi
triumfal. Şi iţele s‑au împletit frumos mai
departe, pînă azi.

E

tichetări,

corecţii, mutaţii. Rămînînd încă o clipă la congenerii mei echi‑
noxişti: aş zice că presiunea „modelului“
socio‑cultural cel general, de înaltă intelec‑
tualitate, al „grupării“ a avut oarecari con‑
secinţe şi asupra atitudinii unora dintre
autorii eşalonului secund, şi – mai ales –
asupra receptării lor critice.
Mai concret: e – am impresia – motivul
insidios pentru care „aripa“ echinoxistă sau
transilvană a poeziei româneşti postmoder‑
ne a fost destul de des etichetată drept
„neo‑expresionistă“ sau „ontologică“, cate‑
gorisiri menite să indice o mai mare solem‑

nitate şi o mai marcată propensiune filozo‑
fantă a ardelenilor, spre deosebire de
„frivolii“ omologi bucureşteni.
Sînt necesare corecţii: la o verificare su‑
mară, şi cei mai jucăuşi lunedişti, să zicem
Traian T. Coşovei, Florin Iaru sau Mircea
Cărtărescu, se dovedesc „ontologici“, verva
lor ludică mascînd voit‑imperfect reflexivi‑
tăţi profunde, mergînd pînă la sensurile
„totalizante“ ale lumii, ale existenţei (Cărtă‑
rescu: Totul); apoi, pe Mariana Marin, Elena
Ştefoi sau Călin Vlasie îi vezi mai întîi seri‑
oşi, moralişti, filozofi şi le întrezăreşti doar
în plan secund zîmbetele disimulate; de
cealaltă parte a Carpaţilor, dacă nu respin‑
gem evidenţele, îi găsim şi pe sobrii noştri
congeneri echinoxişti mînuind cu dibăcie
armele (auto)ironiei, ale parodiei, ale umo‑
rului, ascunse‑n mănuşi de catifea, ca‑n re‑
torica elaborată a lui Hurezeanu, operînd
tăieturi scurte, nemiloase, de bisturiu, în
poemele Martei Petreu, sau alternînd co‑
mic‑grotesc perspectivele, în viziunile lui
Ion Mureşan, cu unele formulări inge‑
nuu‑copilăroase. Amintitele etichetări se
pot dovedi – iată! – înşelătoare, la urma ur‑
melor defavorizante pentru cei pe care‑ar voi
să‑i avantajeze. Interpretările în chei excesiv‑
şi exclusiv‑patetice nu li se potrivesc decît
celor mai sumbri tragici din vechime, iar
izolarea într‑un iluzoriu „neo‑expresionism“
ar cam însemna un pas înapoi către neomo‑
dernism, ceea ce‑ar înceţoşa şi‑ar face mai
greu sesizabile experimentele lor de mare
avangardă (nu istorică, deci deloc... moder‑
nistă!) ale echinoxiştilor postmoderni.
Dar şi‑n poezia primului eşalon aveau
să se producă, mai devreme ori tîrziu, oare‑
cari mutaţii către narativităţi şi directeţi:
mai puţin la Adrian Popescu, cel mai
pur‑incantatoriu din serie; între timp, cam‑
pionul iniţial al încifrării, Ion Mircea, s‑a
dedat la detalieri descriptive, tot misterioa‑
se, însă în versuri ample; către anumite re‑
gistre mai „prozaice“ s‑a‑ndreptat şi Dinu
Flămând; cel mai amplu‑expozitiv deve‑
nind, peste decenii, Ion Pop, în volumele
sale de poeme din ultimul circa un deceniu,
dedat la ample desfăşurări parabolice.
*
„fenomen“ – echinoxis‑
mul, omogen ca „grupare“ rasat‑intelec‑
tuală ş.a.m.d., însă se cuvin observate şi
evoluţiile sale literare, căci, fiind vorba şi
despre o „mişcare“, n‑avea cum să stea,
timp de‑o jumătate de secol, pe loc...
(Nu i‑am amintit pe alţi echinoxişti,
din seriile mai recent impuse, de la Sanda
Cordoş, Ruxandra Cesereanu, Laura Pavel,
Ovidiu Pecican, Corin Braga, Liviu Maliţa,
Virgil Leon sau Călin Teutişan la Mihaela
Ursa, Doru Pop, Horea Poenar, Anca Ha‑
ţiegan şi alţii, şi alţii – autori de cărţi cărora
fireşte că‑ntr‑un Jurnal recenzistic le va ve‑
ni rîndul, măcar unora dintre ele!)

E

xtraordinar
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CV
interpoeme
1
foşnesc ierburi ascuţite
În ochii tăi verzi

2
Lom este numele tău
Aş fi vrut să scriu în piatră
Cu o dăltiţă de carne
Aş fi vrut să scriu în carne
Cu o dăltiţă moale de cupru înroşit
Lom nevăzutul –
respiraţia de apă a peştilor

3
nu rămâne nimic
o sticlă imensă în neuronul de nisip
adaugă aici propriul tău semnal
ai putea
peste 50 de ani

• Foto: Dumitru Ungureanu

Poeme
de Călin Vlasie
4.
am descoperit că scriu
doar pentru că te iubesc
creierul degeră încet
fără sentimente
nu se mai desprinde nicio
imagine
din gura ta mută

5
aici nu este inspiraţie
aş vrea doar să vorbesc în gând
un club virtual de poezie
eu sunt
NIMENI
nimeni care se lăţeşte
nimeni în care nimeni nu crede
nimeni

6
drumul suie în cer
râul urcă şi el în cer
în dealul mesteacăn
de pe care pielea mea
se multiplică
în oglinda serii

o gogoaşă de mătase
se va arcui
peste fruntea mea
tot mai mic
voi scruta cerul imens
din interiorul gogoaşei reci

n
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Lumea disney
în alb‑negru
Nicoleta Cliveţ

D

un debut un‑
derground, în 2001,
cu volumul din confesiunile distinsei doamne m.,
consolidat în anul imedi‑
at următor prin debutul
oficial cu pagini, Elena
Vlădăreanu a continuat
să publice regulat volume
de poezie relativ inegale,
dar onorabile, până în 2017, când, odată cu
Bani. Muncă. Timp liber, îşi găseşte ritmul
şi vocea poetică proprii. În minunata lume
disney recent apărută (Ed. Nemira, colecţia
Vorpal, 2019) poezia curge lin, firesc, fără
poticneli, în albia recent descoperită, ofe‑
rind confirmarea faptului că poeta şi‑a gă‑
sit într‑adevăr sintaxa poetică, ceea ce nu‑i
deloc puţin lucru.
oul volum este scris cu vocea adultului
care, ajuns undeva pe la mijlocul vieţii,
constată că îi fuge tot mai des gândul la
„distinsa doamnă m.“, cu care, oricum, re‑
laţiile durează de ceva vreme şi sunt destul
de temeinice. Ultimul poem, chiar ultimele
sale versuri, par să ofere o cheie de lectură
pentru întreg volumul: presupunând că
toate grijile zilnice ar dispărea, un mod de
a‑ţi petrece cu rost timpul câştigat ar fi să
începi să te gândeşti la moarte: „Dacă mâi‑
ne toate grijile voastre s‑ar termina ce aţi
face?/(…) M‑aş muta într‑un cinematograf,
am început eu,/ până la capătul timpului
nu aş mai ieşi de acolo./ Păi nu vor fi atâtea
filme câte zile o să ai tu, a spus băiatul care
aruncase întrebarea./ Vor fi, stai liniştit. O
să‑mi pun Sieranevada în buclă, am spus
râzând./ Haha, până la Puiu! Pe Puiu mi‑l
laşi mie! a strigat un altul./ Eram adulţi
adevăraţi, ne permiteam glume finuţe de
intelectuali./ Dar tu, tu ce ai face ? a venit
rândul tău./ Eu m‑aş gândi la moarte, ai
răspuns sec./ Şi toţi am amuţit de parcă
acum am fi aşteptat Confesiunea cu C ma‑
re/ Slavă domnului, ea nu a venit./ E clar/
văzusem cu toţii prea multe filme/ Eram
nişte închipuiţi“. Cu acest gând este revizi‑
tată copilăria de‑a lungul acestui volum,
conceput ca un amplu „poem performativ“
(potrivit Alexandrei Turcu, pe coperta a
iv‑a), în care fluxul memoriei este întors
spre începuturi nu pentru a exalta vreo
„vârstă de aur“, ci pentru a deschide o
poartă spre infern. Vârsta „inocenţei“ este
explorată de această dată în zonele ei de
umbră, acolo unde cruzimea, invidia, ego‑
ismul fac legea cu o desăvârşită inconştien‑
ţă. Astfel, rememorarea copilăriei se trans‑
formă într‑o „călătorie la capătul nopţii“,
în care dispariţiile premature se multiplică
terifiant, aiuritor, absurd. „Distinsa doam‑
upă

N
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nă m.“ operează nestingherit pe un terito‑
riu presupus a fi al vitalităţii, secerând cu
voluptate vieţi fragede şi mutilându‑i sufle‑
teşte pe cei rămaşi în urmă. Remarcabilă
este dicţia poetică, strict tranzitivă la prima
vedere, însă bună conducătoare de empatie
şi vulnerabilitate, inclusiv atunci când tes‑
tează zona ironiei şi a sarcasmului: „dănuţa
pe unde oi fi/ încă îmi lasă gura apă mărul
ăla mare roşu din care muşcai/ şi lacrimile
îţi şiroiau pe obraji/ râuri adevărate cum ni‑
ciodată nu mai văzusem/ te pocnise tovară‑
şa cu palma ei grăsuţă şi rea/ jap una pe un
obraz jap pe celălalt/ te‑a tras şi de cozi/
toată lumea ştia de leucemie/ eu de la ma‑
ma şi fiecare din noi de la mămica lui/ de
32 de ani locuiesc cu acest cuvânt/ fără să
ştiu exact ce înseamnă/ poate să moară cam
asta era tot ce puteai afla atunci despre leu‑
cemie/ nici măcar băieţii nu o necăjeau pe
dănuţa/ nimeni nu o trăgea de cozile ei
lungi apetisante/ când stăteam lângă tine
miroseai a gentuţă de vinilin a măr a biscu‑
iţi/ cu două zile înainte/ la cântarea româ‑
niei am spus o poezie cu trandafiri roşii şi
partid/ în locul tău, că nu ai apărut/ m‑a
pocnit şi pe mine atunci tovarăşa/ jap una
pe un obraz jap pe celălalt/ cu mâna ei gră‑
suţă şi rea/ la casa de cultură a sindicatelor
din constanţa…“
inând cont de disclaimer‑ul final
(„Aceasta este o carte de ficţiune, orice
asemănare cu persoane şi întâmplări reale
este pur întâmplătoare“) trebuie admis că,
în bună măsură, copilăria este nu doar revi‑
zitată, ci şi (re)inventată, din perspectiva
unui gust de cenuşă al prezentului, ceea ce
dă şi dimensiunea angajată a volumului.
Tadeusz Kantor, artizan al „teatrului mor‑
ţii“, este invocat atât la început, cât şi la
sfârşit, şi pare luat ca maestru pentru aceste
poeme ce seamănă cu ale sale cricotages:
nişte happeninguri scurte, abrupte, ducând
direct în miezul dezastrului şi obligând fie
la renunţare, fie la o adaptare dureroasă.
minunata lume disney reconfigurează poe‑
tic acea La classe morte a polonezului: se
moare cam la fiecare pagină, dacă nu la
propriu, atunci la figurat şi pe bucăţi, apa‑
rent accidental sau dintr‑o stupizenie. In
realitate, însă, un impuls distructiv sau au‑
todistructiv acţionează din umbră, extrem
de constant şi de viguros, până nu mai ră‑
mâne mare lucru. Ilustraţiile inserate în vo‑
lum nu numai că susţin fericit textele, dar
cumva le şi completează: imagini fragmen‑
tate, blurate ori intercalate ale unor copii cu
priviri dezolate, transmiţând o cuminţenie
neputincioasă ce miroase a înfrângere tim‑
purie. „Minunata“ lor copilărie este în
alb‑negru, colţuroasă, sărăcăcioasă, restric‑
tivă.
Deşi unii sunt sever segregaţi (de o par‑
te „ţiganii şi săracii“, de cealaltă parte re‑
stul) ori discriminaţi (fetele hărţuite), în
realitate toţi sunt supuşi lipsurilor şi abu‑
zurilor, toţi trebuie să facă faţă prejudecăţi‑
lor moştenite şi fără discernământ perpetu‑

Ţ

ate. Chiar şi aşa, reuşesc să‑şi păstreze
vitalitatea, curiozitatea, nonşalanţa. Cei cu
adevărat nefrecventabili şi toxici sunt adul‑
ţii, mai ales mamele, în umbra cărora se
trăieşte sau, mai degrabă, se moare. Placi‑
de, obosite, victimizate, mamele sunt ne‑
tulburate de malformarea sufletească ce se
petrece sub ochii lor; viaţa interioară a co‑
piilor nu interesează pe nimeni, ei sunt
doar îmbrăcaţi, hrăniţi şi trimişi la şcoală
pentru a obţine rezultate. Asemenea unor
animăluţe într‑un experiment macabru, le
este interzisă (sau le este presupusă ca ine‑
xistentă) emoţia, empatia, compasiunea:
„cum să‑i dai, mă, cum să‑i dai?/ dar e pri‑
etena mea!/ prietena ta pe dracu!/ e o profi‑
toare, e prietenă cu tine că vede că merge/
toată ziua îi dai una‑alta!/ asta nu‑i priete‑
nie!/ Stătuseră două săptămâni pe dulap/
Învelite în foi de ziar/ Pândite zilnic întoar‑
se de pe o parte pe alta/ De la verdele crud
la un galben tot mai apetisant şi dulce/ (…)
mi‑era milă de tine că nu aveai de nici une‑
le/ şi nici în tabere nu mergeai/ şi nici brad
adevărat nu aveai niciodată de crăciun/
doar de plastic mai jumulit de la an la an/
vii cu mine să‑ţi dau ceva bun?/ (…) grijile
erau departe departe/ hehehe/ ba bine că
pândeau uite‑aşa după colţ/ nu ai mâncat‑o
pe loc/ ai pus‑o în foaia de ziar/ „o mănânc
acasă“, ai spus/ Abia când te‑am văzut ie‑
şind din curte/ şi ghiozdanul negru de vi‑
nilin/ săltând/ ferecat/ în spatele tău/ am
priceput/ proporţiile/ dezastrului“.
Tulburător este faptul că în acest infern
(în bună măsură şi unul social) copiii reu‑
şesc să‑şi protejeze resursele interioare şi să
găsească soluţii. Este vorba de mici bucurii
senzitive împărtăşite: ei îşi iau revanşa îm‑
părţind prăjituri, baclavale, ciocolată sau
alte delicii. Aşa, profitând de simţurile lor
încă proaspete, îşi satisfac foamea de lume,
de comunicare, de comuniune. Ei se hră‑
nesc unul pe altul într‑un fel mai adânc
decât lasă să se întrevadă aparenţele: „de la
tine am mâncat primele baclavale adevăra‑
te/ cu foi fine năclăite în sirop de zahăr şi
bob de nucă la mijloc/ tu ai venit într‑o zi
cu ciocolată de casă într‑o cutie de linco/
nu se întărise era ca o cremă/ şi călare pe
bancă am mâncat‑o cu lingura/(…)/ cu toţii
mâncăm şi suntem mâncaţi/ chiar şi un
împărat poate călători printr‑un vierme/
citeam eu pe vremea aia şi tare îmi plăcea/
cu tine am căutat răul. tot timpul/ noi doi/
eu cu împărăţia cerurilor şi a doua venire a
Domnului Iisus/ tu cu allah al tău/ în cău‑
tarea răului.“
„… iubirea se bate în creme/ alături de
unt şi frişcă“ în cruda şi minunata lume
disney a Elenei Vlădăreanu, o lume aproape
surpată, pe care doar dulceaţa amandinelor
şi a pricomigdalelor o mai leagă şi o face cât
de cât suportabilă, o lume despre care poe‑
ta caută să mărturisească neutru, dar neu‑
tralitatea îi este fericit sugrumată de emo‑
ţie, de tristeţe, de tandreţe chiar.

n

Teze neterminate
Marta Petreu

S

entimentul cel rău al fiinţării şi părerea
de rău după liniştea lipsită de durere a
nenaşterii, la Blaga: „S‑ar întoarce insul cît
mai tare înapoi în peisajul natal, purtat de
sentimentul că ar fi fost mai bine să nu se fi
născut niciodată“, scrie el în Luntrea lui
Caron. De la Biblie şi de la tragicii greci
pînă azi, acelaşi vaiet, acelaşi prostest faţă
de naştere. Aceeaşi dorinţă a nenaşterii.
*
oman – l‑a numit ini‑
ţial Arghezi. Apoi i‑a
spus poem. Basm, în parte
satiric, în parte vizionar,
l‑a numit Călinescu în Istoria… sa. Mie îmi pare
un splendid coşmar me‑
tafizic. Sursa de ispiraţie
a Cimititului Buna‑Vestire se află în Maglavit, în istoria stranie şi
nici pînă astăzi lămurită cu totul a lui Pe‑
trache Lupu. Foarte curînd de la declanşa‑
rea, în vara anului 1935, a „hipnozei colec‑
tive de masă“ de la Maglavit, cum o
numeşte psihologul Nicolae Mărgineanu,
Arghezi, în toamna aceluiaşi an, i‑a dedicat
ciobanului vizionar o tabletă, „Pătru, lupul
Maglavitului“, pe care a publicat‑o în Revista Fundaţiilor Regale (anul ii, nr. 11, no‑
iembrie 1935); iar peste nici un an, a publi‑
cat Cimititul Buna‑Vestire. Succesiunea
temporală nu este un argument, desigur, ci
numai o circumstanţă descriptivă, în acest
caz foarte sugestivă. Arghezi nu pare să fi
pus sub semnul îndoielii realitatea întîlnirii
dintre Petrache Lupu şi „Moşul“: „Cioba‑
nului Pătru Lupu i s‑a arătat într‑o seară
Moşul, printre oi. [...] Ciobanul Pătru e din
rîndul călugărilor, călugăr ales de către
Moşul de‑a dreptul. [...] Moşul a vrut aşa“.
Pentru Cioran, feno‑
menul de la Maglavit era
o răscolire a străfunduri‑
lor iraţionale ale psihis‑
mului românesc, de pe
urma căreia se aştepta la
o renaştere politică a ţă‑
rii: „România se află în
pragul unei mari trans‑
formări, pe toate planuri‑
le. Maglavitul închide în
sine antecedentele religioase ale unei mari
răsturnări politice“, scria el, indicînd apoi
pe inimitabilul său ton poruncitor: „Psiho‑
za Maglavitului trebuie convertită şi ex‑
ploatată“ pentru naşterea unui mare feno‑
men politic (v. Cioran, „Maglavitul şi
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cealaltă Românie“, în Vremea, anul viii, nr.
408, 6 oct. 1935).
Crezînd (sau numai scriind ca şi cum ar
fi crezut) în realitatea întîlnirii dintre Pe‑
trache Lupu şi Dumnezeu, Arghezi vede în
ea o „renaştere“ ce „vine ca o mîntuire“,
apoi indică: „Trebuie să i se dea o amploare
monumentală şi proporţiile vastei perspec‑
tive deschise trebuie organizate“. Impresio‑
nat şi inspirat de marile pelerinaje la Magla‑
vit, el însuşi s‑a apucat de scris Cimititul
Buna‑Vestire, cu teribilele scene ale învierii
şi‑ale întoarcerii morţilor, de la Eminescu
şi Kogălniceanu la orice om de rînd, pe
pămînt. Călinescu ştia sursa de inspiraţie a
cărţii: „Capitolul despre învierea morţilor
pare inspirat din cazul de la Maglavit şi
conţine atitudinea lui Tudor Arghezi faţă
de miracol“. Iar Valeriu Anania a consem‑
nat în Memoriile sale, laconic dar foarte
semnificativ, că Arghezi „mi‑a spus odată,
cu oarecare cochetărie, surîzînd pe sub
mustaţă, că Moţa şi Marin plecaseră în
Spania cu cîte un exemplar din Cimitirul
Buna‑Vestire, în finalul căruia le plăcea să
vadă simbolul Învierii Neamului“.
…După 1948, în închisoarea Bucureşti,
universitarul Nicolae Mărgineanu, psiho‑
log de formaţie, a fost o vreme coleg de
celulă cu Petrache Lupu. Peltic şi „slab de
minte“, cu inteligenţa unui copil de patru
ani şi o mare poftă de‑a
fuma, Petrache Lupu îşi
povestea cu o asemenea
candoare „cariera“ politi‑
că în care fusese tîrît –
întîlniri cu Carol al ii‑lea,
cu mai marii Bisericii
Ortodoxe, cu Mihai An‑
tonescu (acesta l‑a dus în
timpul celui de al Doilea
Război Mondial pe front, să vorbească
soldaţilor) ş.a.m.d. –, încît psihologul l‑a
diagnosticat drept un om cinstit, care chiar
a crezut că Dumnezeu i s‑a arătat de mai
multe ori şi‑a stat de vorbă cu el. „Copil
nevinovat al «spaţiului mioritic», căruia ţi‑
gările îi făceau atîta plăcere!“, conchide
afectuos psihologul.
După ce şi‑a scris „poemul“ învierii şi
reîntoarcerii morţilor pe pămînt, printre
cei vii, Arghezi nu pare a se mai fi interesat
de soarta ciobanului analfabet şi iluminat
din Maglavit. Dar se ştie că scriitorii sînt
egoişti, iau ce văd şi trec mai departe.
*
popoare sînt la fel de ataşate de
extrema lor dreaptă şi de personalităţile
ei ca românii, m‑am gîndit în vreme ce ur‑
măream „Salomea“ de Richard Strauss.
Ştiu cîte ceva despre conduita compozito‑
rului în timpul celui de‑al Doilea Război
Mondial, cînd a trăit mulţumesc‑bine, ast‑
fel încît la mijlocul lunii mai 1945, la sfîrşi‑
tul conflagraţiei, lucrul cel mai grav de care
s‑a putut plînge în privinţa lui Hitler şi a
regimului hitlerist a fost că autorităţile au
vrut să‑i distribuie străini (adică germani
care rămăseseră fără locuinţă de pe urma
bombardamentelor) în spaţioasa lui casă de
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la ţară... Iar el, deşi i s‑a adresat direct lui
Hitler, n‑a obţinut satisfacţie, dimpotrivă,
Führer‑ul i‑a cerut să facă acest sacrificiu.
(Să precizez că nu a fost totuşi cazul, pen‑
tru că şi războiul, şi Hitler s‑au... sfîrşit).
Iar nora sa, „neariană“, după cum precizea‑
ză unul dintre cei doi reporteri americani
care l‑au căutat pe compozitor imediat du‑
pă sfîrşitul războiului, s‑a plîns că pe toată
durata conflagraţiei n‑a putut merge... la
vînătoare, iar uneori autorităţile hitleriste
i‑au creat greutăţi cînd a vrut să călărească.
„Au existat legile de la Nürnberg; a existat
Auschwitz; au fost masacre fără precedent;
cel mai infam dintre regimurile istoriei
universale i‑a plasat pe evrei la rang de vînat. Se ştiu lucrurile astea. Iar nora compo‑
zitorului Richard Strauss se plînge că n‑a
avut dreptul să vîneze. Iar cîteodată, i s‑a
interzis chiar şi să urce pe cal...“, comentea‑
ză sarcastic Klaus Mann, căci el era unul
dintre cei doi americani – celălalt, un cores‑
pondent de presă dornic să ia un interviu
unei celebrităţi – în vizită la bătrînul
Strauss.
Personalităţile culturale de dreapta ex‑
tremă au fost recuperate peste tot. Cele care
au criticat extrema dreaptă – la noi sau
aiurea – sînt refulate, şterse din istorie prin
tăcere. Nu este întîmplător că, în 1958, la
sărbătorirea a 800 de ani de existenţă a
Münchenului, vorbind despre elita cultura‑
lă a oraşului, Werner Heisenberg, bavarez
de felul său, a numit pe cine vrei sau nu
vrei, nu şi pe Thomas Mann; nemţii i‑au
iertat acestuia abia tîrziu
de tot faptul că, din exil,
a criticat Germania (hit‑
leristă) şi pe germani. La
fel, ilustrul fizician nu l‑a
pomenit pe Klaus Mann,
acesta chiar născut la
München şi, de altfel,
coleg de generaţie – sînt
cam de‑o vîrstă, Heisenberg născut în 5
decembrie 1901, Klaus Mann în 18 noiem‑
brie 1906.
Aşa stau lucrurile.
*
revenit la modă, ba chiar ca poruncă a
criticii, arta cu tendinţă. Exact cum a
ordonat, vreme de cinci decenii, Partidul
Comunist, stîrnind nu puţine rezistenţe ale
autorilor. Acum, autorii, inclusiv cei de po‑
ezie, sînt încurajaţi să scrie poeme despre
problemele sociale, politice etc. ale zilelor
noastre. Şi evidenţiaţi în măsura în care
le‑au scris. Vechea dispută din secolul al
xix‑lea, artă pentru artă şi artă cu tendinţă,
o vreme aţipită sau numai uitată, pare a fi
soluţionată astăzi în favoarea tendinţei. Eu
ţin cu I.L. Caragiale: artă pentru artă sau
artă cu tendinţă, mi‑e indiferent, dar artă
cu talent să fie.
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Fulviu face yoga în vis
Corin Braga

D

duminică, Fulviu jură să nu
mai facă yoga. Oricum, odată cu luna
noiembrie vremea se răci, iar în micul apar‑
tament, după cum avea să constate, încălzi‑
rea centrală era insuficientă. În frigul per‑
manent, nu ar mai fi reuşit să‑şi facă
exerciţiile şezând sau întins pe podea fără
să răcească. În dormitor îşi cumpără un ra‑
diator electric, care însă nu reuşea să dez‑
morţească aerul decât atâta timp cât era în
priză. Când se întorcea acasă de la liceu,
Fulviu nu apuca decât să‑şi facă temele la
birou, îmbrăcat cu un pulover gros, iar
apoi, la sfârşitul după‑amiezii, se băga deja
în pat. Peste plapumă adusese o învelitoare
din blană de oaie, găsită în dulapul bunicu‑
lui, care transforma patul într‑un iglou.
Într‑o seară, cuibărit sub carapacea de
blănuri şi ascultând liniştea din încăpere, îi
veni o idee. Dacă nu mai putea face yoga în
timpul treziei, fiindcă avea senzaţia că în‑
gheaţă şi se mineralizează, cum ar fi fost să
facă yoga în timpul somnului? Ipoteza i se
păru năstruşnică la început, apoi începu să
lucreze în el. Poate că atunci spaima foarte
concretă, resimţită cu întreg trupul, din
nucleul celulelor, că se solidifică şi se trans‑
formă într‑o statuie de marmură, nu ar mai
fi apăsat asupra eului său real, ci doar asu‑
pra celui din vis. Cine era el cel din vis? Cel
al cărui corp pe cale de descompunere era
cercetat de medicii în costume de protec‑
ţie? Sau cel care contempla de la o anumită
depărtare întreaga scenă? Dacă el rămânea
liber şi viu în postura de visător, însemna
că trupul său putea păţi orice în postura de
visat. Putea să se rănească, să se iradieze, să
moară, să fie disecat, fără ca el contempla‑
torul să fie afectat. Aceasta era soluţia ca să
evite pericolele coşmarului: să se deduble‑
ze. Să îşi lase dublul să înfrunte încercările
periculoase, să sufere toate atacurile şi dis‑
trugerile, în timp ce el ar fi rămas spectato‑
rul şi, în cel mai fericit caz, chiar regizorul
întâmplărilor.
Dar cum să se dedubleze? În ultima
transă, lucrul acesta se întâmplase spontan:
îşi relaxase membrele şi corpul, până când
deveniseră grele ca un trunchi de copac, şi
brusc se pomenise privindu‑se din afară. Ar
fi trebuit să facă acelaşi lucru şi în somn. Dar
cum să‑ţi aduci aminte în vis să faci ceva ce
ţi‑ai propus pe când erai treaz? Nu ştia cum
ar fi putut duce o intenţie din trezie în
somn. „Aş putea să adorm cu gândul că
vreau să fac yoga“, îşi spuse. Încercă într‑ade‑
văr, câteva seri la rând, să adoarmă imagi‑
nându‑şi că începe exerciţiile de yoga, dar nu
se întâmplă nimic, căzu pur şi simplu în
somn şi visele îşi urmară cursul imprevizibil.
Apoi, într‑o seară, îi veni o altă idee:
„Ce ar fi să adorm nu cu gândul de a face
yoga, ci chiar în timpul unui exerciţiu de
relaxare?“ Cum însă îşi jurase să nu mai fa‑
că treaz o relaxare completă, decise că ar
putea încerca să adoarmă relaxându‑şi doar
câte un membru, o mână spre exemplu, sau
in acea
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o altă parte a corpului. Aşa şi făcu: se aşeză
comod pe spate între perne şi îşi concentră
atenţia asupra mâinii drepte. Şi‑o imagină
ca pe o cârpă de spălat pe jos strivită de ci‑
ment, grea de apă, strânse muşchii degete‑
lor, ai palmei şi ai braţului pentru a‑i iden‑
tifica pe fiecare şi a le da îndemnul de
relaxare, trimise prin fiecare nerv şi fibră
impulsul invers, nu de trezie şi acţiune ci de
repaus şi uitare, până când mâna şi braţul
se lăsară grele în aşternut, atârnând ca o
prelungire artificială a trupului, ca un
membru de cauciuc în locul unuia amputat.
Adormi şi începu să viseze cu o senzaţie
ciudată. Ar fi trebuit să înainteze normal
prin întâmplările visului, dar ceva invizibil
îl ţinea pe loc, precum o ancoră ce îi imobi‑
liza partea dreaptă a corpului. Dădu de câ‑
teva ori să pornească înainte şi să se piardă
în peripeţiile somnului, dar greutatea de a
mişca balastul ce îl ţinea pe loc sfârşi prin
a‑i atrage atenţia, chiar în interiorul visului.
„Ce mi se întâmplă?“ se întrebă cu un licăr
de luciditate neobişnuit pentru starea de
somn. Tot încercând să se smulgă din cârli‑
gul ce îl trăgea înapoi, îşi întoarse privirea
în direcţia greutăţii şi îşi văzu mâna dreap‑
tă întinsă relaxat pe o pernă.
Ceea ce era ciudat şi nou nu era faptul
că îşi vedea mâna, în definitiv îşi folosise
trupul şi membrele pentru a face diferite
acţiuni în multe vise, ci faptul că era întru‑
câtva conştient că îşi vede mâna. O putea
contempla ca pe un obiect într‑o vitrină de
muzeu. Se putea învârti în jurul ei, fără ca
ea să se rupă totuşi de el, să devină inde‑
pendent. „Ce mână vineţie am!“, îşi va
aminti Fulviu că îşi spusese în vis. „Sper că
nu se cangrenează!“ Gândul nu îi producea
spaimă sau îngrijorare, era o constatare
detaşată.
Mâna îl ţinea însă în loc, de parcă ar fi
fost ţintuită de pernă de un magnet strivi‑
tor. Nu reuşi să o ridice şi nici măcar să o
dezlipească, gravitaţia era colosală. Sau, mai
exact, el nu deţinea controlul asupra mâinii,
nu avea acces la nervii şi la muşchii ei, nu îi
putea insufla voinţa sa. „Oare mai e totuşi
mâna mea?“ se întrebă Fulviu. Şi, devenit
curios, începu să o cerceteze din priviri, iar
apoi aduse şi mâna cealaltă, stânga, ca să o
pipăie, să o ciupească, să o mişte. În mod
ciudat, în timp ce mâna stângă, cea asupra
căreia avea controlul total, rămânea oare‑
cum invizibilă, în pata oarbă în care ni se
află trupul în timpul viselor chiar dacă ne
servim fără nicio dificultate de el, mâna
dreaptă era perfect vizibilă şi bine contura‑
tă, concentrând asupra ei o conştiinţă mai
clară decât cea a visului obişnuit.
Fulviu se trezi mirat, de‑a dreptul nedu‑
merit, de acest coşmar. Se gândi întreaga zi
la el, dar nu îi veni în minte nicio soluţie
pentru a debloca situaţia, pentru a‑şi elibe‑
ra braţul din paralizie. Îşi dădu însă seama
că, poate mult mai important decât incon‑
venientul de a fi imobilizat, era faptul că

devenise conştient în somn de existenţa
braţului, că reuşise să ducă în vis o intenţie
de dinainte de a adormi.
În noaptea următoare îşi propuse să fa‑
că acelaşi exerciţiu cu piciorul drept. Se
culcă pe spate şi îşi relaxă încheieturile, şi
muşchii pulpei, şi ai coapsei, mai ales muş‑
chiul lung care merge transversal dinspre
şold spre interiorul genunchiului şi care
întotdeauna îi provoca o senzaţie de gâdili‑
tură. Adormi înainte de a fi dus relaxarea
până la capăt. În primul dintre visele acelei
nopţi se pomeni fugărit de nişte gangsteri
pe străduţe înguste şi întunecoase. Ştia că
dacă îl vor prinde îl vor bate cu pumnii şi îl
vor înjunghia, pentru o vină de care nu îşi
aducea aminte. De aceea, voia să păstreze
avansul încât să se poată pierde în labirint,
să se ascundă în vreun cotlon unde banda
nu l‑ar mai fi găsit.
Dar mergea greu, nu putea fugi, îşi tâ‑
râia un picior, probabil fusese deja rănit cu
cuţitul sau chiar cu un glonte de pistol. Se
opri, gândindu‑se că ar trebui să‑şi cercete‑
ze rana, să oprească sângele, să nu lase ur‑
me care i‑ar fi dezvăluit traseul. Dar picio‑
rul său nu sângera şi nu avea nicio rană
deschisă, pur şi simplu îi atârna mort din
şoldul drept şi era nevoit să‑l târască după el
ca pe o creangă uscată şi grea de copac.
„M‑au schilodit“”, îşi spuse, „m‑au lovit
până mi‑a paralizat piciorul“. Totuşi, nu îşi
aducea aminte să fi fost prins şi bătut de
gangsteri.
„Ăsta nu e piciorul meu!“, îi veni un alt
gând, neaşteptat şi caraghios. „M‑au prins,
mi l‑au amputat şi l‑au înlocuit cu o proteză
de lemn. Măcar, dacă mă vor ajunge din
urmă, nu voi simţi când îmi vor lovi picio‑
rul. Oare nu aş putea să‑mi înlocuiesc şi
braţele cu proteze de lemn, ca să nu mi le
rupă? Ba nu, de fier, şi atunci aş putea eu să‑i
lovesc încât să nu se mai scoale niciunul.“
Dorinţa i se îndeplini în cea de‑a treia
noapte. Acum îşi relaxase amândouă mâi‑
nile, întinse de o parte şi de alta a corpului
culcat pe spate. Visul se reluă nu din acelaşi
loc, fiindcă nu se mai afla într‑un gang în‑
tunecat ci pe un ring de box, dar din ace‑
eaşi situaţie, fiindcă şi acum era urmărit de
nişte indivizi care doreau să‑i facă rău. Trei
dintre aceştia îl ajunseseră şi urcau în ring.
Erau îmbrăcaţi în costume cu cravată şi
pălărie, de aceea Fulviu se miră când îi vă‑
zu că îşi dau jos, intrând pe saltea, pantofii
şi ciorapii, rămânând desculţi. De data
aceasta nu îi mai era teamă, deoarece se
simţea puternic, dispunea de o armă la care
ei nu se aşteptau.
Într‑adevăr, când cei trei îl înconjurară,
hlizindu‑se sadic, gata să îl atace, Fulviu îşi
dădu drumul braţelor. Acestea măturau
aerul ca doi drugi de fier, grei şi periculoşi,
pe care el îi manipula însă cu uşurinţă. Pe
indivizii din dreapta şi din stânga îi doborî
aruncându‑i jos cu câte o lovitură simulta‑
nă peste obraji, ca şi cum ar fi dat o dată

din aripi. Apoi îşi aduse mâinile în faţă şi le
propti în pieptul celui de‑al treilea, care
zbură cât colo. În acel moment, în sală in‑
trară şi restul gangsterilor. Priviră interzişi
trupurile căzute ale atacatorilor, apoi, cu
un scrâşnet de furie, scoaseră toţi pistoalele
şi prinseră să tragă în băiat. „Ce păcat că nu
am şi pieptul din piatră“, îşi spuse acesta, în
timp ce cădea pe spate ciuruit de gloanţe,
ca în jocurile din copilărie în care lui şi
prietenilor săi le plăcea atât de mult să se
prăbuşească spectaculos prefăcându‑se că
au murit.
„Asta e!“, avu Fulviu o revelaţie, imedi‑
at ce se trezi din vis. “Trebuie să îmi fac un
dublu invulnerabil, care să intre el în locul
meu în toate situaţiile periculoase.”
Aşa încât pentru noaptea următoare se
pregăti cu grijă. Jurase să nu mai facă yoga,
dar acum nu simţea că ar fi încălcat promi‑
siunea, deoarece relaxarea nu era dusă până
la capăt, nu o explora treaz, ci o arunca
dincolo, peste bariera somnului, în vis.
Aceasta nu mai era yoga. De astă dată îşi
scufundă în amorţire întregul trup, însă nu
sistematic, cum făcuse până atunci, mem‑
bru cu membru, ci global, păcălindu‑se pe
sine însuşi că nu face vechiul exerciţiu, ci că
pur şi simplu îşi lasă corpul moale pentru a
se odihni mai bine. Adormi într‑adevăr cu
o senzaţie de bunăstare şi linişte.
„Ce e!? Ce doriţi de la mine?“ tresări
Fulviu înfricoşat, cu o lumină puternică
bătându‑i în frunte. Unde se afla? Era în‑
tins pe spate, pe un pat sau un suport rece
şi tare. Deasupra şi împrejurul lui se aple‑
cau cei trei gangsteri pe care îi snopise în
visul anterior. Îşi reveniseră, iar acum, după
ce fusese doborât la rândul său, doreau cu
siguranţă să se răzbune. Probabil din cauza
aceasta îşi puseseră pe faţă măşti, ca să nu
fie recunoscuţi drept autorii crimei. Dar
aveau nişte măşti ciudate, nu erau negre, de
piele, cu găuri pentru ochi, ci din cauciuc
verzui, cu ochelari de sticlă. Lumina puter‑
nică a becului de deasupra mesei le bătea
pieziş în suprafeţele vitroase, orbindu‑l şi
nelăsându‑l să le distingă ochii şi faţa sub
mască. Descoperi însă cu coada ochiului că
nu mai erau îmbrăcaţi în costume negre, ci
cu nişte uniforme sau halate verzi.
„Voi nu sunteţi...“, horcăi Fulviu cu
greutate, deoarece limba îi ocupa gura ca o
gelatină, înţelegând că nu se afla în visul cu
gangsteri, ci în halucinaţia cu oamenii bol‑
navi de iradiere. El însuşi era unul din bol‑
navi, întins pe un catafalc, cu trupul crista‑
lizat pe cale de a se dezagrega. Cei trei
medici care îl analizau erau speriaţi şi curi‑
oşi în acelaşi timp, evident fără să fi înţeles
despre ce boală este vorba. Din cauza
aceasta, purtau costume de protecţie, să îi
apere de contaminare. Iar de data aceasta,
Fulviu nu se privea din afară, ca atunci
când îi apăruse demonul de la Honura, ci el
însuşi era cel privit, cadavru viu ca o statuie
în care bate o inimă de carne.
„Ce s‑a întâmplat? Nu se poate! Nu asta
voiam!“ se revoltă Fulviu cuprins de o furie
neputincioasă. Cu un efort de animal speri‑
at de moarte, încercă să îşi ia în posesie
trupul de om de nisip. Ca şi cum însuşi
Sfinxul egiptean s‑ar fi trezit la viaţă de sub
tone de deşert care îl acoperiseră în milioa‑
ne de ani, se ridică în şezut prin straturi
minerale friabile interminabile.
„Şi‑a revenit“, spuse unul din cei trei
medici, cuprinzându‑l de spate ca să‑l ajute
să şadă şi să respire.

Câteva clipe lungi, Fulviu se simţi ca o
moluscă a adâncurilor aruncată brusc pe
plajă, ca un vierme al nisipurilor de pe
Arakis ieşit cu gura deschisă spre cer. În
jurul său, cei trei îşi dădură jos măştile de
tifon alb şi ochelarii de pe faţă. Unul sin‑
gur, cel care avea şi o oglindă cilindrică de
otorinolaringolog, era bărbat, celelalte do‑
uă erau doctoriţe sau surori medicale, cu
părul prins la spate.
– Unde mă aflu? se răsuci Fulviu împre‑
jur, cercetând neîncrezător şi neliniştit sala
de spital în care era întins pe o masă de
operaţie.
– La Urgenţe, îl lămuri doctorul, pri‑
vindu‑l sever, ca şi cum l‑ar fi certat.
Fulviu tremura din tot trupul. Fără ca
medicul să se împotrivească, se ridicase în
şezut cu picioarele atârnând pe lângă mar‑
ginea mesei de operaţie. Una din surori îi
puse un halat pe spate – Fulviu descoperi
că era îmbrăcat în pijama – împotriva fri‑
gului, iar cealaltă se aşeză la o masă şi în‑
cepu să completeze o fişă. Bărbatul îşi
trase un scaun cu rotile în faţa lui Fulviu
şi i se aşeză dinainte, prinzându‑i picioa‑
rele între genunchii săi. Îşi lăsă din nou
oglinda circulară peste ochi şi îi cercetă
pupilele, deschizându‑i pleoapele larg cu
mâna.
– Ce s‑a întâmplat? De ce mă aflu aici?
întrebă Fulviu tot mai agitat, îngrijorat nu
atât de faptul că se afla într‑un spital şi că
putea fi bolnav, ci fiindcă nu îşi aducea
aminte cum ajunsese aici. Ce se petrecuse cu
timpul? Cine îi furase o felie de memorie?
Medicul nu catadicsea să‑i răspundă, îi
întorcea mai departe capul într‑o parte şi
alta, cercetându‑i ochii, urechile, limba.
Apoi se ridică în picioare şi, cu un ciocănel
negru, îi testă reflexele muşchilor de la
braţe, lovindu‑l în spatele cotului, şi de la
picioare. În timp ce îl consulta, îi dicta su‑
rorii medicale observaţiile sale scurte, în
fraze sibilinice.
– Fundul de ochi este bun, concluzionă
el, ridicând din nou oglinda circulară de
metal şi punând‑o pe o masă. Ar trebui fă‑
cut şi un rmn, dar asta va decide familia.
Va trebui ţinut sub observaţie, dar probabil
nu a fost decât o criză de hipo...
– Suboxigenare a creierului, strecură
Fulviu, care avusese adeseori, după ce înce‑
puse să crească, crize de scădere a tensiunii
şi leşin.
– ... criză de suboxigenare a creierului, îi
preluă doctorul cuvintele, continuând să
dicteze, datorate unei insuficienţe a inimii
specifică adolescenţei. Recomand şi un
examen cardiologic.
„Desigur, tot cu acordul familiei“, con‑
tinuă în sine Fulviu, sardonic.
– O puteţi chema pe doamna Ostra,
încheie medicul, de parcă i‑ar fi citit gân‑
durile.
Sora care îi pusese halatul pe spate se
duse la uşa blocului operator şi o chemă
înăuntru pe mătuşa pacientului. Dorli era
agitată şi îngrijorată, cu ochii încercănaţi,
veni direct la tânăr şi îl strânse la piept, fără
să‑l lase să spună ceva. Între timp, cealaltă
soră încheie fişa de observaţii şi, dintr‑un
colţ, aduse un scaun cu rotile, pe care îl
apropie de Fulviu.
– Duceţi‑l la recuperare, rămâne până
mâine, hotărî doctorul şi părăsi sala.
– Nu e nevoie, spuse Fulviu, ridicân‑
du‑se în picioare şi refuzând să se aşeze pe
scaun. Unde îmi sunt hainele?

– Nu ai alte haine,
te‑am adus de acasă în
pijama, explică Dorli.
– Eşti cu maşina?
Mă poţi duce acasă?
Dorli aprobă tăcut,
iar Fulviu se adresă
surorii medicale:
– Vă las halatul
jos, după ce urc în maşină. Pot să vă rog să
veniţi cu mine?
– Dar..., protestă sora.
Dorli îi făcu însă un semn din sprânce‑
ne şi femeia se resemnă.
– Ce s‑a întâmplat?! izbucni Fulviu du‑
pă ce urcară în automobil şi ieşiră din cur‑
tea spitalului.
– Ai leşinat. Ai avut o stare de catalep‑
sie.
– Când? Ce zi e azi? se îngrijoră el, ob‑
servând că afară era o după‑amiază întârzi‑
ată şi seara se lăsa printre blocuri.
– Bănuiesc că azi noapte. De dimineaţă
m‑au sunat de la liceul tău să‑mi spună că
nu ai venit la ore. Ştii, directorul adjunct,
cel sever...
– Da, care ne trimite la tuns..., mormăi
Fulviu. Ba nu, acela era în Clusium. Peste
tot există câte un director adjunct sever.
– Aşa că m‑am urcat în maşină şi du‑
pă‑prânz am ajuns la tine. Te‑am găsit în
pat, întins pe spate, întâi am crezut că dor‑
meai, dar erai foarte palid şi nu aveai nicio
reacţie. Am încercat să te trezesc, te‑am
zgâlţâit, te‑am şters cu o batistă udă, dar
nu simţeai nimic, aşa că te‑am dus la ur‑
genţe, unde doctorul a spus că eşti într‑o
stare catatonică. S‑au gândit să‑ţi facă şo‑
curi electrice, dar putea fi vorba de un atac
cerebral, încât au renunţat. Apoi înţeleg că
te‑ai trezit singur.
– Mda, morfoli Fulviu.
– Poţi să‑mi spui şi mie ce s‑a întâmplat?
îl somă Dorli, dar băiatul rămase tăcut pâ‑
nă acasă.
După ce intrară în micul apartament al
bunicului Frederic, Dorli reluă:
– Ai făcut iarăşi vreunul din exerciţiile
tale yoga? Ţi‑am spus că nu îţi fac bine, că
sunt periculoase, nu ştii cum reacţionează
organismul. Dacă intri în comă?
– Nu intru în comă, spuse Fulviu cu
voce joasă. Dar am ajuns într‑un impas.
– Dar nu mi‑ai spus că ai renunţat la
exerciţii?
– Nu mai fac, confirmă Fulviu, fără să
dea alte explicaţii.
– Vrei să te duc la Clusium, să stai cu
noi câteva zile? Vrei să facem mai multe
investigaţii medicale?
– Nu vin, rămân aici. Iar de investigaţii
nu am nevoie, ştiu ce se întâmplă.
– Măcar de‑ai şti, murmură Dorli.
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Sub vremuri
Ştefan Bolea

M

R adu Solcan
(1953‑2013) a fost
un profesor de filosofie al
Universităţii din Bucu‑
reşti prea puţin cunoscut
publicului larg. A fost au‑
torul a cinci cărţi şi mo‑
nografii: Arta răului cel
mai mic (1998), Introducere în filosofia minţii din
perspectiva ştiinţei cogniţiei (2000), Freedom,
Minds, and Institutions (2003), Eseul filosofic (2004), Filosofia ştiinţelor umane: o introducere (2012). Mai devreme, prin activita‑
tea sa ca documentarist (1977‑85), a
introdus în spaţiul cultural românesc ideile
unor autori precum Ludwig Wittgenstein,
Karl Popper, Gilbert Ryle, John Rawls, Sa‑
ul Kripke ş.a. Jurnalul lui Solcan (Vremuri
noi, vremuri vechi. Jurnal 2007‑2013, Bucu‑
reşti: Art, 2019) a fost editat postum de
către Mircea Flonta şi Constantin Vică.
Solcan a fost un prodigios poliglot,
posedând certificate de traducător în engle‑
ză, franceză, rusă, maghiară, germană, ita‑
liană şi polonă. După cum se vede din Jurnal, el avea noţiuni de lectură în greacă,
latină, neogreacă, turcă, cehă, norvegiană,
chineză, japoneză ş.a., având acces în origi‑
nal la multe dintre textele fundamentale ale
culturii universale. Paleta lecturilor sale era
foarte largă, la fel şi pasiunea şi curiozitatea
sa intelectuală, confesiunea sa fiind eloc‑
ventă: „Mă îndrăgostesc de cărţi cum alţii
se îndrăgostesc de femei“ (p. 57).
M.R. Solcan, ca autor low profile (p. 46),
care alege independenţa intelectuală în da‑
una notorietăţii, ajunge într‑o postură in‑
teresantă, în care se eliberează de „fiorul“
ultimelor mode (p. 41), transgresând acel
academic correctness, ce poate anihila gândi‑
rea vie. „Am început – notează el – să ţin
cursul despre libertate. Sunt decis să‑l fac
nu ca pe un curs de trecere în revistă a unei
literaturi, ci ca pe un curs original. [...] Ce
rost mai are să le povesteşti ce a zis cutare
sau cutare filosof? Cum ar putea învăţa să
gândească independent de la unul care nu
gândeşte el independent?“ (p. 81). Esenţia‑
le, la fel de actuale şi azi (rândurile sunt
scrise în 2010) mi se par acele inserţii în
care filosoful bucureştean expune criza în
care se găseşte disciplina sa în momentul de
faţă: „Filosofia? Două curente au ruinat‑o
în secolul al xx‑lea. Filosofia analitică a
adoptat un demers care favorizează exclusiv
discursul ştiinţific. Filosofia ştiinţei a ajuns
un fel de homosexual pasiv care se extazia‑
ză în faţa virilităţii oamenilor de ştiinţă.
Cel de‑al doilea curent păgubos pentru fi‑
losofie a fost fenomenologia. În varianta ei
heideggeriană, fenomenologia dă prioritate
limbajului poetic şi exclude de‑a dreptul
ihail
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ştiinţa.// Cele două curente majore din filo‑
sofia veacului trecut au avut un efect com‑
plementar. Ele au anulat funcţia esenţială a
filosofiei: aceea a examinării de conexiuni,
a stabilirii de punţi şi a cercetării categorii‑
lor în contexte diverse“ (pp. 155‑6). Or,
trebuie să navigăm „între Scylla fenomeno‑
logiei de factură heideggeriană şi Charibda
filosofiei analitice“ (p. 54). De asemenea,
este foarte probabil că avem „nevoie azi de
un gen de sinteză à la Kant, de această dată
între gândirea calculatorie şi perspectiva
poetică asupra lumii“ (p. 81). Comentând
o declaraţie persiflantă a preşedintelui de
atunci la adresa filosofilor, Solcan observă
lipsit de patimă că filosofia este, realmente,
„o tinichigerie a conceptelor. Trasezi dis‑
tincţii. Unifici concepte. Le ajustezi“ (p.
113).
Reflecţiile sale cvasi‑anarhiste privind
pirateria (culturală) merită, la rândul lor,
amintite. Trăim într‑o ţară în care bibliote‑
cile sunt precare şi, în care, dacă n‑ar exista
Libgen, aproape că n‑am putea scrie artico‑
le citabile indexate în baze de date interna‑
ţionale, pentru că pur şi simplu nu avem
acces nici la cărţile noi, nici la majoritatea
ediţiilor critice de opere complete. Metafo‑
rele „pirateriei ne atrag pe o pantă alune‑
coasă: de la piraţi ca tâlhari ai mărilor la
tipograful burtos care reproduce un text
fără a‑l plăti pe autor până la vecinul care‑şi
copiază în calculatorul de apartament cărţi
electronice“ (p. 101). Hoţia „productivă“ ar
putea avea un rol pozitiv, mai ales când
„furi de la hoţi“: mă gândesc şi la „tipogra‑
ful burtos“. Banditul „sedentar are intere‑
sul să nu jecmănească prea tare şi să elimine
alţi hoţi de pe teritoriul său. Cu alte cuvin‑
te, furnizează servicii de securitate.// Prometeu, când fură focul, nu este un hoţ?(s.m.)“
(p. 47).
Referindu‑se la caracterul „literaturo‑
centric al culturii române“ (p. 97), diaristul
observă şi slaba pregătire a multor intelec‑
tuali care domină discursul public, şi adap‑
tabilitatea lor oportunistă: „La noi, cei care
fac legea sunt criticii literari. Se întrec în a
scrie fraze frumoase. [...] Cunoştinţele lor
de filosofie sunt firave. [...] Analizele lor
sunt scrise într‑un limbaj frumos, dar sunt
primitive.// A fost o vreme când exista
chiar şi un cult al primitivului în literatura
română. Ţăranul era figura‑cheie pentru
literaţi şi cei care gravitau în jurul lor. Asta
nu însemna că s‑ar fi aşezat la masă cu ţăra‑
nii sau ar fi mişcat un deget în favoarea lor.
Erau doar obiecte interesante pentru con‑
strucţiile literaţilor“ (p. 162). În acest con‑
text, sunt demne de amintit reflecţiile pri‑
vind reformele lui Gorbaciov care deschid
calea Revoluţiei din 1989: „Oare a meritat
să fie făcut tot acel efort de a întoarce lu‑
mea pe dos? Da. A meritat. Dintr‑un motiv
foarte simplu. Ca să trăim normal. Dacă
am măsura meschin, economic cred că o
ducem mai prost. Dar este o viaţă normală,
nu una în care eşti tot timpul mobilizat de

activişti. O ducem mai prost din vina noas‑
tră a tuturor, dar mai ales a elitelor. Dar nu
mai trăim într‑o lume agitată precum aceea
dintr‑un ospiciu în care medicul‑şef crede
că a descoperit societatea ideală“ (p. 190).
Un film precum recentul Tipografic majuscul, regizat de Radu Jude, ne prilejuieşte
imersiunea în atmosfera plutonică de „ospi‑
ciu“ a regimului ceauşist.
„Colegilor – scrie Solcan – nu le place să
li se amintească faptul că am fost învăţăceii
unor propagandişti. Lucrurile stau însă
chiar mai rău. În 1948 s‑a produs o ruptu‑
ră drastică“ (p. 172). Or, autorul are dubii
întemeiate asupra continuităţii dintre Fa‑
cultatea de Filosofie de azi şi cea interbeli‑
că, ironizându‑şi colegii care se simt „con‑
tinuatorii lui Rădulescu‑Motru sau Florian,
nu ai celor care i‑au înlocuit“ (p. 178).
Solcan critică, în aceeaşi măsură, stânga şi
dreapta şi tocmai această abilitate „rizoma‑
tică“ a gândirii sale, care evită să se organi‑
zeze în perechi de opuşi, îl transformă
într‑un autor interesant: „Cei mai mulţi ar
vrea [...] să vadă în cultura românească
doar un nor angelic plutind pe deasupra
mişcării legionarilor... Eu unde aş fi dacă
n‑ar fi fost comunismul? La coada vacii...“
(p. 157, p. 201).
Ultimele pagini ale jurnalului, în care
autorul se confruntă dramatic cu boala
terminală, sunt dificil de citit. „Rezultatele
analizelor făcute miercurea trecută sunt
precum un anunţ mortuar“ (p. 243).
„Gândul că voi muri curând mă cutremură.
Plâng de unul singur. Apoi îmi revin“ (Ib‑
id.). „Povestea cu markerii m‑a făcut să mă
simt ca atunci că trebuia să părăsesc Ox‑
ford‑ul. Aveam senzaţia că nu‑l voi mai re‑
vedea niciodată. Simţeam nevoia să arunc o
privire în jur, înainte de despărţire. Aşa şi
acum; mă bucur să văd primăvara“ (p.
244), ultima sa primăvară. Totuşi, Solcan
este capabil să se disciplineze stoic, rămâ‑
nând activ intelectual până la capăt, apli‑
cându‑şi propriul principiu existenţial: tre‑
buie să căutăm să trăim „fiecare clipă în
chipul cel mai interesant din punct de vede‑
re intelectual“ (p. 108). În final, trebuie să
punem, totuşi, întrebarea incomodă: dacă
un om cu erudiţia şi abilităţile spirituale pe
care le dovedeşte Solcan în Jurnal n‑ar fi
avut datoria să devină şi un „mare creator“,
poate chiar să se opintească să pună bazele
acelei sinteze între gândirea calculatorie şi
cea poetică. Găsim şi un posibil răspuns în
carte: „Sunt [...] dependent de lecturi ca de
nişte droguri: am veşnic dorinţa de a citi şi
teama de a scrie“.
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Ovidiu Papadima

Ovidiu Papadima,
epistolier

O

Papadima (1909‑1996), istoric
literar, critic, folclorist, specializat prin
doctorat la Berlin (bursă Humboldt,
1937‑1941) a fost un cercetător de certă pro‑
bitate intelectuală, preocupat de specificita‑
tea etnică autohtonă în siajul gîndirismului
ortodoxist. El a elaborat lucrări de sinteză (O
viziune românească a lumii, 1941; Poezie şi
cunoaştere etnică, 1944; Ipostaze ale iluminismului românesc, 1975), monografii (Anton
Pann, 1963; Cezar Bolliac, 1966; Heinrich
von Kleist, 1967; Ion Pillat, 1974), eseuri (Neam, sat şi oraş în poezia lui Octavian Goga,
1942), folcloristică (Literatura populară română. Din istoria şi poetica ei, 1968). Croni‑
cile sale literare (a deţinut o rubrică la revista
Gândirea, a fost secretar de redacţie al presti‑
gioasei Revista Fundaţiilor Regale) au oferit
substanţa volumului Creatorii şi lumea lor.
Schiţe de critică literară, 1943, republicată
sub titlul Scriitorii şi înţelesurile vieţii, 1971.
Postum, a văzut lumina tiparului serialul
unor medalioane (Evocări. Cu o postfaţă de
Pan M. Vizirescu şi o fişă biobibliografică de
Liviu Papadima, Iaşi. Editura Agora, 1997)
despre scriitori, mentori, prieteni, de la D.
Caracostea, G. Călinescu (fugosul, genialul
critic cu o “înnăscută vocaţie a spectaculosu‑
lui“, capabil „să transforme erudiţia într‑un
splendid foc de artificii“, cum l‑a definit), V.
Voiculescu, N. Crainic, D. Popovici, Pavel
Dan la Radu Gyr, Mateiu I. Caragiale, I.
Agârbiceanu, N. Cartojan, Ştefan Baciu etc.
Există însă şi un epistolier generos O. Papadi‑
ma, dăruit cu mari rezerve afective. În 2016,
momentul comemorativ al celor 20 de ani
de la moartea istoricului literar, am publicat
vidiu

o unică scrisoare emblematică – efigie auto‑
biografică – (în Apostrof, nr. 9, 2016, p. 1517) dintr‑un eşantion consistent de epistole
(40) adresate lui Traian Blajovici (19191988), profesor de română, director al Lice‑
ului Emanuil Gojdu, ulterior lector universi‑
tar al Institutului pedagogic de 3 ani Oradea,
director al Bibliotecii judeţene Bihor, lingvist,
om de cultură, epistolier infatigabil (vezi
Sărbătoarea prieteniei. Traian Blajovici – corespondenţă primită. Ediţie îngrijită, o schiţă
de „portret“ şi note de Valentin Chifor, Ora‑
dea, Ed. Arca, 2009). Scrisorile unor emi‑
tenţi din fondul Blajovici, inclusiv acelea ale
lui Ovidiu Papadima au rămas deocamdată
neadunate într‑un volum. Din coresponden‑
ţa existentă (perioada 1976-1988), expediată
de O. Papadima mai tânărului său prieten
Traian Blajovici am selectat aici cîteva scri‑
sori pentru prestigioasa revistă Apostrof a
Martei Petreu (rubrică Dosar). Scrisorile pun
în pagină numeroase informaţii, unele din
registrul istoriei literare mici (linia sursieris‑
mului fastidios), cu valoare documentară
însă, menită să haşureze sporitor contextul
general al unei epoci. Ele vizează preponde‑
rent arealul bihorean (Papadima şi‑a asumat
un apostolat la Liceul Emanuil Gojdu, 19351936), încît epistolele fac pandant cu evoca‑
rea sa intitulată Un profesor tînăr descoperă
Bihorul, dar includ şi o extensiune la scară
naţională: Institutul de istorie şi critică literară
– Papadima l‑a slujit ca cercetător până la
pensionarea sa (1949-1975), Uniunea Scriitorilor, Societatea de ştiinţe filologice, sediul
unor redacţii etc. Corespondenţa celor doi e
alimentată inerent de biografism, care deci‑
de timbrul confesiv – memorialistic închis în
fugare crochiuri portretistice alături de lo‑
curi, secvenţe de viaţă (revederea plaiurilor
natale – Sinoe, lângă ruinele Histriei etc.),
evenimente istorice. Lista celor evocaţi e
lungă. Dintre orădeni apar M. G. Samari‑
neanu, redactorul seriilor interbelice ale re‑
vistei Familia (aromân ca şi Papadima), Ovi‑
diu Drimba, Gh. Bulgăr (foşti elevi orădeni
ai epistolierului), I. Şiugariu, Teodor Neş,
Al. Andriţoiu etc., nu mai puţin apoi perso‑
nalităţi precum Zoe Dumitrescu‑Buşulen‑
ga, M. Bucur ‑ colegul său de la Institutul de
istorie şi critică literară, Perpessicius, D. Po‑
povici, M. Zaciu, Al. Piru, A. Marino, Aurel
Rău, Virgil Ardeleanu, Gh. Mihăilă, I.
Hangiu, V. Netea etc. Schimbul epistolar O.
Papadima ‑ T. Blajovici reiterează seria unor
demersuri publicistice, dar şi, retrospectiv,
evocarea refugiului familiei în timpul Pri‑
mului Război Mondial, percepţia copilului
despre frontul din Moldova ‑ prezenţa misi‑
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• O. Papadima. Fotografie tîrzie.

• O. Papadima tînăr.

I.

unii militare franceze sub comanda genera‑
lului Berthelot etc., alături de varii episoade
(conferinţe, prezenţa la sesiuni de comuni‑
cări ştiinţifice), odată cu diminuarea elanu‑
lui tinereţii, diminuarea forţei fizice, intelec‑
tuale etc. Corespondenţa restituie cîteva linii
ale figurii spiritului lui Papadima – civilita‑
tea, discreţia, modestia, probitatea, unele
bucurii intelectuale (recunoaşteri internaţio‑
nale), alături de renunţări, mîhniri, umilin‑
ţe, deşi autorul nu se lamentează cu toate că
a fost epurat din învăţământul superior, a
traversat arhipelagul românesc al terorii
(1952-1956), a avut interdicţie de publicare
etc. Cei doi absolvenţi de Litere, O. Papadi‑
ma şi T. Blajovici se regăsesc firesc în acolada
unor afinităţi caracteriale, intelectuale decise
de preţuirea ceremonioasă a valorilor eterne
(etice, etnice, estetice), inclusiv stilistic prin
modul adresării constante cu „Dumneata“,
„Dumitale“ aliată cu o convivialitate deschi‑
să, sinceră. Ele decid practic o reţea densă de
idei, sentimente, mărturii. Grupajul episto‑
lar selectat aici probează nedezminţitul ata‑
şament al cărturarului Ovidiu Papadima
pentru spiritualitatea românească, pentru
cultura, literatura şi folclorul acesteia. El
poate încă reverbera în conştiinţa cititorilor.
Încă o remarcă. Unde apar cuvinte ilizibile
în manuscris, nu puţine, le‑am semnalat
prin croşete […]. În schimb titluri, denumiri
(cărţi, reviste, instituţii), dar şi unele sublini‑
eri prezente pentru potenţarea unor poziţii,
atitudini le‑am cules exclusiv cu italice.

n

Valentin Chifor

Anul XXXI, nr. 3 (358), 2020 • 15

I
27 febr. 1981
Iubite prietene Traian Blajovici,
Am primit ambele scrisori ale Dumitale
– cea din 12.i şi cea din 5.ii – şi‑mi cer din
nou scuze pentru întârziere. Motivele? le
ştii prea bine...
Să trecem deci la treabă răspunzînd pe
rînd la cele din conţinutul lor. Da, mi‑ai
scris despre pensionarea Dumitale la 1 dec.
şi‑mi aduc aminte că ţi‑am răspuns, în‑
semnînd şi cîteva meditaţii ale mele, cu
privire la timpul care îţi va rămâne mai
mult, pentru lucrările Dumitale personale.
Să nu fi primit această scrisoare a mea ?
Din cele ce‑mi scrii despre timpul care ţi se
consumă deocamdată în situaţia de provi‑
zorat – pînă la venirea înlocuitorului Du‑
mitale la direcţia Bibliotecii judeţene Bihor,
şi‑mi închipui că e greu să se găsească un
om cu puterea de sacrificiu a Dumitale –
deduc că totuşi ai primit‑o. Cele ce‑mi scrii
despre acest provizorat mi se pare un răs‑
puns indirect şi delicat la acele meditaţii ale
mele. Iar cele ce‑mi spui despre arhiva
Dumitale – corespondenţa cu cele peste 50
de personalităţi cu care ai fost în legătură
în rodnica Dumitale activitate culturală şi
atîtea alte preocupări – îmi confirmă teme‑
iul acestor meditaţii. Pentru că stă în obice‑
iul bătrânilor de a‑şi spune părerea chiar
când nu li se cere, – permite‑mi, te rog,
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să‑ţi spun că nu cred că ar fi tocmai drept
planul Dumitale de a o preda arhivei bibli‑
otecii judeţene. E adevărat că e frumos aşa
şi că e o datorie ca această nepreţuită arhivă
a Dumitale să îşi afle locul acolo unde ai
lucrat atîţia ani şi atît de rodnic. Dar e şi o
datorie de a amîna acest proiect pînă cînd
vei folosi Dumneata – în lucrările Dumita‑
le – această arhivă. Nu e deloc aici un în‑
demn la egoism, ci convingerea mea că ni‑
meni nu poate folosi mai bine – spre binele
culturii româneşti – fiindcă nimeni n‑o
cunoaşte mai bine, decît acela din a cărui
jertfă şi activitate s‑a închegat asemenea
arhivă. Poate constitui o bază largă şi soli‑
dă pentru ceea ce ştiu că ai de spus – şi nu
numai că ar fi bine să spui, dar trebuie să
spui, în interesul cunoaşterii trecutului
nostru literar mai apropiat – e deci, încă o
dată spun, o datorie să păstrezi deocamda‑
tă arhiva şi să o foloseşti.
Mă bucur din nou că încă arăţi că nu s‑a
stins preocuparea Dumitale pentru M.G.
Samarineanu şi că ai recoltat noi şi preţioa‑
se informaţii despre viaţa şi activitatea lui
literară. Departe de a mă simţi jignit că
lărgeşti astfel orizontul celor comunicate
de mine, mă bucur pentru regretatul meu
prieten de odinioară, – cu atît mai mult cu
cît – cum îţi spuneam – viaţa nu ne‑a per‑
mis să fim mult timp aproape. Delicateţea
cu care cauţi să previi o astfel de improba‑
bilă supărare, care nu‑mi stă în fire –
spunîndu‑mi că cele nou aflate „nu scad cu
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nimic din valoarea“ informaţiilor mele –
mă emoţionează totuşi.
Profesorul Emil Roşescu mi‑a scris
din nou, repetînd rugămintea de a‑i scrie
o autobiografie şi o listă de lucrări. Are şi
dînsul dreptate – argumentînd că, faţă de
numărul mare al celor la care a trebuit şi
trebuie să apeleze pentru Cartea de aur,
nu‑i ajunge timpul să facă şi ceea ce îi
propuneam eu. Dar am şi eu dreptate: a
trebuit să scriu atîtea autobiografii în via‑
ţa mea profesională – unele în împrejurări
neplăcute, pe care mă silesc să le iert, dar
nu le pot uita – încît mi‑e imposibil să mai
fac una; de aceea am propus soluţia cu
introducerea interviului apărut în cartea
lui C. Dumitrache, sau din alta recentă cu
interviuri între care e şi unul cu mine;
într‑un interviu, mai merge să vorbesc
despre viaţa şi activitatea mea, fiind supus
unei amabile şi plăcute constrîngeri, care
constituie şi o scuză pentru atentatul la
modestie, risc implicat într‑un interviu.
Iar în privinţa listei de lucrări, ele sunt
atît de multe – de ordinul sutelor – încît
mi‑e absolut imposibil să o copiez în în‑
tregime, iar ca să aleg din ea mi‑e foarte
[...], deoarece chiar la unele studii şi arti‑
cole ţin atît de mult încît mi‑e greu să le
selectez. Am propus şi aici o soluţie care
am impresia că nu s‑a înţeles prea bine,
mărturisind că nu e prea uşor de realizat:
includerea în vitrină a volumului II de
Contribuţii la bibliografia Dobrogei, de
Constanţa Călinescu şi Ion Faiter, 1979,
volum întitulat, mai atractiv pentru pu‑
blic, Dimensiunile unor vocaţii, volum care
poate să stea în vitrină deschis la pagina
261, unde începe schiţa biografică, avînd
şi o fotografie pe lîngă titlu; iar în volu‑
mul proiectat de dl. Roşescu s‑ar putea
face o scurtă referire, o trimitere, la cele
exact 60 de pagini ale biografiei şi mai
ales bibliografiei lucrărilor mele (p.
265‑321). Dificultatea stă în procurarea
acestui volum, deoarece – fiind editat de
Biblioteca judeţeană Constanţa – nu s‑a
difuzat prin librării; eu am primit, cu
multă greutate, al doilea exemplar, pe care
l‑am donat Bibliotecii Institutului de isto‑
rie şi critică literară, de unde am ieşit la
pensie, după 26 de ani de muncă acolo.
Ştiu însă că volumul a fost difuzat la bibli‑
otecile publice, în primul rînd celor jude‑
ţene. Aşa mi s‑a spus de cei în drept. Să
nu fi venit totuşi la biblioteca d‑voastră
ori – ar fi prea frumos să fie şi aşa – la
biblioteca liceului Em. Gojdu? I‑am scris
toate acestea profesorului Roşescu, dar
văd că stăruie în solicitarea unui manus‑
cris al meu, iar despre aceste propuneri
ale mele nu spune un cuvînt. O să‑i răs‑
pund la scrisoare, dar mărturisesc că mi‑e
greu şi jenă să repet unele lucruri care
probabil nu i‑au făcut plăcere, pe bună
dreptate.
D.lui Buşulenga nu i‑am mai telefonat
de atunci de cînd l‑am întrebat despre M.G.
Samarineanu. E bolnav şi încă e zguduit
sufleteşte de tragedia morţii fratelui său, în
cutremurul din 4 martie, a cărui amintire
dureroasă revine în amintirile de acum ale
multor comemorări (parastase). Mai e şi un
alt motiv pentru care mă sfiesc să‑l abordez
prea des, chiar la telefon. Aş putea fi bănu‑
it că, indirect, caut să menţin legătură cu
d.na Zoe Dumitrescu‑Buşulenga care din
cauza multiplelor solicitări la care răspunde
cu un adevărat eroism al sacrificiului pen‑

tru cultura noastră – e foarte greu aborda‑
bilă, chiar prin telefon, la care răspunde de
obicei dl. Buşulenga. De institutul de sub
conducerea d.sale mă leagă încă scoaterea la
liman a vechilor mei doctoranzi – alţii noi
nu am mai luat de trei ani şi nici nu mai pot
să iau, precum şi prezenţa mea în Biroul
secţiei de artă şi literatură, alături de d.sa,
ca reprezentant al institutului. Dar mă sfi‑
esc şi pentru că, în ultimii ani, i‑am făcut
cîteva rugăminţi pe care – cu toată bunăvo‑
inţa arătată de d.sa – nu le‑a putut îndepli‑
ni. Cred că dl. Buşulenga îţi va răspunde la
scrisoare. Ca şi doamna, e un om de rară
calitate în relaţii.
Cartea Mariei Platon – despre care îmi
scrii – o am şi eu în bibliotecă. Subscriu
întrutotul reproşul pentru omisiunile de
nume din cartea ei. Dar nu mă miră, astăzi
cînd, la mulţi, a aminti predecesorii imedi‑
aţi se pare că ar diminua originalitatea
propriei lucrări – mai ales cînd această ori‑
ginalitate se distinge greu printre împru‑
muturile nemărturisite. Dar, fie ea sănă‑
toasă, la ea acasă ! Eu nu prea am o părere
bună despre competenţa ei în istoria noas‑
tră literară. Competenţa ei la tratatul elabo‑
rat sub egida institutului, la unul sau două
dintre cele trei volume apărute în Editura
Academiei a fost mediocră.
Se poate ca articolul Un om senin: Al.
Odobescu să fi apărut în Sfarmă – Piatră.
Am publicat acolo o sumă de evocări: Mi‑
hail Dragomirescu, Teodor Capidan ş.a.
Nu le mai ţin minte nici eu pe toate. Colec‑
ţia întreagă a revistei – nu cea a ziarului de
mai tîrziu, la care n‑am colaborat – mi s‑a
distrus de fratele meu, ca şi cea a Gîndirii
– în împrejurările tulburi ale „obsedantului
deceniu“, cum l‑a numit atît de regretatul
Marin Preda.
Un articol, Al. Odobescu, a apărut în re‑
vista Ramuri, nr. 1/1934. E una din multe‑
le evocări pe care le‑am rostit la Radio în
acei ani, dintre care numai unele au fost
reluate în volumul meu Poezie şi cunoaştere
etnică (1944), unde cea a lui Odobescu nu
figurează.
Şi mie şi soţiei mele ne pare nespus de
rău că nu ne‑am putut vedea cu prilejul ve‑
nirii Dumitale la Bucureşti, despre care îmi
scrii. Înţelegem însă în totul motivele care
te‑au împiedecat să ne faci această bucurie.
Eu mă consider compensat totuşi cu priso‑
sinţă că reîntîlnirea, după decenii, cu vărul
Dumitale din Cornetu ţi‑a dat prilejul
să‑mi citeşti prefaţa la Bal mascat, de Ionel
Teodoreanu, ca şi recenzia făcută de Per‑
pessicius, la apariţia cărţii mele Neam, sat şi
oraş în poezia lui Octavian Goga, reeditată în
1942, sub titlul Octavian Goga şi premiată
de Societatea Scriitorilor Români cu pre‑
miul de critică literară a acelui an. În volu‑
mul 9 al Operelor lui Perpessicius a fost re‑
produsă şi cronica lui despre O viziune
românească a lumii. Spre deplina laudă a
regretatului maestru al criticii noastre lite‑
rare la zi, ţin să spun că – deşi prieteni şi
lucrînd în aceeaşi revistă – nu s‑a sfiit să
consemne şi opinii în care nu era de acord
cu ale mele.
P.S. M‑am silit să închei aici scrisoarea
mea, nepermis de lungă. Ea mi‑a prilejuit o
dimineaţă plăcută stînd de vorbă cu Dum‑
neata măcar pe calea scrisului.
		
Cu mult drag,
		
Ovidiu Papadima

II
Bucureşti, 12 ian. 1982
Iubite prietene Traian Blajovici,
Am primit cu bucurie scrisoarea Du‑
mitale din 3 ianuarie. O aşteptam. M‑a
bucurat să aflu că ai petrecut frumos săr‑
bătorile, ca un june pensionar precum
eşti. Mai ales că ai putut revedea neamuri‑
le şi satul natal. Eu ştiu ce înseamnă aceas‑
ta. Localitatea unde m‑am născut – Sinoe,
lîngă ruinele Histriei – am revăzut‑o o
singură dată: într‑o vară la amiazi, cînd
m‑am repezit cu soţia mea, de pe Litoral,
cu turismul nostru (automobilul). Am
putut identifica – după 69 de ani – casa
unde m‑am născut, astăzi o grădiniţă de
copii. Am regretat că n‑am avut cu mine
aparatul fotografic. Cine ştie dacă voi mai
putea să o revăd... Neamurile după mamă
– din Sibiu şi din Mărginimea Sibiului –
le‑am cunoscut tot o singură dată, în peri‑
oada interbelică. Am mai fost în Sibiu –
participînd la diferite acţiuni culturale
– dar pentru ele n‑am avut timp. Samarina
din Munţii Pindului unde s‑a născut tata,
n‑am văzut‑o niciodată. Şi nici el n‑a pu‑
tut să mai ajungă pe acolo. Acum cîţiva
ani, proiectasem cu nişte prieteni să mer‑
gem – eu şi cu soţia – în Grecia, asistînd,
în ziua de 15 august, la marea sărbătoare,
la care vin aromîni din toate colţurile lu‑
mii: din cele două Americi, din Australia.
E ceva măreţ. În dialect, Samarina se pro‑
nunţă Sîmarina, adică Sînta Maria, iar lo‑
cuitorii ei îşi zic Sîmărniaţi. E aceiaşi po‑
veste ca şi cu Meţova, aromânii o numesc
Aminciu. Dar am făcut o tromboflebită şi
a trebuit să stau 18 zile la orizontală.
Aveam la mine paşaport, devize, tot...nu‑
mai să mă urc în tren... A plecat numai
soţia mea, cu prietenii – tot „sîmărniaţi“.
Dar nici ei nici soţia mea n‑au putut ajun‑
ge la Samarina, trebuind să scurteze şede‑
rea, deoarece prelungirea paşaportului,
adică a vizei greceşti, le‑a venit la 3 zile
după ce plecaseră din România.
Dar văd că am intrat iarăşi în faza me‑
morialistică... Trebuie să menţionez însă
că prietenii au revenit în anul următor în
Samarina, la serbare. Au făcut fotografii,
din care mi‑au dat şi mie şi au înregistrat
la casetofon frumoase cântece armâneşti
populare. Mă mulţumesc şi cu atîta. Casa
natală s‑a distrus în timpul războiului al
doilea mondial...
Dar iarăşi – vorba Dumitale – să ne
apucăm de treabă. Să începem cu chestiu‑
nea principală. Cînd am primit invitaţia
P.S. Dr. Vasile Coman, episcopul Oradiei,
m‑am simţit deosebit de onorat. Dar, fără
falsă modestie, am considerat că şi eu cin‑
stesc, prin scrisul meu, volumul al doilea
de mărturii şi evocări despre Bihor. Din
anul 1922 – sunt deci aproape 6 decenii de
atunci – cînd mi‑a apărut prima poezie,
semnată Ovidiu Papadima, în revista Lumea copiilor – şi pînă astăzi, cu o întreru‑
pere de zece ani, care nu m‑a vizat numai
pe mine, ci şi pe mulţi alţi scriitori din
perioada interbelică, în „obsedantul dece‑
niu“ al stalinismului, întrerupere care as‑
tăzi a fost, din fericire uitată, chiar şi de
oficialităţi – n‑am avut niciodată parte de
„colaborări“ ale altora, fără voia mea.
Chiar cînd am început cronica literară la
Gîndirea – aveam doar 23 de ani, după
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două luni de probă, manuscrisul meu se
trimitea la tipografie, fără a mai fi citit,
însemnîndu‑se doar corpul de litere pen‑
tru tipar. Nu zic că astăzi e tot aşa. Dar la
edituri există redactorul de carte, la pro‑
punerile căruia am făcut eu însumi unele
modificări cerute, care erau minime şi ra‑
re. La revistele şi ziarele în care s‑au făcut
modificări fără învoirea mea, am încetat
să le mai dau ceva. Dar aceasta, din 1957
cînd mi‑am reluat activitatea, aceasta s‑a
întîmplat extrem de rar şi – slavă Domului
‑– am publicat sute de articole şi zeci de
cărţi şi prefeţe de cărţi. Am pretenţia că,
după atîta activitate de scriitor, ştiu bine ce
şi cum să scriu.
În concluzie. Sunt de acord să se modi‑
fice titlul contribuţiei mele la volum – res‑
pectînd opinia P.Sf. Sale – ca să se pună
un accent mai mare pe specificul de evo‑
cări. Aş propune două titluri, la alegere: 1.
Bihorul, aşa cum l‑am cunoscut, sau 2. Un
scriitor din Bucureşti descoperă Bihorul. Nu
sunt de acord cu opinia lui Em. Roşescu.
E adevărat că am publicat în revista Ţara
visurilor noastre, la solicitarea redacţiei,
amintiri sub titlul: Din amintirile unui
profesor foarte tînăr, articol foarte scurt,
precum ştii şi Dumneata – care e cu totul
altceva decît ceea ce am scris în : Un profesor tînăr descoperă Bihorul. Dar, încă odată,
respect părerea P.Sf. Sale dar nu şi oferta
lui Em. Roşescu de a citi atent manuscri‑
sul meu şi de a face „propuneri“. Dacă se
referea doar la titlu, înţeleg – aşa cum am
spus – să schimb titlul, dar aşa cum cred
eu şi nu cum crede Em. Roşescu. Îl res‑
pect, cred că am vorbit frumos despre
dînsul în evocarea mea, – dar o colaborare
aşa cu mine o refuz categoric. Din motivele
arătate mai sus. Te rog să comunici colec‑
tivului de redacţie aceasta. Dacă nu place
articolul meu, să nu îl includă în volum.
Dar dacă Em Roşescu „colaborează“ fără
voia mea, eu îmi retrag articolul. Iar dacă
totuşi apare în volum, cu modificări făcu‑
te fără ştirea mea – şi nici nu mă gândesc
la aşa ceva – eu voi protesta public, în una
din revistele noastre. Asta ca să fim bine
înţeleşi. Am apelat la Dumneata, ca să ci‑
teşti textul, cu atenţia unui prieten verifi‑
cat, ca să nu scape vreo greşeală în aminti‑
rile mele despre oameni, cum a fost cazul
lui Eugen Potoran. Sau despre locuri.
Dumneata te‑ai achitat admirabil şi repet
că îţi sunt profund recunoscător. Dar să
vină comitetul de redacţie şi să facă feluri‑
te „propuneri“ fără a fi eu prezent, ceea ce
nu se poate, refuz categoric. Va avea poate
destul lucru cu alţii. Nu vreau să ofensez
pe nimeni, nu cunosc cine sunt ceilalţi
colaboratori. Dar îmi închipui.
Vorba Dumitale, – să mergem mai de‑
parte. Mulţumesc că mi‑ai confirmat locul
de naştere al lui Ovidiu Drimba. Cu Me‑
ţova – Aminciu, cred că am lămurit. De‑
numirea de Pridvorul Custurii am aflat‑o
şi în ghidurile […] recente. Sunt bucuros
că eşti de acord să rămână aşa. Cu modifi‑
carea titlului liceului unde a fost director
prof. Voştinariu sunt de acord. Ai dreptate
şi îţi mulţumesc iarăşi. Poate să rămînă
hăţaşuri, dacă aşa e în dex. Sunt de acord
să fie inclus şi Titus Roşu printre cărtura‑
rii Bihorului, dacă a suplinit, precum spui,
şi la liceul Em. Gojdu. Iarăşi mulţumiri.
De acord şi cu completarea numelui So‑
cietăţii de lectură. Diktat l‑am scris cu
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majuscule, căci e cuvînt german şi nemţii
scriu toate substantivele cu majusculă.
L‑am scris aşa fiindcă e o realitate de ordi‑
nul istoriei, tocmai pentru că e odioasă.
Sentinela de la Vest am aflat‑o în Dicţionarul de pseudonime al regretatului Mihail
Straje, după indicaţiile date de Florica Sa‑
marineanu, pe cînd încă trăia. Mai mult
nu ştiu. Îţi mulţumesc pentru indicarea
variantelor cu care semna Ion Şiugariu.
Sunt necunoscute detalii, interesante pen‑
tru istoria literară. Dar el a semnat con‑
stant Ion Şiugariu şi cărţile care i s‑au
editat şi studiile şi articole din reviste prin
care s‑a făcut cunoscut. Propun deci să
rămînem la Şiugariu. Îmi pare bine că s‑a
lămurit chestia cu R.F.R. şi îmi cer scuze
pentru că am înţeles greşit. Ai dreptate,
aşa se menţiona cînd apărea: Revista Fundaţiilor Regale. Dar fiindcă e aici o chesti‑
une delicată, propun să fim prevăzători şi
să menţinem Revista fundaţiilor regale.
Pînă atunci, vorba Dumitale, să aşteptăm,
cum e şi cazul cu Şcoala ardeleană…până
vor apare noi dicţionare. În cele de pînă
acum, s‑a făcut economie de litere majus‑
cule.
Iată că am ajuns la capăt. Vorba croni‑
carului. E grea răspundere cuvîntul scris.
Dar‑mi‑te cel tipărit! Uite, căutînd să
identific numărul în care a apărut Din
amintirile unui profesor foarte tînăr (nr.
3/1968, p. 4) în Bibliografia de vreo 60
pagini din vol. II Contribuţii la bibliografia Dobrogei, capitolul referitor la activita‑
tea mea – în loc de Ţara visurilor noastre
am aflat Ţara visurilor moarte. Greşală de
tipografie, scăpată fără corectare. Mai
sunt şi altele. Despre “modele“ şi “a modela“
a apărut aici Despre „modele“ şi „comodele“... Vai de bietul autor căruia i s‑ar putea
atribui asemenea perle, fără să fie deloc de
vină ! Dar‑mi‑te dintr‑o „colaborare“ ca
aceea propusă – după cît mi se pare – de
Em. Roşescu! Să dea Dumnezeu să fi în‑
ţeles eu greşit !... O mică lămurire. Ai ob‑
servat că scriu în scrisori sunt în loc de sînt
– o rămăşiţă a ortografiei oficiale cînd ro‑
manii erau „cotropitori“ iar noi eram
sclavi. Scriu aşa fiindcă ştiu că e una din
dovezile continuităţii şi latinităţii noastre,
de care nu ne mai este astăzi ruşine. Dacă
ne revendicăm pe drept continuatorii celei
mai vechi populaţii cunoscute a pămîntului
nostru: dacii, numiţi şi geţi, nu cred că
trebuie să renunţăm la integrarea noastră
în marea familie a popoarelor romanice,
cu care avem astăzi legăturile culturale
cele mai uşoare, prin limbă. Dar, ţin să
subliniez: cînd e vorba de […] tipărit sunt
de acord să se scrie sînt, pînă cînd vor veni
schimbări în ortografie, cum a fost ferici‑
tul caz al admiterii excepţionale: român şi
România.
Pînă una alta, reînnoiesc – şi în numele
soţiei mele – bunele urări de Anul nou
1982, pentru Dumneata şi familia Dumi‑
tale. Inutil să adaug că aştept cu nerăbdare
răspunsul Dumitale, mai ales în ce priveş‑
te delicatele chestiuni de la începutul aces‑
tei scrisori.
Te îmbrăţişez cu veche prietenie şi pre‑
ţuire,
		
Ovidiu Papadima
P.S.
Apropo de urările de sănătate. Eu sunt
cum mă ştii şi scriu cum mă ştii. S‑a îm‑
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plinit o jumătate de an de cînd umblu
numai în papuci, fără să pot ieşi din casă
şi din curte. Dar zic că încă e bine şi aşa.
Însă n‑am curajul să recitesc – această scri‑
soare, scrisă pe planşete ţinute pe piept.
P.S. 2. Apropo de respectarea omului
şi a scrisului său…Lucrez acum la nişte
amintiri despre I. Agîrbiceanu, solicitate
de profesorul Mircea Zaciu, pentru un
volum colectiv pentru centenarul naşterii
lui Agîrbiceanu, în 1982. Fiindcă l‑am
solicitat să colaboreze la r .f.r . în
1941‑1943, am parcurs arhiva mea în le‑
gătură cu Revista Fundaţiilor. Mi‑am re‑
memorat că nu i‑am adus la revistă numai
pe studenţii O. Drimba, Gh. Bulgăr, I.
Şiugariu, – ci şi pe mulţi alţi foarte tineri:
Al. Piru, Adrian Marino, I.C. Chiţimia
(mobilizat pe front). De ce ? Pentru că
ştiam şi atunci că litera tipărită rămîne şi
nu trebuie comis păcatul de a‑i atribui
cuiva ceea ce n‑a gîndit. Ba am făcut o
excepţie!. Virgil Birou – prozatorul bănă‑
ţean cunoscut – mi‑a trimis la revistă capi‑
tolul Gheorghi Raţă face revoluţie, din ro‑
manul Lume fără cer, apărut mai tîrziu.
Cum să publici o asemenea chestie, în plin
război şi sub cenzură ? De text nu m‑am
atins. I‑am schimbat doar titlul: Gheorghi
Raţă se lămureşte cu revoluţia. Şi a mers, a
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apărut totul. Cînd a apărut romanul re‑
gretatul Virgil Birou mi l‑a trimis cu o
dedicaţie în care îmi mulţumea cu recu‑
noştinţă pentru sprijinul pe care i l‑am dat
în acei ani grei şi pentru el. A fost una
dintre bucuriile pe care le‑am avut pentru
multele griji şi necazuri pe care le‑am avut
ca secretar de redacţie la r .f.r. şi chiar
mult mai tîrziu după acei ani.

n

Masca, oglinda,
chipul
Oliviu Crâznic

M

Florea (năs‑
cut în anul 1997)
este filosof (licenţiat şi
masterand al Facultăţii
de Istorie şi Filosofie a
Universităţii
„BabeşBolyai“ – Cluj-Napoca) şi
poet (publicat, printre al‑
tele, în Apostrof – revistă a
Uniunii Scriitorilor din
România – şi în Caiete Silvane – revistă
apărută sub egida Uniunii Scriitorilor din
România) premiat la varii concursuri lite‑
rare, printre care se numără şi un concurs
literar internaţional dedicat tinerilor, orga‑
nizat în Italia.
Volumul său de debut, intitulat desfigurat (stilizat, cu iniţială mică), a văzut lumi‑
na tiparului în anul 2019, la Editura Grin‑
ta, colecţia Poezia 9.
Opera aparţine stilului funcţional bele‑
tristic, structura aparte a acesteia obligân‑
du-ne, însă, la întreprinderea unei analize
separate pentru fiecare dintre cele două
părţi componente. De altfel, ar fi fost pre‑
ferabil, din punct de vedere editorial, să se
realizeze o delimitare expresă a componen‑
telor respective, delimitare pe care o vom
propune, efectua şi utiliza în cele care ur‑
mează: ergo, ne vom referi la poemul prin‑
cipal, care conferă titlul volumului, ocu‑
pând cele mai multe pagini (de la pagina 5
până la pagina 97), ca reprezentând Partea
I, iar la creaţiile care îi urmează (de la pagi‑
na 98 până la pagina 146), ca reprezentând
Partea a II-a a operei.
Analizând, aşadar, convenita Parte I,
putem considera că desfigurat aparţine cu‑
rentului literar postmodernist (cu apăsate
accente suprarealiste şi chiar expresioniste),
categoriei estetice a comicului (a nu se con‑
funda cu umoristicul, care este doar una
dintre subcategoriile „îngăduitoare“ ale
comicului), subcategoriei estetice a satiri‑
cului, speciei literare a poemului narativ
alegoric.
Drept epigraf, autorul a optat pentru
un citat din Walden-ul filozofului transcen‑
dentalist Henry David Thoreau: „The mass
of men lead lives of quiet desperation“.
Episoadele poemului, numerotate cu
cifre romane (de la i până la xii), ne dezvă‑
luie experienţa revelatoare a unui poet cu
arius

măreţe aspiraţii neîmplinite, care, treptat,
începe să vadă nimicnicia semenilor săi re‑
flectându-se pe chipurile acestora – desfi‑
gurându-i, transformându-i în monştri, în
adevăraţi „zombies“. Captiv în poate închi‑
puita apocalipsă (ale cărei victime demasca‑
te suferă un soi de „Efect Dorian Gray“,
amintind şi de teoriile antropocriminologi‑
ce avansate de italianul Cesare Lombroso,
conform cărora viciile de caracter contu‑
rează şi deformează trăsăturile fizice ale
unei persoane), antieroul caută singurăta‑
tea, are crize de furie ori atacuri de panică,
pândeşte în oglindă primele semne ale
„morbului“ – zadarnic, însă: este imun. O
fată întâlnită întâmplător şi pentru scurt
timp, probabil ultima fiinţă umană nema‑
culată, devine ţinta unor căutări asidue,
disperate, întreprinse de poetul-personaj –
dar mai poate cineva, cu adevărat, să se
sustragă corupţiei sociale contemporane,
meschinului cotidian, urâţeniei sufleteşti
devenite atât de „fireşti”, încât prinde a se
revărsa în exteriorul trupului-recipient, re‑
modelându-l după chipul şi asemănarea vi‑
ciului?... În faţa deznodământului inaccep‑
tabil, singurul gest posibil rămâne unul de
natură radicală, cu semnificaţii de jertfă
mesianică.
Exprimându-se prin intermediul versu‑
lui liber, uneori invocând personalităţi
culturale (George Bacovia, Franz Kafka,
Mircea Eliade, Jean-Paul Sartre, Salvador
Dali, Charles Bukowski, Allen Ginsberg),
alteori alunecând (nenecesar, în opinia
noastră – dar, din fericire, arar) în sfera
limbajului licenţios/argotic, autorul reuşeş‑
te să proiecteze în mintea cititorului ima‑
gini impresionante şi vii ori să îi îndrepte
acestuia atenţia către probleme existenţiale.
Iată câteva exemple edificatoare:
„(...) ciorile/ zburau una câte una ca întro explozie/ şi făceau să fie din ce în ce mai
beznă“ – tablou dinamic, cinematografic,
ameninţător;
„când eşti singurul normal problema e la
tine“ – teoria relativităţii normalităţii;
„eram haosul/ ea era pacea“ – remarcăm aici
principiul îngemănării antitetice de tip „YinYang“, precum şi credinţa în existenţa unui
„etern feminin“ cu rol divin, izbăvitor pen‑
tru „sufletul-pereche“ masculin;
„(...) eram supărat pe literatură/ îmi jurasem
mai demult/ că n-o să mai trăiesc prin cărţi/
(...)/ nu mai vreau să trăiesc doar în mintea
mea/ nu mai vreau să mă împrietenesc cu
autori morţi“ – observăm o critică a idea‑
lismului omului de cultură, rupt de realitate
(dar o critică voit falsă, după cum vom des‑
coperi numaidecât);

and that is eternity“) şi spre genul literar
liric: autorul nu îşi mai exprimă gândurile
şi sentimentele prin intermediul naraţiunii
în versuri, preferând modalitatea expunerii
directe. Eteroclită din punct de vedere for‑
mal, oferă cititorului stihuri cu rimă ( florile morţii – poem în care revine ideea apoca‑
lipsei, de data aceasta o apocalipsă
ecologică, nu socială: omenirea, dispreţu‑
ind şi batjocorind mediul înconjurător, ca‑
de pradă Naturii răzbunătoare şi purifica‑
toare totodată) sau distihuri fără rimă
(sufocare), creaţii de relativ mică întindere
(negru – poem al condiţiei poetului, cu iz
bacovian: „culoarea favorită a poetului e
negrul/neagră e cerneala în care-şi înmoaie
peniţa“) ori, dimpotrivă, de relativ mare
întindere – fără a se apropia, însă, de am‑
ploarea poemului principal –, împărţite în
„secţiuni“ ( fragmente: i; ii; iii) sau „capito‑
le“ ( florile morţii: rădăcina; tulpina; frunzele; florile; fructul; sămânţa), texte al căror
titlu este în limba latină (ex nihilo) ori în
limba engleză (darkroom) ş.a.m.d.
Meditaţia filozofică încă mă chinui să
sting lumina reprezintă, în opinia noastră,
vârful valoric al acestei „a doua părţi”, tra‑
tând alungarea lui Dumnezeu de către om,
precum şi rezultatul, nu tocmai satisfăcă‑
tor, obţinut astfel: „(...) l-am dat afară/(...) /
(...) a luat cu el şi sensul(...)/ a încetat să
existe/(...) /dar acţiunile lui/încă au efect/a
aprins odată lumina (...) /şi n-o va mai stin‑
ge niciodată“. În schimbul pierderii divini‑
tăţii, am câştigat – ne avertizează versurile
– doar o existenţă searbădă şi „o metafizică
seacă“.
Volumul are o copertă plastifiată mat,
ilustrată adecvat cu un detaliu din Portretul
lui Michel Leiris, pictat de artistul expresio‑
nist Francis Bacon (a nu se confunda cu fi‑
lozoful renascentist omonim). Din păcate,
nu conţine o biografie a autorului (pe co‑
perta a iv-a ori în interior), necesară cu atât
mai mult cu cât acesta nu este, în momentul
de faţă, suficient cunoscut publicului citi‑
tor. Textul propriu-zis, tipărit pe hârtie al‑
bă, de calitate superioară, rezistentă în
timp, este destul de atent corectat (conţine
doar câteva mici erori, scuzabile) şi foarte
bine tehnoredactat.
Concluzionând, opera a apărut în bune
condiţii editoriale şi constituie un prim pas
important făcut de Marius Florea într-o
carieră literară care se anunţă a fi demnă de
urmărit de către toţi cei care apreciază po‑
ezia contemporană experimentală ori cu‑
rentele literare de avangardă ale secolului al
xx-lea – responsabile, în mare măsură,
pentru forma şi stilul beletristicii de astăzi.
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„dacă stau bine să mă gândesc/ literatura
m-a adus în punctul ăsta/ când trăiam în
ignoranţă/ în naivitate/ (...)/ iubeam pe toţi
şi toate/ (...)/ am muşcat prea adânc din
mărul cunoaşterii/ şi am dat de putrezea‑
lă“ – tragismul condiţiei omului de cultură
constă în preţul plătit de acesta în momentul
dobândirii cunoaşterii: pierderea ireversibilă
a tocmai acelui idealism care l-a atras şi care
l-a susţinut în aventura sa intelectuală.

Partea a ii-a a volumului cuprinde do‑
uăzeci şi unu de poeme de sine stătătoare,
virând semnificativ spre curentul literar
expresionist (probabil, nu întâmplător în‑
tâlnim aici un citat din Edvard Munch,
părintele Ţipătului: „From my rotting
body, flowers shall grow and I am in them,
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Călimara lui Mutter
„De la moartea mamei încoace, nici o dorinţă
de a mai «construi ceva» – decât în scriitură. De ce?
Literatura = singura regiune a Nobleţei
(cum era şi mama).“
								
(Roland Barthes. Jurnal de doliu)

Cu cerneală de mure pe degete, violacee – aşa m-a dat mama în clasa întâi.
Violetă, cerneala cu care-am scris primele litere, fără să-mi fi înţepat
însă palmele ca la culesul de mure, iar scrisul de mână-a umplut
cele două caiete, în linii şi în pătrăţele, ca rugii de mure costişele; fără
să mă fi altoit încă tata cu rigla, la prima greşeală – şi dă-i! („Unde dă
tata creşte“, s-a zis) –; stacojie, odată cu prima corecţie, litera trupului.
(„…chinovarele mamei lui cui te-a făcut, corp de literă!“)
Înainte să am însă scrisul în sânge, -a fost sângele care m-a scris împrejur.
A fost lama, obiectul acela de larg consum, «Спутник», perfect ascuţit
şi pe-o parte şi pe-alta, căzându-mi în palmă într-o după-amiază de toamnă
a lui ’71, când încă făceam bastonaşe-n caietul de scris – tăietura aceea
pân’ la os n-a făcut decât s-adeverească, odată cu degetu-n rană,
întâmplarea pe care de mic copil se prevăzuse că am s-o trăiesc1 –,
şi pe care-am ascuns-o, să nu mi-o ia nimeni, în gură2, de unde
nici o mână nu-i chip să mi-o smulgă decât doar cu limbă cu tot/
nici o limbă nu poate să facă vorbire decât dacă „Eli,
eli lama…“ = Schibboleth.
Altă şcoală, -ncepând cu a doua, din centrul oraşului – altă cerneală.
Şi tot mama umplându-mi stiloul cu-albastru[l privirii
ei – adaug acum, când a-nchis demult ochii]. Oricât de albastră,
tot transpare din când în când, dinspre origini (чрунило), negreaţa.
N-a curs tocu-n toţi anii de şcoală, pe cât i-au curs ochii-n caietele elevilor săi, mai puţin ale mele, şi tot nu şi-a pus ochelari decât doar
înainte de, s-o îndeaproape – şi nu mai avea ochi s-o vadă.
Dar mai este o viaţă de om pân-atunci – mama-mi umple stiloul
cu cerneală albastră, la două-trei zile, şi doar în vacanţa de vară
dacă-apuc să mă joc, cu copiii din satul bunicilor, Într-o
călimară… Dar viaţa de om nu mai este, decât dac-o scrii –
Casa morţii
şi atunci, în oglindă-oglinjoară, la patru mâini3: 		
		Pudriera cu
		
oglinjoară				
		
(dintr-odată,				
		
retrovizoare)				

Casă cu oameni morţi,
Umbre vii umblând pe picioare,
Vântul îi bate pe toţi
Când merg singuri pe coridoare.

		a Mamei,				Linişte.
		
singura ce-					
Vremea bate ora.
		
i păstrează				
Toţi stau culcaţi în pat.
		
chipul, aşa				
Curând va veni sora
							Cu picul de viaţă în ac.
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cum arăta				
în timpul
vieţii – nu				

Nimeni nu crede în „mâine“
Toţi trăiesc doar în „azi“
Doamne, nu le da pâine,
Dă-le mai mulţi de „azi“!

de Emilian Galaicu-Păun
		
praful şi
		
pulberea				
		
s-alege, ci				
							
		
Odore di femina			

• Foto: dirk.skiba

Casă fără speranţă.
Toţi plecăm în „nicăieri“…
Viaţă legată cu aţă,
Viaţă trăită în „ieri“

(…şi nu a pus punctul final – tocmai ea, profesoara de limbă!)
Îngropată-n chiar primul rând de la alee, la 1-a, ca o elevă
eminentă în banca întâi, are grija chiriei şi-a morţii ţinându-mi
mie locul, la fel cum şi ei i-l ţinuse, din ’94, bunica Emilia – trasă pe
ochi, ţărâna preface cerneala albastră-a privirii lor în Bleu Pétrole4.
Plină ochi, călimara mormântului, care – să am eu credinţa lui Luther –
ar zbura drept în faţa Neantului ca un cocktail Molotov!
Sau priceperea lui Gutenberg, să scot Biblia din călimara lui Mutter, in-folio
cu 42 de rânduri pe pagină, puse pe două coloane!
Am citit ca să scriu. Am scris ca să trăiesc. Am tradus –
printre altele, -n 2009, Jurnal-ul de doliu-al lui Barthes (drept omagiu
prin procură-al bunicii Emilia, care ar fi împlinit în acel an 100!) –
ca să-mi plâng, cu cuvintele altora, morţii familiei: „Ce-aş
mai avea de pierdut acum, când am pierdut Raţiunea
de a fi – Raţiunea de a tremura pentru altul.“5
(Nu se ia, prin traducere, moartea – şi totuşi… să n-o fi făcut!)
O fântână cu cumpănă, -n care cobor şi cobor, călimara, de 5 (x 5) ani
ca Harap Alb trimis când de Spânu, când – după a patra şedinţă de chimioterapie – de Spâna, căci e „după chipul şi asemănarea“ (de-ar fi să-şi arunce
peste creştetul capului peria, -n urma ei n-ar răsări o pădure – cel mult,
o livadă de vişini în floare, lovită de-ngheţ înainte s-apară albinele).
Când va fi să ies la suprafaţă, de cealaltă parte-a pământului, pe Ceea Lume,
într-un ochi voi avea, de la mama, bleu ciel, şi sineală în celălalt, de la bunica.
Doar să nu mi se pună capac! (De-ar fi moartea ca unghia care, odată lovită,
se-nnegreşte şi cade – şi după, îţi creşte la loc, cu noiţe cu tot.)
Nici cât negru sub unghie, moartea

_______

1 Trimitere la versul lui Ion Mureşan: „încă de mic copil se prevăzuse că trebuie să trăiesc o întâmplare“,

din poemul Înălţarea la cer.
2 Pentru detalii, a se vedea romanul subsemnatului Ţesut viu. 10 x 10, Cartier, 2014, p. 36-38.
3 La aproape 5 ani de la moartea mamei, am deschis în sfârşit gentuţa ei de damă, descoperind înăuntru
pudriera cu oglinjoară, pe care o ţin minte din copilărie, şi un carneţel cu adrese în care mama a scris,
cel mai probabil pe patul de spital, versurile de mai sus, singurele pe care i le cunosc.
4 Ultimul album antum al cântăreţului rock francez Alain Bashung (1947-2009), mort de cancer la puţin
timp după lansarea cd-ului, în 2008, album premiat în 2009 la gala Victoires de la musique.
5 Vezi: Roland Barthes, Jurnal de doliu, traducere de Em. Galaicu-Păun, Cartier, 2009, nota datând din
2 aprilie 1978.
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Memoria
comunismului
la feminin
Cristian Vasile

L

istorică
privind spaţiul con‑
centraţionar s‑a îmbogă‑
ţit continuu după 1989,
putându‑se observa, mai
ales în ultimul deceniu, o
abordare profesionistă în
ceea ce priveşte recuperarea memoriei co‑
munismului, inclusiv (sau îndeosebi) prin
prisma unor preţioase mărturii datorate
victimelor. În acest curent istoriografic se
înscrie şi Claudia Florentina Dobre cu ulti‑
mul său volum, lansat în noiembrie 2019 la
Salonul de carte Gaudeamus de la Bucu‑
reşti – Ni victimes ni héroïne. Les anciennes
détenues politiques et les mémoires du communisme en Roumanie, Editura Electra, Bucu‑
reşti, 2019, 246 p. – o versiune revizuită a
tezei sale de doctorat susţinută la Universi‑
tatea Laval din Quebec. Claudia Dobre este
deja o cercetătoare consacrată a comunis‑
mului românesc, de câţiva ani fiind direc‑
toare a Centrului de Studii Memoriale şi
Identitare şi redactor‑şef al unei reviste im‑
portante în limbi de circulaţie internaţio‑
nală (MemoScapes). Autoarea are studii uni‑
versitare sau postuniversitare nu doar în
România, ci şi în spaţiile anglofon şi fran‑
cofon, şi de curând s‑a integrat formal şi în
spaţiul academic autohton, împlinindu‑şi
probabil vocaţia.
Citind acest volum – la care autoarea
lucrează de fapt de prin 2002‑2003 – se
poate observa că el diferă cumva de lucrări‑
le multor istorici români care plonjează di‑
rect în subiect, în naraţiune, fără să motive‑
ze folosirea unor concepte, fără să insiste
asupra metodologiei şi a surselor. Or, Clau‑
dia Dobre face contrariul şi dedică acestor
probleme o lungă introducere lămuritoare.
Sursele istorice principale sunt investigaţii‑
le de istorie orală, adică discuţiile aprofun‑
date şi gândite riguros, purtate cu mai
multe doamne, interviuri gen „povestea
vieţii“ luate unor foste deţinute politic, cu‑
noscute în preajma Fundaţiei Culturale
Memoria, dar nu numai. Metoda „povestea
vieţii“ nu presupune întrebări ţintite ale
intervievatorului şi ghidarea interlocutoru‑
lui sugerându‑i ce subiecte să abordeze, ci
se rezumă la o contribuţie minimă din
iteratura

22 • APOSTROF

partea istoricului, a celui care ia interviul,
care îşi lăsă martorul să relateze experienţa
sa de viaţă (p. 55).
Prin utilizarea intensivă a acestor surse
şi a altora a rezultat o carte despre conţinu‑
tul discursului autobiografic (p. 46) în ca‑
zul unor femei – dintr‑un anumit mediu
social, cel burghez – care au fost supuse vi‑
olenţei politice comuniste. Volumul devine
însă şi o lucrare de referinţă despre rolul
mărturiei femeii în societatea românească
postcomunistă, în particular al unui grup
de femei provenind din burghezia/burghe‑
zia intelectuală interbelică, duşmanul
obiectiv al comunismului autohton după
1947. Autoarea nu acoperă în sine întreaga
problematică a universului concentraţionar
românesc, ci modul cum s‑a reflectat acest
univers (aceste „regate ale suferinţei“ cum
le numeşte autoarea) în rememorări rele‑
vante, în poveştile de viaţă ale mai multor
foste deţinute politic.
Avem de‑a face cu o carte care este,
uneori, greu de citit pentru că ea descrie
adevărate orori şi vorbeşte – la feminin – în
amănunt despre un întreg tezaur de sufe‑
rinţă. În plus, cititorul mai neiniţiat nu îşi
dă seama despre cine este vorba, despre ci‑
ne a suferit exact, pentru că numele doam‑
nelor foste deţinut politic – intervievate de
autoare – nu sunt redate în clar, ci (mai
degrabă) anonimizate. Mărturiile culese,
interpretate şi puse în context de autoare,
sunt importante şi prin ceea ce nu spun.
Nu spun pentru că, de multe ori, martorii
(colaboratoarele sale, cum le numeşte Clau‑
dia Dobre pe interlocutoarele ei) nu merg
până la capăt cu descrierea durităţii regi‑
mului de închisoare şi a metodelor de tor‑
tură. Şi este de înţeles de ce; această tăcere
explică grozăvia sistemului de detenţie co‑
munist. Numai că acest aspect ridică o
problemă nu doar de istorie contrafactuală,
ci şi morală (sau de eficienţă a justiţiei de
tranziţie), o chestiune legată de viabilitatea
unui proces al comunismului, chiar neîn‑
grădit de un factor politic, cum a fost mult
timp regimul Iliescu. Pentru că procurorii
şi judecătorii de astăzi au nevoie de astfel de
mărturii ale victimelor – sau şi de astfel de
mărturii – pentru a condamna foşti co‑
mandanţi de penitenciare, gardieni, miliţi‑
eni, ofiţeri de securitate ş.a.m.d. Până acum
rezultatele au fost mai degrabă modeste,
reducându‑se la condamnarea unui Alexan‑
dru Vişinescu şi Ion Ficior, nu şi a torţio‑
narilor securişti ai lui Gheorghe Ursu.
Pentru că am pronunţat cuvântul victimă, aş vrea să adaug ceva legat de titlul
cărţii. Un coleg istoric de care sunt apropiat
a avut în familia sa mai mulţi deţinuţi poli‑
tici (atât tatăl, cât şi bunicul). Tatăl – la fel
ca şi una dintre eroinele cărţi (personaj in‑
tervievat de Claudia Dobre) – a refuzat
statutul de victimă, preferându‑l pe cel luptător, un luptător care e condamnat din
motive obiective, reale, şi nicidecum ima‑
ginare: a vrut să distrugă un important
simbol sovietic, a fost descoperit, arestat şi
condamnat; deci pedepsit pentru o culpă
reală, nu inventată. Avem prin urmare de‑a
face cu o asumare a anticomunismului şi a
acţiunilor ostile contra regimului prosovie‑
tic, aspect pe care îl admit şi unele dintre
interlocutoarele Claudiei Dobre. Aş menţi‑
ona şi faptul că autoarea are o anumită
disciplină şi rigurozitate ceea ce o diferenţi‑
ază de alţi istorici care au folosit mărturiile
de istorie orală; în sensul că intervievaţii lor

nu au aparţinut întotdeauna de un grup
atât de omogen precum cel selectat de Cla‑
udia Dobre. În plus, ea nu ezită să abordeze
şi chestiunile delicate – adeziunea sau sim‑
patia unora pentru mişcarea legionară, ceea
ce a dus după 1989 la dezbinare în cadrul
asociaţiilor foştilor deţinuţi politici; sau
problema colaborării cu Securitatea, cu
consecinţele de rigoare.
Sunt impresionante paginile despre
arestare, despre cum au privit femeile mo‑
mentul reţinerii de către Securitate, al inte‑
rogatoriului, al depersonalizării la momen‑
tul în care au fost puse să se dezbrace şi să
îmbrace zeghea de penitenciar etc. Dar cel
mai mult m‑a impresionat secţiunea din
carte în care este vorba despre motivaţia
acestor doamne atunci când au ales să se
destăinuie, chiar şi păstrând anonimatul.
Una dintre motivaţii a fost aceea a datoriei
morale de a vorbi, şi a vorbi în special pen‑
tru cei tineri, pentru generaţia tânără, ple‑
cată în număr mare din ţară, şi care ar fi de
dorit să se întoarcă în patrie; „altminteri –
cum spune una dintre venerabilele doamne
intervievate – sacrificiul nostru a fost inu‑
til“ (p. 198).
Poate că unii dintre cititori vor fi frus‑
traţi citind cartea şi văzând că se păstrează
anonimitatea interlocutoarelor Claudiei
Dobre. În plus, există şi frustrări sau deza‑
măgiri ale autoarei care se transmit şi citi‑
torilor: arhiva de istorie orală a afdpr nu e
de găsit sau nu e disponibilă pentru istorici.
Cu toate acestea, volumul reprezintă o con‑
tribuţie importantă în tentativa de a stabili
o tipologie a memorialisticii de detenţie,
atât feminine cât şi masculine. Mai mult,
cartea reuşeşte să pună pe gânduri şi să
scoată la lumină întrebări esenţiale precum
aceasta: ce a îngreunat mărturia, mărturisi‑
rea? Câteva răspunsuri sunt sugerate: ca‑
drele sociale ale memoriei, trăsături ale
memoriei istorice autohtone, dezbinările
dintre asociaţiile foştilor deţinuţi politici,
contextul social‑politic, colaborarea cu Se‑
curitatea a unor deţinuţi (p. 131). Însă, ce‑
ea ce mi se pare mai semnificativ este su‑
gestia autoarei că asumarea de către Biserica
Ortodoxă a unei etici a conformismului
politic (p. 140) a influenţat şi ea tăcerea.
Ortodoxia nu a încurajat mărturisirea ca
act public, ci confesiunea faţă de duhovnic,
act ce e urmat de iertarea păcatelor. De aici
a rezultat şi inacţiunea unor foste victime
ale comunismului în ceea ce priveşte de‑
nunţarea torţionarilor.
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Despre criza
vârstei de mijloc
Adriana Teodorescu
You can’t wake, you can’t wake
from this nightmare
(Travis)

T

occidental con‑
temporan abundă în
fobii, anxietăţi şi alte for‑
me nevralgice de racorda‑
re la realitate. Există de
toate pentru toată lumea.
Găsim tantrum‑uri ce în‑
cep din fragedă bebeluşie
şi dau fiori mămicilor
submisive, alienarea co‑
municaţională a adolescenţilor, spaima de
boală, de moarte, de singurătate, de pensie,
de bătrâneţe, criza cuplului când (nu) se
nasc copii, sindroame Peter Pan ce degene‑
rează‑n studiu prelungit sau copilărit hao‑
tic. E ca la artroză, ceva se roade între noi
şi lume, suntem os mic contra unui schelet
la care lichidul sinovial nu mai aderă. Des‑
hidrataţi existenţial, scârţâim, pârâim, miş‑
cările prin viaţă, pierd supleţea şi fermitatea
de altădată. Se nasc dureri, apar întrebări,
se cer soluţii. Iar dacă, fiinţe sociale fiind
până în măduva biologiei noastre, nicioda‑
tă nu putem fi siguri că ceea ce ne doare nu
e produs şi stimulat pe canale socio‑cultu‑
rale, putem fi convinşi că pentru rezolvare
se înghesuie droaie de industrii şi ideologii
ce cuplează liniştirea noastră cu interese
mai mari sau mai mărunte. Într‑un astfel
de context, criza vârstei de mijloc pare un
subiect numai bun pentru o carte de
self‑help, menită, simultan şi recursiv, să în‑
tărească fundaţia conceptului însuşi.
Totuşi, păcatele superficialităţii şi am‑
balajele glossy ale tezismelor de tip închide
ochii şi vei reuşi sunt departe de a pândi
cartea despre care voi discuta. Este vorba
despre Midlife. Ghidul filozofic al vârstei de
mijloc, scrisă de Kieran Setiya, profesor de
filosofie la mit,sua, apărută în România la
editura Seneca, în traducerea Cristinei Voi‑
nea, în 2019. În fapt, autorul deplânge, încă
din primele pagini, reluctanţa filosofilor în
faţa abordării de tip self‑help, neîntemeiată,
căci self‑help‑ul vine, istoric, în prelungirea
filosofiei morale. Deşi pretabilă şi nespeci‑
aliştilor în filosofie, cartea, asumată ca
formă de filosofie aplicată, nu face rabat de
la gândirea filosofică – logică, argumenta‑
ţii elaborate ce uneori necesită un plus de
răbdare, deconstrucţii calme, fără veninul
superiorităţii, ale unor idei preconcepute.
impul

Când apare riscul ca cititorul să eşueze în
vertijul prea multor curenţi solicitanţi de
atenţie, autorul e gata să îi redea echilibrul,
reaşezând ideile – reluând şi sintetizând –
într‑un limbaj clarificat: ce este criza vârstei
de mijloc şi care ar fi strategiile de a‑i face
faţă.
În primul capitol, Setiya realizează o
scurtă istorie culturală a vârstei de mijloc,
identificând ca repere pentru originea sa, o
bornă bibliografică şi conceptuală: eseul lui
Elliot Jaques, Moartea şi criza vârstei de
mijloc şi una, să zicem, expresiv‑sentimen‑
tală – conţinută în sintagma asta e tot? Tra‑
sează însă şi o proto‑istorie a ideii crizei de
vârstă de mijloc prin discutarea unor autori
precum J.W. Goethe, J. Williams, Dante şi,
desigur, cel care va însoţi aproape perma‑
nent demersul interpretativ, Aristotel (care
considera corpul cel mai bine dezvoltat la
36 de ani, iar mintea la 49). Atenţia acestui
prim capitol se îndreaptă însă asupra creşterii şi descreşterii conceptului, începând cu
studiul din 1966 al lui David Levinson,
trecând prin acreditarea sa culturală, în
1976, prin publicaţia de mare succes a jur‑
nalistei americane Gail Sheehy, care obser‑
vă că avem senzaţia că ne lipseşte timpul, că
nu îl mai avem, pe măsură ce ne apropiem
de vârsta de mijloc (30‑40 de ani), şi ajun‑
gând la perioada anilor 1990, când studii
extinse precum cel al lui O.G. Brim atacă
status quo‑ul cultural al conceptului aflat în
mare vogă. Autorul explică această trans‑
formare printr‑o reacţie de „exagerare la o
caricatură“ – în sensul că criza a fost perce‑
pută de cei care au contestat‑o drept o cala‑
mitate, o traumă, când cei care au obser‑
vat‑o iniţial nu au exclus, din contră,
posibilităţile sale regeneratoare şi nu au
văzut‑o niciodată într‑o cheie atât de nega‑
tivă. Astăzi însă, observă el, sunt cercetări
care arată clar că satisfacţia omului cu pri‑
vire la viaţă are o formă de U, susţinând
aşadar ideea că, într‑adevăr, ceva se petrece
la mijlocul vieţii, ceva care merită investi‑
gat şi de care filosofia, mai mult decât alte
ştiinţe, s‑a dezinteresat mereu.
Luând ca studiu de caz criza lui John
Stuart Mill, Setiya discută paradoxul egoismului şi extrage o primă regulă de preven‑
ţie a crizei vârstei de mijloc: să îţi pese şi de
altceva decât de tine însu(ă)ţi. Prin aceasta
înţelege, nu atât să te gândeşti la cauze ma‑
ri şi să faci acţiuni extreme sacrificiale, ci
pur şi simplu să îţi dirijezi atenţia spre o
zonă diferită de cea în care sinele tău se
răsfrânge asupra lui însuşi. Inclusiv, de ce
nu, să începi să citeşti filosofie. De aseme‑
nea, analiza paradoxului altruismului pro‑
duce o completare la această regulă de
contracarare a crizei: să îţi pese de ceilalţi,
dar nu pur instrumental, cum încurajează
anumite discursuri
contemporane de tip
viaţa ta contează doar
dacă are impact asupra altor vieţi, ceea ce
ar presupune, arată
magistral
autorul,
utilizând o optică
aristoteliană, o per‑
manentă suspendare,
la infinit, a valorii
vieţii înseşi. Trebuie
să existe o valoare fi‑
yy Marina
Dumitrescu,
nală a vieţii, altfel,
Tu, adică eu,
„dacă altruismul este
Bucureşti:
tot ceea ce contează,
Vinea, 2019.

nimic nu contează“ (p. 44). Tot pornind de
la Aristotel, Setiya face demarcaţia între
valori/activităţi ameliorative (legate des de
nevoi, nu de dorinţe) şi cele existenţiale
(gratuitate pură, accent ontologic, sursă de
sens), insistând că nu ar trebui să permitem
inerţiei şi înaintării în vârstă, oricât ar fi de
dificil când sunt taxe de plătit şi copii de
crescut, să ne transforme în adepţi ai celor
dintâi. Printre activităţile existenţiale se
numără nu doar meditaţia filosofică, ci şi
lucruri mai banale precum a te plimba prin
parc sau a juca Monopoly. Asemănător, dar
recurgând la Schopenhauer, Kieran distin‑
ge între activităţile telice (cu scop) şi cele
atelice (fără scop) şi identifică într‑o obsesie
telică (cum altfel, în cultura occidentală a
proiectelor?!) sursa crizei sale de „mijloc“.
Pierderea şi ratarea sunt privite ca inerente
vieţii în genere, iar erorile de construcţie
retrospectivă şi istoriile personale con‑
tra‑factuale sunt deconstruite ca strategii
deficitare de a negocia cu diminuarea, şi ea
inerentă, a opţiunilor. Înainte de a te anga‑
ja în schimbare, de a distruge casa, spune
autorul, gândeşte‑te: „urăşti spaţiul dină‑
untru sau faptul că are ziduri?“ (p. 77). Nu
am cum să aduc în discuţie aici toate abor‑
dările propuse de autor sau să redau fineţea
argumentaţilor sale. Cartea vă va recom‑
pensa atât cu deliciile unei gândiri puse pe
foc, la justa temperatură, cât şi cu tips&tricks
pentru eventualele provocări.
Mi‑aş fi dorit ca o parte din focusul
cărţii să cadă şi asupra aspectelor sociale ale
crizei vârstei de mijloc, asupra diferenţelor
de statut social, de gen al celor predispuşi
să sufere de această criză, cu un ochi supli‑
mentar pentru natura sa potenţial constru‑
ită. Pe de altă parte, filosofia aplicată nu
este obligată să ia aceste aspecte în calcul,
iar autorul afirmă că nu vizează construcţia
socială a vârstei de mijloc. Doar că atunci
rămâne impresia unei miopii sociale. Şi
poate nici măcar atât în ideea omogenizării
subiectului uman şi a stilisticii personale a
crizei, cât mai mult în ceea ce priveşte
aruncarea „socială“ a acestuia în criză, fap‑
tul că nu se preocupă (măcar 2‑3 bice criti‑
ce acolo), de subteranele crizei vârstei de
mijloc într‑o epocă terapeutică, avidă de
afecţiuni ce pot genera venituri, că nu cer‑
cetează în ce măsură criza vârstei de mijloc
se desprinde conceptual de crizele existen‑
ţiale ale vieţii ca atare. Orişicum, în con‑
trast cu simplificările lucrărilor de dezvol‑
tare personală, meritul cărţii este că
demonstrează cum, utilizând un instru‑
mentar filosofic în abordarea impasurilor
existenţiale (printr‑un, aş zice, self‑coaching
à la Lou Marinoff), din majoritatea coşma‑
rurilor te poţi trezi, dacă nu să cazi beat de
fericire, cel puţin mulţumitor de bine.
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yy Nicolae
Coande, Mansarda Europa,
Piteşti: Paralela
45, 2019.

Anul XXXI, nr. 3 (358), 2020 • 23

Jana Balacciu Matei
între conventus
şi parabola
Alice Valeria Micu

C

împlinirii a
70 de ani ai lingvis‑
tei, editoarei şi traducă‑
toarei Jana Balacciu Ma‑
tei a apărut în 2017 la
editura bucureşteană Omonia volumul omagial
bilingv româno‑catalan
Viaţa printre vieţi Festschrift für Jana Balacciu
Matei La vida entre vides. Iniţiatorii consis‑
tentei cărţi au dorit să marcheze extraordi‑
nara contribuţie a Janei Balacciu Matei la
cercetarea academică din domeniul lingvis‑
ticii, la crearea unor punţi între literatura
română şi cea catalană, aşa cum ne‑a bucu‑
rat în numeroasele apariţii editoriale ce au
construit Biblioteca de cultură catalană de la
Editura Meronia, începând cu anul 1998,
în cei peste 20 de ani dedicaţi traducerilor
şi editării. La prima vedere, e o culegere de
texte ale unor autori români şi de expresie
catalană, fără o conexiune evidentă, scrise
de Marta Nadal, Marius Sala, D. Sam
Abrams, Francesco Ardolino, Jaume
Aymar I Ragolta şi Anton Torrents Mes‑
tre‑Albareda, Alexander Baumgarten, Jau‑
me Cabré, Lavinia Coman, Denisa Comă‑
nescu, Maria Conca şi Josep Guia, Luisa
Cotoner Cerdó, Carles Duarte şi Montser‑
rat, Ioana Ieronim, Elena Lazăr, Elisabeta
Lăsconi, Fina Llorca şi Antolín, Ileana Mă‑
lăncioiu, Sònia Moll, Xavier Montoliu
Pauli, Diana Moţoc, Francesc Parcerisas,
Armand Puig şi Tàrrech, Sanda Reinhei‑
mer Rîpeanu, Juan M. Ribera Llopis, Car‑
me Riera, Joan Santanach I Suñol, Ramon
Solsona, Stelian Ţurlea, Amadeu Vidal I
Bonafont.Sunt douăzeci şi nouă de texte
din domenii diferite, de la articole ştiinţifi‑
ce de lingvistică, traductologie, la creaţie
literară, o diagramă a preocupărilor Janei
Balacciu. E aici „o mărturie vie şi latentă –
texte şi ilustraţii (...). Cuprinsul acestor
contribuţii schiţează sugestiv fiecare dintre
faţetele şi domeniile de interes ale protago‑
nistei ca tot atâtea priviri care‑i oglindesc
viaţa printre alte vieţi, între două lumi:
limba română şi limba catalană”, citim în
prefaţa scrisă de Xavier Montoliu Pauli şi
Ilinca Matei. Alături de traseul profesional
şi academic al Janei Balacciu, găsim, iată,
cheia construirii acestui volum inedit, iniţi‑
u ocazia

at „pe ascuns“.Autorii acestei cărţi origina‑
le au alcătuit, în spirit sărbătoresc, o carte
cu anvergură academică, un liber amicorum.
Cum prietenia şi recunoştinţa sunt, după
principiul rarităţii, preţioase, aceste „dia‑
grame iau forma rotundă a Pământului pri‑
vit cu coada ochiului”, aşa cum observă
autorii prefeţei şi conectează intelectual şi
sentimental prin parabola şi conventus, lim‑
ba catalană de limba română graţie efortu‑
lui şi pasiunii Janei Balacciu Matei.
„Dacă arunc o privire asupra întregii
cariere a sărbătoritei, ar fi de spus, după
părerea mea, următoarele: fiind o persoană
foarte inteligentă şi ambiţioasă, Jana Balac‑
ciu Matei s‑a descurcat admirabil în toate
domeniile în care s‑a implicat. A făcut lu‑
cruri notabile şi ca lingvist, dar cred că şi‑a
descoperit adevărata vocaţie în momentul
în care a hotărât să se dedice trup şi suflet
activităţii de editor şi traducător din catala‑
nă, profesie pentru care are, în mod evi‑
dent, nu numai un mare talent, ci şi devo‑
tamentul necesar unei reuşite de excepţie“,
scrie în Viaţa printre vieţi acad. Marius Sala,
coordonatorul tezei de doctorat al Janei
Balacciu Matei.
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Jacques Verger
şi studiile
de istorie universitară
în Evul Mediu latin
Alexander Baumgarten

F

Simona Ilieş
a tradus, cu prefaţa
Monicăi Brînzei, celebra
carte a lui Jacques Verger
Universităţile în Evul Mediu (Polirom, 2020) este
un eveniment care merită
să declanşeze o dezbate‑
re. Ştim despre această
carte că, apărută în Fran‑
ţa în 1973, a cunoscut un mare număr de
ediţii de atunci, a fost tradusă în mai multe
limbi şi că astăzi ea constituie trunchiul
unei arborescenţe de cărţi dedicate istoriei
universitare, în cea mai mare parte istoriei
universităţilor medievale. O întreagă şcoală
(de la Olga Weijers şi până la Walter Rüegg,
mai recent) poate fi raportată la pionieratul
pe care l‑a făcut Jacques Verger, sintetizând
aptul că
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• Scrisul
românesc,
2/2020.

• Familia,
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orientările mai vechi ale lui Hastings Ra‑
shdall şi ale altora. Ideea directoare a cerce‑
tării este simplă: o comunitate de breaslă
medievală specializată în transmiterea şi
înnoirea cunoaşterii, care se constituie
spontan într‑o instituţie autonomă (iniţial
la Paris şi Bologna), iar un legat papal o nu‑
meşte întâmplător totalitate a profesorilor şi
studenţilor consacrând astfel numele latin al
„totalităţii“ (universitas) drept nume al noii
instituţii. El s‑a dezvoltat oarecum paralel
cu istoria doctrinelor, a operelor, a conţi‑
nuturilor de idei şi a marilor magiştri con‑
sideraţi singular. Istoria universităţilor me‑
dievale a devenit foarte rapid, prin Jacques
Verger şi discipolii săi, un domeniu de stu‑
diu autonom care s‑a deschis treptat spre
studiul practicilor intelectuale, al modului
de transmitere a cunoaşterii, a structurii
anului academic, a detaliilor vieţii studen‑
ţeşti, a migraţiei studioşilor de la o univer‑
sitate la alta, a costurilor studiilor, a univer‑
salităţii (latine) a mesajului acestor studioşi
care au populat Europa secolelor xiii‑xv şi
care au alcătuit cea mai originală şi, poate,
mai surprinzătoare invenţie instituţională a
Evului Mediu latin. Dacă pentru Evul Me‑
diu arab filosofia a fost o iniţiativă privată,
susţinută uneori de califat, dacă pentru lu‑
mea bizantină ea a funcţionat uneori sub
forma instituţională finanţată imperial
pentru producerea funcţionarilor şi a cor‑
pului diplomatic al imperiului, în lumea
occidentului latin aspectul strict spontan al
apariţiei universităţilor (abia ulterior deve‑
nite un rezultat al iniţiativei papale sau re‑
gale, după caz) demonstrează funcţia auto‑
nomă şi foarte eficace a profesioniştilor
cunoaşterii în lumea medievală. A fi profe‑
sor, chiar şi pentru profitul bănesc (cum o
spunea Abelard: lucri facere) a putut fi o
meserie, şi încă una foarte bună, prin care
generaţiile au acumulat cunoaştere, au dez‑
voltat colegii, au făcut ca laici şi monahi
deopotrivă să se profesionalizeze în exerci‑
ţiul gândirii erudite. Ştim astăzi că această
istorie a funcţionat cu un prestigiu imens
în secolele xiii‑xv şi că adesea profesorii
(chiar teologi) ai universităţilor au pretins
să dicteze autorităţilor ecleziastice interpre‑
tări ale Scripturii, născute din competenţa
lor evident superioară acestor autorităţi.
Mi se pare însă foarte important că
această carte a apărut în limba română.
Avem o bibliografie săracă a domeniului, iar
bibliotecile noastre sunt precare în informa‑
ţie. Strălucita contribuţie a profesorului
Tonk Sándor (din 1979) privind migraţia
europeană a studenţilor transilvăneni în
Evul Mediu este o rara avis a domeniului.
Cu toate acestea, societatea şi lumea noastră
intelectuală se confruntă cu o problemă care
merită dezbătută public, sau, cel puţin, scoa‑
să din zona subînţelesurilor tacite şi clarifi‑
cată competent: la ce bună universitatea şi ce
scop are ea astăzi? Sunt rădăcinile ei medie‑
vale educative pentru a înţelege sensurile
practicilor noastre intelectuale, ale calenda‑
rului nostru universitar? Sau: de ce dezba‑
tem astăzi dacă merită oare să publicăm mai
degrabă în limbi diferite de cea în care pre‑
dăm, sau mai degrabă merită să fortificăm
un mediu local de cercetare care să rivalizeze
cu oricare din lume, astfel încât oricine să
considere că a publica, de pildă, la Cluj, este
la fel de internaţional ca o publicaţie în orice
universitate cu mare prestigiu? Cum trebuie
gândit raportul dintre originea universităţi‑
lor din România (născute pentru a forma o

identitate culturală omogenă şi de înaltă
clasă) şi eforturile de astăzi ale acestor uni‑
versităţi de a se deschide spre o lume a con‑
curenţei pieţei internaţionale a cercetării, a
studenţilor şi a banilor? Am impresia că
lectura cărţii lui Jacques Verger ar trebui
făcută pe de o parte de medievişti, dar pe de
altă parte mai ales de cei care nu şi‑au pus în
gând să studieze Evul Mediu latin, dar sunt
parte componentă a breslei studioşilor. Car‑
tea conţine, din această a doua perspectivă,
un adevărat tezaur de probleme, în urma
lecturii cărora este destul de uşor să ne dăm
seama cum problemele noastre nu sunt de‑
loc ale noastre, că prestigiul intelectual, cer‑
cetările, studenţii, semestrele, vacanţele,
disputele, tratatele, cursurile, legăturile cu
spirală ale notiţelor noastre sunt, în esenţă,
prelungiri ale unor practici vechi al căror
destin ne poate uneori constrânge, alteori
îndruma spre o matură înţelegere a vocaţiei
cu care ne reunim în această breaslă atât de
modernă, pentru că atât de medievală.
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Cerneala criticului
şi tremurătoarea
lui grafie
Mircea Moţ

I

Pop asociază idealul
lecturii critice unei
transparenţe a paginii:
depăşind „obstacolul“ pe
care îl presupune inevita‑
bil textul literar, criticul
intenţionează să transpu‑
nă „într‑o cât mai cu‑
prinzătoare lumină, lu‑
mile operelor citite“.
Tocmai de aceea, actul critic nu este şi nici
nu poate fi acceptat ca o simplă transcriere,
ci, în mod obligatoriu, ca o semnificativă
trans‑scriere. O dovedeşte cât se poate de
convingător volumul Transcrieri din 1987,
conţinând lecturi dedicate unor poeţi ro‑
mâni interbelici. Demersul interpretativ
depăşeşte „obstacolul“ textului (pe care cri‑
ticul nu îl eludează, ci se foloseşte de el pe
parcursul lecturii, scrutând cu un ochi
atent realitatea limbajului), pentru a‑şi asi‑
gura accesul la acele posibile „lumi“ ale
operei ce‑i stau permanent în atenţie. Ion
Pop rămâne fidel condiţiei de critic literar,
conştient că opera literară nu trebuie cobo‑
râtă la nivelul unui „pretext al imaginaţiei,
oricât de mobile“ a interpretului: „«Trans‑
parenţa» paginilor de faţă este, desigur, un
ideal al lecturii critice înseşi: a face să apa‑
ră, să transpară, în dimensiunile lor multi‑
ple, într‑o cât mai pătrunzătoare lumină,
lumile operelor citite. Chiar ştiind că actul
critic nu este, şi nici nu e de dorit să fie,
simplă transcriere, ci trans‑scriere, am con‑
siderat că primatul textului se impune, că
opera nu trebuie coborâtă la nivelul de pre‑
text al imaginaţiei, oricât de mobile, a glo‑
satorului“. Nu este vorba aici de obedienţa
criticului faţă de text, dimpotrivă. Criticul
trebuie să lase o urmă a personalităţii sale,
absolut necesară cât timp critica literară es‑
te „creaţie născută din altă creaţie“, o urmă
on

care concretizează în ultimă instanţă
„punctul de vedere“ al interpretului. Din
perspectiva lui Ion Pop, această urmă este
de găsit în „culoarea cernelii“ (care este cu
totul diferită de cerneala autorului), dar,
mai ales, în „tremurătoarea grafie“, admi‑
rabilă metaforă pentru incertitudinea şi in‑
evitabila subiectivitate a interpretului: „Ce‑
va din culoarea cernelii şi din tremurătoarea
grafie care‑i vor fi fiind proprii interpretu‑
lui va lăsa, oricum, o urmă; suficientă pen‑
tru orgoliul «punctului de vedere» şi al cre‑
aţiei născute dintr‑o altă creaţie“.
Ion Pop mărturiseşte că volumul Pagini transparente din 1997 s‑ar fi putut
intitula şi „alte lecturi fragmentare“, în
prelungirea cărţii din 1973, Lecturi fragmentare. Lecturile fragmentare ale univer‑
sitarului clujean fixează convingător repe‑
re ale discursului său interpretativ: „Oricât
ar aspira la o cuprindere totală, precizează
autorul, lectura critică trebuie să se recu‑
noască, în cele din urmă, drept fragmen‑
tară“. Fapt absolut explicabil câtă vreme o
„limitează unghiul de vedere ales, ca şi
momentul desfăşurării sale, faţă de care
«deschiderea» operei va oferi întotdeauna
un mult mai amplu spaţiu de rezonanţă“.
Pentru critic, lectura este fragmentară,
uneori, prin chiar decupajul operat, prin
limitele impuse voluntar obiectului: o
carte, un aspect sau altul al operei“. Lec‑
tura fragmentară nu înseamnă însăşi o
perspectivă limitată asupra operei literare
sau asupra întregii creaţii a scriitorului
abordat. Deosebita grijă a criticului rămâ‑
ne „grija de a nu izola prea mult partea de
un întreg deja conturat sau doar bănuit,
de a nu trăda sunetul fundamental al vocii
care îi vorbeşte din pagina tipărită“.
Volumul Pagini transparente conţine
articole exemplare, ilustrând la modul con‑
vingător caracteristicile demersului critic al
lui Ion Pop.
În articolul Pentru reîntoarcerea inocenţei, punctul de plecare al criticului este un
vers considerat semnificativ pentru poezia
lui Dan Damaschin: „Dintr‑o pagină de
poeme publicată, la scurt timp după debu‑
tul din 1971, de Dan Damaschin în revista
Echinox (…) un vers mi se păruse îndeosebi
definitoriu pentru scrisul său de atunci:
«Suntem slujitorii unui chin frumos»“. De
la un vers, de la un fragment al operei ple‑
când, criticul îşi asigură deschiderea asupra
tânărului (pe atunci) Dan Damaschin: „În
apropierea lui Ion Mircea şi Adrian Popes‑
cu, şi mai tânărul «echinoxist» îşi construia
într‑adevăr o ipostază de oficiant uşor me‑
lancolic la cultul unei frumuseţi originare,
într‑un discurs ce se voia ritual recupera‑
tor“. Versul/fragmentul este suprasolicitat
metodic, pentru ca lectura să îşi asigure
accesul la întreg: „Volumul Intermundii
(1975) ce aduna producţia lirică a acestei
perioade, accentua şi dezvolta liniile schiţa‑
te în versurile amintite“. Lectura fragmen‑
tară îşi dovedeşte pe deplin „eficienţa“.
Volumele următoare ale lui Dan Damas‑
chin, Reculegeri (1981) şi Trandafirul şi
clepsidra (1985) au confirmat intuiţiile cri‑
ticului referitoare la debutul poetului şi
tendinţele orientate în două direcţii majore:
„una mai substanţială în Reculegeri (cea
imnică, n.n.), cealaltă, cu accente proble‑
matizante, dezvăluie o progresivă stare de
criză a regimului inocenţei vizionare şi co‑
municării orfice, – fără a schimba însă, în
esenţă, regimul limbajului“. Criticul urmă‑

reşte atent „evoluţia“ lui Dan Damaschin,
fiecare volum pulsând puternic dinspre
„obsesiile statornice ale poetului“.
Atunci când lectura fragmentară are în
atenţie motivul, acesta este considerat din
perspectiva întregii creaţii, fiind un sigur
punct de plecare pentru demersul analitic.
În Dobrogea, Ion Vinea şi marea, Ion Pop
are ca punct de plecare un topos consacrat.
„Dobrogea, scrie criticul, «convine» poetu‑
lui nostru mai mult decât alte spaţii nu
doar din raţiuni geografice(…) ci şi din
motive literare, ţinând de ceea ce am putea
numi prestigiul simbolic al unui topos con‑
sacrat“. La Ion Vinea, Dobrogea asigură
„un fel de model al situării eului liric“, o
„poziţie“ limitrofă, „punct de frontieră, în
care o conştiinţă îşi descoperă solitudinea,
întoarsă când spre peisajul «dobrogean»
interiorizat, sugerând sterilitatea, senti‑
mentul eşecului, tristeţea înstrăinării, –
spre vidul lăuntric ori se risipesc în zvonuri,
murmure, voci iluzorii, inconsistente fan‑
tasme crepusculare“.
Demersul critic al lui Ion Pop implică
un diagnostic exact, formulat cu multă fi‑
neţe, după ce criticul scrutează orizonturile
mitice ale operei, decodând spectaculos
simboluri ori termeni suspectaţi de a avea
semnificaţii simbolice. O „sintagmă“ din
poezia lui Adrian Popescu este vizibil su‑
pralicitată: „devenită emblemă a noilor po‑
eme, sintagma citată primeşte o nuanţă
programatică, pe care o confirmă în mare
parte a lor, în sensul că planul mitic se insi‑
nuează în ele ca sistem oarecum exterior de
referinţă, chemat să re‑modeleze o viziune
ce‑şi conservă altminteri datele fundamen‑
tale cunoscute până acum“. Nu este eludat
în special simbolul: „Strofa citată conturea‑
ză pregnant tocmai datele de bază din
constelaţia simbolică a limitei, aşezându‑se
într‑o serie de reprezentări izomorfe: căpătâiul este echivalent cu pragul (…), cu mar‑
ginea (…), cu ţărmul din atâtea alte poezii“.
Lectura „fragmentară“ practicată de Ion
Pop se finalizează prin surprinderea unui
întreg al operei, sub semnul acelei menţio‑
nate continuităţi ce devine un laitmotiv al
articolelor sale: la Emil Hurezeanu, versu‑
rile din cea de‑a doua carte asigură „o
continuitate firească faţă de Lecţia de anatomie, la Mircea Petean un volum nu contra‑
zice radical premisele debutului, mai mult,
„continuă şi dezvoltă“ direcţii din volumul
anterior, la Ion Cristofor această continui‑
tate e „marcată şi oarecum programatic,
prin reluarea unor versuri sau sintagme din
mai vechi poeme, incluse în discursul actu‑
al“. Şi exemplele pot continua!
Transparenţa paginii, lectura fragmen‑
tară ca premisă a perceperii întregului uni‑
vers al autorului, trans‑scrierea, ori „tremu‑
rătoarea grafie“ presupun la Ion Pop un
deosebit respect faţă de opera înţeleasă ca
manifestare a unui fond de profunzime şi
constituie autentice repere ale unui critic
literar ce nu‑şi refuză dreptul la subiectivi‑
tate şi la perspectiva creatoare (trădând,
prudent, totuşi) „creator“ textul.
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Iarnă la Sokcho
Elisa Shua Dusapin

I

s–au adus

două feluri de cerneală din de‑
pozit. Una coreeană, cealaltă japoneză.
Kerrand a refuzat‑o pe cea japoneză, se usca
prea repede, voia s‑o testeze pe cea coreeană.
Nu era posibil. Kerrand a ridicat capul. Şi a
repetat cererea. Casierul a devenit stană de
piatră. Am insistat eu în coreeană până a ce‑
dat. Kerrand a trasat câteva linii într‑un car‑
net cu coperţi de pânză ţinut în palton. În
cele din urmă a cumpărat cerneala japoneză.
În staţia de autobus nu mai era nimeni
în afară de noi.
– Deci sunteţi francez.
– Din Normandia.
Am coborât bărbia în semn că înţeleg.
– Cunoaşteţi? m‑a întrebat el.
– Am citit Maupassant...
S‑a întors atunci spre mine.
– Şi cam cum o vedeţi d‑voastră?
M‑am gândit un pic.
– Frumoasă ... Şi cam tristă.
– Normandia mea nu mai e cea a lui
Maupassant.
– Poate. Dar este ca Sokcho.
Kerrand n‑a răspuns. El nu o să cunoas‑
că niciodată Sokcho la fel ca mine. Nu pu‑
teai pretinde că‑l cunoşti dacă nu te‑ai
născut aci, dacă nu trăiai aici iarna, cu mi‑
rosurile, cu caracatiţele lui cu tot.
– Citiţi mult? m‑a întrebat.
– Mai ales înainte de a urma studiile.
Atunci citeam cu inima. Acum cu mintea.
A dat din cap şi şi‑a strâns mâna pe pa‑
chetul de cumpărături.
– Dar d‑voastră?
– Dacă citesc?
– Ce faceţi în viaţă?
– Benzi desenate, comics.
Cuvântul „comics“ suna fals în gura lui.
Mi–am imaginat Târguri, cozi de cititori.
Poate că era cunoscut. Eu nu citeam benzi
desenate.
– Povestea d‑voastră se petrece aici?
– Nu ştiu încă. S‑ar putea.
– Sunteţi în concediu?
– În meseria noastră nu avem niciodată
concediu.

A urcat în autobuz. Ne‑am aşezat lângă
fereastră, de fiecare parte a culoarului. Lu‑
mina scăzuse. Kerrand se reflecta în geam,
cu pachetul pe genunchi. A închis ochii.
Nasul se detaşa din profil ca un echer. Din
buzele înguste plecau linii ca o deltă ce vor
deveni riduri. Se răsese proaspăt. Urcând
cu privirea spre ochi, mi‑am dat seama că şi
el mă privea în imaginea reflectată în geam.
Cu aceeaşi privire pe care‑o avea când a
sosit la pensiune, un aer cordial şi uşor
plictisit totodată. Mi-am plecat capul. La
difuzor s‑a anunţat staţia noastră. Înainte
de a o apuca pe străduţa ce ducea spre ane‑
xă, Kerrand mi‑a atins uşor umărul:
– Vă mulţumesc pentru această dupăamiază.
Nu a venit la masă nici în seara aceea.
Prinzând curaj în urma plimbării comune,
i‑am dus o tavă cu mâncare mai puţin arde‑
iată decât cea destinată celorlalţi clienţi.
Cum stătea aplecat pe marginea patului,
silueta i se proiecta pe peretele de hârtie.
Uşa nu era complet închisă. Mi‑am lipit
obrazul de tocul uşii şi am văzut cum mâna
îi alerga pe o foaie de hârtie. O pusese pe un
carton, pe genunchi. Între degetele lui, cre‑
ionul îşi căuta drumul, înainta, revenea,
ezita, îşi relua căutările. Mina creionului nu
atinsese încă hârtia. Când Kerrand a înce‑
put să deseneze, linia era neregulată. Reve‑
nea asupra liniilor trasate de mai multe ori,
ca şi cum ar fi vrut să le şteargă, să le corec‑
teze, dar fiecare apăsare le grava de fapt.
Subiectul, greu de recunoscut. Nişte crengi,
ori o grămadă de fiare. Am reuşit să deslu‑
şesc începutul unui ochi. Un ochi negru
sub un păr răvăşit. Creionul şi–a continuat
drumul până a apărut o figură feminină.
Nişte ochi, cam prea mari, o gură minuscu‑
lă. Era frumoasă. Ar fi trebuit să se oprească
aici. Dar el a continuat să revină asupra
trăsăturilor, frângând încet‑încet linia buze‑
lor, deformând bărbia, perforând privirea, a
înlocuit creionul cu peniţa şi cu cerneală
mânjind hârtia cu îndârjire până ce femeia
nu a mai fost decât o pastă neagră, diformă.
A pus‑o pe birou. Cerneala picura din ea pe
jos. Un păianjen a început să‑i urce pe pi‑
cior, nu l‑a alungat. Îşi contempla opera.
Cu un gest maşinal a rupt un colţ de foaie.
Şi a început să‑l mestece în gură.
Mi‑a fost teamă că o să mă surprindă
acolo. Am pus tava jos fără zgomot şi am
plecat.
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***
care despărţea bucătăria
de recepţie, l‑am zărit pe Kerrand care
se întorcea. S‑a adresat bătrânului Park,
acesta m‑a chemat repede, contrariat, el nu
vorbea bine englezeşte. Am lăsat vasele în
chiuvetă, m‑am şters pe mâini, am aşteptat
să mi se ia aburii de pe ochelari şi m‑am dus
la ei. Era vorba de o excursie la frontiera cu
Coreea de Nord. I‑am explicat lui Kerrand
că un autobuz îl putea conduce numai până
la postul de control pentru vehicule, obser‑
vatorul din no man’s land nefiind accesibil
decât cu maşina personală. Kerrand voia să
închirieze una. Park a sunat la agenţie. Se
cerea un permis internaţional. Iar Kerrand
nu‑l avea. Totuşi, a insistat el, avea un per‑
mis francez. Park era dezolat. Am propus să
conduc eu. M‑au privit amândoi surprinşi.
Park a fost de acord, cu condiţia să fac mai
înainte camerele.
– Putem merge în altă zi, dacă preferaţi,
mi‑a spus Kerrand.
Am convenit că vom merge luni. L‑am
întrebat pe Kerrand dacă a mâncat fiindcă
urma să adun. Nu‑i era foame, se ducea să
dea o raită.

P

rin fereastra

***
venit ultima oară aici?
m‑a întrebat Kerrand.
– Acum e pentru prima dată.
–Nu aţi mai venit niciodată, vreau să
zic, din solidaritate?
– Ce solidaritate, să plângi în dosul bi‑
noclului.
– Nu asta voiam să zic.
– Numai turiştii vin aici.
Kerrand n‑a mai comentat. La intrarea
în muzeu, într‑o boxă aseptizată, o figură
de femeie şi‑a apropiat orificiul bucal de
microfon. Five thousand wons.
– Pentru două persoane? am întrebat.
Ochii globuloşi s‑au ridicat încet: Yes,
for two people. Kerrand a mulţumit. Eu
am înghiţit umilinţa de a nu fi primit, în
faţa lui, un răspuns în limba mea. Parcursul
ne‑a fost indicat de o mână de latex.

–C

ând aţi

Totul era prea. Mare, rece, gol. Zgomo‑
tul produs de pantofii noştri răsuna pe da‑
lele de marmură. Kerrand se plimba deta‑
şat, cu mâinile în buzunare. Într‑un final
s‑a oprit în faţa unei vitrine cu căşti din
piele şi m‑a rugat să‑i traduc ce scria acolo.
Se rezuma conflictul dintre cele două
state Coreene, susţinuţi în nord de sovietici
şi China, iar în sud de Statele Unite şi onu,
din 1950 până la semnarea armistiţiului
din 27 iulie 1953 şi crearea acestei frontiere
pe paralela treizeci şi opt, cea mai militari‑
zată din lume, în mijlocul unui no man’s
land de două sute treizeci şi opt de kilome‑
tri lungime şi de patru lăţime. În trei ani de
zile, au murit două până la trei milioane de
oameni, civili şi militari la un loc. Niciun
tratat de pace nu fusese vreodată semnat.
Kerrand mă asculta concentrat, cu ca‑
pul în jos, şi o mână pe frunte reţinându‑şi
părul. În ce mă privea, singura vitrină ca‑
re‑mi reţinuse atenţia conţinea încălţămin‑

te de şcolari din nord şi biscuiţi Choco Pie
în ambalaj albastru. Dacă nu s‑ar fi produs
separarea, aş fi mâncat acum Choco Pie
învelit în albastru, nu în purpuriu. Or fi
fost originali cei din vitrină? Chiar or fi
fost biscuiţi înăuntru sau au fost fabricate
aşa, pentru muzeu?
M‑am uitat cât e ceasul pe telefon. Vâr‑
ful degetului se albise. L‑am frecat fără să
simt nimic. Zece minute mai târziu sângele
nu‑mi revenise în deget. I‑am spus asta lui
Kerrand. Mi‑a luat mâna în mâna lui, caldă,
şi mi‑a spus că nu era normal să–mi fie aşa
de frig. Mi‑era mereu frig. A scuturat din
cap şi mi‑a vârât mâna în buzunarul lui.
În ultima sală din muzeu se reconstituia
un lagăr militar. În fundul sălii, erau statui
de bărbaţi din ceară întinşi pe paie. Sala
făcea şi oficiu de magazin de suveniruri. Se
putea cumpăra alcool de Pyongyang, dese‑
ne de copii, badge‑uri cu portretele dictato‑
rilor din nord. În spatele unui ghişeu, un
manechin de femeie în uniformă gri se uita
drept înainte. M‑am apropiat de ea. Un
clipit de gene. Era vie. O vânzătoare. Am
încercat să–i prind privirea. Niciun freamăt
de buze, nicio ridicare de sprânceană.
I‑am spus lui Kerrand că aş vrea să plec.
La întoarcere am rămas tăcuţi. Sub ră‑
păiala ploii, marea se zgribulea în ghimpi
de arici‑de‑mare. Kerrand conducea cu
mâna stângă pe volan, cealaltă pe schimbă‑
torul de viteze, atingându‑mi în treacăt
genunchiul. Mânuşile şi le pusese deasupra
carnetului, între noi. Degetele îi erau um‑
brite de urme de cerneală. Tulburată, îmi
impuneam să stau retrasă lângă portieră.
Înclinarea scaunului făcea ca poziţia să fie
inconfortabilă.
În seara aceea, l‑am spionat din nou
prin uşa întredeschisă. Părea mai bătrân,
cum stătea aplecat peste birou. Mâzgălise o
schiţă de bust de femeie cambrată, cu sânii
goi, cu picioarele pe jumătate ascunse de
curba unei fese. Se rostogolea pe un futon.
Trasase parchetul, detaliile futonului,
ca şi cum evita femeia, dar corpul ei fără
faţă cerea dreptul la viaţă.
Odată decorul în creion terminat, a
continuat, a apucat peniţa ca să‑i adauge
ochii. Femeia era acum aşezată. Dreaptă.
Cu părul tras pe spate. Bărbia îşi aştepta
gura. Respiraţia lui Kerrand s‑a accelerat în
ritmul desenului din peniţă până ce de pe
foaie nişte dinţi foarte albi au izbucnit în
râs. Voce prea joasă pentru o femeie. Ker‑
rand a vărsat toată cerneala din sticluţă, fe‑
meia s‑a clătinat, a încercat să strige din
nou, dar negreala a venit să‑i cernească bu‑
zele până le‑a făcut să dispară.
***
căutare coreean nu furniza
nicio informaţie despre „Yan Ker‑
rand“. În schimb, google.fr mi‑a permis să
descopăr extrase din benzile lui desenate.
Semna „Yan“. Ultima bd şi al zecelea volum
din seria lui cea mai cunoscută urma să apa‑
ră în cursul anului viitor. Din comentariile
cititorilor şi ale criticilor, am înţeles că era
vorba de un arheolog ce străbătea lumea în‑
treagă. Fiecare album despre un alt loc, o
altă călătorie într‑un laviu de cerneală fără
culoare. Cuvinte puţine, practic fără dialo‑
guri. Un solitar. Frapantă asemănare fizică
cu autorul. Contururile lui se detaşau net pe
când celelalte personaje nu apăreau decât în
umbră. Şi, uneori, chiar cu mult mai mare

M

otorul de

ca ele, un uriaş neîndemânatic, ori dimpo‑
trivă, minuscul, numai eroul avea trăsături
distincte. Celelalte personaje se pierdeau în
spatele detaliilor unui scaun, ale unei pietre,
unei frunze. O fotografie din presă îl arăta
pe Kerrand la recepţia unui premiu. Avea un
surâs stingher. Era însoţit de o roşcată
aproape tot atât de înaltă ca el, cu faţă pătră‑
ţoasă, păr tăiat scurt. O ataşată de presă?
Soţia? Nu se prea potriveau. Mă gândeam că
un bărbat căsătorit nu ar pleca într‑o călăto‑
rie din care nu ştie când se întoarce. Nu se‑
măna cu cea pe care‑o desena când îl spio‑
nam, care avea contururi mai dulci.

A

m arătat

***
spre cuvertura ce zăcea pe

jos:
– Mi‑aţi adus rufele la spălat?
Fără să arate că a observat ironia mea,
Kerrand a adunat cuvertura. Vărsase cer‑
neală pe ea, îi părea rău, se scuza. Cum
părea realmente încurcat, i‑am spus că nu
era grav.
– Atunci pot să v‑o dau? m‑a întrebat
uşurat.
Am întins mâinile. El a scuturat din
cap:
– Nu voiam s‑o duceţi d‑voastră, doar
să ştiu dacă o puteţi spăla.
– Da, v‑am spus.
– S‑o pun în maşina de spălat?
– Nu, pentru cerneală, trebuie un pro‑
dus special.
Şi‑a lăsat umerii în jos.
– Lăsaţi‑o în camera d‑voastră, mă ocup
eu pe urmă.
– E prea voluminoasă. Prefer s‑o duc eu
unde îmi spuneţi d‑voastră.
Întârziasem, dar eram destul de bucu‑
roasă de întâlnirea asta neprevăzută.

La spălătorie i–am spus lui Kerrand că
mă informasem un pic despre ce făcea.
M–a întrebat dacă citeam benzi desenate.
Puţin, dar mă interesau.
– Ultimul d‑voastră album va ieşi cu‑
rând, nu?
– După editorul meu, da.
– Probleme de inspiraţie?
A râs pe jumătate.
– Inspiraţia nu e decât o mică parte din
munca asta.
– Sunt frumoase desenele dv.
M‑am gândit că, de fapt, nu cunoşteam
criteriile obiective pentru a judeca ce este
frumos ori nu într‑o imagine.
– Vreau să spun că mie îmi plac desene‑
le dv.
Speram să nu mă pună să‑i descriu ce
anume îmi plăcea în desenul lui, oricum nu
în engleză. Iar în franceză, nu mai pronun‑
ţasem un cuvânt de doi ani de zile.
Am întins produsul pentru pete pe cu‑
vertură, jenată să‑l ştiu pe Kerrand în spate‑
le meu. Se făcuse cald şi umed acolo şi eu
nu‑mi dădusem cu deodorant la subţiori.
În sfârşit, a plecat din spălătorie. Am des‑
pachetat cearşaful. Din el a căzut cămaşa
pe care‑o purta în seara cu desenul. Am
şifonat‑o în mână, eliberând mirosul reţi‑
nut prizonier în textura de in.
***
a restaurant) ... nu am mai îndrăznit
să‑i arăt cum trebuia să ţină beţişoare‑
le. Fiindcă nu spunea nimic, l‑am întrebat
ce făcea el toată ziua. Mergea pe jos, desco‑
perea aşezarea, căuta idei. Călătorise prin
toate locurile pe care le desenase pentru

(L

eroii lui? Da, în cea mai mare parte. Dar
era prima oară că venea în Coreea.
– Ultimul album se va petrece la
Sokcho, am dedus eu.
– M‑aţi mai întrebat o dată.
– Asta era acum două săptămâni.
Atunci încă nu ştiaţi.
– Credeţi că Sokcho ar fi un loc bun
pentru o poveste? m‑a întrebat el.
I‑am spus că depindea de poveste. Ker‑
rand s‑a aplecat peste masă, ca pentru a‑mi
dezvălui un secret.
– Dacă se petrece aici, o să mă ajutaţi?
– Cum?
– Descoperim lucruri diferite.
– Nu‑i nimic de văzut la Sokcho.
– Eu cred că da.
Am băut câteva înghiţituri de soju.
Obrajii începuseră să‑mi ardă. Până să re‑
flectez mai mult, l‑am întrebat de unde îi
venea pasiunea pentru desen. Fusese din‑
totdeauna un cititor de benzi desenate.
Copil fiind, timp de ore întregi copia căsu‑
ţele preferate, de‑acolo poate i s‑a tras.
– V‑aţi realizat visul?
– Singurul lucru de care sunt sigur este
că nu mi‑am închipuit niciodată că o să
ajung unde sunt acum.
S‑a întors ca să‑şi extragă un os de peşte
din gură. După care a revenit cu întreba‑
rea. Eram de acord să‑l ajut dacă avea nevo‑
ie de mine?
– Altfel, plecaţi?
– Asta doriţi?
– Nu.
A surâs. Aş putea să‑l văd desenând o
dată? A luat o înghiţitură de soju înainte de
a‑mi răspunde:
– Dacă doriţi.
Unele intonaţii spun mai degrabă „prefer
să nu”, altele „facem cum doriţi d‑voastră”.
Pe a lui chiar nu am înţeles‑o. Şi am urât‑o.
O temperatură de minus douăzeci şi
şapte de grade a coborât noaptea peste oraş.
Nu se mai întâmplase de ani de zile. Făcută
ghem sub cuvertură, suflam în mâini, le
frecam între coapse. Afară, sub asalturile
gerului, valurile încercau să reziste dar din
ce în ce mai lente şi mai grele, crăpau, îna‑
inte de a se sparge de mal, învinse. Nu
mi‑am găsit somnul decât după ce m‑am
învelit în palton.
***
îngreunată cu apă din cauza vre‑
mii mai călduţe, se pleoştea acum prin
curentul repede al apelor, aplecând bambu‑
şii. Era o zi fără vânt. Kerrand mergea în
urmele lăsate de paşii mei, îi dădusem să
încalţe rachetele lui Park. Se oprea des, îşi
scotea mănuşile, mângâia scoarţa unui co‑
pac, o stâncă sub zăpadă, asculta, înainte
de a‑şi pune mănuşile şi de a continua as‑
censiunea tot mai lent.
– Iarna nu are nimic interesant aici, mă
arătai eu nerăbdătoare. Curând însă vor
înflori cireşii, va înverzi bambusul, trebuie
văzuţi primăvara.
– Nu voi mai fi aici atunci.
Se oprise din nou, lua aminte în jur.
– Îmi place mai mult aşa, fără artificii.
Am ajuns la grotă, un templu mic cu
sculpturi de Buddha pitite prin firide. Ker‑
rand s‑a uitat la toate cu atenţie. Voia să
cunoască legende şi poveşti coreene despre
munte. Pentru personajul lui.
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Fragmente
despre Mexic
Ciprian Vălcan
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ajuns în Mexic. În toamna lui
2018, am fost invitat să particip la un
mare colocviu despre Cioran care urma să
aibă loc în Mexic. Programul schiţat de
Marco Antonio Jimenez şi Nelson Guzman
părea foarte promiţător: trei zile la Ciudad
de Mexico dedicate unor conferinţe despre
Cioran şi trei zile la Zacatecas, două consa‑
crate unor conferinţe despre Cioran şi ulti‑
ma rezervată prezentării celor două cărţi
ale mele despre Cioran traduse în spaniolă:
Influencias culturales francesas y alemanas en
la obra de Cioran şi Cioran, un aventurero
inmóvil. Marco Antonio Jimenez s‑a ocupat
de invitarea unor intelectuali mexicani in‑
teresaţi de opera lui Cioran, în vreme ce eu
am invitat specialişti în opera lui Cioran
din SUA, Portugalia, Argentina şi Colum‑
bia. S‑au strîns, în total, aproape 30 de par‑
ticipanţi la colocviu. Am fost rugat să ţin
trei conferinţe, două la Ciudad de Mexico
şi una la Zacatecas. Am primit biletele de
avion la începutul lunii septembrie 2019:
plecarea spre Mexic era programată în 9
noiembrie, iar întoarcerea la Timişoara – în
19 noiembrie.
Chapultepec. Înainte de a ajunge la Ciu‑
dad de Mexico, îmi imaginasem oraşul su‑
focat de praf şi zăduf şi îmi închipuisem că
voi fi nevoit să port o mască pentru a putea
să respir, aşa cum mi‑am amintit că văzu‑
sem în diferite documentare despre Asia.
Crezusem că voi da peste bulevarde nesfîr‑
şite, fără pic de verdeaţă, dominate de zeci
şi zeci de zgîrie nori şi că totul va fi arid şi
gri. Aşa că am fost surprins cînd am văzut
cît de mult verde poate fi întîlnit peste tot
şi cît de plăcută e atmosfera din oraş. Iar
cînd am ajuns în el Bosque de Chapultepec,
cel mai mare parc al capitalei mexicane, si‑
tuat chiar în centrul ei, am fost cu adevărat
uluit. Parcul actual are 680 de hectare şi
adăposteşte patru lacuri, o grădină zoolo‑
gică, o grădină botanică, un castel şi şapte
muzee. Există un ambiţios proiect de extin‑
dere a suprafeţei parcului pînă la 800 de
hectare, ceea ce l‑ar transforma în cel mai
mare din America Latină, permiţîndu‑i să
depăşească Parcul Metropolitan din Santi‑
ago de Chile, care are 737 de hectare. Par‑
curile celebre ale lumii par insignifiante
prin comparaţie cu acest gigant: Central
Park din New York are 340 de hectare,
Hyde Park din Londra – 140 de hectare,
Britzer Garten din Berlin – 90 de hectare,
Villa Borghese din Roma – 80 de hectare,
Jardin de Tuileries – 26 de hectare, Parcul
Buttes-Chaumont – 25 de hectare, Jardin
du Luxembourg – 23 de hectare, Parcul
Montsouris – 15 hectare. Cît despre parcu‑
rile cele mai cunoscute din România, Par‑
cul Herăstrău de la Bucureşti, care ni se
um am
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pare tuturor enorm, are 187 de hectare, pe
cînd Cişmigiul are doar 16 hectare.
M‑am plimbat de două sau de trei ori
timp de cîteva minute prin Chapultepec,
însă am reuşit să parcurg o parte ceva mai
semnificativă din el abia în 18 noiembrie,
în ultima mea zi de şedere în Mexic. Pentru
că era duminică, parcul era înţesat de lume.
M‑am lăsat ghidat de Marco, fiindcă ştiam
că el locuise foarte aproape de parc în copi‑
lărie şi îl cunoştea în amănunţime. N‑am
ajuns la impresionanta grădină zoologică,
care adăposteşte cîteva mii de animale din
220 de specii diferite, dar ne‑am plimbat
prin grădina botanică şi apoi prin locurile
de distracţie preferate ale locuitorilor din
Ciudad de Mexico, înainte de a intra în
castelul care a fost reşedinţa nefericiţilor
Maximilian şi Carlota şi, ceva mai tîrziu, la
Muzeul Naţional de Antropologie.
Castelele m‑au impresionat întotdeauna
foarte puţin, aşa că nici cel din Chapultepec
nu mi s‑a părut ieşit din comun. În schimb,
m‑au fascinat cele nouă picturi murale pe
care le‑am descoperit în interior. Realizate
între 1948 şi 1970 de Orozco, Siqueiros,
Juan O’Gorman (trei), Jorge González Ca‑
marena (două), Gabriel Flores şi Eduardo
Solares, ele sînt amplasate în locuri de ma‑
ximă vizibilitate şi creează astfel o atmosfe‑
ră specială în fostul palat imperial. Am ză‑
bovit mult cu privirea mai ales asupra
imaginii necruţătoare din „Reforma şi că‑
derea Imperiului“ a lui Orozco care părea
pictată în cea mai neagră perioadă a lui
Goya. În centru, portretul imens al lui Be‑
nito Juárez asemenea unei gigantice statui
prehispanice domină întregul spaţiu al
picturii, fiind încadrat de imaginile unor
soldaţi din armata sa. În partea de jos a
picturii, cadavrul împăratului Maximilian
într‑un giulgiu e sprijinit pe capetele şi spi‑
nările înclinate ale susţinătorilor săi, de la
Napoleon al iii‑lea şi cîţiva miniştri şi gene‑
rali francezi pînă la cei mai proeminenţi
dintre partizanii săi mexicani. Monstrul
clericalismului, cu mitră episcopală, gheare
şi cioc, e ţinut în lanţuri şi definitiv supus.
Muzeul Naţional de Antropologie m‑a
dus imediat cu gîndul la o reuşită combina‑
ţie între Muzeul de pe cheiul Branly de la
Paris, un muzeu al artelor şi civilizaţiilor
din Asia, Africa, Oceania şi cele două Ame‑
rici pe care l‑am vizitat de foarte multe ori
între 2010 şi 2018 (spre încîntarea fiului
meu, Vlăduţ, care l‑a socotit mereu muzeul
său preferat), şi Muzeul Satului de la Bucu‑
reşti. mna are atît remarcabile colecţii arhe‑
ologice cît şi o cuprinzătoare secţiune etno‑
grafică gîndită pentru a reda modul în care
au trăit şi continuă să trăiască diferitele
populaţii indigene de pe teritoriul Mexicu‑

lui. N‑am avut destul timp ca să‑l străbat în
mod sistematic, aşa că m‑am lăsat condus
de Ana Maria Valle şi Marco Jimenez. Ana
Maria, excelentă cunoscătoare a culturii
nahuatl, mi‑a dat o mulţime de informaţii
preţioase şi mi‑a tradus cu răbdare numele
celor mai importanţi zei din panteonul az‑
tec, povestindu‑mi, în plus, şi despre cele
68 de limbi autohtone recunoscute de gu‑
vernul mexican şi vorbite de peste
7 000 000 de persoane, dintre care aproa‑
pe 13% nu cunosc deloc limba spaniolă.
Am avut ocazia să văd imense stele de
piatră, capete de jaguari, machetele pirami‑
delor de la Teotihuacán, ulcioare, bijuterii,
jucării, feţe de demoni, cuţite ceremoniale
folosite pentru sacrificii, faţadele recon‑
struite ale unor temple, vechi picturi mura‑
le, statuile unor vrăjitori, inele de piatră
folosite în jocul cu mingea de cauciuc (so‑
cotit de unii un îndepărtat strămoş al fot‑
balului, deşi jucătorii nu aveau voie să
atingă mingea cu piciorul, ci doar cu şoldu‑
rile, cu genunchii, cu fesele sau cu coapse‑
le), platoşe, vase concepute pentru a conţine
inimile prizonierilor sacrificaţi zeilor, cra‑
nii acoperite cu turcoaz, măşti de jad. Dar
cea mai puternică impresie mi‑au produs‑o
sculpturile gigantice aflate fie la intrarea
muzeului, fie în interiorul său: statuia zeu‑
lui ploii Tlaloc (7 metri înălţime şi 168 de
tone), statuia zeiţei apei dulci Chalchiuhtli‑
cue (3,16 metri înălţime şi 21 de tone),
statuia zeiţei fertilităţii Coatlicue (3,50
metri înălţime şi 3 tone), Piedra del Sol
cunoscută sub numele de Calendarul aztec
(3,6 metri diametru şi 25 de tone), Piedra
de Tízoc (2,65 metri diametru şi 9,5 tone).
Ieşind din muzeu, Ana Maria a insistat
că multe dintre lucrurile pe care le‑am vă‑
zut în interior sînt încă prezente în existen‑
ţa cotidiană a comunităţilor indigene din
Mexic, sînt tradiţii rămase în continuare
vii. Şi parcă pentru a‑i confirma spusele, la
doar cîteva zeci de metri de intrarea muze‑
ului, am dat peste trei indigeni îmbrăcaţi în
costume tradiţionale decorate cu pene de
dimensiuni impresionante care le propu‑
neau doritorilor ritualuri de purificare, iar
ceva mai departe i‑am descoperit pe celebrii
voladores de Papantla care îşi începuseră ri‑
tualul. Ana Maria mi‑a explicat despre ce
era vorba: cinci tineri indigeni totonaci ca‑
re trebuie să respecte o serie de reguli stric‑
te de abstinenţă urcă pe un stîlp cu o înăl‑
ţime de circa 30 de metri. Ajunşi în vîrf, îşi
împart sarcinile: unul dintre ei dansează pe
suprafaţa exiguă din vîrful stîlpului şi folo‑
seşte o tobă de mici dimensiuni pentru a
impune ritmul, cîntînd în acelaşi timp şi la
fluier, iar ceilalţi patru îşi leagă picioarele
cu nişte corzi şi îşi dau drumul în gol cu

capul în jos, învîrtindu‑se în jurul stîlpului
pînă cînd ajung la pămînt. Tinerii se învîrt
de 13 ori în jurul stîlpului. 4 (numărul
zburătorilor) x 13 înseamnă 52, adică toc‑
mai numărul de ani din care este compus
un ciclu solar conform calendarelor din lu‑
mea prehispanică. Ana Maria mi‑a spus că
unele surse susţin că ritualul e vechi de
1500 de ani, pe cînd altele afirmă că el a
apărut în urmă cu 450 de ani, în vremea
unei secete de foarte lungă durată care a
provocat o foamete cumplită, şi că ar fi fost
creat ca să‑i îmbuneze pe zeii ce s‑ar fi sim‑
ţit neglijaţi, convingîndu‑i să trimită ploa‑
ia. Din anul 2009, a fost inclus de către
unesco în patrimoniul cultural imaterial al
umanităţii.
Televiziune. Profesorul Nelson Guz‑
man, un remarcabil cunoscător al operei lui
Bataille, s‑a ocupat de organizarea coloc‑
viului Cioran de la Zacatecas, programînd
în primele două zile susţinerea conferinţe‑
lor la Muzeul de Artă Abstractă Manuel
Felguérez şi, în a treia zi, prezentarea tra‑
ducerilor spaniole ale cărţilor mele despre
Cioran la Teatrul Fernando Calderón.
Pentru a face publicitate celor trei zile de
discuţii despre Cioran, a insistat să particip
la o emisiune transmisă în direct la televizi‑
unea Canal 5. Urma să mă însoţească îm‑
preună cu Marco Jimenez şi Miguel Angel
Mendoza. Deşi eram destul de obosit, fi‑
indcă abia ajunsesem de o oră la Zacatecas,
am acceptat, înţelegînd că Nelson voia ca
un public cît mai numeros să asiste la întîl‑
nirile noastre.
Ca să ajungem la sediul televiziunii, am
folosit maşina lui Nelson. Studiourile erau
situate în afara oraşului, pe una dintre coli‑
nele pe care s‑a desfăşurat o celebră bătălie
din timpul Revoluţiei mexicane între tru‑
pele lui Pancho Villa şi cele ale lui Álvaro
Obregón. Am fost întîmpinaţi de o prezen‑
tatoare foarte tînără care absolvise Faculta‑
tea de Litere a Universităţii Autonome din
Zacatecas. Ea a reuşit să creeze imediat o
atmosferă relaxantă şi totul a mers bine; am
atras atenţia şi în acest fel asupra discuţiilor
despre opera lui Cioran.
Ne‑am întors în oraş cu maşina, dar am
lăsat‑o repede într‑o parcare ca să avem timp
pentru o plimbare prin centrul oraşului,
despre care ştiam că fusese inclus în Patri‑
moniul Mondial al unesco. Nelson îmi po‑
vestea despre istoria oraşului, Marco şi soţia
lui, Ana Maria Valle, îşi aminteau despre
primele lor vizite la Zacatecas făcute cu mai
bine de douăzeci de ani în urmă, iar Miguel
Angel, care era cu cîţiva metri în faţa noas‑
tră, fotografia clădirile cele mai impresio‑
nante. La un moment dat, am observat că el
s‑a oprit ca să privească o splendidă fîntînă
dedicată întemeietorilor oraşului Zacatecas,
Fuente de Los Conquistadores. Imediat
după aceea, l‑am văzut înconjurat de patru
tinere care am dedus că l‑au rugat să le facă
o fotografie. Cînd am ajuns în dreptul lui,
fetele au început să scoată strigăte pline de
entuziasm şi Miguel Angel m‑a întrebat da‑
că sînt de acord să mă fotografiez cu ele. Am
fost atît de mirat încît asta trebuie să mi se fi
citit pe faţă. Miguel Angel mi‑a povestit ce
se întîmplase: după ce le‑a făcut fotografia
pe care şi‑o doriseră în faţa fîntînii, cele pa‑
tru adolescente au văzut restul grupului
nostru care se apropia şi au început să ţipe:
„V‑am văzut la televizor! V‑am văzut la tele‑
vizor!“. I‑au spus că se opriseră la un restau‑
rant şi, în timp ce îşi luau micul dejun, au

văzut emisiunea la care fuseserăm invitaţi.
Miguel Angel le‑a explicat că eu eram un
filosof din România venit pentru a ţine mai
multe conferinţe în Mexic. Asta trebuie să li
se fi părut atît de neobişunit încît au ţinut
morţiş să aibă o fotografie cu mine. Mi‑am
spus că, probabil, nu mai văzuseră niciodată
nici vreun filosof, nici vreun român, aşa că
un „filosof român“ trebuie să li se fi părut
un monstru. Am acceptat amuzat şi cele
patru au chiuit de bucurie. Am făcut, pe
rînd, atît fotografii cu grupul celor patru cît
şi cu fiecare adolescentă în parte. După ce
ele s‑au îndepărtat fericite, mi‑am amintit că
aproape de fiecare dată după ce am apărut la
televizor s‑a întîmplat cîte ceva nostim şi
le‑am povestit şi prietenilor care mă însoţeau
cîteva dintre aceste episoade comice.
Am fost invitat prima oară la televiziu‑
ne pe cînd aveam 25 sau 26 de ani. Era o
emisiune culturală foarte lungă, dura mai
bine de trei ore, aşa că am avut răgaz să
spun destul de multe lucruri. La două sau
trei zile după difuzarea ei, pe cînd mă în‑
torceam de la un magazin aflat în apropiere
de casă, m‑a oprit o doamnă foarte elegantă
care m‑a abordat direct: „V‑am văzut la te‑
levizor“. „Într‑adevăr, am participat la o
emisiune în urmă cu cîteva zile“, am admis
eu. Doamna s‑a lansat într‑un potop de
elogii, făcîndu‑mă să mă simt foarte încur‑
cat şi să bîigui cîteva cuvinte neinteligibile.
În cele din urmă, mi‑a spus: „Ştiţi, am şi eu
o fată foarte inteligentă, a făcut două facul‑
tăţi. Nu aţi vrea să vă întîlniţi cu ea?“. Ui‑
mit de o propunere atît de lipsită de echi‑
voc, am răspuns: „Stimată doamnă, dar eu
sînt căsătorit, vă amintiţi că am vorbit des‑
pre soţia mea şi în timpul emisiunii“.
Doamna a bătut în retragere: „Vai, dar nu
asta voiam să spun! M‑am gîndit că aţi pu‑
tea să vă întîlniţi cu ea ca să o îndrumaţi un
pic. Ea e cam dezorientată, deşi ştie o gră‑
madă de lucruri“. „Atunci puteţi să o trimi‑
teţi să mă caute la revista Orizont sau la
mine la universitate“. Doamna a promis
oarecum jenată că aşa va face, dar fata cea
dezorientată n‑a mai apărut niciodată...
După o altă invitaţie la televiziune,
m‑am dus la poştă ca să‑i trimit domnului
Ion Vartic un plic imens ce conţinea teza
mea de doctorat despre Cioran. Am stat
disciplinat la rînd şi, cînd am ajuns la ghi‑
şeu, am început să completez formularul pe
care mi l‑a întins funcţionara din faţa mea.
În timp ce scriam grăbit cu litere mari de
tipar, am auzit o voce din spate: „Dar de ce
numai dumneavoastră îi trimiteţi ceva
domnului Vartic şi nu vă trimite şi domnul
Vartic?“. Stupefiat, m‑am întors şi am vă‑
zut un domn în vîrstă foarte distins pe care
îl mai zărisem prin zonă, dar pe care nu‑l
cunoşteam. Înţelegînd într‑o fracţiune de
secundă că domnul 1. trebuia să mă fi vă‑
zut la televizor, pentru că ştia despre pro‑
iectele mele, 2. că era la curent cu ceea ce se
întîmpla în lumea culturală românească,
fiindcă nu îi era străin numele domnului
Vartic, dar şi că 3. trăsese probabil cu
ochiul şi văzuse ce scrisesem pe formularul
de la ghişeu, i‑am răspuns: „Acum e rîndul
meu să‑i trimit ceva domnului Vartic.
Domnul Vartic îmi va trimite altceva cu
altă ocazie“.
Prin primăvara lui 2002 sau 2003, după
ce vorbisem într‑o emisiune de televiziune
despre călătoria pe care urma să o fac la
Paris, unde trebuia să plec cu o bursă doc‑



Poeme
de
Alexandru Ovidiu Vintilă
Mai de demult
de azi dimineaţă
corul acela de păsări
un decupaj din cântarea cântărilor –
eteric şi diafan
lucrurile nu sunt
decât ceea ce sunt şi nimic
preoţii vechilor egipteni îndrăgeau pisicile
acum
spun unii
cultivă păpădii în cenuşa deşertului
în memoria unei mari civilizaţii apuse
clarvăzător
doar
Sfinxul
rătăcind pe Drumul Damascului
printre consoane pulberea unei întinderi
spre neant
pe sub stele somnul raţiunii
pietrele şi
tăcerea
dinaintea sfârşitului

pasărea uu
obscură pasăre şi himeră
atât de fericită şi atât de nefericită
pupilele ochilor ei
scrutând zările spre antipozi o potrivire

de linii
orizonturi întretăiate
paloarea nedesluşită a morţii morţii
când eşti încredinţat ca ossip mandelstam că
iubirea mişcă totul
şi când într-adevăr trăieşti într-o altă lume
nici vie nici moartă
imparabila concreteţe a memoriei

te scoate
la suprafaţă:
aici şezum şi plânsem
dincolo de orice înţelegere
în indescriptibila
noastră
orbire

***
Moartea e un obiect
care ne leagă de viaţă
viaţa e un obiect
care ne leagă de moarte

n
Din volumul în curs de apariţie
Transparenţa unui popor de foci
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Cronică muzicală

L

5 martie a.c., în studioul de concerte
al Academiei de Muzică „Gheorghe Di‑
ma“, a avut loc spectacolul Peer Gynt, con‑
ceput de Ştefana Ţiţeica după poemul dra‑
matic al lui Ibsen (publicat în 1867) cu
muzica de scenă a lui Grieg (premiera în
1876). Cele două pianiste (Raluca Rad şi
Bernadette Czumbil) au recreat la patru
mâini atmosfera bogată a compoziţiei lui
Grieg, proiectată iniţial pentru orchestră şi
a

• Ibsen



torală, am auzit că eram strigat în timp ce
mă plimbam prin Parcul Rozelor din Ti‑
mişoara. „Domnule Vălcan! Domnule
Vălcan!“. M‑am întors şi am văzut un băr‑
bat îmbrăcat ca un om al străzii care îmi
zîmbea încîntat. Mi‑a întins mîna şi, după
ce am ezitat puţin, i‑am strîns‑o. Bărbatul
mi‑a pus o sumedenie de întrebări despre
ceea ce scrisesem sau aveam de gînd să
scriu, demonstrîndu‑mi rapid că era la cu‑
rent cu tot ceea ce făceam. Cînd, în cele din
urmă, i‑am dat de înţeles că trebuia să plec,
mi‑a spus ceremonios: „Vă rog să‑i trans‑
miteţi salutări doamnei Monica Lovinescu.
Din partea inginerului Alexandrescu“.
Un alt episod amuzant a avut loc pe
cînd mă aflam în vizită împreună cu soţia
la cei mai vechi prieteni ai noştri. Abia apu‑
caserăm să intrăm în casă cînd cineva a su‑
nat la uşă. Prietenul nostru a deschis şi a
constatat că era poştaşul. Cînd m‑a zărit,
acesta m‑a întrebat plin de entuziasm şi fă‑
ră nici o introducere, de parcă m‑ar fi cu‑
noscut de o veşnicie: „Cînd mai plecaţi la
Paris?“. Văzînd că rămăsesem mut de uimi‑
re, soţia prietenului nostru l‑a întrebat: „Îl
cunoaşteţi pe domnul?“. Poştaşul a răspuns
cu aplomb: „Sigur că îl cunosc, e persoană
publică, l‑am văzut de curînd la televizor“...
Atît de departe de Dumnezeu şi atît de
aproape de Statele Unite. Cei care s‑au obiş‑
nuit să asocieze Mexicul numai cu imagi‑
nea unor cătune prăfuite şi a unor oameni
trăind în cea mai cruntă mizerie, cel mai
adesea aproape de marginea deşertului,
s‑au lăsat prinşi, fără îndoială, în capcana
unor vechi stereotipuri impuse de cinema‑
tografia americană. Deşi are în continuare
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Peer Gynt
la Conservator
Ştefan Bolea
cor (vezi şi cele două suite orchestrale ale
compozitorului norvegian: Op. 46 şi Op.
55). Un esenţial rol pedagogic a avut nara‑
torul Emanuel Roşca, care a ghidat specta‑
torii nu numai în trama piesei, ci a dat indi‑
cii de critică literară şi de muzicologie. De
pildă, altfel asculţi preludiul dacă el e „de‑
codat“ ca dialog între tema impetuoasă a
lui Peer şi cea melancolică a lui Solveig. Dimineaţa, preludiul la actul african (actul iv
din piesa lui Ibsen) se referă oare – ne în‑
treabă naratorul – la soarele din Maroc sau
la fantoma rece a soarelui norvegian? (La
primul forte, soarele „sparge“ plafonul no‑
ros). Moartea lui Aase este, alături de mar‑
şul funebru al lui Chopin, un punct de re‑
ferinţă al melancoliei romantice, mai rece
în varianta pentru pian. În peştera Regelui
Muntelui a fost impresionantă chiar şi în
varianta abreviată pentru două piane: o bu‑
cată care continuă să fascineze, prefigu‑
rând, prin acel crescendo tenebros, muzica
rock (vezi şi versiunea la violoncel a celor de
la Apocalyptica). Întrebarea de bază a pie‑
sei lui Ibsen rămâne: cine sunt eu? În ospi‑
ciul din Cairo, Peer observă că „sunt o foa‑
ie de hârtie pe care nu este scris nimic“.
Mai târziu, îşi deconstruieşte straturile Si‑
nelui la fel cum se decojeşte ceapa şi întâl‑

mulţi cetăţeni care trăiesc în condiţii difici‑
le, Mexicul e una dintre cele mai importan‑
te ţări ale lumii: se situează pe locul 10 în
privinţa populaţiei (126 000 000 de locui‑
tori), pe locul 14 în funcţie de întinderea
teritoriului său (1 964 375 de kilometri
pătraţi), pe locul 15 în privinţa pib‑ului
(1 223 de miliarde de dolari în 2019). Are
cea mai importantă piaţă de carte din
America Latină, iar Tîrgul Internaţional de
Carte de la Guadalajara este al doilea cel
mai mare tîrg de acest fel din lume, după
cel de la Frankfurt. unam (Universidad
Nacional Autónoma de México), cu cei
36 000 de studenţi şi cei 40 000 de profe‑
sori ai săi, este una dintre cele mai mari
universităţi din lume. Mexicul poate să li se
pară o ţară săracă şi neînsemnată doar cîrti‑
torilor înveteraţi şi asta numai dacă insistă
pentru o comparaţie cu sua, vecinul său de
la nord. Însă e clar că pentru vecinii săi din
America Centrală, dar şi conform reperelor
noastre europene, Mexicul este un adevărat
imperiu.
„¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan
cerca de Estados Unidos!“ („Sărmanul Me‑
xic, atît de departe de Dumnezeu şi atît de
aproape de Statele Unite!“). Această for‑
mulă devenită celebră, care îi aparţine inte‑
lectualului mexican Nemesio García Na‑
ranjo, deşi e atribuită în mod eronat
preşedintelui Porfirio Díaz, a părut să de‑
scrie cel mai bine destinul istoric al Mexi‑
cului, al cărui potenţial enorm a părut
mereu inhibat de vecinătatea cu americanii.
Primul şoc important a fost războiul dintre
1846 şi 1848, în urma căruia Mexicul în‑
vins a pierdut mai mult de jumătate din
teritoriul său, adică aproximativ 2 500 000

neşte Neantul. De remarcat şi finalul spec‑
tacolului, în care Peer se reîntâlneşte cu
Solveig (deopotrivă mireasă, mamă şi preo‑
teasă care transformă blestemul în binecu‑
vântare), regresând spre origini: soprana
Noemi Veres are aici un rol proeminent.
Spectacolul conceput de Ştefana Ţiţeica a
fost foarte reuşit, deschizând pofta de lec‑
tură şi de muzică. Ne întrebăm, totuşi, în
final, dacă n‑ar fi fost cazul să aibă un rol în
spectacol ecranul acela imens din fundal: ca
suport de imagini ori de text.

n

de kilometri pătraţi. Această suprafaţă
enormă, aproape de cinci ori mai mare
decît Franţa, reprezintă mai mult de o pă‑
trime din actualul teritoriu al Statelor Uni‑
te. Americanii s‑au implicat în bătăliile din
timpul scurtei domnii a împăratului Maxi‑
milian, sprijinind trupele lui Benito Juárez
din dorinţa de a‑i ţine pe francezi, care
susţinuseră instalarea acestuia pe tron, de‑
parte de America de Nord. Statele Unite
s‑au implicat, de asemenea, în luptele din‑
tre diversele facţiuni din timpul Revoluţiei
mexicane, ceea ce l‑a înfuriat pe tempera‑
mentalul Pancho Villa, care a pătruns pe
teritoriul american, provocînd o reacţie
dură din partea politicienilor de la Wa‑
shington şi expediţia de pedepsire condusă
de generalul Pershing. Apoi, influenţa
Unchiului Sam s‑a menţinut constantă, la
fel cum s‑au menţinut şi decalajele de dez‑
voltare dintre cele două ţări. Atraşi de mi‑
rajul bogăţiei americane, mexicanii, mai
ales cei din păturile sărace ale populaţiei,
au început să treacă în masă frontiera pen‑
tru a se bucura de prosperitatea pe care nu
mai sperau să o dobîndească la ei acasă. În
2019, din cei 57 000 000 de hispanici din
sua , 38 500 000 se declarau de origine
mexicană, dintre care 12 300 000 erau
născuţi în Mexic, iar 26 200 000 aveau
părinţi sau bunici născuţi în Mexic. Dacă
actualele tendinţe se menţin, unii demo‑
grafi de la Ciudad de Mexico susţin că nu
e deloc imposibil ca în următoarele secole
să se producă o paşnică Reconquista mexi‑
cană.
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