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Dora Pavel: Spunerea în eter

Inexplicabil, ori de câte ori se iau în dezbatere
revistele culturale, se ignorã cu obstinaþie
revistele culturale radiofonice ºi de televiziune.

Deºi aº îndrãzni sã spun cã, adeseori, impactul
informaþional, formativ ºi emoþional al acestora,
din urmã, este mult mai rapid ºi mai spectaculos
decât cel al presei scrise. Acolo unde revistele
literare nu vor ajunge niciodatã, nici mãcar pe
rafturile bibliotecilor locale – fie cã e vorba de oraºe
de mici dimensiuni sau de ultimul cãtun de sub
munte - , o revistã literarã radio cel puþin (dacã nu
ºi una de televiziune), este foarte bine receptatã.
Dacã publicul auditor transilvan a auzit mãcar de
Apostrof, Steaua, Tribuna sau Echinox, de Vatra sau
Familia (fãrã sã le vadã), faptul se datoreazã, cu
siguranþã, în primul rând emisiunilor radiofonice.
Contactul ascultãtorului (aºezat, acesta, la fel de
confortabil în fotoliu, la volan sau în vârful cãpiþei
de fân) nu doar cu informaþia culturalã (care, ºi ea,
este mereu mai proaspãtã decât în cazul celei
oferite de revistele tipãrite), dar mai ales cu fãptura
însãºi a scriitorului, este direct, nemijlocit. Sã
asculþi, în singurãtate, inflexiunile vocii celui care
se mãrturiseºte, parcã anume ºi numai pentru tine,
când acesta e, adeseori, de ce nu, idolul tãu, poate
însemna mai mult decât sã-l vezi în carne ºi oase,
pe celãlalt trotuar, sau decât sã-i parcurgi cu ochii
gândurile caligrafiate. Lectura unui text semnat
Minulescu, Arghezi, Bacovia sau Nichita nu va
avea nicicând reverberaþiile emoþionale devastatoare
pe care le stârneºte în noi însãºi respiraþia lor, a
monºtrilor sacri, în recitare.

În ce te priveºte, ca amfitrion absolut al câtorva
minute de emisie care-þi sunt încredinþate, vei
porni mereu de la premisa cã postarea unui grup
de ascultãtori în faþa aparatului de radio exact în
acel moment al zilei pe care tu însuþi îl creezi la
capãtul celãlalt al firului înseamnã, fãrã doar ºi
poate, opþiunea lor identicã pentru acelaºi interval
de izolare, un soi de exil asumat în împãrtãºirea
atâtor iluzii necunoscute. În faþa unei asemenea
aºteptãri, e limpede cã nu pentru a tulbura intimi-
tatea spiritualã a acelora te afli acolo, ci doar pentru
a le-o provoca, prin sugerarea unor subiecte de
meditaþie, sau pentru a le induce, pur ºi simplu,
câteva clipe de fior estetic nebãnuit.

Se invocã perpetuu, ºi pe nedrept, efemerul,
legat de viabilitatea unei emisiuni radiofonice, a
unei ”spuneri” în eter. Nu este însã la fel de tre-
cãtoare clipa în care parcurgi cu ochiul cuvântul
scris, unul anume, cu nimic mai altfel decât cel
auzit, ºi la care, poate, la fel, n-ai sã te întorci vreo-
datã? ªi nu e el, cuvântul auzit, la fel cu celãlalt,
etern declanºator al acele atât de necesare evadãri a
omului din real înspre lumea propriilor candori?

Multe ºi diverse au fost/sunt armele seducþiei
noastre. Dincolo de informaþia culturalã exactã ºi la
zi, dincolo de dezvãluirile picante din culisele lumii
literare de la noi ºi de pretutindeni, dincolo de
oferta generoasã, continuã, a bursei cãrþilor, suvera-
nã între toate acestea s-a dovedit a fi confesiunea nu-
meroaselor noastre personalitãþi, oameni de cultu-
rã, editori, ºefi de reviste ºi traducãtori, scriitori
îndeosebi, care s-au perindat în faþa microfonului
la Radio Cluj, noi avându-i alãturi, ca parteneri de
dialog. Mãrturisirile neaºteptate, adesea ºocante –
pentru cã nimic nu pare mai imprevizibil ºi mai

inaccesibil, în acelaºi timp, ca intimitate lumii unui
creator -, au fost ale unor nume de primã mãrime,
eludând graniþele unui provincialism îngust: de la
N. Balotã, N. Breban, D. Þepeneag, M.H. Simio-
nescu, Ion Vlad, Ion Vartic, Ion Pop, Adrian Popes-
cu, Gh. Grigurcu, Horia Bãdescu, Alexandru Eco-
voiu, Petru Cimpoeºu, pânã la traducãtorii Antoa-
neta Ralian sau Virgil Stanciu, sau pânã la genera-
þiile ceva mai tinere ale unor Angela Marinescu,
Matei Viºniec, Marta Petreu, Aurel Pantea, Ovidiu
Pecican, Alexandru Muºina, Gheorghe Crãciun sau
I.B. Lefter. Din pãcate, multe dintre vocile interlo-
cutorilor noºtri, precum cele ale unor Marian
Papahagi, Mircea Zaciu sau Gellu Naum, s-au
alãturat, între timp, patrimoniului de glasuri pe
care le tezaurizeazã Studioul de Radio Cluj în
Fonoteca sa de aur.

Într-un fel ediþiile literare sãptãmânale de la
Radio Cluj au ambiþionat sã alcãtuiascã o istorie
cvasiintegralã a culturii ºi literaturii române, încer-
când o recuperare ºi a valorilor lor risipite dincolo
de graniþele þãrii. Am considerat dintodeauna cã o
asemenea încercare de reintegrare, chiar ºi radiofo-
nicã, a unei pãrþi importante a literaturii române,
aceea care se scrie ºi în afara hotarelor, este impe-
rioasã, atâta timp cât, o ºtim cu toþii, vreme de
patru decenii, mari reprezentanþi ai culturii române
au fost scoºi efectiv din biblioteci ºi manuale, din
istoria, chiar, a literaturii noastre, doar pentru cã,
într-un anumit moment al existenþei lor, ei au ales
sã rãmânã în alte spaþii geografice. Prin diferite for-
mule publicistice (precum cronica literarã, con-
fesiunea sau dialogul direct), am oferit publicului
auditor un compendiu al scriitorilor români din
exil, care, de fapt, n-au plecat niciodatã din cultura
noastrã. Am dialogat, astfel, telefonic, cu Norman
Manea (de la New York), cu Dinu Flãmând, Matei
Viºniec sau cu traducãtoarea Sanda Stolojan (de la
Paris), precum ºi cu regretatul editor de prestigiu,
autorul celebrelor Cahiers de l’Herne, Constantin
Tacou, tot din Paris.

Deosebit de savuroase, datã fiind splendida
libertate de spirit a scriitorilor, anchetele literare
stârnesc deopotrivã autorii ºi publicul lor cititor/
ascultãtor, prin ineditul temelor ºi întrebãrilor,
începând cu cea privind mecanismul elaborãrii
unui text de cãtre omul creator ºi continuând cu
altele, precum cele intitulate Povestea unei mari
iubiri sau Vacanþa scriitorilor.

Au cunoscut ei marea iubire? Le-a marcat des-
tinul creator? Cât din acest segment al biograficului
lor afectiv lasã sã transparã în propria creaþie?
Convinºi de delicateþea unor astfel de întrebãri, pe
alocuri brutal de indiscrete, ne-am aºteptat la
rãspunsurile pe care le-am primit: unele –
nostalgic-eruptive, dornice sã se exhibe, altele –
defensive sau persiflante, agasate ºi reci, mergându-
se pânã la refuzul total al vreunui rãspuns.

Apoi: Ce fac, oare, scriitorii români în timpul
vacanþelor, câtã vervã de scris mai eu ei atunci, ce
forme de relaxare îºi pot permite pentru a se revita-
liza? Le mai e suficientã, celor mai mulþi dintre ei,
butada ”umilinþei creatoare” pentru a se consolida
în faþa frustrãrilor resimþite aici, în aceastã parte a
lumii, mai mult parcã decât oriunde? Îi ajunge
acestei specii trufaºe, pentru sãnãtatea sângelui ei
aristocratic, doar iluzia libertãþii neîngrãdite?

O adevãratã încercare pentru noi, ca jurnaliºti,
este gãsirea celei mai adecvate modalitãþi de a ne

Presa culturalã clujeanã

àcontinuare în pagina 6
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editorial

Cãlãtorind printr-o Europã “rãvãºitã” de
turiºti cu ocazia unei excursii-maraton ce
te transporta în câteva zile aproape prin

toate marile oraºe, am avut douã mari uimiri:
prima a o fost cã de cum am pus piciorul în
Veneþia, primul lucru pe care l-am vãzut era o
chinezoaicã ce vindea pe un pod exact aceleaºi tip
de nimicuri ce au invadat piaþa ºi la noi, iar al doilea
– ºi cel mai ºocant pentru mine – “filmuleþele” de
la Chateau d’If, o veche închisoare ce l-a inpirat pe
Dumas în crearea celebrul lui personaj, Monte
Cristo. Culmea “colonialismului cultural” ºi
“capitalismului”, aproape în fiecare celulã erau
montate niºte televizoare pe care puteai urmãri fie
secvenþe din filmul realizat dupã scrierile lui
Dumas, fie – surprizã! – un fel de “documentar”
care prezenta o zi de muncã a lucrãtoarelor
cubaneze ºi a felului în care manufacturau
faimoasele trabucuri. Interesant era cã pe lângã
femeile care fãceau aceastã muncã monotonã exista
un “povestitor”, care le citea toatã ziua, foarte
pãtruns ºi uimit din “Contele de Monte Cristo”. În
felul acesta lucrãtoarele nu mai erau tentate sã
vorbeascã una cu alta, ci absorbite de poveste
continuau neîntrerupt munca lor mecanicã.  

Mi-am adus aminte de acest filmuleþ din
Chateau d’If cu prilejul discuþiilor despre
canonul literar, mai nou aflat ºi el în “luptã” cu
identitãþile. Dintre cele ce s-au discutat acolo,
douã probleme mi-au reþinut atenþia: faptul cã
erudiþia ºi elitismul nu mai sunt la mare cãutare,
ºi faptul cã o literaturã poate transmite identitãþi.
În ceea ce priveºte a doua chestiune am mari
îndoieli. Gândindu-mã la lucrãtoarele cubaneze
care ascultau aventurile lui Monte Cristo, mi-am
dat seama cã ele nu percepeau cultura francezã,
particularitãþile ei, istoria ei, ci povestea. Desigur,
poate cã nu erau cititorii ideali ºi nici autorul nu
este unul de marcã, dar cred cã dacã ne gândim la
o masã mare de cititori, cei care nu sunt critici
literari ºi nici nu au vreo specializare privind
literatura, ºi ei reþin mai înainte de toate povestea
pe care cartea o urmãreºte. Garcia Marquez
mãrturisea într-un interviu televizat cã marele lui
succes ºi priza la publicul larg s-au datorat tocmai
“poveºtilor fantastice” pe care le-a scris. Dar
îndoiala mea e confirmatã ºi de un exemplu
concret: Mara lui Slavici, tradusã în englezã a avut
ca efect interpretarea ei printr-un concept de
“new women”, un fel de feministã avant la lettre.
Mã îndoiesc cã cititorii de limbã englezã ºtiau
ceva despre concepþia tradiþionalistã a lui Slavici,
sau de realitatea istoricã a începutului de secol
XX din România... sau chiar de feministele de
atunci care ele însele aveau reale dubii în ceea ce
priveºte aplicarea acestui curent de gândire la noi.
Poate cã Harold Bloom avea dreptate sã susþinã
faptul cã doar criticul erudit, cititorul avizat poate
percepe nuanþele ºi poate elabora o interpretare
care sã nu fie în contradicþie cu contextul mai
larg al unei culturi. Din acest punct de vedere
istoria literarã nu poate fi ignoratã, dar istoria
literarã nu a preocupat niciodatã marele public. 
ªi atunci revin la întrebarea mea: cum poþi
transmite o identitate prin literaturã? Fãcând un o
mare promoþie publicitarã de genul celeia ce i se

face lui Coelho? Repetând la nesfârºit cã Eliade ºi
Cioarn trebuie aºezaþi la secþiunea gânditori
români, nu francezi, aºa cum am auzit cã sunt
prezenþi pe rafturile librãriilor din America? Se
poate “înghesui” cultura unui popor în câteva
nume de rezonanþã? Sau din contrã, canonul
trebuie sã-ºi pãstreze puritatea esteticã, prin care
un autor devine canonic, nu pentru cã e italian,
francez, ceh sau român, ci pentru cã e “original”,
“straniu” ºi pentru cã “estetica este o problemã
individualã ºi nu socialã” (Harold Bloom)? Dacã
e aºa canonul nu se prea împacã cu marele public.
S-a sugerat faptul cã ar trebui sã se “coboare”
nivelul de predare, de prezentare a literaturii
tocmai pentru a obþine o prizã cât mai mare.
Cred sincer cã nu e o soluþie rea, ºi cã ar fi un
mod de supravieþuire atât pentru cadrele
didactice, cât ºi pentru cãrþi, dar nu pot sã nu mã
întreb: cum l-ai putea “coborî” pe Mallarmé sau
pe Barbu, care sunt îndeajuns de criptici chiar
pentru critici.

Triunghiul format din aceºti trei poli: erudiþie
(elitism) – management cultural (prizã la public)
– canonul literar al Noii Europe, cea a
multiplelor identitãþi, tinde sã devinã un triunghi
al Bermudelor pentru literaturã. Calitatea e
mereu în luptã cu inflaþia (puzderia de texte) ºi
de multe ori cea din urmã câºtigã. Nu ºtiu cum e
în alte þãri, dar în România e clar cã se publicã nu
pentru cã s-ar cumpãra, ci pentru cã cineva
plãteºte. Estetica se “pierde” în retururi uriaºe.
Unii critici de artã sunt conºtienþi de faptul cã
artistul zilelor noastre nu trebuie sã fie original, ci
sã se înscrie corect în economia consumului, iar
alþii mai pesimiºti ºi mai plictisiþi de jocul
diferenþelor ºi identitãþilor care vor sã se afirme
(ceea ce e identic cu a se vinde) recunosc în acest
vârtej capul hidos al indiferenþei. Dispariþia
universalului, a dus la sisteme de valori

“caracterizate prin pierderea referinþei... Trecând
dincolo de propria lor determinare ºi de propriul
lor principiu ele devin metastatice, în sensul
literal al oricãrui proces biologic iradiind în
întregul corp. Astfel... politicul nu se mai aflã în
politic, ci oriunde în altã parte, pretutindeni.
Estetica însãºi este asemenea unui virus filtrant.
Toate categoriile dispar în beneficiul unui soi de
hipersincretism, de homeostazie ºi indistincþie”
(Jean Budrillard, Paroxistul indiferent). Canonul,
chiar ºi cel al Noii Europe, þine de determinãri,
limite, tipare, modele. Desigur ele se învechesc,
sunt schimbate cu altele, dar nu cred cã aceasta se
mai face printr-un fel de depãºire (aºa cum au
înþeles-o avangardiºtii). Pentru epoca noastrã nu
mai e importantã ruptura, ci calitatea graniþelor
de a fi fluctuante, mereu relicitate într-un discurs
politizat. Identitãþile, inclusiv cele culturale se
“construiesc” în negociere. 

ªi cã sã punem punctul pe “i”, problema cea
mai gravã pentru literaturã, dupã cum a observat
profesorul Mircea Muthu, constã în faptul cã “nu
se mai citeºte”, iar oamenii trebuie “realfabe-
tizaþi”. Plãcerea textului a fost surclasatã de
divertismentul propagat prin imagini, ºi, revenind
ultima oarã la Harold Bloom, oamenii ar trebui
nu numai realfabetizaþi, ci fãcuþi sã redescopere
“dialogul minþii cu sine însãºi... Tot ceea ce poate
oferi canonul este o bunã folosire a propriei
solitudini”. 

Dar cine ºtie, poate cã în tot acest paroxism
indiferent ºi plictisit, literatura va deveni un
“exotism” la care individul va reveni descotorosit
de matricea imaginilor (nu mã refer la cele ale
filmelor de artã). În ceea ce mã priveºte am reale
îndoieli... Poate cã identitãþile vor sfârºi prin a se
afirma, dar nu ºtiu în ce mãsurã o pot face prin
literaturã. Un profesor venit din Franþa, îmi
spunea cã românii sunt un caz “clasat” pentru
marele public francez. Pe ghidul de prezentare al
þãrii noastre, util pentru turiºti, simbolul care ne
“reprezenta” era o cãruþã pe ºosea... un evident
semn de civilizaþie înapoiatã. Dacã toþi acei turiºti
ar citi Moromeþii, s-ar adãuga ceva “farmec” – altul
decât cel de a vedea o þarã exoticã prin înapoierea
ei – la cãruþa respectivã? Ar putea fi Ilie
Moromete, exponentul unui gen de inteligenþã ce
“rezistã” ºi fãrã BMW? Probabil cã da... dar câþi
francezi au citit Moromeþii?

n

n Oana Pughineanu

Condiþiile de (im)posibilitate
ale canonului literar în
Noua Europã
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comentarii

MIHAI BÃRBULESCU
Interferenþe spirituale în Dacia romanã
Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2003

Este o onoare deosebitã pentru mine sã prezint
cartea profesorului Mihai Bãrbulescu, Interfe-
renþe spirituale în Dacia romanã , care, datoritã

iniþiativei salutare a editurii Tribuna, cunoaºte o a
doua ediþie revãzutã ºi adãugitã. Trecerea celor 19
ani care s-au scurs de la apariþia primei ediþii nu a
afectat nicidecum valoarea acestei lucrãri, iar tema-
tica ei o resimþim astãzi mai actualã ca niciodatã.
Scrisã într-o vreme când spiritualul ca domeniu de
studiu era privit ca suspect ºi inoportun, cartea
Interferenþe spirituale în Dacia romanã îºi relevã astãzi
noi valenþe într-o societate în care preocupãrile
pentru spirit ºi creaþiile sale sunt umbrite de mate-
rialismul ºi pragmatismul cotidian. Sunt puþine cãr-
þile de istorie care nu sunt alterate de trecerea tim-
pului. Noile documente furnizate de arheologie ºi
epigrafie în acest interval de aproape douã decenii
care ne despart de ediþia întâi ºi care, de altfel, se
regãsesc în adãugirile ºi notele infrapaginale ale
acestei ediþii, nu fac decât sã completeze ºi sã con-
firme teoriile ºi ipotezele exprimate de profesorul
Mihai Bãrbulescu.

Lucrarea – un model de scriere istoricã – în-
cearcã sã defineascã profilul spiritual al „romanu-
lui“ din Dacia. Autorul nu se opreºte însã asupra
vreunui aspect  particular, ci trateazã într-o ma-
nierã holisticã toate creaþiile spiritului, precum ºi
modul în care acestea interacþioneazã în contextul
istoric dat. Arhitectura, sculptura, religia nu sunt
manifestãri izolate ale spiritualitãþii antice care
evolueazã independent ºi paralel, ci pãrþi ale unui
întreg care se conþin ºi se determinã reciproc.

În capitolul „Claudius Saturninus sculpsit“
autorul analizeazã locul ºi rolul artelor plastice ºi al
artiºtilor în societatea anticã. Architecti, lapidares,
sculptores, cavatores, gemmarum, sigillarii, plumbarii
sunt, în majoritatea lor, anonimi. Responsabilã
pentru acest anonimat este concepþia anticilor
despre rolul artistului plastic, vãzut ca meºteºugar,
muncitor, sculptura ºi pictura situându-se în
antichitate în afara câmpului artelor „liberale“, pe
palierul inferior al artelor „servile“.

Este un loc comun în concepþia istoricã despre
antichitate faptul cã romanii, imitatori ai grecilor
în artã, au excelat în arhitecturã, în special în cea
utilitarã. Ruinele edificiilor romane de altãdatã
redescoperite azi – fora, temple¸ termae, apeducte,
amfiteatre, vorbesc despre perfecþiunea la care a

ajuns ºtiinþa arhitecturii. Profesorul Mihai Bãrbu-
lescu se întreabã, în capitolul al III-lea, ce este cla-
sic ºi provincial în arhitectura Daciei, cum sunt
respectate principiile vitruviene sau cum sunt ne-
glijate sau adaptate, ce ordine arhitectonicã preferã
atelierele provinciale. Se reconstituie imaginea ate-
lierelor unde meºterii respectã cu scrupulozitate
canoanele, ateliere care coexistã cu altele unde
meºteºugarii locali sunt mai puþin deprinºi cu teo-
riile ºi prescripþiile mistic-esoterice ale arhitecturii
antice. Se remarcã lipsa uniformitãþii ºi stratificarea
gustului pentru frumos, dar cu toate acestea  Dacia
senatorilor, cavalerilor romani sau a grupurilor de
cives romani nu este esenþial diferitã de Dacia
provincialilor ºi peregrinilor de etnii diferite.

Sculptura face legãtura între religie ºi arhitectu-
rã: reliefurile decoreazã edificiile, simboluri
apotropaice – Gorgona, Hercules – împodobesc
elemente arhitectonice. Pentru  înþelegerea semni-
ficaþiei pe care anticii o acordau unei scene este
necesarã situarea simbolurilor în context:  pilastrul
de la Napoca cu imaginile sculptate în relief ale lui
Liber Pater, Hercules ºi Mercurius ºi ale atributelor
Dianei îºi relevã, datoritã acestei asocieri valenþe
funerare, fiind interpretat drept un pilastru de la
intrarea într-o construcþie funerarã (mausoleu).

Un capitol (IV) „Descifrãri la hotarul dintre artã
ºi religie“, este dedicat analizei iconografiilor
divine. Pletora de imagini cu reprezentãri de zei
descoperite în Dacia este clasificatã metodic în
funcþie de rolul imaginii, dar ºi de materialul,
tehnica ºi obiectul care servea drept suport
imaginii. Zeii apar în statuaria ºi relieful cu rol
cultural sau votiv, dar ºi pe piese arhitectonice, vase
ceramice, geme ºi camee, monede ºi piese utilitare.

Importantã este metoda de decodificare a
simbolurilor religioase cu care opereazã
profesorul Mihai Bãrbulescu, bazatã pe ideea cã
lectura fiecãrui simbol conduce doar la o
înþelegere parþialã a semnificaþiei de ansamblu,
importantã într-un context iconografic fiind
interpretarea tuturor simbolurilor din perspectiva
asocierii dintre ele. Supusã unei astfel de analize
o gemã de la Porolissum se vãdeºte a fi
reprezentarea martiriului satirului Marsyas iar
pilastrul de la Napoca îºi trãdeazã semnificaþia
funerarã. Pentru înþelegerea limbajului simbolic
al iconografiilor religioase antice se realizeazã ºi o
oportunã clasificare a atributelor divine.

Capitolul V, „O religie cotidianã“ este dedicat
studiului „sumei de politeisme“ care constituie
religia Daciei romane. Aici întâlnim o viziune
antropologicã asupra religiei, concepþie exprimatã
de la început de autor: „în abordarea religiei

romane din Dacia pornim de la ideea cã factorul
esenþial este omul“. Fidel acestui principiu,
autorul opereazã o rãsturnare de perspectivã, în
raport cu istoriografia tradiþionalã: în centrul
atenþiei sunt situate persoanele ºi preferinþele lor
religioase ºi nu divinitãþile.

Dupã ce sunt trecuþi în revistã cei circa 130 de
zei adoraþi în provincie, prezentaþi dupã criteriul
tradiþional al originii etnice, sunt analizate atitu-
dinile ºi preferinþele religioase ale unor oficiali ca
M. Statius Priscus, L. Aemilus Carus, P. Catius
Sabinus, Q. Axius Aelianus etc., a cãror trecere
pasagerã prin Dacia a influenþat desigur atitudinile
religioase ale locuitorilor „stabili“ cu care împãr-
þeau locurile de cult. Sunt analizate apoi ºi
dedicaþiile votive ale unor civili sau militari din
Dacia, ajungându-se la concluzia cã religia
„personalã“ nu este mozaicatã, ci fiecare preferã un
grup relativ restrâns de divinitãþi, pe care îl
îmbogãþeºte uneori datoritã unor situaþii speciale.

În capitolul VI, „Credinþe despre «lumea
umbrelor»“ este analizat monumentul funerar ca
produs al interferenþelor complexe, corelându-se
„simbolistica  monumentelor funerare cu un
anumit ritual funerar, în temeiul credinþelor în care
îºi aveau, de altfel, sorgintea“. Din monumente
funerare standardizate, aluzii epigrafice ºi date
arheologice disparate, autorul reconstituie
universurile funebre ale romanilor din Dacia:
credinþa în viaþa sufletului în mormânt care
coexistã cu credinþa despre sufletul aerian,
atitudinile în faþa Destinului implacabil, reflectarea
unor episoade mitice (setea lui Tantalos ºi vasul fãrã
fund al Danaidelor) în practicile rituale funebre.

Ultimul capitol, VII, „De la daco-romani la ro-
mâni“ se înscrie în domeniul studiului permanen-
þelor: pe de o parte continuitãþile civilizaþiei dacice
dupã cucerire ºi, pe de alta, moºtenirile antice – ro-
mane – în spiritualitatea româneascã. Ancheta în-
treprinsã pentru depistarea fondului autohton ºi re-
flectãrii lui în domeniul spiritual a condus mai ales
la rezultate de ordin negativ. Absenþa divinitãþilor
dacice în epigrafia ºi arta epocii romane este pusã pe
seama lipsei binecunoscutei politici de toleranþã re-
ligioasã în acest caz, dar este atribuitã ºi unui proces
de romanizare relativ rapidã ºi uniformizatoare.

Cu prudenþa caracteristicã autorul se pro-
nunþã în favoarea posibilitãþii de a izola în cultura
popularã modernã unele teme antice: Diana ºi
Sânziana, cultul arborilor, Hercules ºi Iorgovan,
Parcele ºi Ursitoarele, practici funerare (setea
morþilor, obolul lui Charon) sunt în opinia
autorului moºteniri ale spiritualitãþii antice.

Nu pot încheia mai potrivit decât spunând cã
o carte bunã este aceea care nu-ºi pierde
prospeþimea odatã cu trecerea timpului, care te
surprinde la fiecare re-lecturã, unde redescoperi
de fiecare datã lucruri crezute uitate.

n

Redescoperirea Daciei romane
n Sorin Nemeti
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MAC LINSCOTT RICKETTS
Former Friends and Forgotten Facts

Criterion Publishing,  2003

Purtând semnãtura cunoscutului eliadist
american, Mac Linscott Ricketts, a apãrut la
sfârºitul anului trecut, la Criterion

Publishing, lucrarea Former Friends and Forgotten
Facts, analizã justã a  unui segment important din
viaþa ºi opera lui Mircea Eliade.

Profesorul american de la Louisbourg
College, dr. Mac Linscott Ricketts, a studiat
istoria religiilor la Chicago ºi ºi-a elaborat
disertaþia de doctorat cu ajutorul lui Mircea
Eliade. A tradus în limba englezã mai multe
romane semnate Mircea Eliade ºi o parte a
memorialisticii. Dincolo de asta, Ricketts a scris
mai multe studii dedicate contribuþiei lui Mircea
Eliade în câmpul istoriei religiilor. Mac Ricketts a
beneficiat, în anul 1981, de o bursã de cercetare
în România, timp în care a studiat scrierile
eliadiene din perioada interbelicã. Cu aceastã
ocazie s-a familiarizat cu articolele în care Eliade
îºi declara simpatia pentru Miºcarea Legionarã.
Timpul petrecut la Bucureºti a fost benefic, Mac
Linscott Ricketts elaborând, mai apoi, lucrarea
Mircea Eliade: The Romanian Roots. 1907-1945,
foarte importantã pentru înþelegerea ºi conturarea
imaginii lui Mircea Eliade. 

Lucrarea ce face obiectul analizei de faþã,
Former Friends and Forgotten Facts, reprezintã, dupã
cum declarã autorul în Cuvântul introductiv, o
reunire a  ºase materiale ce au apãrut în revista
Origini. Romanian Roots. Toate eseurile au fost
revãzute ºi completate pentru ediþia de faþã.

În structura volumului distingem douã mari
pãrþi: una în care Mac Ricketts se ocupã de
trecutul lui Mircea Eliade; ºi o a doua parte, în
care este analizatã lucrarea  Alexandrei Laignel-
Lavastine, Cioran. Eliade. Ionesco: L’oubli du
fascisme .

Cele douã secþiuni sunt separate de studiul cu
titlul What the texts reveal , o analizã clarã ºi exactã a
unui numãr însemnat de articole publicate de
Eliade în perioada interbelicã, ºi editate de Mircea
Handoca sub titlul Textele “legionare” ºi despre
“românism”. 

Ricketts considerã cã „motivele pentru care
Handoca a adunat aceste texte într-un volum
sunt trei: 

1. Sã arate cã naþionalismul sau
“Românismul” lui Eliade nu a derivat din
doctrina lui Codreanu sau din Fascism sau
Nazism;

2. Pentru a demonstra cã “Legionarismul” lui
nu a inclus anti-semitismul sau rasismul;

3. Pentru a arãta cã Românismul sãu a fost, de
la început ºi pânã la sfârºit, ºi întotdeauna, o
problemã de valori spirituale : misiunea României,
destinul României, creativitate ºi libertate de
creaþie”.

Aºa cum Mac Linscott Ricketts vede lucrurile,
Mircea Eliade a fost, într-un prim moment,
influenþat de filosofia (cu clare accente
ortodoxiste) lui Nae Ionescu, iar, mai târziu, a
devenit interesat de problema salvãrii naþiunii, de
“destinul mesianic” al poporului român, a crezut
cã o “revoluþie spiritualã” realizatã de apariþia
unui “om nou” va fi necesarã. Mircea Eliade nu a
fost influenþat de Codreanu, este de pãrere
Ricketts, dar a ajuns sã creadã cã miºcarea

politicã, puternic infuzatã de ortodoxism ºi
condusã de acesta, ar putea aduce idealurile mai
aproape.

În prima parte a volumului lui Ricketts se aflã
referiri inedite la viaþa particularã a lui Eliade, la
mariajul sãu cu Nina Mareº ºi la prietenia care-l
lega de Mihail Sebastian.

Cu toate acestea, elementul cel mai important
al primei pãrþi este reprezentat de analiza fãcutã
de Mac Linscott Ricketts Jurnalului Portughez al lui
Eliade, apãrut în 2001, la Editorial Kairos din
Barcelona, în traducerea lui Joaquin Garrigós.
Mac Ricketts este un bun cunoscãtor al Jurnalului,
ºi asta pentru cã a realizat el însuºi o traducere
(englezeascã) a lui pe baza manuscrisului
(fotocopiat) primit de la  Cristinel Eliade. 

Conform lui Ricketts, ediþia spaniolã a
Jurnalului este însoþitã de patru anexe foarte
importante, care conþin mai multe materiale
scrise de Mircea Eliade în vremea în care a locuit
la Lisabona: douã “jurnale de cãlãtorie”; un raport
al întâlnirii cu regele Carol al II-lea, aflat într-o
vizitã în Portugalia în primãvara lui 1941; ºi o
prefaþã la cartea despre Salazar.

Mac Ricketts considerã cã Jurnalul Portughez
clarificã statutul lui Mircea Eliade la Legaþia
Românã din Lisabona, unde a îndeplinit, mai
întâi, funcþia de secretar de presã, iar mai apoi pe
aceea de ataºat cultural. Jurnalul Portughez este
important, crede Ricketts, din mai multe puncte
de vedere: “este o sursã esenþialã pentru biografi;
un document precis pentru istoria ºi critica
literarã; o resursã preþioasã pentru cercetãtorii
care cautã sã înþeleagã ideile “istoriei religiei”, un
document care conþine importante declaraþii ºi
puncte de vedere politice”.

De asemenea, considerã Mac Ricketts, “nu
este nici o îndoialã cã Jurnalul Portughez ne aratã
mult mai multe despre omul Eliade decât orice
alt volum ce a fost publicat. Cititorii vor afla
amãnunte despre anii tragici ai vieþii lui (este
vorba despre moartea Ninei)… Comportamentul
lui nu este, întotdeauna, unul ideal; judecata lui e
departe de a fi infailibilã...”.  “Jurnalul Portughez ,
este de pãrere Ricketts, oferã evidenþe suficiente

în ceea ce priveºte “identificarea” lui Eliade cu
Miºcarea (legionarã) ºi împãrtãºirea
naþionalismului fervent al acesteia, dar, dovada
apartenenþei oficiale la organizaþie lipseºte”. De
altfel, în ceea ce priveºte relaþia lui Eliade cu
Garda de Fier, biograful american scrie: “deºi
relaþia oficialã a lui Eliade cu Garda s-ar putea sã
nu fie niciodatã cunoscutã, nu este nici o îndoialã
cã el a publicat în 1937 ºi 1938 o serie de articole
în sprijinul acesteia”.

Capitolul IV al cãrþii lui Ricketts, An afternoon
with Mircea Eliade’s doctor, dentist and confident aduce
noi amãnunte în ceea ce priveºte implicarea lui
Eliade în viaþa politicã interbelicã. 

Partea a doua a lucrãrii se ocupã de cartea
Alexandrei Laignel-Lavastine, Cioran. Eliade.
Ionesco: L’oubli du fascisme. Mac Linscott Ricketts
atrage atenþia în Cuvântul introductiv: “când am
deschis aceastã carte… am descoperit cã este o
scriere foarte periculoasã ºi falsã care poate înºela
publicul prin stilul sãu pseudo-ºcolãresc. Pentru a
demonstra ceea ce titlul anunþã este nevoie de o
cercetare amãnunþitã în periodice ºi-n cãrþi…
Cititorii care vor avea rãbdare pânã la sfârºit vor
descoperi cã d-na Laignel-Lavastine a “uitat”
foarte multe lucruri într-adevãr”. Alexandra
Laignel-Lavastine, care se considerã ca fãcând
parte dintr-o “nouã generaþie de cercetãtori”, este,
potrivit profesorului american, autoarea unei cãrþi
lipsitã de valoare. Paginile pe care Mac Linscott
Ricketts le dedicã analizãrii acestei lucrãri
demonstreazã acest lucru. 

Multe pasaje care fac referire la Mircea Eliade
ºi despre care Alexandra Laignel-Lavastine declarã
cã le-a gãsit în diverse surse, sunt, în fapt,
preluate întocmai din lucrãri de referinþã, însã
fãrã a se indica locul exact. Mac Linscott Ricketts
(ca de altfel ºi Marta Petreu) îºi recunoaºte
propriile-i formule. “Uitãrile” d-nei Lavastine
sunt astfel demascate.

Former Friends and Forgotten Facts este o analizã
atentã a unei pãrþi importante a vieþii ºi operei lui
Mircea Eliade, ºi poate oferi, pentru aceia care
sunt dornici sã afle adevãrul în ceea ce priveºte
implicatea savantului român în Legiunea
Arhanghelului Mihail, o cale de urmat. 

n

Altfel despre Mircea Eliade
n Mihaela Gligor
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OLIMPIA BRENDEA DEªLIU
Generoasa luminã 

Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2004

Discretã, retrasã într-o solitudine de
eremit, pe care o pãrãseºte doar cu
prilejul apariþiei câte unui volum,

Olimpia Brendea Deºliu revine în atenþia
iubitorilor de poezie cu o nouã carte. Intitulat
Generoasa  luminã (Editura Casa Cãrþii de ªtiinþã,
Cluj-Napoca, 2004), noul volum al scriitoarei
clujene ne reconfirmã o vocaþie liricã autenticã,
oarecum imprevizibilã. Cele mai multe dintre
volumele anterioare conþineau micropoeme sau
haikuuri scrise cu o peniþã finã, rafinamentul
asociindu-se cu deplinul respect al regulilor
impuse de maeºtrii tradiþionali din Japonia.

De aceastã datã, autoarea renunþã la acest gen
de poezie, în care atinsese o indiscutabilã
virtuozitate. Micropoemele din volume precum
Ierbarul vârstelor (1998), La masã cu vântul (1999),
Rânduiala ierbii (1999) mizau pe sugestie ºi pe
rigoarea maximã, lãsând rareori sã þâºneascã
preaplinul emoþiei. De aceastã datã, asistãm la un
lirism al confesiunii netrucate, nu lipsit uneori de
anumite note patetice. Retrasã în sine, poeta pare
sã fi acumulat, prin ani, intense energii care
þâºnesc asemenea izbucurilor din munþi.
Confesiunea ei devine acum o sfidare abruptã a
singurãtãþii, o afirmare a unei nevoi irepresibile
de dialog cu semenii. Poeta  dialogheazã cu
cititorul (“Þie, cititorule, îþi las tinereþea mea”),
cu propriile gânduri, cu Divinitatea, cu prietenii
ºi apropiaþii, cu memoria pãrinþilor sau

strãmoºilor. Numeroase poeme ale volumului
sunt transcrieri ale neliniºtilor vârstei senectuþii,
ale confruntãrii cu vicleniile timpului: “Se duce o
zi dupã alta / ºi toate se refugiazã în umbra
timpului // Clopote bat în noaptea întunecatã /
bat piroane zilele plecate în derivã” (Umbra peste
tãceri). Alte poeme exploreazã un filon al pietãþii
creºtine, prezent ºi în volumele anterioare.
Poeziile sale capãtã adeseori forma rugãciunii,
precum în poezia Amânare, din care citãm doar
câteva versuri, edificatoare: “Amânã, Doamne,
sfârºitul lumii, / mai lasã-mi ochii deschiºi spre
cer / Sã mã pot mira de minunea luminii, / de
lumina ta cereascã”.

Deºi numeroase dintre poeziile acestui volum
sunt marcate de sentimentul unei existenþe
dramatice, de melancoliile trecerii timpului, nota
pesimistã nu e prezentã niciodatã. Retrospectiv,
Olimpia Brendea Deºliu îºi contemplã viaþa cu
un ochi senin ºi înþelept, întâmpinând
premoniþiile dureroase cu “zâmbet luminos de
fiinþã creºtinã”(La aniversare). Lirica ei meditativã
ne descoperã un spirit de luptãtoare, de suflet
deschis cu generozitate tuturor provocãrilor
vieþii. Poeta pare sã fi împrumutat ceva din
înþelepciunea ºi harul pictorului pe care-l
celebreazã în una din cele mai reuºite poezii ale
volumului: ”Calm ºi discret în fascinaþia dulce /
îþi aduni gândurile tãcute / fãrã zãbavã în iubire
fiorul te-aduce / precum ploaia se cerne peste
pajiºti mute”. Între confesiune ºi psalm, poezia de
ultimã orã a Olimpiei Brendea Deºliu oscileazã
încã între tentaþia solitudinii, a celui ce cautã
“liniºtea unui melc retras în pajiºte”, ºi frângerea
fraternã a pâinii, a tovãrãºiei cu  semenii. Profund
pioasã, fãrã a cultiva fariseisme de ocazie, poeta

cunoaºte prea bine lecþia Scripturilor, a celui ce
ºtie cã doar dãruind, dobândeºte.”Generoasa
luminã” a liricii sale se întregeºte acum cu
autentice valenþe religioase, cu mesajul
tulburãtor, profund, al iubirii aproapelui.

n

Între confesiune ºi psalmi
n Ion Cristofor

apropia de universul unor mari creatori, precum
Eminescu, Blaga sau Nichita Stãnescu, în
momentele lor aniversare. ªi asta, pentru cã am
refuzat dintodeauna orice impuls cu tentã oma-
gialã, orice formã rigidã de îmbrãþiºare a ticurilor
prin care mass-media, în general, gãseºte sã mar-
cheze aceste ocazii, demonetizând ºi îngustând, în
fapt, imaginea realã a scriitorilor noºtri.

Cu toate aceste emisiuni ºi teme, am testat ºi
am împlinit, pe cât se poate -  alãturi de mai-
tinerii mei colegi, scriitorii Dan Moºoiu ºi Mihai
Goþiu, de realizatoarea revistelor teatrale
radiofonice, Oana Cristea-Grigorescu, sau de
muzicologul Ciprian Rusu -, nevoia de culturã a
publicului român, fascinaþia pe care o exercitã în
continuare asupra lui cultura, fenomenul muzical
ºi teatral, literatura îndeosebi, privilegiatã, între
toate, lecturã, cea care ne face sã uitãm cã
”suntem mai puþin decât ceea ce visãm sã fim”,
cum ar spune M.V. Llosa, supremaþia ficþiunii ca
”realitate salvatã”, dar ºi ca terapie mântuitoare.

Ne-am putea întreba însã: cu ce rãmâne, în
final, realizatorul unor astfel de emisiuni, mai
ales atunci când este ºi el creator? Cu nostalgia
unui interlocutor ideal, cu care sã împartã
singurãtatea eului sãu vagabond, atât de deschis ºi
atât de impenetrabil, el însuºi. Cu dorinþa
continuã de a oferi publicului auditor
posibilitatea întâlnirii ºi dialogului cu idolii sãi, de
a dezvolta în publicul auditor (cu ajutorul
invitaþilor sãi, desigur) o nesfârºitã pedagogie

culturalã, prin abisalitatea digresiunilor teoretice,
încercând sã încânte ºi sã contrarieze deopotrivã
ascultãtorul receptor, sã-l exaspereze chiar,
provocându-l. Un dezmãþ spiritual, un festin de
vorbe, o risipã de schimburi splendide de gânduri
ºi afecte. Pentru cã privilegiul nostru, al
oamenilor de radio, al realizatorilor de reviste
culturale radiofonice, se numeºte, în ultimã
instanþã, Mãria Sa, Ascultãtorul. Acel personaj,
deloc înscenat, cu care noi comunicãm perpetuu,
acel personaj, pentru noi atât de misterios ºi
prezent, în acelaºi timp, prin tãcerea ºi vacarmul
iluziilor sale lumeºti, prin aºteptarea ºi
credulitatea ºi exigenþa lui, sporind ºi concurând,
la rându-i, adâncurile noastre secrete, întorcând
în noi siguranþa, dar ºi spaima, erijându-se, pe
drept, la celãlt capãt al undei, în dublul nostru
identitar.

Cornel Pop: Un glas care 
nu se uitã

Era prin toamna anului 1967 când pentru
întâia datã, la Radio Cluj, a fost auzitã
vocea profesorului D.D. Roºca. Îi apãruse

recent Însemnãri despre Hegel ºi-l invitasem sã
discutãm despre aceastã carte în faþa
microfonului. Pentru un tânãr redactor, cum
eram atunci, însemna o cutezanþã sã vorbeºti
filosofie la microfon, ºi, încã una plinã de înaltea

abstracþiuni cum este filosofia lui Hegel.
Emisiunea a durat o orã, iar ecoul pe care l-a avut
în rândul ascultãtorilor a fost deosebit. Datoritã
talentului sãu nemaipomenit de a se adresa
lãuntrului omenesc ºi graþie unui îndelungat
exerciþiu la catedrã, D.D. Roºca ºi-a câºtigat din
capul locului sufragiile ascultãtorilor. Emisiunile
ce au urmat, ºi n-au fost puþine de-a lungul celor
13 ani cât am colaborat împreunã, au fost de
fiecare datã un regal radiofonic, o adevãratã
bucurie ºi sãrbãtoare a spiritului. În ceea ce mã
priveºte, m-am convins o datã în plus cã nu existã
temã care sã nu poatã fi abordatã radiofonic dacã
ºtii sã gãseºti limbajul potrivit. Ori autorul Exis-
tenþei tragice, carte de referinþã în cultura româ-
neascã, ºtia cu prisosinþã sã facã acest lucru. Aºa
cum în viaþa universitarã clujeanã, în special, ºi în
gândirea filosoficã româneascã, în general, raþio -
nalismul lui D.D. Roºca ºi-a lãsat o puternicã
amprentã, tot aºa, în demersul sãu radiofonic,
omul ºi filosoful D.D. Roºca ºi-a dat mãsura
originalului sãu talent publicistic. Iar glasul sãu
distinct ºi plin de afectivitate mai stãruie încã ºi
acum în amintirea celor care l-au ascultat
vreodatã. Toate înregistrãrile cu D.D. Roºca,
pãstrate în fonoteca de aur, stau mãrturie vie a
unui spirit înalt, de o aleasã þinutã intelectualã.

n

à urmare din pagina 2
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Un demers înscris în semiotica culturii poate
fi foarte interesant pentru un studiu com-
parativ între doi contemporani reprezen-

tativi pentru culturile lor naþionale, românul Mihai
Eminescu ºi belgianul George Rodenbach. Opinia
comunã - reverberatã din autoritatea cãlinescianã,
din conºtiinþa despre sine a poetului ºi din relativa
consonanþã a acesteia cu receptarea operei în epocã
-  îl considerã pe Eminescu ca pe unul dintre ulti-
mii romantici europeni,  într-o perioadã când sim-
bolismul francez era în plinã ecloziune, iar particu-
laritãþile simbolismului belgian se conturau, cu
pregnanþã, în liricã. Georges Rodenbach,  poet pro-
lific, a cunoscut gloria, la numai trei ani dupã
moartea lui Eminescu, prin romanul Bruges-la-morte
(tradus Bruges a doua moarte) veritabilã capodoperã
simbolistã, deºi rãmâne un caz exemplar prin sin-
gularitate atât în opera lui Rodenbach, cât ºi în con-
textul simbolismului belgian. Acest statut de excep-
þie îi este conferit ºi de condiþia romanescului în
simbolism, care nu produsese un model narativ
durabil, rezistent în concurenþa cu naturalismul
repudiat. Romanul lui Rodenbach, apãrut în 1892,
la Paris, rãmâne modelul transfigurator al realismu-
lui, urmat apoi numai parþial de alte romane ale ace-
luiaºi autor, dintre care cel mai interesant mi se pare
Carillonneur (tradus Clopotarul). La fel de exemplarã
pentru proza lui Eminescu rãmâne nuvela Sãrmanul
Dionis, întrunind trãsãturile unui romantism grefat
pe meditaþia metafizicã ºi pe fantastic.

O bunã parte a specialiºtilor în literaturã au pus
accentul pe defazajul culturii noastre faþã de cea
occidentalã, cel puþin pentru cazul emblematic
Eminescu, contemporan cu simbolismul ºi parna-
sianismul. Recent, unii cercetãtori eminescologi au
demonstrat (vezi mai ales Mariana Neþ) cã prin
unele trãsãturi, poezia lui Eminescu se poate înca-
dra retrospectiv în curentul european, simbolismul
plutind în aer pe la 1860. Semnificativ este bine-
cunoscutul aspect de istorie literarã, adesea obliterat
de alte elemente caracterizante, care priveºte sursa
romantismului german din care simbolismul se
reclamã mãrturisit în epocã, printre altele. Este tot
atât de larg acceptatã filiaþia fondului reflexiv emi-
nescian pe coordonatele filosofiei lui Schopenhauer.
Adesea puntea de unire între Rodenbach ºi Emi-
nescu se poate evidenþia prin dominanta pesimis-
mului ºi a idealitãþii impregnate de apetenþa pentru
mister a mediului romantic german. Privit prin
prisma unor definiþii de maximã generalitate, care
se pretind ºi de rigoare, romantismul este un con-
cept dihotomic considerat de Paul Valéry ca indefi-
nibil ori redus de Mario Praz la o stare de sensibili-
tate ce nu are un pol opus. Ca stare de sensibilitate,
Rodenbach este un romantic, pãstrând din roman-
tism, suprapunerea unui „peisaj” lãuntric cu cel
exterior ºi orchestreazã, în Bruges-la-Morte, cu
rafinamentul mijloacelor simboliste, un lung poem
de durere ºi frumuseþe mortuarã, reflectat în oraºul
Bruges. Vãduvul artist al tristeþii dã o dimensiune
esteticã doliului sãu, materializat în fiecare piesã de
artã arhitecturalã cu patinã gri a oraºului medieval,
oprit într-o moarte plinã de atmosferã, în care sufe-
rinþa este dureros de dulce, cum ar spune poetul
Eminescu despre o stare emblematicã a sufletului
sãu. Bruges, oraºul mort prin ruperea de mare, are
o splendoare a pragului de ruinã, a supravieþuirii
fragile ce-ºi afirmã ultimele picãturi de viaþã, în
consonanþã cu durerea pierderii iremediabile a iu-
bitei. La fel, eroul din Clopotarul îºi compune in-
terpretãrile sale la ansamblul de clopote în funcþie
de trãirile sale, vãzând de sus, din turnul clopot-
niþei, imaginea vibrantã ºi consonantã a oraºului,
când însufleþit de patimã sau speranþã, când inert în
abandonarea sa în moarte, când straniu de strãin ºi

îndepãrtat. Interesant este elementul semnificativ,
în nuvela eminescianã, al sunetului produs de un
clopot uriaº în momentul cãderii din rai. 

Comparaþia prozei eminesciene cu cea a lui
Rodenbach, ca o nouã perspectivã de cercetare, va
putea pune în relief asemãnãri fundamentale, pre-
dilecþii comune, sensibilitãþi sincrone, ca ºi surprin-
zãtoare afinitãþi structurate în chiar modelele lor
culturale. Este foarte elocvent de subliniat, esenþia-
lizând, cã reprezentarea timpului la Mihai Emi-
nescu are o propensiune naturalã spre timpul mitic,
efluviu retro-temporal propriu de asemenea ºi
visurilor romantice. Pe de altã parte, Rodenbach
cultivã, prospectiv ºi retrospectiv, aceeaºi timp cu
tendinþã miticã, devenit static 1, ca o suprapunere a
timpului interior în cel exterior, ca o supradi-
mensionare a stãrii înscrise simbolic în reiterarea
cantonãrii într-un eveniment dominant. 

Romanul lui Rodenbach, dupã cum aratã
Christian Berg 2 demontând funcþiunea lui sim-
bolicã, este construit pe un proiect idealist: a iubi
dincolo de marginile vieþii ºi a brava moartea
printr-un pariu al iluziei. La Eminescu, în Sãr-
manul Dionis , fantasticul este legat de tema iubirii
absolute, pentru care eroul are o demonicã vocaþie.
Totalitatea ºtiinþelor magice apare ca o protegui-
toare a idealitãþii în iubire, a absolutul ei întru cu-
noaºtere. S-a spus chiar cã în aceastã nuvelã valen-
þele fantasticului sunt frapant de moderne3, pre-
cum, în exegezele moderne, se subliniazã cã Bru-
ges-la-Morte în pofida aparenþelor, relevã o ideo-
logie a modernitãþii sau o dialecticã a miticului ºi a
actualitãþii care includ modernitatea4. Tot aºa la
Rodenbach, în, fantasticul irumpe prin simbolicul
ambiguu al „ºuviþei” („pârâu”) de pãr galben al
iubitei moarte, care aparþine celor douã lumi, este
partea vie a unei existenþe trecute. La Eminescu
visul ºi „realitatea” sunt ºi ele ambigui ºi complex
stratificate, oniricul ºi fantasticul pãtrund simbolic
în „viaþa” eroului dedublat, încât nu se ºtie care
ipostazã  viseazã, Dan ori Dionis. 

Sãrmanul Dionis este consideratã capodopera
fantasticã terminatã a lui Eminescu5, fantasticul
fiind element de potenþare a misterului, mai ales
a tainei cunoaºterii ºi mai puþin unul de ezoteri-
zare a acesteia; prin intermediul misterului, epic
inculcat, iluzia este încifratã, ca atare, realului. Pe
de altã parte, estetica ficþiunii, înþelegând iluzia ca
o construcþie artificialã superioarã realismului
este dominantã în miºcarea literarã a Tinerilor
Belgieni, dominând epoca lui Rodenbach, scriitor
care postula semnificativ scopul artistului prin
imperativul de a descoperi eroarea în orice adevãr
ºi adevãrul în orice eroare6.

Pe lângã supremaþia iluziei este comun celor
doi prozatori ºi procedeul fantastic al dublului,
inserat în operã atât prin dimensiunea lumilor ce se
întrepãtrund, cât ºi prin dedublarea personajelor.
Umbra lui Dionis din portretul tatãlui ºi ipostaza
numitã Dan este oarecum similarã oximoronicei
dedublãri reconstituite, într-un mod tragic însã la
Rodenbach, a soþiei moarte, reînviatã prin asemã-
nare aparentã  într-o dansatoare vulgarã. Seraficul
este distorsionat într-un dublu decadent ºi derizo-
riu, antinomie care þine mai mult decât în proza
eminescianã de procedeele romantice (poetul Emi-
nescu cultivã ºi el aceastã opoziþie între idealul an-
gelic ºi cel demonic al iubitei, de pildã în Venere ºi
Madonã). Într-un fel oarecum opus dinamicii dublu-
lui din capodopera simbolistã, în care dublura este
reinventatã dupã moarte, în capodopera romanticã
procedeul scindãrii eului este împins la limita în care
dublul metafizic îºi vede propria moarte.

Cei doi prozatori pot fi apropiaþi ºi prin notele
de farsã tragicã, dominând la Rodenbach finalul din

Bruges-la-Morte prin funcþia halucinant punitivã a
pârâului viu de pãr blond al unei moarte care-ºi
ucide dublura deformatoare, ca ºi în soluþia
adoptatã pentru sfârºitul Clopotarului, în care
clopotul cu basoreliefuri erotice, vinovat iniþial
pentru incitare la trãdarea iubirii pure ºi eterice,
devine mormântul ales voluntar al eroului.    

Analiza textelor relevã la cei doi scriitori impor-
tante deosebiri, dar ºi un anume izomorfism de
structuri tematice, de simboluri, de imagini domi-
nante care pot trasa linii de uniune între nivele ima-
ginare diferite sau opþiuni spiritual-estetice distincte.
Temele comune, raportarea similarã la un fond mi-
tic al sufletului pot contopi disjuncþii în sensuri
fundamentale omoloage. De asemenea substratul
comun al romantismului german se poate pune în
evidenþã prin coordonata pesimismului. Georges
Rodenbach vede existenþa umanã în tonalitãþi sum-
bre, starea de spirit este de o adâncã, convinsã triste-
þe, cu nuanþele unui ocean liniºtit, nu lipsit uneori
de furtuni devastatoare. Pesimismul sãu este evident
relaþionat de imposibila ajungere la marea fericire
prin iubire: „Iubeºti întotdeauna ceea ce te face sã
suferi, aceasta este taina destinului, pentru cã regula
este nefericirea” se spune în Clopotarul. În nuvela
eminescianã se întrevede totuºi o soluþie profund
altruistã, o „izbãvitoare idealitate moralã” în viziu-
nea criticii, în care licãreºte depãºirea iremediabilei
singurãtãþi prin visul transcedental ce nu închide, ci
lasã speranþa reeditãrii pe pãmânt a fericirii
paradisiace. 

Femeia ca resort al aspiraþiei spre absolut, spre
transcendent este la Eminescu o temã textualizatã
alãturi de ipostazele în care iubita devine raþiunea
de a exista, iar autocunoaºterea trece prin iubire:
„Nu, fãrã ea, ar fi raiul pustiu”. Acelaºi rol de idea-
litate romanticã îl ocupã femeia la Rodenbach, cãu-
tând împlinirea în ambele feþe ale dualitãþii anti-
nomice ale iubirii, în femeia angelicã ºi în opusul ei
demonic, amândouã dovedindu-se în Clopotarul
provocatoare de suferinþã ºi de neîmplinire. În
acelaºi roman se spune: „Femeia este geamul prin
care vezi viaþa”. Feþele emblematice ale iubirii, care
reprezintã binele ºi rãul, virtutea ºi desfrâul (Bruges-
la-Morte) , blândeþea ºi forþa destructivã (cele douã
surori din Carillonneur) se intersecteazã în epica
fragmentarã ºi în poetica romanelor lui Rodenbach.
În Bruges-la-Morte existã un subtil joc fantastic su-
gerat de motivul „chevelure vindicative” prin care
cele douã ipostaze feminine se intersecteazã. Supra-
naturalul se insinueazã în pârâul de pãr galben,
totodatã semn al ireparabilei rupturi cu viaþa (ea e
moartã) ºi semn misterios al vieþii în moarte. Pãrul
galben este totodatã o legãtura enigmaticã între do-
uã lumi, douã destine, un loc simbolic în care se
resorb opoziþiile între registrul poetic ºi cel prozaic.
Precum misteriosul este epic inculcat ºi încifrat în
planul naraþiunii realiste la Eminescu, tot aºa fan-
tasticul se insinueazã în câmpul de contraste al ro-
menului lui Rodenbach, într-un mod insidios, con-
ferind scriiturii un plus de stranietate ºi profunzime. 

n

Note:
1. Jeannine Paque, Bruges-la-morte ou l’ émergence d’un nouveau ro-

man à l’ époque symboliste, în «Belœil» Le mouvement symboliste en
Belgique, Editrice Clueb, Bologna, 1990, p. 106-107 rezumã
felul în care Rodenbach abandoneazã naraþiunea articulatã,
într-un cadru spaþio-temporal radical simplificat, în care fixea-
zã momentul, adesea fãrã evoluþie, fãrã curgere. Romanul lui
Rodenbach propune o colecþie de fragmente, organizate în
funcþie de fantasma personajului iar evenimentul, el însuºi
rar, se înscrie într-o succesiune alogicã de notaþii instantanee. 

2. Christian Berg, Lecture: G. Rodenbach, Bruges-la-Morte,
Labor, Espace Nord, Bruxelles, 1986, p. 37.

3. Nicolae Ciobanu, Eminescu. Structurile fantasticului narativ ,
Editura Junimea, Iaºi, 1984, p. 133.

4. Jeannine Paque, art. cit., p. 111.
5. Nicolae Ciobanu, op. cit., p. 111-140.
6. Cf. Christian Berg, La littérature en trompe-l’œil, p. 41.

n Rodica Marian

Georges Rodenbach ºi Mihai Eminescu
Sensuri fundamentale omoloage  
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Epoca Tribunei sibiene (1884 - 1889),
incluzând aici ºi anul de recluziune la
închisoarea din Vaþ, ca ºi consecinþã a

proceselor intentate revistei, constituie o turnantã
în destinul nu numai literar al lui Ioan Slavici.
Întoarcerea în Transilvania marcheazã începutul
unei etape secunde – de maturizare artisticã ºi de
martiriu politic deopotrivã – pentru secretarul
Comisiei documentelor istorice, însãrcinat cu
editarea manuscriselor din tezaurul Hurmuzaki.
Dacã primul angajament politic s-a conturat în
1875 o datã cu imprimarea, împreunã cu
Kogãlniceanu, a broºurii Rãpirea Bucovinei dupã
documentele autentice, acum, în faza sibianã, Slavici
inaugureazã tribunismul ca spirit ºi, în anii
urmãtori, ca tacticã a „pasivismului“ drept formã
de protest împotriva autoritãþilor austro-ungare.
De altfel, studiul Chestiunea naþionalitãþilor (1885)
sau fraza extrasã din Montesquieu ºi imprimatã
pe frontispiciul revistei câteva sãptãmâni la rând,
în 1887 („Il n’y a point de plus cruelle tyrannie
que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et
avec les couleurs de la justice“), mãrturisesc
despre opþiunile tenace ale unui „scrietor“ care,
aºa cum se ºtie, a avut mult de suferit datoritã
contratimpului resimþit dupã începutul veacului
al XX-lea, precum ºi esticismului sãu structural.
Epistolierul se autodescrie încã din tinereþe, fãrã
menajamente, ca în rândurile adresate lui Titu
Maiorescu la 1876: „Oricât de blând aº pãrea la
fire, eu, în societate, nu sunt omul pãcii!; sau:
„îndatã ce nu vieþuiesc precum gândesc… ori
înnebunesc, ori mã sinucid, or devin un om al
vieþii zilnice“ (Cf. D. Vatamaniuc, Pretexte pentru
pronunþarea unui divorþ , în „Manuscriptum“, 1974,
nr. 4, p. 78-79). Tribuna, primul cotidian ce
introduce limba modernã dupã grila junimistã
„dã seama“ ºi pe aceastã dimensiune despre
energetismul slavician, mai puþin însã despre
eforturile directorului, disperate adesea, pentru a
întemeia ºi a menþine publicaþia la cota proiectatã.
Scrisorile oferã, din nou, date ce coaguleazã într-
un fundal cu intarsiuri emoþionale în limbajul de
epocã. În 1973, la 125 ani de la naºterea
scriitorului revista „Manuscriptum“ publicã
celebrul proces al ziariºtilor, „rejudecat“ la „ronda
13“ ºi mai multe inedite, între care ºi un grupaj

epistolar adresat ministrului ºi ocrotitorului D. A.
Sturza. În prima scrisoare, expediatã din Sibiu în
anul apariþiei revistei Slavici, aproape dezamãgit
în demersurile sale, face radiografia începutului
cu menþiunea curentelor de opinie divergente ºi a
tensiunilor ce puneau sub semnul întrebãrii
întreprinderea: „Cât pentru afacerile, care m-au
fãcut sã viu aici, ele stau destul de rãu. Oamenii
ce s-au unit pentru înfiinþarea noului ziar,
negoþãtori din Braºov, profesori de aici,
proprietari cu oarecare poziþie materialã, în
genere oameni independenþi ºi fãrã pretenþii de
rol politic, sunt bãnuiþi de o prea pronunþatã
înclinare spre guvernul din Pesta ºi combãtuþi cu
multã amãrãciune de cei ce se numesc ei singuri
naþionali. Astfel e de temut cã ziarul nu se va
putea susþinea, ba va consuma ºi capitalul menit
pentru publicaþiuni populare. Deºi am primit
programul conferinþei de la 1881, rezistenþa
pasivã, candidaþii noºtri la alegerile pentru
conferinþa ce se va þinea în curând aici au cãzut ºi
chiar astãzi am fost siliþi sã ne retragem la o
alegere, ce s-a fãcut aici. E sigur cã conferenþa va
hotãrî rezistenþa pasivã pentru toþi românii, adecã
ºi pentru cei din Þara Ungureascã ºi publicul se
teme cã noi vom «strica» solidaritatea, ceea ce de
loc nu voim“. Dupã doi ani, în 1886 – rãstimp în
care pledeazã pentru o „deputaþiune la coroanã“,
adicã pentru un Memorandum cãtre împãrat, peste
voinþa autoritãþilor de la Budapesta – îi va
mãrturisi, aceluiaºi destinatar, obosela: „Când am
venit aici, m-am angajat sã dau douã articole pe
sãptãmânãn ºi sã port grijã pentru partea literarã a
ziarului ºi pentru bibliotecã. Am dat ºase articole
ºi mai mult adeseori, pentru cã nu se putea angaja
un al doilea redactor. Mã mai striveºte ºi
corespondenþa foarte întinsã, adeseori câte 10
scrisori pe zi, iar secretar de birou nu am. Þin cu
toate aceste sã-mi urmez studiile ºi lucrarea
literarã. Astfel am ajuns cã adeseori mã simt atât
de istovit, încât nu mai pot sã fac nimic. Mai 
duc-o ºi alþii!“. Ultima expresie (Mai duc-o ºi
alþii!), insinueazã plecarea de la revistã, numai cã
dupã încã un an ºi jumãtate, ea va fi resimþitã ca o
dezerþiune ºi asta cu atât mai mult cu cât
„Majestatea Sa Regele, înainte de a pleca aici, a
avut graþia de-a se interesa de situaþiunea pe care
o las în Sibiu ºi a mã face atent cã ar fi foarte rãu,
pentru mine, dacã Tribuna ar înceta deodatã cu
plecarea mea ºi cã aceasta ar produce pretutindeni
o rea impresiune. Cu atât mai greu mã apasã deci
gândul cã sunt ameninþat de o asemenea
catastrofã“. Dar catastrofa nu se va mai produce
pânã la urmã cu toate cã „m-am împãct ºi cu
gândul acesta“, se confeseazã în aceeaºi scrisoare,
ca sã continue astfel: „deºi foarte greu îmi este ca,
dupã o lucrare de trei ani ºi jumãtate, nu pot sã
las în urma mea decât înrîurirea lucrãrii sãvârºite.
Dacã însã lichidarea s-ar face acum ºi în
condiþiunile în care am fost siliþi s-o facem, eu
sunt un mortificat, un mofluz, nu plec, ci doresc,
nu mã retrag, ci dezertez“ (Cf. Stancu Ilin, „… Se
pun în joc interesele tuturor românilor…“ , în
„Manuscriptum“, 1977, nr.2, p.56, 60-61). Nu va
dezerta dar combaterea politicii guvernului ungar
ca nefiind potrivitã, credea Slavici, „cu adevãratele

interese ale monarhiei“, s-a finalizat cu trei
procese de presã ºi, cum se ºtie, cu încarcerarea la
penitenciarul din Vaþ. De aceea, va scrie mai
târziu în Închisorile mele (1921), „a fost arsã Tribuna
în piaþa Clujului, ºi cea mai însemnatã urmare a
miºcarii naþionale pornitã de noi a fost înfiinþarea
societãþii Emke pentru propagarea, în Ardeal, a
culturii maghiare“. 

În pofida acestor tribulaþii revista Tribuna
apãrutã în Sibiul sfârºitului de veac XIX a fixat –
prin Slavici – un moment de referinþã în istoria
nu numai culturalã din Transilvania. Efortul
constructiv al primului sãu director nu poate fi
înþeles – ca ºi proces de emergenþã ºi de
cristalizare în spirit – decât în contextele
geopolitice ºi, astãzi, istorice. Miºcarea revuisticã
din aceastã provincie s-a structurat aux petits pas ºi
în conjucturi de regulã nefavorabile. Publicistica
valideazã continuitãþi seculare, în cadrul cãrora
pragmatismul preparã ºi accesul la metafizic.
Tribuna sibianã înfiinþatã sub girul lui Slavici la
1884, apoi Tribuna poporului de la Arad, reînvierea
Tribunei – exclusiv politicã de data aceasta – în
preajma primei conflagraþii mondiale, apoi
Tribuna clujeanã condusã între 1938-1940 de Ion
Agârbiceanu, înaintea tragicei cumpene ce avea sã
ne încerce, Tribuna Ardealului, în fine, cu existenþã
damoclesianã în anii teroarei ºi ai ocupaþiei – iatã
momentele care leagã generaþiile. „Ce va fi a
cincea Tribunã?“, se întreba Ion Agârbiceanu în
1957 ºi retorica sa fãcea apel, în chip firesc, la
legatum-ul a ceea ce s-a numit spiritul tribunist ºi
al cãrui cap de pod rãmâne Ioan Slavici.

n

anul Ioan Slavici – Tribuna 120

Ioan Slavici 
director al Tribunei
n Mircea Muthu
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M asa rotundã pe care o veþi citi în paginile ce
urmeazã încearcã sã adune firele unei dezba-
teri susþinute, de-a lungul unui semestru

academic, în “spaþiul de normalitate” construit de trei
poli de excelenþã ai învãþãmântului universitar ºi
cercetãrii ºtiinþifice: este vorba, întâi de toate, despre
Colegiul “Noua Europã”, din Bucureºti (Rector: prof.
Andrei Pleºu); între programele sale se numãrã ºi acela
intitulat NEC-Link, a cãrui susþinere financiarã ºi
logisticã a permis întreaga construcþie. Lui i se adaugã
programele de studii masterale de “Literaturã românã ºi
teorie literarã” de la Universitatea “Babeº-Bolyai”,
respectiv de “Literaturã românã ºi comparatã” de la
Universitatea de Vest din Timiºoara. Adriana Babeþi ºi
Ioana Both, profesori în respectivele programe, au
desfãºurat astfel, la ambele universitãþi, un proiect de
învãþãmânt ºi cercetare cu tema “Locurile istoriei în
studiul modernitãþii literare”. Acesta a cuprins douã cur-
suri masterale, “Întoarcerile literaturii în istorie. Cazul
romanului central-european” (prof. univ. Adriana
Babeþi), respectiv “Întoarcerile istoriei în câmpul litera-
turii. Istoria literarã ca ºtiinþã paradoxalã” (conf. univ.
Ioana Both), ateliere comune, întâlniri cu scriitori din
spaþiul central-european, lansãri de carte de specialitate,
conferinþe ºi cursuri ale unor profesori invitaþi strãini:
prof. Kazimierz Jurczak (Universitatea Jagellonã din
Cracovia), prof. as. Thomas Hunkeler (Universitatea
din Zurich), prof. Roger Francillon (Universitatea din
Zurich), prof. as. Angela Tarantino (Universitatea din
Florenþa).

Gãzduitã de Centrul Cultural Italian, masa
rotundã din 21 mai a avut, dupã cum s-a spus,
“încãpãþânarea” de a aborda un subiect care constituie de
o bunã bucatã de timp un punct devenit nevralgic pentru
o serie de culturi care îºi cautã încã un loc în noul
context politic al bãtrânului continent: Canon literar ºi
identitate în Noua Europã. Oscilând între viziuni mai
optimiste sau mai pesimiste, participanþii italieni ºi ro-
mâni au reuºit sã depãºeascã, fãrã sã neglijeze însã, o di-
mensiune legatã de o gândire criticã a problemei, oferind
soluþii pragmatice sau împãrtãºindu-ne chiar unele
experienþe care deja s-au materializat reuºind sã iasã din
virtualitatea planurilor de viitor, ºi care au în vedere în
primul rând noi moduri de construcþie ale discursului
universitar, programele de traducere, managementul
cultural. Un subiect imposibil de ocolit l-a constituit
Declaraþia de la Bologna, o sabie care încã nu reuºeºte sã
dezlege un nod gordian al culturii, sau mai bine spus al
culturilor. Cum se construieºte o identitate ºi, mai ales,
cum se transmite o identitate prin literaturã în special, a
fost întrebarea care nu a încetat ºi probabil nu va înceta
mult timp de acum încolo sã se impunã. 

Doriana Unfer (directoarea Centrului
Cultural Italian): Permiteþi-mi sã încep cu un
salut ºi sã urez bun venit la Centrul Cultural
Italian oaspeþilor care sunt aici pentru prima datã
ºi sã îmi exprim satisfacþia cã Centrul gãzduieºte
aceastã manifestare; urez înainte de toate un bun
venit aparte d-lui decan al Facultãþii de Litere,
profesorul Mircea Muthu, care a acceptat sã
rãspundã invitaþiei noastre, ca ºi celorlalþi
profesori de la universitãþile italiene ºi româneºti
care ni s-au alãturat. Mulþumesc îndeosebi ºi
Ioanei Bot, pentru cã a vrut sã organizeze aceastã
dezbatere alãturi de noi, în cadrul unui program
pe care îl gestioneazã; îi mulþumesc cã a ales sã
exprime aceste concluzii în aria italianã, care e

unul din spaþiile posibile în care se puteau
exprima asemenea opinii ºi preocupãri.

Acesta este “finalul” unei dezbateri care a
durat un semestru, ºi care în ultimele zile s-a
intensificat, prin participarea oaspeþilor pe care 
i-am numit. Este vorba de un program organizat
de NEC din Bucureºti despre care va vorbi Ioana
Bot în cele ce urmeazã. Eu vreau sã fac doar o
introducere în care voi sublinia unele puncte care
apoi vor fi, cred, dezvoltate de participanþi. Cu
siguranþã cã titlul este incitant: “canon literar ºi
indentitate în Noua Europã”; este un titlu cu
rezonanþã care reasumã alte teme, dar ce alte
teme? Nu reuºesc sã dau un rãspuns univoc, dar
observ cã titlul se deschide spre mai multe
direcþii ºi mi se pare important sã mã întreb în ce
sens e folosit adjectivul “Noua” Europã? în ce
sens, este “nouã”? Vom fi de acord cã aceastã
reînnoire nu se referã la o situaþie culturalã, ci la
una politicã; noi ºtim cã continentul european
este tot cel vechi, cã Europa se întinde de la Urali
la Atlantic ºi de la Mediteranã la Marea Nordului.
Se discutã mult azi dacã Europa va fi sau mai este
- ºi mi se pare cã discuþia este mai vivace chiar
decât noutatea ideilor pe care le aduce. Aceastã
definiþie a punctelor extreme ale Europei, aceastã
imagine a vechii sale geografii, ne reîntoarce la
discuþiile despre ce e nou în aceastã veche
Europã. Reînnoirea are o valoare politicã ºi
culturalã ºi mi se pare cã cele douã aspecte
coincid acum. Pentru politic, ca ºi pentru
cultural, este vorba astãzi de a abandona “vechea”
Europã, perceputã exclusiv occidental, pentru a
reface o “nouã” Europã, care sã reincludã o mare
parte a adevãratei Europe, exclusã mulþi ani din
scena jocului politic. Am asistat în timp la o
evoluþie acceleratã a acestei accepþii a Eruopei, în
ultimii ani. Pe de o parte, este vorba acum despre
a ne despãrþi de vechea viziune a unei Europe
divizate în sfere de influenþã, pe de altã parte, de
a reflecta - ceea ce se va vedea în intervenþiile
urmãtoare - la inserþia europeanã a tuturor ariilor
noastre culturale, în pofida tonului oficial, adesea
supãrãtor de paternalistic, de “dãscãlitor” cu
aspiranþii la aceastã inserþie.

Europa adevãratã este cea care conþine ambele
foste diviziuni politice: cea occidentalã, care simte
nevoia de a se înnoi, ºi cea orientalã, care doreºte
sã reacceadã acolo unde îi este locul; acest
fenomen înseamnã înnoire a amândurora. Nu
este vorba de o reformã, ci de elaborarea a unor
noi structuri culturale, ceea ce înseamnã aducerea
în prim-plan a unei serii de probleme care se
referã la recontextualizarea tradiþiilor culturale ale
fiecãrei comunitãþi în parte. Trecerea la aceste noi
structuri mizeazã pe probleme de identitate.

Îmi place sã mai relev faptul cã în titlul
dezbaterii noastre, în italianã, “indentità” poate fi
atât singular, cât ºi plural, ceea ce ne re-aruncã în
câmpul dezbaterii, fiind totodatã o discuþie despre
identitãþi viitoare (în viitor, noua Europã îºi va
câºtiga identitatea nouã, pe care o va confrunta cu
identitãþile ei vechi). În altã ordine de idei suntem
conduºi inevitabil cãtre dilema legatã de cum sã
construim practic, operativ, identitãþile din identi-
tatea unicã, europeanã; trebuie oare sã renunþãm
la propria, mare, micã, nouã, veche identitate,
pentru a ne integra într-una a “noii” Europe?

Canonul literar al noii Europe este doar una
dintre cãile pe care se poate ajunge la problemele
identitare, dar o cale ce mi se pare foarte
însemnatã; pentru cã literatura reuºeºte sã fie ceva
ce ne priveºte pe toþi, literatura este cred
instrumentul cel mai universal pentru a exprima
omul, societatea, deci, în ultimã analizã, cu asta aº
dori sã încep, cu observarea multiplicitãþii
problemelor pe care aria noastrã de dezbatere o
implicã: cum sã asigurãm traductibilitatea,
comprehensiunea literaritãþii? Cum pregãtim
noile generaþii de studenþi pentru o nouã Europã,
transmiþându-le, cu ajutorul literaturii, un sens al
trecutului, al istoricitãþii, care nu trebuie sã se
piardã în conversie? Cum adaptãm aceste cerinþe
la presiunile prezentului, ale restructurãrii
academice, ale noilor curricule ºcolare? Cum
construim un intelectual care sã reuºeascã
totodatã sã pãºeascã în viitor, ducând cu sine
rãdãcinile creºtine ale Europei, un factor - în
opinia mea - de unitate mai puternic decât cel al
fondului comun roman.

Închei cu o reflecþie care mi-a fost generatã de
pregãtirea acestei dezbateri: m-am întrebat cu ce
moment din trecut putem asemui perioada de
acum ºi interogaþiile pe care ni le punem astãzi?
Mi se pare semnificativ cã proiectul actual al noii
Europe trece prin re-elaborarea structurilor de
învãþãmânt, trece prin regândirea ºcolii, al locului
sãu în noua societate europeanã. 

Nu vreau sã dau indicaþii pentru desfãºurarea
intervenþiilor urmãtoare, sunt sigurã cã ideile care
se vor rosti aici - fãrã a oferi soluþii definitive -
vor fi extrem de interesante pentru a relansa o
dezbatere ce este departe de a-ºi vedea încheierea
aproape.

Ioana Bot (UBB): Mulþumesc doamnei
Doriana Unfer. S-a vorbit aici deja în douã limbi,
dar dupã cum spune Eco, Turnul Babel defineºte
însãºi europenitatea noastrã. Eu cred cã astãzi aici
se întâlnesc mai multe filiere ale aceleiaºi neliniºti
legate de problemele cu care specialiºtii în istorie
literarã, literaturã, literaturã comparatã, dar ºi
traductologie, se confruntã în aceastã nouã
construcþie care bineînþeles – la firul ierbii -
seamãnã cu o nouã “destrucþie”. ªi ceea ce mi se
pare mie, în primul rând, liniºtitor în
multitudinea de întrebãri pentru care nu avem
rãspunsuri este cã, venind din filiere atât de
diferite, neliniºtile noastre sunt aceleaºi, dau
impresia unui spaþiu coerent de interogaþie.
Retrasez puþin istoria acestui proiect spre a
reajunge la Centrul Cultural Italian, cãruia îi
mulþumesc pentru a fi insistat suficient de
încãpãþânat ca pânã la urmã aceastã încheiere a
semestrului nostru de cercetare sã se întâmple
aici. Aº începe cu faptul cã de mai mult timp
decât acest semestru în interiorul catedrei cãreia îi
aparþin ºi cu fire nevãzute legându-se de catedre
partenere din alte universitãþi cu care lucrãm la
diverse proiecte, s-a accentuat o interogaþie
asupra statutului ca disciplinã didacticã în primul
rând, dar ºi ca axã de cercetare, al istoriei literare.
În jurul acestei axe interogative se concentreazã
proiecte mai vechi precum reluarea seriei de
Studii literare ºi construcþia Dicþionarului analitic al
literaturii române. E o axã pe care nouã ne place sã
o trasãm mergând undeva undeva, în jurul lui
Dimitrie Popovici. Mergând mai departe,
constatând cã tot felul de tipare ºi paturi
procustiene ale restructurãrii programelor de
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învãþãmânt ne sunt foarte strãine, cã nu ne
regãsim în ele, am imaginat acest proiect de
didacticã ºi de cercetare pe care l-a bursificat
Colegiul Noua Europã de la Bucureºti pentru al
doilea semestru în programul care se numeºte
NEC-Link, ºi care presupune crearea unor
legãturi efective de construcþie coerentã, a
programelor de didacticã între cele patru
universitãþi mari româneºti care au foºti bursieri
ai colegiului, pe care NEC-ul astfel îi reia ºi le
asigurã, dupã expresia lui Andrei Pleºu “o
dezbatere criticã inter ºi transdisciplinarã
orientatã cãtre sincronizarea vieþii ºi cercetãrii
universitare din România ºi din regiune cu cea a
mediilor academice internaþionale, un element
important constituind o intensificare a
contactelor specialiºtilor români între ei ºi cu
colegii lor din întreaga lume”. 

Împreunã cu doamna profesor Babeþi am
construit aºadar în acest al doilea semestru douã
cursuri noi ºi douã axe de program noi la cele
douã masterate la care predãm, cel de literaturã
românã ºi comparatã al Universitãþii de Vest, cel
de “Literaturã românã: modernitate ºi context
european” al Facultãþii de Litere de aici. Proiectul
nostru se canalizeazã atât pe douã cursuri cât ºi pe
editarea unor materiale didactice, ºi mai departe
pe realizarea unui numãr special al revistei de
Studii transilvane, nr. 4/2004. Mai departe, la
sfârºitul lui 2004 ºi începutul lui 2005 dorim
publicarea unui volum de studii la o editurã
româneascã, volum care sã aibã ºi colaboratori
externi ºi care sã reia aceastã neliniºte coerentã
comunã. Proiectul se intituleazã Locuri ale istoriei
în studiul modernitãþii literare. 

Locuri ale istoriei româneºti, în ceea ce mã
priveºte, aici regãsindu-mi o serie de neliniºti
legate ºi de canonul literar ºi de identitatea pe
care o literaturã o construieºte, de metodele prin
care aceastã problematicã poate fi abordatã ºi
legate de eventuala, spun eu perdantã, punere sub
raturã a dimensiunii istorice în cercetarea
fenomenului literar. Doamna profesoarã Babeþi a
venit în aceastã arie de cercetare cu o experienþã
strãlucitã care nouã ne suscitã admiraþia de ani
buni, anume a centrului A treia Europã de la
Timiºoara, cu un interes axat pe alte identitãþi
neliniºtitoare, cele care se numesc “Europa
Centralã”. Puse împreunã, am constatat cã aceste
douã interogaþii îºi rãspund. Ne-am bucurat când
pe la începutul semestrului, am primit un semn
(printre multe altele) de la colegii noºtri
româniºti din Italia ºi acest semn era un anunþ
despre organizarea unui congres dedicat
problemei Canonului literar, care va avea loc la
jumãtatea lunii iunie la Roma, la care participã ºi
profesori de la universitatea noastrã, eu însãmi
ducându-mã acolo cu o comunicare care va
sintetiza tocmai experienþa de predare din
interiorul acestei burse NEC-Link, adicã “cum
predai istoria literarã a unei literaturi naþionale,
nu numai în interiorul unor noi structuri politice
ºi academice care sunt ale Noii Europe, dar ºi în
interiorul unor noi structuri, aº spune
conceptuale, de reflexie care nu vor sã o rupã cu
trecutul dar care nici nu pot sã mai fie ceea ce au
fost?”, aºadar o istorie literarã ca “ºtiinþã
paradoxalã”: sintezã epicã ºi disciplinã academicã
în acelaºi timp. 

În orice caz, ºi cu asta închei, dacã aveþi
senzaþia cã sunt prea puþine nume sau am spus
prea puþine lucruri e numai pentru cã în legãturã
cu toate aceste neliniºti ale noastre, cred cã noi
deocamdatã producem schiþe, nu hãrþi absolute,
ºi schiþele pe care le-am desenat ºi le vom desena
vor fi foarte fericite sã primeascã haºurãri ºi

nuanþãri. Aº mai dori sã subliniez cã, probabil,
faþã de marile probleme în vogã în legãturã cu
integrarea europeanã ºi cu restructurarea
învãþãmântului ºi convenþia de la Bologna, faþã de
toate aceste lucruri “teribile” care se discutã,
problema lui “cum predãm istorie literarã” poate
sã parã minorã. Noi nu credem cã este ºi salut
încãpãþânarea cu care Centrul Cultural Italian ne
susþine în aceste proiecte ºi cu care Colegiul
Noua Europã subvenþioneazã proiecte care nu
sunt neapãrat la modã, dar se ocupã de probleme
neliniºtitoare.  

Angela Tarantino (Universitatea din
Florenþa): Mulþumesc doamnei profesoare Unfer,
care a organizat întâlnirea de astãzi ºi doamnei
profesoare Ioana Bot care a vrut sã mã implic în
acest proiect. Ar fi rãspundere foarte mare dacã aº
vorbi pentru universitatea italianã ºi voi vorbi
doar în numele a ceea ce fac eu. Ieri am vorbit la
Facultatea de Litere despre un posibil canon
literar pentru predarea literaturii strãine, în
particular, a literaturii române în Italia. Acum
vreau sã vorbesc despre întâlnirea care va avea loc
la Roma în luna iunie ºi care este organizatã de
Accademia di Romania din Roma ºi de un grup de
bursieri. Colocviul are un program foarte bogat
întrunind profesori din România ºi Italia.
Probabil cã masa rotundã de acolo va fi o
continuare a celei de aici. Ea va avea ca temã
principalã convenþia de la Bologna, predarea fiind
acum un fel de coºmar pentru noi toþi. Totuºi, eu
nu cred cã aceastã convenþie este un coºmar
desãvârºit. Poate cã la început a fost o idee bunã
în sensul creãrii unei reþele comune, unui loc
unde toþi putem sã ne plimbãm fãrã frontiere ºi
fãrã piedici, dar problema constã în faptul cã ºi în
sistemul predãrii existã frontiere. De exemplu, eu
cred cã trecerea de la 4 ani la 3+2 a fost un fel de
forþare care s-a lovit de un habitus care nu se
poate descompune dintr-o datã. E bine, e rãu?
Asta nu cred cã se poate spune acum. Venind
vorba de canonul literar eu am citat din Asor
Rosa dintr-o lucrare intitulatã Canonul operelor, în
care pune întrebarea: poate sã se realizeze un
canon european întemeiat pe traduceri? Dacã ne
gândim la un canon european, nu numai pe
modelul lui Bloom, de pildã, dar oricum un
canon care sã conþinã toate diferenþele europene,

în ce limbã îl gândim? Sau: îl putem gândi în mai
multe limbi? Existã posibilitatea unui canon
translingvistic? Aceasta este o întrebare
interesantã ºi poate cã nu vom ajunge la un astfel
de canon translingvistic, poate cã fiecare dintre
noi va veni cu un canon propriu care pe urmã
pus împreunã cu celelalte va forma un canon
unitar? Nu ºtiu. Putem pune doar întrebãri,
oferind niºte rãspunsuri care vor lãsa întrebãrile
deschise. Cred cã, cel puþin deocamdatã, Europa
nu este un proiect politic sau cultural, ci numai
unul economic ºi poate cã mulþi nici nu vor sã
devinã ºi altceva decât asta. Poate cã sunt
pesimistã, dar am impresia cã lumea se bucurã
pentru apariþia monedei euro, iar restul rãmâne în
umbrã. 

Adriana Babeþi (Universitatea de Vest din
Timiºoara): Ca sã vã captez bunãvoinþa aº spune
cã în momentul în care am auzit-o pe doamna
Unfer rostind cu un accent inimitabil acel
“identità”, instinctiv am auzit ºi acel “felicità”
italian. E o fericire sau o nefericire sã tot discuþi
despre identitate, ºi în coada identitãþii, evident, ºi
despre canon? În speranþa cã am fãcut o
introducere mai muzicalã încep totuºi prin a
mulþumi ca la canonul bunei cuviinþe, gazdelor:
Ioanei, care a avut iniþiativa acestui proiect,
Centrului Cultural Italian, pe care îl vãd atât de
activ ºi de implicat, Colegiului Noua Europã
finanþator al acestui proiect, care e într-adevãr un
model de incredibilã generozitate în spaþiul
academic alternativ ºi care încurajeazã niºte
proiecte foarte concrete, ce aduc beneficii reale,
nu neapãrat participanþilor implicaþi direct, cât
instituþiilor din care ei provin. Pentru
Universitatea de Vest din Timiºoara pe care o
reprezint, faptul cã a putut-o avea ca invitat pe
Ioana Bot cu un modul de curs neobiºnuit pentru
modul în care se predã ºi se teoretizeazã istoria
literaturii la noi, a fost o ºansã extraordinarã ºi
ecourile la cursurile masterale sunt vizibile ºi sper
sã devinã chiar “palpabile” în scurtã vreme. Un
modul de cursuri ºi ateliere dedicate unei zone în
care istoria a intrat de foarte multe ori, la propriu,
cu tãvãlugul, aºa cum rãzbate ca spirit spaþiul unei
forme literare, care e ca un fel de interfaþã între
artã ºi realitate, romanul - acesta a fost obiectul
cursului meu. Îndrãznesc sã sper cã ºi el a adus

à



TRIBUNA • nr. 43 • 16-30 iunie 2004 11

un beneficiu de informaþie ºi de deschidere spre
care nu întotdeauna comparatismul românesc le
are în vedere. 

Într-o retoricã a interogaþiilor care îºi aºteaptã
în mod evident rãspunsul aº putea continua în
suita propunerilor inaugurate de antevorbitorii
mei. M-am gândit însã cã poate
complementaritatea cu altã perspectivã ar fi
binevenitã. Eu vã propun nu uimiri ºi neliniºti,
dar nici certitudini ºi înseninãri aproape
inconºtiente, ci o viziune mai pragmaticã. S-a
dezbãtut într-un cadru academic nãucitor prin
anvergurã, sub patronajul Franþei, tema identitãþii
europene. Pentru cã eram cuprinºi într-un fel de
proiect de cercetare în reþea au ajuns ºi la noi
documentele acestui congres ºi un colectiv
coordonat de Jean-Luc Nancy, a elaborat chiar un
fel de schemã de lucru în ce priveºte o identitate
europeanã. Erau sugerate mei degrabã
perspectivele care sã solidarizeze, sã unifice, decât
cele care sã separe. Existã o identologie militantã
pe de o parte, sunt voci de o competenþã care nu
poate fi pusã la îndoialã, sunt alte voci de dincolo
de ocean care au manifeste care se numesc chiar
aºa: “Împotriva identitãþii”. Deci, pe de o parte,
efortul de a da definiþii tari, valorizat negativ; pe
de altã parte, ne întrebãm de ce sã nu vorbim
despre o identitate europeanã, dar de ce sã nu
vorbim ºi despre identitãþile specifice? O discuþie
care ne-a lãsat pe toþi într-un fel de reverie: unde
ne-am plasa, unde ne-am situa ca, încã, o culturã
naþionalã? Referitor la aceastã problemã a
canonului literar se spunea cã oricum aceastã
Europã unitã va fi o Europã a limbilor. Sunt
proiecte generos finanþate de UE, care ne privesc
direct pe cei care predãm sau facem sau traducem
literaturã ºi în care se vorbeºte despre identitãþi
lingvistice distincte, despre un patrimoniu
comun, dar care se exprimã într-o puzderie de
limbi. Eu cred cã nu ar trebui sã avem nici o
spaimã ºi nici o neliniºte cel puþin în aceastã
zonã. De unde vine pragmatismul meu, pe care
simt nevoia sã vi-l împãrtãºesc? Din niºte
experienþe concrete care mi-au spus cã putem sã
stãm ºi discutãm foarte mult, dar cã la un
moment dat recunoaºtem prin centrele
universitare un fel de jargon care cadenþeazã
aproape ca o placã, fiind noua limbã de lemn...
Mã iertaþi cã vã spun, dar ºi tema identitarã ºi
tema canonului sunt locurile comune ale
discursului european de care ca scriitor, deci ca
om care încearcã sã dea o expresivitate ideilor,
sigur cã am un anumit tip de retractilitate. Aceste
lucruri sunt necesare, dar atâta timp cât ele rãmân
doar în proiect teoretic ºi discurs, chiar de timp
academic... timpul trece în defavoarea lucrurilor
pe care unii dintre noi sperã sã le facã. Mi-am dat
seama în primul rând de faptul cã nu ne
cunoaºtem. Vorbim despre identitãþi în general,
dar în momentul în care, de exemplu, atât la
Timiºoara cât ºi la Cluj, în primul an de master,
dar ºi la Novisad ºi la Cracovia ºi la Praga, am pus
întrebãri unei lumi tinere (care deja avea un liceu
în spate, o formaþie umanistã relativ articulatã ºi
patru ani de litere): faceþi un top 5 al prozatorilor
polonezi, sârbi, cehi, maghiari din secolul XX...
Ce sã vã spun? Prilej de tristeþe copleºitoare ºi o
ignorare reciprocã. Avem de-a face cu destine
damnate, culturi “mici” care se ignorã cu
suficienþã ºi cu condescendenþã unele pe altele.
Se poate face ceva? Se poate, ºi chiar o parte din
ceea ce au fãcut cei prezenþi în salã îmi spune cã
lucrurile nu sunt pierdute. 

Cum sã facem ca sã ne cunoaºtem mai bine?
Ce se întâmplã cu cei din culturile “mici”? În
primul rând, sã încercãm sã ne traducem. Existã o
politicã coerentã de traduceri – vorbesc de

beletristicã – în spaþiul de care vorbim? Mi s-a
confirmat din pãcate cã nu. Cu foarte puþine
excepþii, centrele culturale, instituþiile abilitate
oficial sã promoveze, plãtind traducãtori,
organizând tabere de traducere, finanþând
inclusiv un motor mediatic care nu lasã cartea sã
moarã pe raft... cu foarte puþine excepþii, lucrurile
acestea nu se practicã. Un exemplu extraordinar
este Institutul Polonez din România, care e de un
dinamism nemaipomenit, deºi opereazã cu
fonduri comparabile cu cele ale instituþiilor
similare româneºti. Deci pe de o parte o politicã
activã de traduceri, iar pe de alta mediatizare, prin
introducerea informaþiei în... aº spune “curricula
licealã”, dar e o utopie. Imaginaþi-vã cã existã
copii de clasa a douãsprezecea, absolut stimabili
prin configuraþie intelectualã pe zone conexe
literaturii, care au rãmas nãuci la întrebarea: cine
mai face roman de analizã psihologicã în afarã de
Camil Petrescu la noi? La auzirea numelui
Hortensia Papadat-Bengescu toþi au izbucnit în
râs întrebându-mã cine e ãsta? Desigur cã e o
utopie sã-mi imaginez cã dacã nu ºtiu nici mãcar
cine e Hortensia Papadat-Bengescu ce rost mai
are sã introduci în discuþie ºi alþi scriitori strãini?
Dar, mãcar în disciplinele care au menirea de a
crea punþi între literaturi, dacã am reuºi niºte
programe concertate de reciprocã promovare...
De fapt am imaginat proiecte finanþate de diverse
fundaþii care susþin traducerea din aceste literaturi
“mici”. Am scos peste cincizeci de volume. Dar
problemele nu se rezolvã cu atât. Urmeazã etapa
a doua, ºi o sã vã dau un singur exemplu: s-au
tradus recent, pe bani polonezi douã romane ale
unei mari prozatoare (“omoloaga lui
Cãrtãrescu”), Olga Tokarciu. A fost adusã de
douã ori în România, s-a fãcut o campanie
publicitarã extraordinarã. În final – asta n-ar fi
trebuit sã vã spun – editura Polirom, deºi nu
dãduse nici un ban, ne-a spus sã nu mai venim cu
cãrþile alea mici ºi verzi din colecþia Europa
Centralã pentru cã nu se vând. S-au vândut doar
300 de exemplare dintr-un tiraj minim de 1500.
ªi Simona Popescu a noastrã se vânduse în
Polonia doar în 400 de exemplare. Mi-am spus cã
nu-i destul atât ºi ar trebui sã imaginãm lucruri ºi
mai deºtepte. Oricum am pus un plan la cale ºi
poate peste un an o sã vã pot spune la ce ne-am
mai gândit. 

O altã soluþie ar fi (deºi în afara cadrului
academic), dar pentru ce s-ar numi “canon ºi
identitate europeanã” ar avea o relevanþã,
imaginarea unor programe coerente de traduceri
finanþate cu bani europeni. Nu mai intereseazã
pe nimeni? N-aº spune... oricum, e o etapã în

care gustul trebuie educat, forþat, provocat. Un
nou mod de a pune în circulaþie cartea ºi ideea de
literaturã care e în pierdere de teren dramaticã...
soluþii s-ar putea gãsi, numai cã ele consumã o
energie extraordinarã ºi scoase în afara spaþiului
academic ele presupun mobilizãri masive de
forþã: de la cafenelele literare la cluburile de
lecturã, experienþe care în România nu se
practicã. Institutul Cervantes a avut o idee la
Bucureºti, chiar de ziua lui Cervantes, la fel cum
e în Spania, sau Germania, unde toatele
cafenelele au programe speciale acordând în
fiecare anotimp o singurã zi în care autori de
notorietate sunt invitaþi sã citeascã. Se citeºte 24
de ore din 24. În Spania de ziua lui Cervantes,
anul acesta de exemplu, prima paginã a fost cititã
de regele Juan Carlos, urmat de prim ministru
etc. Deci existã moduri în care literatura poate fi
valorificatã. Nu sunt nici neliniºtitã, nici scepticã,
ci sunt poate doar puþin obositã de o trudã care
fiind dusã pe mai multe planuri tinde sã se
dilueze.  

Rodica Baconsky (UBB): Mã voi lega de ceea
ce spunea Angela înainte, referitor la scopul ultim
al declaraþiei de la Bologna sau, mai precis, al
procesului de la Bologna, pentru cã dupã iniþiala
declaraþie de la Bologna au apãrut ºi alte texte. Aº
porni de la sensul franþuzesc al cuvântului
“canon” care înseamnã tun, pe lângã altele. Cred
cã la Bologna s-a dorit în primul rând a se pune
tunul pe construcþia academicã foarte rigidã, care
dãduse deja semne cã ar dori sã se reînprospãteze
cu zece ani înainte, în momentul reuniunii de la
Sorbona. Ceea ce se vrea, în interpretarea mea,
este sã se creeze spaþiul de care amintea doamna
Babeþi, un spaþiu comun pentru un anume tip de
european, acesta fiind tânãrul învãþãcel
(european) pentru care, efectiv, frontiera nu mai
existã, care se plimbã liber deopotrivã într-un
spaþiu geografic ºi într-un spaþiu mai cu seamã
spiritual. Este spaþiul în care, într-adevãr,
traducerile, influenþele directe, în medii restrânse
iniþial (în universitãþi) sunt percepute ca injecþii
de “altceva” decât s-a considerat a fi o þarã, o
culturã etc. Este infinit de mare acest câºtig care
nu a fost cuantificat pânã la aceastã orã, dar îmi
dau seama din relaþia permanentã pe care o am cu
studenþii mei cã aceastã translatare dintr-un
spaþiu în altul, aceastã încercare de a uni spaþiul
universitar, este poate o primã prefigurare
posibilã a Europei. Vin sã se adauge mobilitãþii,
care este de fapt baza declaraþiei de la Bologna,
celelalte constrângeri, pe care poate doar noi,
generaþiile mai vechi, le simþim ca pe niºte
constrângeri. Nu ºtiu dacã generaþiile actuale le
resimt ca atare. 

Aceastã rearticulare a studiilor universitare a
fost gânditã ºi dintr-o perspectivã care nu mai
este a noastrã, fiind cu totul nouã care vede
universitatea ca pe un loc în care poposeºti din
timp în timp. Nu mai este un loc de formare
continuã, în sensul unui ciclu complet ºi absolut
încheiat, ci este un loc în care poposeºti, dupã
cum spuneam, din când în când, revii la o matcã,
la un izvor de cunoaºtere, un izvor de ºtiinþã, de
priceperi, de abilitãþi pe care le poþi dobândi la
nivele superioare în raport cu tine, dar dupã ce ai
multiple experienþe pe alte planuri. Aceasta mi se
pare posibilitatea de rearticulare a universitãþii,
faptul cã ai o pregãtire iniþialã dupã care pleci ºi-þi
cauþi identitatea, o identitate de data aceasta nu
etnicã, ci o identitate ca persoanã ºi pe care aº
plasa-o în sfera creativitãþii, a unei creativitãþi
extrem de impulsionate de tot ceea ce ne
înconjoarã. Identitatea þi-o plasezi ºi într-un
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anume tipar, dar ºi într-o anume dinamicã. Aº
accentua pe aceastã dinamicã, în care cunoaºterea
are un parcurs sinuos ºi în acelaºi timp foarte
bogat, pânã dincolo de limitele biologice ale
tinereþii. Aceasta mi se pare a fi de fapt gândul
generos al declaraþiei de la Bologna, dincolo de
alte elemente care þin de competitivitate, de
transparenþa în studii, de un echilibru în studii –
faptul cã acceptã construcþia identitãþii
intelectuale ca dinamicitate ºi ruperea unor
canoane existente pentru a se înscrie probabil în
altele. Ceea ce azi e un bun câºtigat, un efectiv
tipar, mâine va fi o îngrãdire. Asta este categoric.
De aceea cred cã supleþea, inventivitatea e un
câºtig.

Revin foarte pe scurt la subiectul intervenþiei
mele la Roma, care þine de politici lingvistice,
deci de reîntoracerea la Babel ºi de valorizarea
Babelului. Pentru mine, Babelul nu este un
arhetip negativ, ci posibilitatea multitudinii
fiinþelor de a se realiza într-o bogãþie de idei, de
gânduri, de canoane, care puse împreunã într-o
nouã Europã ne duc mult mai departe decât o
limbã, o structurã comunã. Am cunoscut poate
prea multã vreme o structurã comunã care este o
limbã de lemn, iar limba Europei actuale este o
limbã de bumbac, pentru cã este mai puþin asprã,
dar la fel de învãluitoare de fapt. 

Mircea Muthu (UBB): Vorbesc din
perspectiva funcþiei mele trecãtoare de decan ºi vã
mãrturisesc cã nu sunt chiar aºa de optimist.
Pentru mine, ideea generoasã a unei universitãþi
fãcute pe segmente e un pic utopicã, mai ales
într-un rãstimp care este foarte scurt. Noi simþim
timpul care se comprimã – nu numai eu, care
sunt la o anumitã vârstã -, dar e clar cã timpul
curge altfel, este foarte rapid. Desigur noi tot
putem sã traducem, sã realfabetizãm oamenii
citind în cafenele... de fapt asta este problema, cã
realfabetizãm oamenii, pentru cã, de fapt, nu se
citeºte. Din punctul meu de vedere, ca sã vin în
continuarea a ceea ce spunea Adriana Babeþi, eu
am închegat un proiect ºi l-am ºi concretizat în
parte. Este vorba de un fel de bibliografie,
intitulatã Sud-estul în conºtiinþa culturalã româneascã,
deci de-a lungul a douã decenii am tot cules din
ceea ce am trecut eu prin bibliografie cam tot ce
s-a scris despre Albania, spre exemplu, în
România, despre Grecia etc. În total sunt vreo
patru sau cinci mii de titluri ºi am intrat într-un
proiect numit Balcanica, inaugurat de un scriitor
din Bulgaria, proiect cu centrul la Salonic.
Probabil fiecare va traduce ºi pornind de aici se
vor construi structuri de genul “românii în
conºtiinþa greacã”. Vreau sã spun cã un asemenea
dialog este mai fertil, din punctul meu de vedere,
plecând nu de la literaturã. Îmi pare rãu sã spun
asta pentru cã ºi eu sunt un literat, dar trebuie sã
se porneascã de la niºte contexte mai largi, de la
niºte idiolecte care sã înglobeze imaginarul,
ficþionalul, tocmai datoritã acestei pierderi de
vitezã a lecturii, a lecturii ficþionalului. În
momentul în care trebuie instiuþionalizate
asemenea iniþiative atunci vine înglobatã în mod
firesc ºi literatura într-un asemenea cadru mai
mare. Dialogul probabil cã ar avea mai multe
ºanse tocmai în ideea construirii unei identitãþi
multiple (dupã cum spune un croat Pedrag
Matvejevi?) ºi atunci evident cã asta nu mai
frizeazã numai literatura, ci ºi domeniile conexe
ºi chiar adverse literaturii. Este una din marile
probleme pe care umanioarele din Europa trebuie
cumva sã le rezolve. 

Noi suntem încã o universitate de tip
humboldtian. Aceste universitãþi trebuie

transformate vis-à-vis de ceea ce spunea Rodica
Baconsky, dar aceste transformãri apar ºi din
nevoia Europei de a se autoapãra, de a-ºi strânge
rândurile într-un anume context. Or, deja apar
niºte coerciþii, apar niºte constrângeri care sunt
dincolo de voinþa ºi de dorinþa unui dialog
efectiv. Pentru cã sunt în continuare centre de
interes, influenþe. Existã pe de o parte dorinþa de
integrare europeanã, dar pe de alta existã ºi
dorinþa de a reface zonele de influenþã a marilor
þãri. Asta este realitatea. ªi atunci pe partea
noastrã de activitate, umanistã, aº spune cã
asemenea cente cum este cel de la Timiºoara,
NEC-ul, ceea ce am încercat eu sã fac, ºi nu
numai eu, cred cã au efectiv ºanse de a pune
problema ºi de a conºtientiza la nivelul unui
segment al mediei intelectuale a populaþiei aceastã
problemã extraordinarã. Dupã aceea vine discuþia
despre canon. Dar acum canonul nu-l mai impui,
ci canonul trebui sã vinã cumva din interior, el
creºte... nu mai poate fi impus nici prin traduceri
de clasici. El vine altfel datoritã mobilitãþilor ºi a
sfãrâmãrii frontierelor resimþitã ca o libertate de
cãtre cei tineri. 

Enzo Palmisciano (Colegiul Naþional “G.
Bariþiu”): Încerc sã reprezint aici vocea ºcolii
secundare, fãrã a epuiza ceea ce alþi profesori vor
putea sã mai spunã, ºi pornesc în consideraþiile
mele de la un scurt, dar important pasaj al lecþiei
prof. Roger Francillon, de acum câteva zile.
Istoria literaturii - ºi deci problema canonului
subînþeleasã de ea - este dictatã de raþiuni politice
ºi pedagogice. Aº vrea sã îmi apropii aceastã
premisã spunând cã este vorba despre raþiuni
politice, pentru cã ele sunt pedagogice. Alegerea
autorilor ºi a paginilor care trebuie cunoscute, e
dictatã de convingerea cã rãspund exigenþei de a
forma “buni cetãþeni”, pentru cã ele conþin
învãþãturi morale, direcþii etice, valorizãri politice,
opþiuni ideologice, considerate înalt formative.
Este vorba în cele din urmã despre problema
identitãþii naþionale. Textele alese sunt exempla,
exemple de imitat, la care sã te referi pentru a
învãþa sã trãieºti în societatea cãreia îi aparþii. 

În ºcoala italianã existã încã acest canon impli-
cit. Este, de fapt, canonul interiorizat de profesori
ºi repropus ca atare, în mod necritic. Acest canon
implicit descinde din “reforma Gentile” - din anii
‘20 - ºi încã nedepãºitã de ºcoala realã. Predarea
literaturii însemna predarea istoriei literaturii,
care se învârtea în jurul unor nume ºi a unor
opere cardinale, pentru a educa spiritul de
apartenenþã la cultura ºi la istoria Italiei.

Acest fapt antrena inevitabil ºi o moºtenire în
termeni de criticã literarã, care exprima în mod

apodictic o serie de valorizãri asupra calitãþii,
importanþei, incidenþei diverºilor scriitori.

O a doua problemã interesantã pentru tema
de astãzi a fost oferitã de conferinþa de ieri a d-nei
prof. Angela Tarantino. S-a vorbit acolo despre
niºte axe temporale, despre trecut ºi prezent,
despre tradiþie. Cred cã pot înþelege de aici cã,
adesea, profesorii constatã la studenþii lor o
dificultate în a se miºca pe axa temporalã, o
dezorientare în structurarea trecutului ºi a
tradiþiei. Mã întreb dacã aceasta e o problemã a
tinerelor generaþii, datoratã îndeosebi ignoranþei,
sau dacã - dimpotrivã - este o problemã mai
amplã, care ne implicã pe noi toþi. Eu cred cã
secolul XX, care marcheazã o schimbare radicalã
a paradigmei ºtiinþifice, apoi a celei culturale ºi
artistice, literare, a preparat ºi ratificat definitiv o
disoluþie a axei timpului, cum nu s-a mai
întâmplat în istoria omenirii. Nu sunt eu cel care
sã decidã dacã asta e bine sau rãu, ci caut doar sã
înþeleg ce se întâmplã. Desigur cã ºi raportul
dintre generaþii se schimbã. Trãim cu toþii într-o
dimensiune atemporalã, într-un etern prezent;
luptãm împotriva timpului dilatându-l; aruncãm
ceea ce e vechi; multiplicãm secvenþele temporale
ºi acþiunile dintr-o singurã secvenþã; trãim într-o
situaþie policronicã; lumea, în general, cu toate
cuceririle sale ºi teribilele lucruri pe care le ºtim,
lumea este o eternã adolescentã.

Acest cadru se referã ºi la generaþiile cele mai
tinere, care consumã totul în prezent, fãrã sã aibã
o responsabilitate directã, fãrã raport cu simþul
trecutului. ªi aceasta este o formã de identitate.
Dar eu aº adãuga cã fiecare prezent are trecutul
sãu, fiecare prezent îºi construieºte tradiþia,
fiecare îºi întemeiazã canonul propriu, îºi alege
exemplele.

Sunt convins cã problema canonului este
puternic legatã de problema identitãþii. Dar tinerii
noºtri nu trãiesc o indentitate naþionalã, sunt deja
într-o dimensiune supranaþionalã. Nu au
instrumente ºi practici sociale care sã le ofere
referinþe sigure, fixate anterior, rigide. Spaþiul ºi
timpul sunt variabile slabe, limbile sunt adesea
depãºite de cãutarea unei limbi de circulaþie, un
soi de esperanto, reprezentatã de englezã, de
muzicã, de imagini. Toate - lucruri care în
canonul profesorului de liceu nu existã. Dar în
Italia cititorii sunt cu precãdere tineri. Dupã
treizeci de ani, la noi, puþini mai citesc. În Italia
se publicã autori tineri, poezia e consumatã, cititã,
scrisã ca niciodatã înainte vreme.

Ce vreau sã spun cu aceasta? Cã, poate,
problema canonului este în mare parte depãºitã,
dar nevoia de literaturã este puternicã. Prefer,
atunci, sã lucrez în jurul ideii de sistem literar,
înþeles ca ansamblu de produse care în orice timp
ºi în orice parte a pãmântului s-au distins ca
obiecte literare.

Pentru a încerca sã explic aceastã idee,
împrumut conceptul de semisferã, al lui Iuri
Lotman. Într-însa se distribuie toate fenomenele
recunsocute drept culturale, de la un nucleu
central puternic cãtre periferie. În interiorul
sferei adesea obiectele îºi schimbã poziþia, ceea ce
era în centru se deplaseazã cãtre margine ºi
invers, ceva nou primeºte importanþã culturalã
mai mare etc.

La fel se întâmplã lucrurile în “ literarosferã”,
dacã îmi permiteþi neologismul, unde câþiva
autori ºi câteva texte pot pierde cu timpul
centralitatea - înlocuiþi fiind de alþii, purtãtori de
mai mare literaritate. S-a întâmplat ºi se va mai
întâmpla aºa ceva. Dar suprafaþa (sferei) este
partea cea mai interesantã, pentru cã acolo se
petrece contactul ºi schimbul între obiecte
literare ºi nonliterare, sau care încã nu au devenit
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literare. E acea zonã de graniþã care în fiecare
secundã produce lucruri interesante. ªi aceastã
atenþie aº vrea sã se poatã apãra ºi în interiorul
ºcolii.

Ion Pop (UBB): Problemele sunt foarte
numeroase ºi ne izbim de obstacole destul de
mari. Problema elementarã pe care au evocat-o
câþiva dintre vorbitori este cea a posibilitãþii de
cunoaºtere reciprocã. Pe de o parte existã o mare
dorinþã de globalizare, de integrare într-un ritm
universal, care sã nu nedreptãþeascã nici un fel de
tendinþã spre democratizare, de participare cât
mai largã de ceea ce þine de actualitatea pozitivã,
sã zicem, a vieþii noastre. Pe de altã parte, aceastã
globalizare se descoperã în momentul imediat
urmãtor ca o tendinþã de uniformizare. Trebuie sã
fim atenþi sã nu confundãm lucrurile: dacã vrem
o universalitate ea sã fie acea a accesului la
instituþii care regleazã funcþionarea societãþii la
toate nivelele ei, dar sã încercãm sã evitãm
decãderea în uniformitate. Trebuie sã existe ºi un
spaþiu de joc pentru colorarea, specificarea acestor
note de universalitate. Asta e o chestiune la
nivelul principiilor, însã în practicã este foarte
complicat. Mã întreb ºi eu cu o retoricã puþin
plângãreaþã: cum poate un literat universitar care
se simte din ce în ce mai marginalizat ºi cu o
situaþie precarã sã influenþeze marile politici
culturale la nivel ministerial, guvernamental etc.
Nu poate. Dacã sunt niºte voci într-un pustiu,
atunci descurajarea primeazã, ºi mã gândesc cã
singura soluþie este ca  - revenind la ce spunea
doamna Doriana Unfer, cã revoluþiile se fac cu
oameni puþini – în spaþiile noastre academice sã
particularizãm prin experienþe realizabile, cu paºi
mici dar fermi niºte lucruri legate de cunoaºterile
despre care vorbim: repunerea în contexte, despre
care vorbea colegul meu Mircea Muthu, care sã
implice ºi cunoaºterea anumitor nivele istorice ºi
de culturã mai generalã. Mai trebuie sã vedem ºi

dacã existã timp pentru aºa ceva. Trec peste faptul
cã noi suntem conservatori la o anumitã vârstã ºi
nu acceptãm ieºirea dintr-un anumit fel de tipare.
Dar ce se poate face în 3 ani în ceea ce priveºte
specializãrile? Nu trebuie sã uitãm ºi altã
problemã invocatã aici: faptul cã nu se mai
citeºte. Deci aº zice sã ne mai temperãm
idealismul, sã nu cãdem în cea mai neagrã
disperare, ci sã gãsim soluþii pragmatice care sã
nu trãdeze o aspiraþie de formare culturalã ºi
intelectualã totuºi solidã. Trebuie sã ne regãsim
un calm ar reflecþiei, sã nu renunþãm la un spirit
critic ºi sã aplicãm schematic ºi stereotip niºte
indicaþii care vin fie de la Bologna, fie din altã
parte. Trebuie sã þinem cont ºi de pasta, de
“aluatul” din care e formatã lumea cu care
lucrãm, tocmai ca pistã pentru a ne individualiza
în acest context european. 

Adriana Babeþi: Mie mi se pare cã – deºi
auzim mereu locurile comune ale discursului
antiamerican - în planul concret al
învãþãmântului superior ei au gãsit o soluþie
extraordinarã. În corpul comun de trei ani - ei
venind din liceu cu un nivel în raport cu care
Europa ºi România poate sã se considere Oxford
– sunt “obligaþi” sã se instruiascã în multe
domenii: literaturã, sociologie, psihologie, artã
etc. indiferent de specializarea pe care o au.
Studentul american nu are nici o inhibiþie ºi nu
se simte jenat sã punã întrebãri, iar cursurile sunt
fãcute în aºa fel încât ei sã descopere, sã fie
antrenaþi de subiect, nu sã “adoarmã” în zece
minute ascultând un “monolog” al profesorului.  

Ioana Bot: Cred cã e preþioasã aceastã idee. De
exemplu, chiar dacã politehnistul poate participa
la un curs de literaturã sau culturã generalã, fãcut
în limba lui, se dezvoltã o anumitã conºtiinþã cã
nu poþi fi om întreg, mare economist sau mare
inginer, dacã n-ai fãcut un curs de culturã. E

foarte important sã depãºim o separaþie rigidã,
care ne face sã ne speriem, ºi ca filologi, de ideea
cã studenþii noºtii ar putea lua câteva credite la
matematicã sau sociologie. Zãu cã nu le-ar strica.
La fel, nici “politehniºtilor” nu le-ar strica alte
cursuri decât cele de specialitate. Suntem foarte
conservatori, ºi Angela Tarantino are dreptate
spunând cã suntem o universitate, nu
humboldtianã, ci de ev mediu, care nu poate sã
aibã decât repercursiuni negative. În timp, acolo
unde ajunge sã facã performanþã politehnistul
format în America sau Elveþia, s-ar putea ca al
nostru sã nu þinã pasul la un alt nivel decât cel al
specializãrii stricte. 

Laszlo Alexandru (Colegiul Naþional “G.
Bariþiu”): Aº vrea sã spun ºi eu câteva cuvinte,
referindu-mã la ceea ce s-a vorbit, despre
menþinerea unui anumit nivel cu tendinþe spre
elitism atât în predare cât ºi, în general, în mediul
academic. Unde este mai multã aristocraþie este
mai puþinã democraþie ºi invers. ªi am impresia
cã noi acum mergem mai mult spre democraþie
decât spre aristocraþie. Asta în mod logic duce
spre rarefierea, subþierea elitelor. Asta este spiritul
vremii. Cei ce luptãm pentru menþinem elitele
vom pierde. Elita va trebui sã se democratizeze,
iar democratizarea se produce prin coborâre:
coborâre de nivel, coborârea strategiilor de
exprimare, identificarea corectã a publicului þintã
ºi adresarea cãtre el “pe limba lui”. De aceea
trebuie schimbate metodele de predare, stilul de
adresare care ar trebui sã fie mai accesibil, ºi dupã
cum spunea doamna Babeþi, trebuie studentul în
centru, trebuie obligat sã descopere. Dacã
descoperã singur reþine, dacã îi spun eu – chiar
dacã ceea ce spun eu e mai inteligent - uitã.
Existã cursuri la televizor sau cursuri pe internet
care faciliteazã contactul cu un public cât mai
larg. Trebuie sã ne folosim de mijloacele tehnice
moderne. Eu vãd viitorul nu neapãrat numai în
schimburi biculturale, ci într-o antologie, în care
sã aparã mai multe þãri laolaltã, chiar mai multe
limbi laolaltã. Internetul este un excelent
transmiþãtor de culturã. Revista culturalã pe care
eu o coordonez pe internet are în fiecare lunã
pânã la douãzeci de state care o acceseazã, în jur
de 300-400 de oameni care citesc Eminescu în
englezã ºi multe alte materiale. Sunt de acord cu
doamna Unfer cã revoluþia se face cu puþini, dar
noi nu trebuie sã facem o revoluþie, ci o evoluþie,
ºi aceasta se face cu mulþi.

Ioana Bot: În încheiere vreau sã vã spun cã
pricinile pentru care se doreºte o restructurare
sunt multe. Domnul profesor Pop spunea cã se
gândeºte la ’68 comparativ. Pentru generaþia mea,
’68 este la fel de istorie ca ºi ’48, drept care, ca
istoric literar înþeleg cã momentul ’68 a fost
gândit cu mare neliniºte, cã pãrea un sfârºit de
lume. Dar din punctul meu de vedere ºi din
punct de vedere al istoriei literare putem spune:
“ce bine cã a existat acest moment”. Eu spun cã
în mod sigur ºi cu noi se va întâmpla la fel, dar se
va face sens din toate neliniºtile noastre mai
târziu ºi nu de cãtre noi. 

n
Grupaj realizat de 

IOANA BOT
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Deºi de mic observasem ceea ce mai întîi
am considerat a fi o ciudãþenie de-a mea,
nu am luat-o serios în seamã, pînã cînd

nu mi-a spus-o ea. O cunoscusem în al doilea an
de facultate, ºi a rãmas iubita mea pînã la
absolvire. Dupã care a plecat. În timpul
doctoratului am avut alta, dar nu e cazul sã
vorbesc aici despre ea. De fapt nici despre prima,
doar ca avînd un rol mai mult decît secundar în
ceea ce mi s-a întîmplat. ªi poate nici despre asta
n-aº fi vorbit, dacã ultimele zile nu ar fi cerut-o.

În fine, pot spune fãrã teama de a greºi, cã
prima ºi prima datã am observat “întîmplarea”
cînd aveam ºase ani. De altfel, cred cã ºi aminti-
rile mele încep nu cu mult înainte. E drept, þin
minte o nefericitã situaþie, însã e unicat, de cînd
aveam cam doi ani, eram foarte rãcit ºi trebuia sã
iau injecþii. Eram sãtul deja de injecþii, am
început sã le primesc din primul an de viaþã, însã
pe acelea – slavã Domnului – nu mi le mai
amintesc. Parcã mã vãd ºi acum, dar ca ºi cînd mã
priveam atunci din afara trupului, mã vãd ca într-
un film, cum tremuram, plîngeam ºi nu mai
doream sã iau injecþia. Pãrinþii încercau sã mã
convingã, la fel ºi asistenta. Atunci bunicul a avut
inspiraþia sã se ofere sã ia ºi el o injecþie, ca sã-mi
fie mai uºor. Acum îmi vine sã zîmbesc, ce uºor
m-au pãcãlit, bunicul ºi asistenta retrãgîndu-se
cîteva momente în cealaltã camerã, zicînd la
revenire: gata, au fãcut-o. Cum spuneam, fiind o
întîmplare singularã pe care o þin minte, probabil
din cauza fricii, nu o sã þin cont de ea. Mai sînt,
evident, momente pe care mi le mai amintesc,
din grãdiniþã, de la joacã, însã nici unele nu au
legãturã cu “cazul” meu. 

Revin aºadar la prima pe care am ºi conºtienti-
zat-o ca atare. Era în vara dinainte cu cîteva zile
de a împlini ºase ani. Mã jucam în curte, sãpam o
micã groapã, cu uneltele mele de jucãrie. Bunica
m-a vãzut ºi m-a certat. Nu am înþeles de ce.
Voiam sã fac ºi eu o piscinã vilei din nisip pe care
o construisem, oricum nu avea mai mult de cîþiva
centimetri pãtraþi ºi nu vedeam nimic rãu în asta.
Bunica mi-a rãspuns cã nu e bine, pentru cã
groapa înseamnã moarte. O s-o umplu cu apã, sã
fie piscinã, i-am rãspuns, ºi mi-am vãzut mai
departe de treabã. Bunica a renunþat ºi a plecat,
nemulþumitã. Dupã ce am umplut gropiþa cu apã,
am stat sã-mi admir munca. Atunci am avut
prima oarã sentimentul morþii, al morþii mele.
Cunoscusem moartea, a bunicului din partea
mamei, cu ceva vreme înainte, ºi a atîtor animale
de casã. Mie cel mai rãu îmi pãrea de miei, le
lãsam boticul moale sã mã gîdile în fiecare an în
palmã, cînd stãteau sã-i mîngîi, însã abia la
înmormîntarea bunicului am vãzut jalea din
sufletele oamenilor, ºi ruptura despãrþirii pe care
o aduce moartea. Însã nu m-am gîndit pînã în
acea zi cã ºi eu o sã mor. 

Pentru un copil este atît de nefiresc sã se gîn-
deascã la moarte, încît depãrtarea la care se
întrevede o face sã fie absurdã. Eu însã, atunci, nu
m-am gîndit la moartea mea ca la ceva concret,
care se va petrece peste ºaptezeci, optzeci sau o
sutã de ani, ci la conceptul însuºi. Atunci s-a
petrecut… Am simþit cum mã ridic din propriul
meu corp, cum mã înalþ, privindu-mã cum mã
joc, cum plutesc, uite-o ºi pe bunica, în curte, iatã
curtea, ºi casa, ºi casele vecine, ºi întreg orãºelul ºi

dealurile ce-l înconjoarã. Simþeam toate astea, ºi
în acelaºi timp, continuam sã fiu eu, copilul care
se joacã la nisip, ºi face piscine în miniaturã. Nu
ºtiu cît a durat aceastã cãlãtorie, dar ºtiu cã nu am
spus nimãnui despre ea. Am fost uimit, probabil
ºi speriat, nu ºtiam exact ce s-a întîmplat. Peste
cîteva zile, cu forþa pe care o au copiii de a trans-
forma totul în poveste, am ajuns sã cred cã am
visat. ªi fiindcã nu mi s-a mai întîmplat pînã în
clasa a patra, am uitat-o cu totul. 

Se vede însã cã natura mea avea alte planuri.
De multe ori m-am întrebat care este, dacã existã
vreunul, motivul pentru care fiinþãm noi, ca
specie inteligentã, creatoare. Fireºte cã puteam sã
iau viaþa aºa cum o primeam, fãrã sã-mi pun
întrebãri existenþiale, ºi sã mã bucur de ea. Nu e
vorbã, m-am bucurat de ea de fiecare datã cînd
am putut, am încercat mereu sã trãiesc intens, sã
nu fac nimic banal, ºi dacã nu mi-a reuºit de
fiecare datã e pentru cã ºi eu sînt la fel ca tine,
asemenea celorlalþi. Chiar dacã am trãit aceste
experienþe pe care, dupã cît am aflat, nu le-au mai
trãit ºi alþii, decît foarte rar ºi în condiþii speciale.

În clasa a patra, eram în pauza mare. Îmi
amintesc cu multã plãcere de ºcoalã, însã trebuie
sã recunosc cã pauzele mi-erau cele mai dragi.
Puteam sã alergãm cît ne þineau picioarele, ºi pe-
atunci ne þineau, iarna ne bãteam cu bulgãri, ne
dãdeam pe derdeluº, alunecam, cãdeam, rîdeam.
Era o zi frumoasã de toamnã tîrzie. Mã bucuram
în fiecare zi cã eram din nou împreunã cu colegii.
Toatã vara o petreceam la bunici, aºa încît aºtep-
tam cu nerãbdare începerea ºcolii, care ne aduna
iarãºi la un loc. Formasem în primii trei ani de
ºcoalã camaraderii strînse, multe rãmînînd aºa
pînã la terminarea liceului. Aveam o minge pe
care o fugãream dezinteresat, ceea ce nu se va mai
întîmpla în gimnaziu sau liceu, cînd începeau
campionatele de fotbal; am participat întotdeauna
la ele, chiar dacã nu eram un prea mare talent, ca
mulþi colegi, însã plãcerea ºi interesul scãdea în
fiecare an puþin cîte puþin. Încã din facultate am
renunþat nu numai sã joc, dar ºi sã mã uit la
meciuri de fotbal, incluzîndu-le ºi pe cele de la
televizor, de cupã mondialã etc. ªi nu pot spune
cã îi înþeleg deplin pe cei dedicaþi deplin ºi pînã la
sacrificiu de sine sau de alþii, mai ales de alþii,
pentru acest aºa-numit sport, de fapt o afacere
extrem de profitabilã. Fugãream mingea ºi
rîdeam. Trãiam din plin momentul cu o bucurie
sincerã, pe care aº vrea sã o mai regãsesc ºi retrãi-
esc mãcar din cînd în cînd. Atunci s-a întîmplat
din nou. 

Nu ºtiu dacã m-am speriat sau nu atunci, aºa
cum am fãcut-o cîþiva ani mai tîrziu, cînd s-a
întîmplat iarãºi, acum fiind destul de mare sã pri-
cep cã nu e ceva normal. În liceu am citit cîteva
cãrþi în care am aflat de persoane cu totul
excepþionale, mistici sau yoghini, dar la care
apãrea ca o consecinþã a ascezei extraordinare la
care se supuneau ºi a puterii pe care o dobîndeau.
Eu nu aveam nimic în comun cu ei; mai mult,
mie mi s-a întîmplat involuntar. Pînã am hotãrît
sã-mi cultiv acest dar, sã încerc sã-l controlez, sã-l
pot provoca voit. Am început prin a mã ghida ºi a
dori sã ajung în anumite locuri. Nu reuºeam la
început aproape deloc, însã încet am dobîndit un
autocontrol asupra celui de-al doilea eu, cum îmi
plãcea sã-i spun. Încã declanºarea era indepen-

dentã de voinþa mea, dar imediat ce se petrecea,
preluam controlul. Interesant era cã la început
puteam reface doar traseele pe care le parcur-
sesem înainte, plutind pe deasupra strãzilor pe
care umblasem odinioarã. Abia mai tîrziu am
reuºit sã unesc douã puncte printr-o linie dreaptã,
ºi sã o pornesc direct spre locul unde doream sã
ajung. De cele mai multe ori acesta era casa
iubitei, ºi nu ca sã o urmãresc, ci doar ca sã o simt
într-adevãr mai aproape ºi dupã ce ne despãrþeam.
Lipsa oricãrei urme de perversitate m-a ajutat sã
nu spionez fetele cînd se dezbrãcau, sau cuplurile
cînd fãceau sex. E drept cã trecãtor am întîlnit
astfel de situaþii, dar le-am evitat. Nu doream sã
obþin nici un fel de avantaj de aici, de aceea nu
le-am spus nici celor mai buni prieteni despre
darul meu. Aº fi putut, de exemplu, ºi recunosc
cã mi-a trecut prin minte, însã fãrã sã pun în apli-
care, sã aflu subiectele unor examene sau sã ascult
ce povestesc unii ºi alþii, cei cunoscuþi sau cei
necunoscuþi. Iar dupã ce am ajuns la un control
deplin, reuºind sã provoc cãlãtoriile acestea la
orice orã, navigam peste acoperiºuri, printre
munþi, cu viteza gîndului sau “la pas”, dupã plac,
vizitam oraºe pînã atunci inaccesibile, sau locuri
încã necãlcate de om, pãstrîndu-mi în acelaºi
timp controlul asupra primului eu, a cãrui activi-
tate se desfãºura normal. 

Atunci abia m-am speriat prima oarã cu ade-
vãrat, adicã am fost de-a dreptul înspãimîntat de
posibilele consecinþe. Dacã ar fi aflat cineva de
darul meu, acesta se putea transforma în cel mai
sumbru coºmar al meu, putînd fi închis, supus
testelor, forþat sã devin spion sau poate chiar
asasinat. Deocamdatã nu era nici un pericol, cîtã
vreme eul – cel ce eram în societate – îºi vedea de
treabã fãrã sã stîrneascã vreo suspiciune. Am
hotãrît totuºi sã nu mai cãlãtoresc atît de des, însã
nu mã puteam abþine. La un moment dat întreaga
zi aveam dublã activitate, ºi numai noaptea mã
opream. Apoi, mai mult, în timp ce primul eu
dormea, cel de-al doilea, neobosit, cãlãtorea mai
departe. Astfel, am ajuns sã controlez nu numai o
persoanã, ci douã, una absolut normalã, cu acti-
vitãþi zilnice, cu serviciu, cu familie, cu probleme,
a doua absolut fantasticã, care se desprinsese din
prima pînã la detaºare. Îmi mai rãmînea acum un
sigur lucru de fãcut, ceea ce s-a ºi întîmplat:
unuia i-am dat drumul. 

n

proza
Darul
n Dorin David
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n Paul Daian 
Paul Daian (n. 04.08.1954, în Ardeal) este unul
dintre cei mai importanþi poeþi români
contemporani. Anul acesta, ca de altfel ºi la
precedentele ediþii, Paul Daian a fost showman-ul
Tîrgului de Carte “Gaudeamus”, salvînd, prin
ironia bonomã ºi non conformismu-i suav, un
fiasco organizatoric ºi comercial. Ceea ce veþi citi
mai jos este un poem scris ad-hoc pe care, cu
generozitate, poetul l-a dãruit redacþiei noastre,
“direct la Cluj”:

***
lui Cosmin Perþa ºi lui ªtefan Manasia

Dacã ar fi Clujul port
la Marea Neagrã
iar bietul Someº ar fi
tocmai Volga atunci eu
care nu mai beau de la
vîrsta de paisprezece ani
aº putea spune cã plimbîndu-mã
obosit ºi trîntindu-mi hainele
ºi mai obosite de jurîmprejurul
catedralelor la rîndul lor
înfiorãtor de obosite
zîmbesc întregii grãdini
botanice ºi tuturor plantelor
ei carnivore pregãtite de atac
ar putea însemna un carnagiu
din care am putea deduce

din ce în ce mai departe
pînã unde Clujul s-a putut
prãbuºi ca un atlet la finalul
cursei de maraton credeam
cã douã-trei cuvinte vor
fi suficiente pentru a
înlãtura din acest oraº
periferia lui muncitoreascã
ºi pentru a înlocui internaþionala
intelectualilor interactivi ºi
imberbi cu o mãreþie de 
manuscris mort pe care
doar alcoolul îl mai poate
îmbujora ca într-un film

de artã medievalã de artã
a gurguiului puþin îmi pasã
de vestigiile arheologice
ºi nici viitorul nu îmi
înfioarã carnea dar pentru
mine acest oraº este
oraºul adolescenþei tatãlui
meu cel mai mare mãcelar
al tuturor timpurilor dacã
n-ar fi sînge în aer
ar fi avioane ºi dacã
nu ar fi avioane ar fi
reclamele subsolurilor secolului
al ºaisprezecelea unde cruciaþii
au sãpat în ei înºiºi
stindarde ºi blazoane
hei Clujule nu ºtiu
de unde pînã unde sã
te iubesc ºi de unde
pînã unde sã te urãsc
îmi voi tãia amîndouã
mîinile cu picioarele ºi
tot cu picioarele le
voi îngropa sub statuia
lui Matei Corvinul iar
mîinile mele vor sãpa
adînc în timp ce eu
bãtrîn, bolnav ºi obosit
voi face umbrã altui oraº
încercînd sã creºtinez de-a
valma clãdiri animale
ºi oameni.

n

Ana se aratã a fi un nume predestinat
poeziei, cîte poetese nu cunosc eu cu acest
nume!, unele consacrate altele pe cale de a

fi, toate pasionate de literaturã în rimã ºi ritm ori
doar în rînduri albe, toate încercînd sã-i convingã
pe cei din jur cã ele, Anele, nu sînt doar niºte
simple apariþii frumoase, incitante, simple femei
bune de mîngîiat ci, indiferent de culoarea pãru-
lui ºi a ochilor, de buze, de gît, de piele, indife-
rent de formele provocatoare, ele au ceva de spus
într-o anume  formã literarã, au o gîndire proprie
care sondeazã lumea înconjurãtoare ori pe cea
interioarã, încercînd sã descopere rostul lor pe
aceastã lume, al lor ºi al nostru, sã disece aceastã
lume cu  proprii lor ochi, buze, gît, cu propria lor
sensibilitate, senzualitate, rãsucindu-ºi bucuriile
ºi durerile, speranþele ºi iluziile, dezamãgirile ºi
toate celea care mai zac pe noi precum boabele pe
un ciorchine. Aceastã micã avalanºã de cuvinte
aranjate într-o anumitã ordine mi-a fost provo-
catã de citirea unui volum de versuri semnat de
Ana Dragu (nume care parcã te constrînge la
duioºie…) cu titlul Iarbã pentru fiare (care fiare?
cele din noi ori…de lîngã noi? cele care nu
cuvîntã, ori care…pãlãvrãgesc mai mult? Fiarã,
adicã bestie, dihanie, jivinã, lighioanã, sãlbãticiu-
ne?…) apãrut la editura Charmides a prietenului
Þî care de mult a uitat sã mã mai caute. Volumul

mi-a fost recomandat de un alt literat cãruia dragã
îi este poezia dar ºi proza ºi teatrul, un adevãrat
bãrbat cu numeroase iubite pe care încearcã sã le
onoreze în egalã mãsurã. ªi Anei îi place sã se
joace cu propriul ei nume, dupã cum o zice, cu
orgoliu,  de la bun început: existã mai multe
feluri de drag, eu sînt unul dintre ele. Ana îºi
decupeazã în liniºte umbra ºi încearcã sã o fixeze
pe hîrtie, uneori ajutatã de o moaºã ºchioapã
sãtulã de prunci. Iar dacã personajul acela e
ºchiop, te poate duce gîndul la un drãcuºor, cãci
numai diavolul e ºchiop, aºa cã Ana Dragu a por-
nit-o în lumea poeziei cu dreptul, fãrã sã-i pese
de necuratul care-ºi vîra coade peste tot. Uneori,
poezia ei este o prozã în miniaturã scãpatã de ba-
lastul prefãcãtoriei, fie ea ºi literarã, ºi o mãr-
turiseºte frust, sãlbatic, sînt animalul tãu preferat,
apoi mai povesteºte ºi despre sat, despre Grigore
lovit de boala somnului atît de tare cã pînã ºi bãu-
tul ºi-l doarme (superb!). Ne mai povesteºte
despre pasãrea Aglaia care-i cîntã în timp ce ea,
Ana, e strînsã de zidul ce se înalþã ºi o înghite
treptat, ºi dupã ce am zburat puþintel cu pasãrea
asta ajung la un alt capitol al cãrþii cu un titlu care
îmi place la nebunie, Viaþa dãuneazã grav sãnãtãþii ,
unde ni se  spune de la bun început cã bunica o
fost cîndva o femeie în poartã… Aºa e Ana dragã,
al naibii ce dãuneazã viaþa asta sãnãtãþii ºi nici o

iarbã n-o poate remedia. Din capitolul Iarbã pen-
tru fiare citez un fragment convingãtor pentru ãia
ce nu mã cred, “lasã-mã sã-þi cos umbra în
mine/cu fir de moarte ºi viaþã/în noaptea asta,
pînã dimineaþã/am sã-þi cos umbra la loc/am
gãsit-o rãtãcind prin odãi/sãtulã de tine.” Dupã
citirea ultimului capitol Evanghelia dupã Ana sau
neBuna vestire ºi dupã ce aflu cã “în faþa blocului
paºte cu un grad mare de respectabilitate citadinã.
o vacã.”, o declar pe Ana Dragu intratã, fãrã dubii,
în rîndul poeteselor, chiar dacã ea crede cã se
dezarticuleazã pe roata nimicului, ãstea sînt
cochetãrii feminine ce pot naºte literaturã, evi-
dent,  iar la sfîrºitul lecturii  autoarea m-a convins
ºi pe mine cã poezia este “un uriaº sãrut pe
fiinþã”, ceea ce nu-i puþin lucru, eu fiind un indi-
vid ce se lasã foarte greu convins, mai ales de o
femeie…

ªi mai cunosc o Ana, alintatã Anamaria, care
încã nu ºi-a adunat poeziile într-un volum, ele îi
sînt multe împrãºtiate printre sãlcii, udate mereu
de ape, o Anamaria cu fluturi pe umeri, cu fluturi
ce-i numãrã vertebrele în timp ce ea rîde,
nepãsîndu-i de lume, dar scriind cît de mult îi
pasã, care mereu e înconjuratã de luciul lacurilor
ºi tînguirea fluviului, de aceea ochii i s-au înver-
zit, zîmbetul îi sclipeºte precum spuma de pe
creasta valurilor iar hîrtia pe care scrie miroase a
vînt, a soare sugrumat printre plante de apã. ªi ea
va pãºi într-o zi, cred, în rîndul acelor Ane care
zidesc, cu încãpãþînare, poezia.

n

ex abrupto

Ana ºi poezia
n Radu Þuculescu

poezia
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Odefiniþie acceptabilã a sãlii de seminar ar
putea  fi aceea dupã care într-un asemenea
loc înveþi sã-þi exerciþi atenþia. Nu existã

profesori de atenþie purã, deºi orice învãþare cere
aceastã calitate psihicã. Atenþia desemneazã
încordarea, efortul, rigoarea, disciplina de sine
pentru a urmãri ceea ce se petrece cu noi, sau / ºi în
jurul nostru.  O definiþie probabil inutilã, fiindcã
sãlii de seminar i se acordã la noi, în chip
tradiþional, prea puþinã atenþie. Seminariile sunt
privite drept forme de antrenament  opþional, de
folos  se presupune, însã lipsite nu numai de gloria
iniþiaticã a cursului, dar ºi de orice însemnãtate
pecuniarã. Cu înfãþiºarea ei modestã, sala de
seminar e foarte departe de orice prestanþã socialã.
Inventarul ei e minimal, economia  de mijloace
tehnice ori decoraþiuni potrivite e severã,
înfãþiºarea ei e ºtearsã, ºi aerul de dezafectare tristã
ce o înrãmeazã de decenii spune oricui ar vrea sã
ºtie (dacã ar vrea!) cât de neimportantã e învãþarea
dialogului / conversaþiei  într-un loc care ar putea
oferi fãrã ostentaþie  argumente pentru aceastã
îndeletnicire în cele din urmã utilã sferei publice, ºi
mult doritei „schimbãri de mentalitate“. Sala de
seminar îºi îndeplineºte cu modestie rolul ei de
catalist cultural ºi social, cu toate cã apare
bãtrâicioasã în comparaþie cu postmodernele canale
telemediatice unde uneori improvizaþia ºi locul
comun supravieþuiesc îndãrãtnice înapoia etichetei
strãlucitoare a comerþului cu ºtiri. Cã ar trebui sã

fie altfel, e tot atât de evident pe câtã  nevoie ai sã te
sprijini în viaþa de zi cu zi de definiþii limpezi ºi
operabile, (mai ales de respectarea lor, adicã de
atenþia acordatã acestora). Sala de seminar e un loc
în care pe lângã discursuri ºi definiþii, se vorbeºte ºi
despre alegerea, ºi nu de împrumutarea, unor
stiluri de viaþã. Succesul sãlii de seminar este
practicarea unui stil, de cunoaºtere ca ºi al unuia de
viaþã. A redefini din unghi pragmatic, printr-un stil,
ceea ce se petrece în jurul tãu, chiar dacã prin ceea
ce se reexamineazã nu e decât forma unui discurs, a
unei vorbiri, a unei pãreri, o formã necesarã de
autonomie, de prezenþã socialã individualã.  Dupã
decenii de teamã ºi indiferenþã, sunt încã vizibile
consecinþele societãþii de comandã. Sala de seminar
propune, fãrã ritualuri intelectualiste, încercând
însã sã excludã improvizaþia ori autoflatarea,
formarea unei alte sfere publice. Sala de seminar e
un loc al ospitalitãþii ºi în acelaºi timp al exerciþiului
critic. Toate ca înþelegere a naºterii pluralitãþii ºi
diversitãþii de expresie. Un exerciþiu care necesitã
participarea celor care sunt oaspeþii de moment ai
unui discurs, înainte de a deveni ei înºiºi
discursanþi. Sala de seminar poate forma inºi
dispuºi sã foloseascã exercitarea libertãþii,  înainte
de a cãdea cu toþii sub monopolul vreunui acord, ºi
poate chiar dupã aceea, când meritã sã observi ce s-
a întâmplat cu acel acord.

Sala de seminar e un spaþiu în care, nu doar
teoretic, ci ºi practic se încheie un pact al

memoriei asupra lucrurilor care meritã
reamintite ºi asupra celor care trebuie uitate.
Sala de seminar este un loc al momentului fast
al memoriei, al naºterii interesului pentru
caleidoscopul cotidianului, pentru descifrarea ºi
interpretarea  secvenþelor de „dinafarã“ care
sunt constant atrase spre filtrul atenþiei.  Am
nostalgia unei sãli de seminar  în care înþelesul
sã devinã într-un singur, unic moment, firesc.
Mã tem însã cã  înþelesul ar putea fi  mutilat
doar pentru a fi fãcut firesc, cã naturalizarea
realitãþii din partea mea ori a altora ar spulbera
ceea ce ne este strãin (inabordabil) într-un
înþeles dorit, proiectat mai mult de putere decât
de orice altceva.  Firesc este de multe ori ceea
ce suntem pregãtiþi sã înþelegem, de ceea ce ne
preocupãm însã prea puþin sã aflãm cum am
fost pregãtiþi sã înþelegem. Sala de seminar ne
oferã o cheie. Cât de firesc este sã pretinzi ca
ceva sã fie firesc pentru a-þi fi de fapt apropiat,
instrumental, gata sã se transforme într-un
baston al judecãþii tale? Dreptul de a institui
firescul ori nefirescul pentru înþelesul tãu þine
de o politicã a cunoaºterii, de interesul pe care
îl promovezi atunci când vrei sã cunoºti doar
anumite lucruri, programând uitarea altora.  

M-am gândit întotdeauna cã sala de seminar e
totuºi un loc pentru a primi, reuni pe lângã firesc ºi
ceea ce trece acum drept nefiresc, ori neobiºnuit.
Alãturi de alte sãli, de naºteri, concerte, fitness,
biliard ori jocuri, sãli de  tribunal, lecturã,
spectacole ori de disecþie, sala de seminar rãmâne,
chiar dacã frecventatã, o necunoscutã asemeni
cenuºeresei în aºteptarea marelui bal. 

n

n Marius Jucan

Sala de seminar
meridian

Se vorbeºte, destul de des în ultimii ani, despre
dispariþia, la noi, a aºa-numitei “clase de mij-
loc”, consecinþã a pauperizãrii extreme  a

unei pãturi tot mai largi a populaþiei, ce vine sã
contrabalanseze rapida ascensiune economicã a
unei minoritãþi. Citind recent un articol cu acest
subiect, gândul mã duce la “scriitorul de mijloc”,
nici debutant, nici deþinãtor de premii literare sau
candidat la Nobel, ºi mi se pare cã acesta poate face
obiectul unei tipologii, cu trãsãturi lesne decelabile.
Cu un volum apãrut, prin minune, prin eforturi
proprii sau în urma unui premiu obþinut la vreun
festival de provincie, se simte în stare sã rãstoarne
munþii. Douã-trei cronici favorabile, uºor de obþi-
nut, poate chiar al doilea volum ºi intrarea în
Uniunea Scriitorilor. ªi apoi... întinderea Saharei.
Scriitorul nostru “de mijloc”, cel care face parte din
pluton, (“echipa” din care sprinterul poate sã
þâºneascã sau nu, dar dacã ea nu existã...), fiindcã
nu are cum sã trãiascã din scris, se trezeºte îngropat
sub extemporale, traduceri tehnice sau mai ºtiu eu
ce acte ale unor firme, mai notând, în pauze, câte
un vers, câte un paragraf, sperând... El are, desigur,
un MANUSCRIS, care se aflã la o EDITURÃ.
Care, desigur, l-a inclus în planul pe anul urmãtor,
cu condiþia existenþei unui SPONSOR, ºi aceste
cuvinte scris cu majusculã devin repede un tri-
unghi al Bermudelor, în care repede îþi pierzi entu-
ziasmul, pofta de scris, încrederea în sine... ªi,

dintre scriitorii având patruzeci-cincizeci de ani, sã
ridice piatra cel care n-a trecut prin asta, dupã ce a
suportat celãlalt tip de cenzurã, pânã în 1989, acea
hidrã care ne lãsa mãcar speranþa unui “mâine”...
Cât va putea lupta scriitorul nostru, poate nu ge-
nial, dar bun, (ale cãrui cãrþi, însumate cu ale celui
de-alãturi, alcãtuiesc, totuºi “literatura contempo-
ranã”) cu teroarea economicului ºi mai ales cu de-
zinteresul manifestat faþã de truda lui, care porneºte
uneori chiar de la instituþiile care ar trebui sã-l
apere? Aceste cãrþi care nu apar creeazã false ierar-
hii, existã de pildã, scriitori aparþinând cronologic ºi
ca facturã generaþiei ’80, artificial taxaþi drept
nouãzeciºti pentru cã nu ºi-au publicat textele la
timp... ªi existã fenomenul paralel, al supraîncãrcã-
rii cu apariþii plãtite, cãrþi de multe ori fãrã editurã,
imprimate în obscure tipografii, care tot cãrþi se
cheamã, nu-i aºa, ºi dau dreptul, cu o recomandare
bine întoarsã din condei, chiar la intrarea în Uniu-
nea Scriitorilor... Scriu aceste rânduri ºi îmi vin în
minte nesfârºitele discuþii despre Nobelul româ-
nesc, reiterate cu obstinaþie în presa literarã, unde
mai puþin se scrie, sã zicem, despre felul în care
România s-a prezentat la târgul de carte de la Paris
de anul acesta: multe traduceri româneºti din lite-
ratura universalã, clasici, puþinã literaturã contem-
poranã ºi câteva traduceri în francezã, dar ºi cãrþi
care ne speriau în ºcoalã, în vremuri despre care
credeam cã s-au dus pentru totdeauna... Sigur,

orice aducere în prim plan a acestei problematici ar
trebui sã ofere niºte soluþii, poate “vitaminizarea”
procentului alocat cãrþii prin PIB, poate mult trâm-
biþata lege a sponsorizãrii. Poate, de ce nu, festiva-
luri care sã ofere drept premii publicarea unor vo-
lume, nu numai pentru cei debutanþi, ci ºi pentru
consacraþi, poate un regim preferenþial pentru edi-
turi, la nivelul economiei naþionale, în ceea ce pri-
veºte impozitul, astfel încât o parte din acesta sã nu
mai fie dirijatã spre buget ci spre noi apariþii de car-
te... Sau, de ce nu, tonul sã-l dea Uniunea Scriito-
rilor sau ASPRO, organizând, periodic, un concurs
deschis, pentru manuscrise, a  cãrui finanþare sã o
gãseascã din sponsorizãri, care existã totuºi, o dove-
desc premiile anuale  acordat de aceste prestigioase
instituþii. Soluþii ar fi, mai mult sau mai puþin uto-
pice (de ce nu l-am obliga, de exemplu, pe câºtigã-
torul sãptãmânal al Loteriei Naþionale sã finanþeze
publicarea a trei cãrþi, sã zicem?), dar cum sã treci
de la “încremenirea în proiect” la o atitudine con-
certatã, un demers coerent care sã insufle un nou
suflu vital literaturii contemporane? Câtã vreme
vom mai fi consideraþi doar “scriitori de vagoane”,
mã-ntreb, ºi parcã mi se face dor de concursurile
de debut în volum colectiv... Aceste rânduri,
departe de a fi cârtitoare ºi revanºarde, sunt mai
degrabã rânduri de îndrãgostit de literatura românã,
pânã la capãt ºi dupã aceea... un îndrãgostit trãdat.
Sã fie vorba, iarãºi de “vocaþia adamicã” a culturii
române, condamnatã sã ia mereu totul de la
început, fãrã o creºtere continuã, fracturã peste
fracturã? Mã opresc aici, am auzit de un patron
care citeºte, la fabrica de ºepci, poate-poate...

n

n Letiþia Ilea

Aºteptarea continuã
addenda
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„Dacã ar exista obiceiul de a le trimite la
ºcoalã pe tinerele fete ºi de a le preda cu metodã
ºtiinþele, cum facem cu bãieþii, ele ar înþelege tot

ce e greu în arte ºi ºtiinþe, la fel de bine ca ºi ei
[…]. Avînd un trup mai delicat decît al bãrbaþilor,
mai slab ºi mai puþin potrivit pentru munci grele,

femeile au o inteligenþã mai vie ºi mai
pãtrunzãtoare în privinþa lucrurilor asupra cãrora

o aplicã”.

Christine de Pizan , La Cité des Dames, partea
I, cap. XXVII.  

Antichitatea nu a dezvoltat o reflecþie
coerentã ºi nici o teorie asupra educãrii
fetelor. Cu toate acestea, o serie de texte

atestã existenþa unor ºcoli de atletism feminine în
Sparta, încã din secolul al VI-lea î.e.n. Practica
pare a se fi extins în perioada elenisticã, uneori
sub forma unor ºcoli sportive mixte, mai precis a
unor exerciþii comune pe un teren unic1.
Obiectivul acestei instruiri nu era formarea
gustului ºi dezvoltarea psihicã a fetelor prin
predarea unor discipline potrivite constituþiei lor
fragile (muzica, dansul, corul), ci „preocuparea
eugenicã” specificã utilitarismului rãzboinic
spartan 2, care privilegiazã întãrirea trupului prin
gimnasticã, atletism ºi competiþie durã. Vocaþia
socialã a acestor tinere fete  era de a da naºtere
unor viitori rãzboinici viguroºi, ºi nu de a
constitui o categorie intelectualã cu un rol precis
în cetate. Prin ele, cãlirea trupului e prioritarã faþã
de formarea personalitãþii în ansamblu. De altfel,
proiectul educativ grec, rezumat în cunoscuta
noþiune de paideia , nu se desfãºura nici în familie
ºi nici în ºcoalã, reprezentînd, cum remarcã
Marrou, un raport personal al elevului cu un
maestru mai vîrstnic, care e, simultan, model de
conduitã, ghid intelectual ºi iniþiator în

cunoaºtere prin virtutea prieteniei ce-i leagã pe
cei doi. 

Romanii au pus în funcþiune structuri de
predare colectivã, în „ºcoli”, fãrã ca acest model sã
fi fost practicat pe scarã largã în educarea fetelor. În
familie, mama sau o femeie mai în vîrstã, austerã,
experimentatã ºi exemplarã în practicarea virtuþilor,
îºi instruia adesea fiicele ºi fiii, acolo unde, în
ambianþa domesticã, grecii preferau de cele mai
multe ori un sclav ºtiutor de carte. Marile doamne
romane devin astfel slujitoare ale propriei
progenituri, într-o viziune educativã centratã pe
familie ºi pe virtuþile materne 3. Pe de altã parte,
elitele sociale îºi trimiteau bucuros fiii ºi fiicele în
ºcoli în care cele douã sexe învãþau uneori
împreunã, într-o amicalã mixitate. Aristocraþia
romanã avea un procentaj însemnat de femei
foarte cultivate, împotriva cãrora poeþii satirici îºi
exerseazã pana, deseori cu vervã rãutãcioasã, cum
face Juvenal în cea de a ºasea satirã a lui. 

ªcolarizarea ºi educarea fetelor, ca proiect
sistematic, a fost o idee promovatã îndeosebi de
elitele masculine: oameni ai bisericii, umaniºti,
persoane cultivate, lideri ai comunitãþilor
intelectuale ºi reformatoare. Paradoxal însã,
redactarea primului „manual” a fost, în Evul
Mediu timpuriu, opera unei femei care-ºi dedicã
lucrarea propriului fiu. Între anii 841-843,
Dhuoda, soþia unui anume Bernard, fiu al unui
vãr al împãratului Carol cel Mare, compune un
Liber manualis destinat fiului ei Guillaume. Adresat
unui elev unic de sex masculin, nãscut în 826,
„manualul” Dhuodei e o operã de moralã creºtinã
ºi un îndemn la spiritualitate, neavînd nimic dintr-
un manual de ºcoalã din zilele noastre. Numele i
se trage de acolo cã putea fi manevrat uºor, cu
mîna, iar intenþia autoarei e de a furniza repere
pentru educarea unui aristocrat perfect. Cu o
semnficaþie în acelaºi timp autobiograficã ºi

testamentarã, puternic ancorat în istoria secolului
al IX-lea4, Manualul Dhuodei face parte, de fapt,
din genul medieval numit miroir, cultivat deja de
egipteni, evrei, latini, bizantini ºi arabi, ºi al cãrui
obiectiv „pedagogic” e prezentarea în faþa
cititorului , într-un dispozitiv specular, de
„oglindã”, a peripeþiilor propriei lui mîntuiri5. 

Voce singularã ºi emoþionantã prin
îndrãzneala apelului la egalitatea sexelor ºi prin
denunþarea misoginiei, poeta ºi moralista
Christine de Pizan (1364-1430) rãmîne, în mare
mãsurã, prizoniera unei mentalitãþi în care
preponderenþa masculinitãþii ºi a exprimãrii
acesteia (prin familie, ºcoalã, constrîngeri morale
ºi sexuale) era greu de contestat. Dificultatea
afirmãrii ca femeie ºi complexul opresiunii
masculine („...mã simþeam cuprinsã de disperare
din cauzã cã Domnul m-a fãcut sã mã nasc în
trup de femeie”)6, explicã încercarea Christinei de
a revaloriza prestaþia femeilor ilustre mai degrabã
decît de a propune o redistribuire a rolurilor ºi
competenþelor culturale ºi sociale ale sexelor prin
educaþie, libertatea profesionalã si exprimarea
publicã a opiniilor. 

În umbra gestului de revoltã al Christinei de
Pizan ºi în limpezimea diafanã a unor piese de
iconografie medievalã transpar mici fapte
cotidiene ce nuanþeazã înþelegerea noastrã a
instruirii femeilor în Evul Mediu. Într-o
miniaturã din 1470 de pildã, vedem o femeie ce
pregãteºte o poþiune destinatã soþului ei bolnav,
care apare ºi el în miniaturã – totul într-un
interior „burghez”. Cu mîna dreaptã, femeia
amestecã ingredientele într-un ceaun, în vreme
ce stînga þine deschisã o carte din care citeºte
reþeta pe care o preparã. Decorul domestic ne
sugereazã cã abilitatea lecturii apare, aici, în
mediu laic. Pe de altã parte, alte imagini ne-o
prezintã pe Fecioara Maria  în posturã de
„învãþãtoare” a micului Isus, ceea ce ne face sã
credem cã, încã din secolul al XIV-lea, femei din
categoriile sociale relativ prospere erau în mãsurã
sã asigure, în mediul familial, un anumit nivel de
însuºire a literei scrise7.

Umanistul spaniol Juan Luis Vives (1492-
1540) e primul european care a consacrat un
tratat educaþiei feminine. În 1523, el publicã De
institutione feminae christianae, care va stîrni
interesul lui Erasm, ºi care face sã derive viciile
sexului frumos din ignoranþã8. În ce-l priveºte,
Rabelais va da, în Gargantua ºi Pantagruel,  o
expresie utopicã a egalitãþii sexelor prin ficþiunea
mînãstirii din Telem. 

Instituþionalizarea ºi codificarea ºcolarizãrii
fetelor devine însã un fapt social în Franþa doar în
secolul al XVII-lea. În prelungirea proiectului
educativ al Contra-Reformei apar acum, într-o
mare efervescenþã, primele structuri cu vocaþie
ºcolarã: întîia mînãstire a ursulinelor din Paris
(1610), adevãratã „congregaþie pilot”9, ordinul
vizitandinelor creat de François de Sales ºi de
Jeanne de Chantal în acelaºi an la Annecy,
congregaþia Notre-Dame a lui Pierre Fourier
(1615); în sfîrºit, ordinul Les Filles de la Charité
fondat de Vincent de Paul în 1633, ce avea o
dublã intenþie: caritabilã ºi educativã. Obiectivul
acestor congregaþii era ºi el  dublu: stãvilirea
miºcãrilor protestante ºi reordonarea societãþii
creºtine prin supraveghere ºi control ºcolar – de
exemplu ierarhizarea socialã a populaþiei prin
acceptarea unui strat de „buni sãraci”, apþi pentru
ºcolarizare ºi, ca atare, capabili de a constitui o
nouã clasã de militanþi creºtini de ambele sexe. 

Toate aceste proiecte de ºcolarizare femininã au,
ca fundal, voinþa clerului catolic de a întãri

n Horia Lazãr
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coeziunea comunitãþii creºtine prin educarea
femeilor, a cãror moralitate, întãritã prin dispoziti-
vul ºcolar, urma sã se rãsfrîngã benefic asupra bãr-
baþilor, familiei, societãþii în ansamblu. Dacã, în
mare, Biserica nu a fost ostilã instruirii femeilor, ea
nu a afirmat explicit egalitatea intelectualã ºi socialã
a sexelor, ºi nu a preconizat ameliorarea educaþiei
femeilor ca pe un obiectiv de emancipare a inteli-
genþei genului uman în ansamblu, ci ca pe un scop
parþial: buna influenþã în sînul familiei ºi educarea
copiilor în spiritul virtuþilor ºi al moralei creºtine.
Cum remarcã cu fineþe François Furet ºi Jacques
Ozouf, Biserica nu a interzis niciodatã educarea
femeii, ci afirmarea dorinþei ºi a plãcerii sexuale al
cãror vector e tocmai ea; în fapt, nu avem de-a face
cu o „condamnare intelectualã a femeii”, ci cu o
„voinþã înverºunatã de segregare a sexelor” 10 a cãrei
expresie prozaicã e non-mixitatea în ºcoli, ºi a cãrei
imagine hiperbolicã e puritatea trupeascã ºi refuzul
promiscuitãþii, începînd cu sexul masculin însuºi.
„În jurul trupului, acest mare suspect, ºcoala
trebuie sã înalþe zidurile fãcute din regulamente ºi
cenzurile interioare ale limbajului. Nevinovãþia
copiilor nu e un dat natural, ci o luptã împotriva
pãcatului prin autodisciplinare”11. 

Obsesia pãcatului cãrnii, vehiculat de femeie, e
o constantã a literaturii franceze a secolului al
XVII-lea, inclusiv a teatrului comic, ce asociazã,
ambiguu, eliberarea simþurilor cu ºiretenia tinere-
lor fete îndrãgostite sau cu pedanteria miro-
nosiþelor, definite ca „preþioase”. Genul literar al
„ºcolii”, cultivat de Molière, care dezvoltã în
contrapunct o ªcoalã a bãrbaþilor (1661) ºi o ªcoalã e
femeilor (1662), ambele încoronate printr-o punere
în scenã a Femeilor savante (1672), e ilustrativ în
acest sens: aici simpatia intelectualã a autorului
comic pentru tinerele fete seducãtoare, inteligente
ºi hotãrîte sã-ºi ia destinul în propriile mîini se
învecineazã cu prejudecãþile micului burghez
misogin, obsedat de viclenia femeii ºi de o
imaginarã încornorare. 

În mod nu tocmai neaºteptat, reflecþia asupra
emancipãrii femeilor ºi a egalitãþii lor intelectuale
cu bãrbaþii, ca ºi ilustrarea dreptului femeii de a
dispune de ea însãºi, de trupul ºi de dorinþele ei,
apare în cercuri mondene ºi în medii libertine.
Un mic roman-dialog erotic din 1655, intitulat
simptomatic ªcoala fetelor, al cãrui autor nu a fost
identificat, pune în scenã – ºi în oglindã – douã
tinere ce cautã secretele dragostei: o iniþiatoare ºi
o novice12. Printr-un subtil joc de roluri ºi o
rãsturnare bine regizatã de situaþii, ultima devine,
la rîndul ei, iniþiatoarea celei dintîi. Reversibi-
litatea discursului erotic, clãdit pe efecte de
amplificare, de surprizã, de specularizare ºi de
cooptare a cititorului la jocul-spectacol etalat într-
o savantã retoricã eroticã, vecinã cu pornografia,
manifestã o îndepãrtare vizibilã de canoanele etice
ale epocii ºi de concepþia tacit  inferiorizantã a

femeii ce face din aceasta un simplu instrument
de procreare: ceea ce Michel Jeanneret numeºte o
„disidenþã” intelectualã apãrutã în sînul
clasicismului francez, în care refuzul dogmelor,
nonconformismul ºi dorinþa exprimãrii opiniilor
alternative merg împreunã13. 

În 1673 apare Despre egalitatea celor douã sexe a
lui François Poulain de La Barre, om de lume ºi
apãrãtor convins al demnitãþii intelectuale
feminine. Dupã acest autor, prejudecata
inegalitãþii sexelor e împãrtãºitã în mod egal de
savanþi ºi de ignoranþi, fiind prin urmare un fapt
de culturã ºi de practicã socialã, ºi nu unul ce þine
de ordinea naturalã a lucrurilor. Reluînd
argumentele Christinei de Pizan ºi adîncindu-le,
La Barre afirmã egalitatea intelectualã a sexelor ºi
capacitatea femeilor de a dobîndi cunoºtinþe ºi de
a se exprima în toate meseriile rezervate
bãrbaþilor: medicinã, matematici, astronomie,
teologie, drept, moralã, funcþii ecleziastice14. Prin
acest ultim aspect, mitul biblic al dependenþei ºi
inferioritãþii ontologice a femeii e spulberat, iar
posibilitatea instruirii ºi a rolului ei public e ferm
instituitã.

Odatã cu revocarea edictului de la Nantes de
cãtre Ludovic al XIV-lea (1685), opera de
uniformizare politico-religioasã a Franþei (întãrirea
centralismului monarhic ºi a catolicismului, ce
redevine religie unicã) trece ºi prin mîinile
educatorilor, în bunã parte clerici. E perioada în
care instruirea fetelor face obiectul unei atenþii
sporite ºi în care e precis codificatã, în scrieri
precum Tratat despre alegerea ºi metoda studiilor al lui
Claude Fleury (1685), Tratatul despre educaþia fetelor al
lui Fénelon (1687) ºi Tratatul despre studii al lui
Charles Rollin (1726) 15. Dintre acestea, textul lui
Fénelon e celebru. Novator ºi în acelaºi timp
conservator, tratatul preconizeazã, într-un mic text
adiþional (Sfaturi adresate unei doamne de calitate în
legãturã cu educaþia fiicei sale), instruirea fetelor în
mediu familial mai degrabã decît în ambianþã
monasticã – opinie oarecum surprinzãtoare, avînd
în vedere cã e formulatã de un viitor arhiepiscop.
Pe de altã parte, Fénelon e larg tributar tradiþiei ºi
practicii educative catolice, axatã pe separarea
sexelor, pe cantonarea lor în roluri sociale specifice
(rãspunderile femeilor sînt domestice, ale bãrbaþilor
publice) ºi pe o egalitate simbolicã, ce exclude
femeile din spaþiul dezbaterii ºi al deciziei publice,
precum ºi de la o serie de îndeletniciri sau profesii
(teologia, filosofia, jurisprudenþa, arta militarã,
guvernarea politicã, sacerdoþiul) 16. „Fineþea” în
gîndire a sexului frumos e, dupã Fénelon, indiciu
de slãbiciune, concretizatã în vorbirea abundentã,
ce se cere stãpînitã. Disciplina educativã a fetelor va
consta, prin urmare, în îndiguirea fluxului verbal al
acestora („sã spunã multe lucruri în puþine
cuvinte”) ºi în fixarea prealabilã a obiectului
discursului lor (o fatã nu trebuie niciodatã „sã
vorbeascã despre orice”, chiar dacã are cunoºtinþe
din numeroase domenii – de unde vedem încã o

datã cã, de fapt, restricþiile impuse femeilor nu
priveau accesul la ºtiinþã ci libertatea lor de a se
exprima în public) 17. 

În 1686, Ludovic al XIV-lea crea în Franþa
primul pensionat laic pentru fete. Finanþatã din
tezaurul regal, ºcoala de la Saint-Cyr a primit în
sînul ei, iniþial, aproximativ 250 de tinere fete ale
cãror taþi, mici nobili din provincie, decedaserã
sau se ruinaserã în campaniile militare ale
Regelui-Soare. Ea a fost încredinþatã doamnei de
Maintenon, nepoata poetului protestant Agrippa
d’Aubigné, care va gestiona instruirea tinerelor
fete în spiritul pietãþii ºi în perspectiva viitorului
lor social de soþii sau cãlugãriþe. Între 28 iunie
1686 ºi 16 martie 1793, data suprimãrii ei printr-
un decret al Convenþiei Naþionale, ºcoala a
instruit 3152 de fete, dintre care 32% ºi-au creat o
familie ºi 43% au devenit cãlugãriþe, în vreme ce
aproximativ 25% au decedat foarte tinere18.
Elevele admise la Saint-Cyr aveau între 7 ºi 20 de
ani ºi erau împãrþite în clase de vîrstã (ce
corespund, în mare, ciclurilor ºcolare din zilele
noastre). Echiparea materialã a ºcolii era
impresionantã pentru epocã (mobilier personal,
cãlimãri din faianþã, salã de spectacol, 25 de hãrþi,
24 de pupitre muzicale etc.), iar cursurile aveau o
mare deschidere asupra lumii. Aici se predau
lecþii de istorie ºi geografie, la care trebuie
adãugatã excelenta formaþie literarã a tinerelor
pensionare: lecturi din Voiture, Bossuet, La
Fontaine, Racine, Fénelon, toþi autori „moderni”
(latina, limbã clasicã, era rezervatã slujbelor
religioase). În sfîrºit, doamna de Maintenon avea
o predilecþie pentru formarea prin teatru a
pronunþãrii corecte a elevelor ei, care se
pregãteau, teoretic, citind Remarcile asupra artei de a
pronunþa corect ale lui Vaugelas. 

La antipodul acestei ºcolarizãri mondene, cu
caracter literar ºi pragmatic, chiar dacã studiul
catehismului ºi opþiunea monasticã erau stîlpii ce
susþineau edificiul, avem exemplul tulburãtor al
congregaþiei beatelor, derivatã din cea a Surorilor
Pruncului Isus ºi întemeiatã în 1688. Amintind de
comunitãþile de beghine din secolul al XIII-lea, ce
aveau un mod de viaþã greu de definit, în acelaºi
timp secular ºi mînãstiresc, ºi care cultivau idealul
sãrãciei, al cerºetoriei ºi al vagabondajului, beatele,
implantate îndeosebi în mediu rural (contrar
beghinelor, cu predilecþie citadine), se manifestã în
domeniul artizanatului feminin (fabricarea
dantelelor) ºi în acelaºi timp al alfabetizãrii fetelor.
Prestaþia lor educativã pare a fi fost modestã, iar
proiectul lor instructiv nu prea bine definit:
esenþialul se rezuma la deprinderea îndeletnicirilor
manuale, însoþite de lecturi ºi recitãri de psalmi în
faþa elevelor reunite într-o „adunare” – nu într-o
„ºcoalã”. Pe scurt, o ºcolarizare rudimentarã, difuzã,
popularã, „alternativã”, cu iz de reuniune creºtinã
organizatã sumar. Curios, acest gen de instruire se
perpetueazã în Franþa pînã la mijlocul secolului al
XIX-lea, cînd beatele reuºesc sã punã la dispoziþia
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elevelor din mediul rural, pentru sume foarte
modice, numeroase „sãli de gãzduire” în timpul
zilei ( salles d’asile19), ceea ce face ca ºcolile publice sã
se goleascã ºi sã devinã „inutile” (superflues). 

Eºantioanele de analizã cantitativ-statisticã a
ºcolarizãrii fetelor în Franþa Vechiului Regim le
datorãm anchetei minuþioase a lui Louis Maggiolo,
care, începînd cu 1871, a efectuat cu ajutorul unor
echipe de institutori benevoli patru sondaje privind
semnãturile soþilor pe actele de cãsãtorie: între
1686-1690, 1786-1790, 1816-1820 ºi 1872-1876:
pentru primele douã perioade în registrele
parohiale, pentru urmãtoarele în cele de stare civilã.
Fiabilitatea acestor anchete poate fi parþial discutatã.
Într-adevãr, datele privind capacitatea de a semna a
ambelor sexe, adicã o alfabetizare relativ sumarã,
lipsesc pentru un numãr de departamente, aflate
sub administrare strãinã la data prelevãrii
eºantioanelor (dupã 1871) sau la datele studiate.
Apoi, unele departamente sînt slab ilustrate
numeric în statistici (poate din cauza lipsei de
personal în mãsurã sã colecteze datele), avînd
aºadar o reprezentativitate nesigurã. În sfîrºit,
anchetatorii au preferat mediul rural ºi mic citadin,
probabil din cauza greutãþii de a strînge informaþii
din marile oraºe. Cu toate acestea, interpretarea
datelor, pe care nici Maggiolo ºi nici statisticienii
contemporani cu el nu le-au comentat20, e foarte
convergentã cu cea a altor surse statistice din
secolul al XIX-lea, ceea ce face ca fiabilitatea
dosarului sã creascã considerabil. 

Analiza datelor adunate de institutorii lui
Maggiolo în legãturã cu alfabetizarea celor douã
sexe ne duce la concluzii oarecum neaºteptate. Mai
întîi, pentru ansamblul secolelor XVII-XVIII, avem
o alfabetizare cronologic decalatã la nivelul celor
douã sexe: o demarare masculinã în secolul al
XVII-lea ºi o spectaculoasã recuperare femininã în
secolul al XVIII-lea21. Pe fondul acestei disparitãþi
iniþiale, ce pare a fi fost un catalizator al al
eforturilor de ºcolarizare femininã, alfabetizarea
femeilor devine, în secolul al XVIII-lea, cel puþin în
unele zone, un adevãrat fenomen de masã, încît, în
perioada Revoluþiei franceze, decalajul înregistrat
cu un secol mai devreme se contractã: dacã la
sfîrºitul secolului al XVII-lea raportul înte bãrbaþii
ºi femeile care puteau semna era de 7 la 1, în 1790
e de 2 la 1 (47,45% bãrbaþi ºi 26,88% femei)22. Cu
toate acestea, extinderea alfabetizãrii s-a desfãºurat
pe fundalul neliniºtii unor responsabili politici sau
al inerþiei pragmatice a unor comunitãþi. În acest
sens, Richelieu scria în prima jumãtate a secolului
al XVII-lea: „Dacã trupul ce ar avea ochi în toate
pãrþile lui ar fi monstruos, statul în care toþi supuºii
ar fi instruiþi ar fi la fel. În el ar exista tot atît de
puþinã ascultare pe cît de mult orgoliu ºi îngîm-
fare”, în vreme ce, în 1754, municipalitatea din
Rennes îºi exprimã deschis ostilitatea faþã de ºcoalã:
„Utilitatea ridicãrii unei ºcoli publice se reduce la
deprinderea citirii ºi scrierii de cãtre copiii micilor
meseriaºi. E o loviturã de moarte datã comerþului ºi
ordinei publice care-l susþine. Copiii petrec în
scopul învãþãrii cititului ºi scrisului timpul pe care
l-ar putea folosi mai bine, învãþînd meseria tatãlui
lor. Iar cînd ajung sã citeascã ºi sã scrie se dezgustã
de meseriile manuale...”23. La antipodul acestor
temeri, de altfel justificate, avem celebra frazã
lapidarã a lui Diderot, ce anunþã revoluþia socialã
prin emanciparea inteligenþei: „Þãranul care ºtie
citi ºi scrie e mai greu de oprimat decît un altul”. 

Alfabetizarea crescîndã a fetelor are, în secolul al
XVIII-lea, aerul unei curse contra cronometru în
doi, în care, în sînul tandemului, ultimul încearcã
sã-l ajungã din urmã pe primul, reducînd progresiv
decalajul dar fãrã sã reuºeascã sã-l atingã. Urmînd
aceastã schemã, avem, dupã Furet ºi Ozouf, în
mediile relativ alfabetizate, o creºtere încetinitã a
alfabetizãrii masculine ºi una puternic acceleratã a
celei feminine, pe fondul autonomizãrii celor douã.
Dacã cea masculinã o antreneazã pe cea femininã,

ultima progreseazã continuu, chiar ºi în momentele
de stagnare a celei dintîi. Pe de altã parte, decalajul
de alfabetizare, pe sexe, e mai mare, în secolul al
XVIII-lea, în mediu rural, deoarece alfabetizarea
fetelor din mediu urban demareazã deja în secolul
al XVII-lea24. Un nou criteriu de analizã poate fi
aºadar adus în discuþie: diferenþa dintre Franþa
neºtiutoare de carte din secolul al XVII-lea ºi cea
instruitã, a secolului urmãtor. În aceastã secvenþã
globalã, avem un demaraj educativ al oraºelor
împrãºtiate în vaste maree rurale ignorante,
indiferent de sex. Totodatã, în condiþiile unei
alfabetizãri rurale extrem de precare, în sate
diferenþa dintre bãrbaþi ºi femei e net mai mare
decît în oraºe. Iar dacã oraºul e motorul ºcolarizãrii,
în Franþa „instruitã” a epocii Luminilor foarfeca
sexelor, în materie de ºcolarizare, are totuºi tendinþa
de a se închide, oricare ar fi mediul. În sfîrºit, lucru
deloc neglijabil, expansiunea ºcolarizãrii urbane are
loc într-un peisaj rural el însuºi ºcolarizat mai bine
decît alte regiuni rurale. Pe scurt, avem de-a face cu
o emulaþie în creºtere, definitã prin douã variabile
ce se intersecteazã: diferenþele dintre oraº ºi sat ºi
decalajul pe sexe. 

Cît despre ºcolarizarea urbanã, ea e ea însãºi
diferenþiatã. Vechile oraºe, cu vocaþie universitarã,
ecleziasticã ºi judiciarã au o ºcolarizare superioarã
celei a oraºelor mai noi, cu activitãþi industriale,
economice sau comerciale (porturile, de
exemplu). Fiind însã închise asupra lor, primele
asimileazã mai greu, la nivelul ºcolarizãrii,
aporturile demografice, fãcînd sã aparã, cu
timpul, o veritabilã polarizare culturalã. În ceea ce
priveºte structura socio-profesionalã a oraºelor,
alfabetizarea e superioarã în cele ce adãpostec
profesii liberale, membri ai administraþiilor,
nobili ori burghezi care se ocupã de comerþ:
lucru valabil pentru ambele sexe, chiar dacã,
adesea, femeile nu sînt direct implicate în
meserii. În oraºul La Rochelle, de pildã, dupã
1770 brutarii semneazã în proporþie de peste
douã treimi, iar fierarii de peste trei sferturi 25. 

Ultima variabilã a alfabetizãrii urbane e fluxul
imigrãrii interioare. Cohortele de sãraci ai satelor,
instalaþi în oraºe în cãutare de lucru, în general
analfabeþi, pot ascunde uneori progresele ºcolarizã-
rii urbane. Cu toate acestea, nivelul de alfabetizare
al noilor sosiþi nu e totdeauna inferior celor nãscuþi
în oraºe; uneori e foarte apropiat, sau chiar supe-
rior, atît pentru bãrbaþi cît ºi pentru femei, în vre-
me ce în unele regiuni, precum Bretagne, imigran-
þii veniþi din zone îndepãrtate sînt foarte instruiþi,
spre deosebire de cei din þinuturile rurale învecina-
te cu marile oraºe. Imigraþia poate crea aºadar în
oraºele primitoare „elite” de bãrbaþi ºi de femei. În
alte zone însã, precum nordul industrial (oraºele
Rouen ºi Lille), partea tradiþionalã, rezidenþialã ºi
administrativã a oraºului e aproape total alfabetiza-
tã, pentru ambele sexe, pe cînd noile cartiere indus-
triale ºi populare, în care ignoranþa merge împreu-
nã cu sãrãcia, au o alfabetizare de trei ori mai micã. 

Pentru ca alfabetizarea, ºcolarizarea ºi
instruirea sã prindã contur ºi sã se precizeze a fost
nevoie de o voinþã educativã ºi de un agent
civilizator. În Franþa prerevoluþionarã, Biserica
catolicã a asumat, cel mai vizibil, acest rol.
Confruntatã cu presiunea Reformei, ce substituie
culturii orale a Evului Mediu o culturã scrisã,
laicizatã ºi democraticã, axatã pe lecturã ºi pe
manevrarea cãrþii tipãrite, Biserica a încercat de
timpuriu sã contracareze doctrinele protestante
cu propriile lor arme, fãcînd din textul scris un
instrument al „noii pastorale parohiale”26. Din
acest conflict organizat ca o complicitate ºi o
competiþie în jurul literei scrise, ºcolarizarea ºi
instruirea au avut doar de cîºtigat. 

În al doilea rînd, aºezãmintele caritative ºi cele
ºcolare instituite de Contra-Reformã se
„specializeazã” în instruirea fetelor, îndeosebi în
secolul Luminilor, epoca de aur a ºcolarizãrii

feminine masive. Devotamentul, caritatea ºi
militantismul îºi dau acum mîna pentru a atenua
efectele scepticismului, ale filosofiei materialiste
ºi ale ateismului unor gînditori prerevoluþionari.
Înmulþirea ºcolilor ºi a efectivelor de institutoare,
scurtarea ciclului ºcolar pentru a putea cuprinde
în sistemul educativ un numãr cît mai mare de
fete, diversificarea materiilor predate, tactul ºi
dinamismul pedagogic au fãcut ca, în secolul
emancipãrii raþiunii, ºcolarizarea fetelor sã rãmînã
puternic impregnatã de morala creºtinã. Iar dacã
secolul al XIX-lea a generalizat, cu încetul,
învãþãmîntul public, gratuit ºi în cele din urmã
laic, printr-o voinþã de eliberare a inteligenþei ºi
de uniformizare a programelor, practica pedagogicã
a numitului secol nu a evoluat considerabil faþã
de cea a secolului precedent. Înaintea anilor 1880,
fetele au continuat sã fie instruite, în Franþa, ca în
anii 1780, în aºezãminte ºcolare asemãnãtoare ºi
în cadrul unui proiect educativ ce poate suscita
controverse, dar a cãrui coerenþã ºi eficienþã au
fost incontestabile.     
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Hamlet este o piesã care suportã aproape
orice interpretare. Modificarea accentelor,
nuanþarea relaþiilor dintre personaje, con-

textul istoric sau social în care este plasatã acþiunea
sau adaptarea textului la limbajul de azi nu pot în-
toarce pe dos acel miez care încheagã tragica întâm-
plare a prinþului danez. Putem afirma chiar mai
mult: regizorii considerã adecvatã aceastã capod-
operã pentru a dezvãlui propria ars poeticã teatralã;
în aceste spectacole mijloacele cu care este realizatã
Cursa de ºoareci, mai târziu efectul acesteia este
exact crezul în rolul jucat de teatru într-o societate
asemãnatã vrând-nevrând cu situaþia actualã. Fãrã a
enumera nume sonore: numãrul interpretãrilor
acceptabile este infinit.

Regizoarea Anca Bradu a încercat sã întreacã
mãsura tolerabilului. Spectacolul bazat pe o versiu-
nea de text semnatã de Sebastian-Vlad Popa ºi jucat
de Compania „Spleen d’Or”,  o trupã internaþiona-
lã, realizat cu finanþare europeanã, în momentul de
faþã este prezentat în programul off al Festivalului
de la Avignon, dupã un turneu cu foarte multe sta-
þii (una fiind Casa Tranzit din Cluj). Ideea de bazã
ar fi: „Hamlet este un individ atavic, primitiv, chi-
nuit în actele sale de un zeu pãgân: bãtrânul Ham-
let, tatãl sãu...” ºi mai departe: legãtura dintre ei este

una nedomesticitã, conturatã ca opusul cu lumii
„civilizate”, reprezentatã de regele Claudius, care
aici, se pare, nu are nici o legãturã de sânge cu
Hamlet. Conflictul nu este axat pe relaþia dintre
personaje, ci pe diferenþele dintre cele douã culturi:
cea pãgânã, arhaicã din Est ºi cea elevatã, elegantã ºi
sofisticatã din Occident. Ca atare Hamlet vorbeºte
ºi limba maghiarã în câteva scene, iar în curtea de la
Helsingör se vorbeºte limba francezã. Problemele
de adaptare apar, când ne dãm seama cã existã ºi o a
treia limbã, cea românã, vorbitã de Gertrude. Ea nu
aparþine de nici unei dintre aceste civilizaþii? 

Existã ºi întrebãri mai ciudate. Hamlet dema-
reazã procesul de dovedire a vinovãþiei regelui fãrã
a avea mãcar un indiciu. Recunoaºte reîncarnarea
tatãlui sãu într-unul dintre actorii trupei ambulante
(dublare de rol foarte frecventã). Pânã atunci nu-l
vede pe tatãl sãu, ºi nici nu-l aude, deci nu poate
afla de otrãvire. Mesajul, mai precis capetele de
acuzaþie pronunþate de regele actor în limba ma-
ghiarã sunt traduse regelui, respectiv reginei de cã-
tre nimeni alþii, decât ceilalþi doi membrii ai trupei
ambulante. Din pãcate, acest moment prea puþin
motivat, este singurul cât de cât teatral: din aceastã
scenã complexã reiese cã spectacolul trebuie luat în
serios, nu are nici cea mai vagã tentã de parodie. 

Ce ne face sã nu putem lua în serios experi-
mentul teatral al Companiei „Spleen d’Or”? Toatã
acþiunea este plasata într-o stânã. Personajele poartã
piei de oaie albã – pe cap (douã dintre ele pieptã-
nate în aºa fel, sã semene cu coroane), pe umãr, în
loc de barbã sau atârnate de picior. Actorii din
teatru în teatru apar în costume negre, lucioase, iar
în timpul prezentãrii omorârii lui Gonzago sunt
umbrele, alteregourile cuplului regesc în blãnuri de
oaie neagrã. Dupã scena crucialã, se întâmplã un
miracol ºi mai greu de explicat: Hamlet devine lup.
Oaia albã, cea mai nevinovatã din curte ajunge sã-l
omoare pe Polonius muºcându-l de gât. Lupta care
ar trebui sã aibã loc în mormântul sãpat pentru
Ofelia este un meci de box incorect, într-un spaþiu
care cel mai mult seamãnã cu un ring (þarc).

Enumerarea evenimentelor ridicole din piesã ar
putea continua, dar nu are sens. Poate toate, ca ºi
misterele adaptãrii, ar fi fost mai uºor de înþeles,
dacã interpreþii personajelor ar fi fost actori mai ta-
lentaþi. Cu cea mai mare pãrere de rãu am constatat
cã zâmbetul prostesc, stupid nu dispare de pe faþa
lui Máté P. Gábor, distribuit în rolul Hamlet.
Oricât de bine a fost el gândit, fãrã actorul principal
corespunzãtor nici o mizanscenã nu este valabilã,
iar în acest spectacol Hamlet. Intolerable nici unul
dintre personaje n-a ieþit în evidenþã, din simplul
motiv cã nu au avut capacitãþile necesare pentru a
face roluri memorabile.

n

La limita intolerabilului

teatru

Din punctul meu de vedere, Noul locatar
este una din cele mai fascinante piese ale
lui Ionesco. O prefer multor altora, cu

destin scenic mai fast. Era firesc, aºadar, ca o
montare precum cea realizatã de Tompa Gabor la
Northern Stage Ensemble din Newcastle sã-mi
stîrneascã interesul. Mai ales cã spectacolul a fost
primit entuziast de critica britanicã, iar Tompa e
unul din maeºtrii “lecturilor” scenice din
dramaturgia absurdului.

Regizorul reuºeºte, ºi de aceastã datã, sã fluidi-
zeze textul dramatic, împlinind vizual propunerea
literarã. Noul locatar e un spectacol de remarcabilã
plasticitate, extrem de alert, tratat cu minuþiozitatea
tipicã lui Tompa. Fiecare personaj îºi are particulari-
tãþile care-l scot în evidenþã. Eroii din Noul locatar
nu sînt niºte oameni oarecare, ci mai degrabã niºte
“personalitãþi”, în sensul psihologic (ba chiar psihi-
atric) al termenului. Astfel, proprietãreasa este pa-
tologic locvace, agitîndu-se mereu pe lîngã noul ei
chiriaº, în încercarea de a-i fi de folos, chiar cu alu-
zii sexuale. Specular, locatarul e rigid ºi laconic, ob-
sedat de exactitate, tratînd-o pe proprietãreasã ca pe
o insectã ciudatã, agasantã, iar pe hamali ca pe niºte
maºinãrii al cãror strict rol e eficienþa. Totuºi, cei
doi sînt ºi ei opus complementari, unul servil, do-
cil, executînd supus indicaþiile care i se dau, celãlalt
impertinent, uºor arogant, mereu în aºteptarea unei
recompense. Interacþiunea personajelor este “pivo-
tatã” evident de noul locatar. Într-una din secvenþe,
extrem de alertã, el va dirija de-a dreptul atît goana
hamalilor cu mobilierul cît ºi acordurile din Traviata
care acompaniazã momentul.

Acþiunea dramaticã începe calm, deºi absurd,
pentru cã hamalii vor introduce în scenã, ca într-un
dans hieratic, scãunele, lãmpi cu picior, diverse
instrumente muzicale – tubã, acordeon, douã viori
–, un cufãr-matrioºkã etc. pentru fiecare din ele
locatarul gîndind un loc anume. Lucrurile încep sã
se precipite pe mãsurã ce spaþiul se aglomereazã cu
o mulþime de obiecte “inutile”: opt (!) mãsuþe cu

scaunele aferente, trei cãluºei, o mumie (!), un
scaun cu rotile. Simbolica ludicã a înscenãrii culmi-
neazã cu introducerea în camerã a portretelor lui
Beckett ºi Ionesco, apoi cu scena Traviatei, în care
hamalii continuã sã umple scena, gâfîind aproape,
cu mici obiecte de loisir, în timp ce mobilierul ma-
siv blocheazã, dupã cum i se spune locatarului, casa
scãrilor, trotuarul din faþa clãdirii ºi circulaþia de pe
stradã. Iar în încãperea plinã-ochi mîini nevãzute
continuã sã împingã obiecte, în timp ce din tavan
cad mormane de ziare vechi ºi cutii de carton.
Obosit, locatarul se refugiazã pe fotoliul din centru,
înconjurat de paravane, ºi le cere hamalilor sã plece.
ªi sã stingã lumina.

Dimensiunea marcat-ludicã, comicã a specta-
colului nu atenueazã deloc orizontul simbolic.
Dimpotrivã, îl potenþeazã, astfel cã textul ionescian
capãtã o pregnanþã tulburãtoare. De altfel, unul din

meritele lui Tompa Gabor este fidelitatea perfectã
faþã de partitura dramaticã, pe care o citeºte desã-
vîrºit. Plasticitatea fascinantã a montãrii i se dato-
reazã în bunã mãsurã lui Helmut Sturmer, extrem
de inspirat în crearea scenografiei. Nu mai puþin,
cei patru actori – Francisco Alfonsin, Mark Cal-
vert, Jim Kitson ºi Joanna Holden – au jucat cu o
poftã ºi o dãruire cuceritoare, întruchipîndu-ºi cu
virtuozitate personajele.

Noul locatar s-a jucat la Cluj de trei ori, iar bile-
tele s-au vîndut cu aproape o sãptãmînã înaintea
primei reprezentaþii. Poate fi socotit, astfel, un best-
seller, un eveniment teatral semnificativ ºi extraor-
dinar, care îºi meritã cu prisosinþã cele patru stele
oferite de criticii de la The Guardian.  Întîmplarea
face ca într-un relativ recent editorial din Tribuna –
în numãrul dedicat lui Ionesco –, sã scriu tocmai
despre Noul locatar. Spectacolul lui Tompa Gabor
n-a fãcut decît sã-mi confirme aserþiunile
hermeneutice. ªi mã bucur pentru asta.

n

Obiectele care ne guverneazã
n Claudiu Groza

n Hegyi Réka
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Cãlãtoriile care se îndesirã în vremea din
urmã îi dãdurã cãlãtorului de profesie
destule motive de stres dar furã ºi pricini

de mari satisfacþii. De fapt, dacã e s-o spunem pe
cea dreaptã, el exultã mãcar o datã, ºi anume în
ziua în care, pe drum fiind – tocmai intrase în
inima unui strãvechi burg transilvan – primi un
telefon. La aparat era Eugen Uricaru însuºi, care
îl întrebã scurt ºi direct – suna mai degrabã a
somaþie: “Vrei sã te duci în Vietnam?”. Evident cã
rãspunsul nu s-a lãsat aºteptat: “Da.”, a zis, nu
înainte de a trage discret pe dreapta. A urmat o
scurtã indicaþie, dupã care a închis ºi s-a pus pe
râs. Râdea cu lacrimi spre stupefacþia celor doi
însoþitori, nimeni alþii decât Aurel Sasu ºi Cãlin
Teutiºan, care se uitau la el fãrã sã priceapã
nimica. Într-un târziu, s-a potolit, s-a ºters la ochi
ºi a grãit astfel: ”Mã duc în Vietnam.” Uimirea
acelora a fost ºi mai mare dar, deja, de acum era
un lucru ca ºi împlinit, aºa cã m-am concentrat
pe simpozionul care urma sã înceapã peste puþinã
vreme, unde urma sã fac pe moderatorul, îºi
încheie cãlãtorul de profesie introducerea în faþa
unui Nicanor relaxat care ºtia cã va participa la un
festin dintre cele mai fastuoase.

Am plecat din Cluj spre Bucureºti pe 26
noiembrie 2003, iar din Bucureºti spre Hanoi –
via Paris – pe 28, îºi începu cãlãtorul nostru de
profesie relatarea. La Bucureºti, în subterana
Muzeului de literaturã, îl întâlnii pe Ioan Flora,
un poet din linia întâi a poeziei române
contemporane. Acesta, care fãcuse parte dintr-o
delegaþie culturalã care vizitase anul trecut tragica
þarã din sud-estul Asiei, îl întâmpinã cu
urmãtoarele cuvinte: “Ai auzit? În timp ce toatã
lumea credea cã mãnâncã – într-un restaurant de
lux din centrul Hanoiului – carne de câine, am
aflat cã ei ingurgitau, de fapt, carne de copil
neînþãrcat.” Apoi continuã, privind cu satisfacþie
infinitã cum uimirea ascultãtorului se
metamorfozeazã în repulsie, sfârºind într-un
scepticism amuzat: “La un moment dat, am
mâncat un fruct care avea forma unor maþe de
miel,  puþea îngrozitor ºi avea gust de ceapã dulce
iar la întrebarea: ‘Ãsta ce fruct o mai fi?’,
traducãtorul rãspunse: ‘Plantã.’ De altfel,
indiferent cã era vorba de un arbore, un arbust, o
legumã sau o floare, acela rãspundea invariabil:
‘Aceasta este o plantã.’ Restul erau câini sau
dragoni. Prin urmare, de-ar fi sã dai crezare lui
Ioan Flora, Vietnamul este un þinut populat de
plante, câini ºi dragoni, un þinut strãbãtut, o datã
pe an, de un grup de scriitori originari dintr-o
þarã din sud-estul Europei care, de mai bine de
un deceniu, se strãduieºte sã edifice capitalismul
dupã ce mai bine de o jumãtate de veac s-a
ostenit sã construiascã comunismul.

Unii mi-au cerut sã le aduc pietre, alþii casete
sau CD-uri cu muzicã tradiþionalã, alþii pãlãrii,
alþii boabe de orez sculptate când au aflat cã plec
în Vietnam. Iar unul dintre bunii mei prieteni
mi-a mãrturisit, la telefon, dupã ce a aflat cã sunt

bine mersi, la capãtul fabuloasei cãlãtorii: “Dar ce
crezi, cã de dragul afacerii te-am vizitat cu o searã
înainte de plecare. Am vrut pur ºi simplu sã te
vãd ºtiind cât de ciudate sunt þãrile acelea asiatice
ºi cât de imprevizibili locuitorii lor.”

Ajunºi la Hanoi, dupã un zbor de 12 ore, cu
un Boeing 777 al Companiei aeriene Vietnam,
dupã derularea formalitãþilor vamale, ºi dupã
întâlnirea cu dl. Dao, reprezentantul Ministerului
Culturii, traducãtorul ºi însoþitorul nostru în
urmãtoarele zece zile, ºi cu dl. Cristi,
reprezentantul Ambasadei României la Hanoi,
am plecat întins spre capitalã. Cerul era înnorat
dar temperatura bãtea înspre 25oC. Început de
iarnã în Vietnam: secetã, praf, umiditate.

Praful  roºu stãpâneºte peisajul. Bananierii,
cocotierii de la marginea drumului au frunzele
grele de praf. Deasupra orezãriilor, pe zidurile
caselor, pe obiectele expuse în dughenele înºirate
ca pe aþã de-a lungul strãzilor, pe hainele ºi pe
feþele oamenilor praful roºu se depune în straturi.
Mi-am adus aminte titlul unei cãrþi a unui ziarist
local cu ambiþii de prozator. Se chema Praful roºu.
Ei bine, mi-am zis, habar n-a avut bietul autor ce
înseamnã asta. El ar trebui sã fie aici, nu eu. În
oraº praful e încins din pricina smogului. Strãzile
sunt un furnicar, o viermuialã, un viespar de
motorete, motociclete ºi biciclete care gonesc fãrã
sã þinã seama de nici o regulã; claxonul este
obligatoriu, în atari condiþii, aºa cã toatã lumea îºi
face simþitã prezenþa claxonând de istov; haosul,
dacã nu e însoþit de vacarm, nu are cum fi
infernal… Aºadar praful roºu îþi inundã cãile
respiratorii ºi, în curând cerul gurii simte arsura
prafului încins. De altfel, femeile au gura ºi nasul
acoperite…

Cum spuneam, strãzile sunt flancate de
dughene. Se vând de toate, de la piese de schimb
pentru atotprezentele motociclete, la alimente,
bãuturi, þigãri, sucuri, electrocasnice,
îmbrãcãminte, încãlþãminte, fructe, legume,
obiecte de artizanat, mobilier ºi toate cele de
trebuinþã la casa omului. Majoritatea dugnenelor
aparþin negustorilor dar sunt ºi altele unde
lucreazã în vãzul lumii tot soiul de meseriaºi.
Prin urmare, oraºul pare a fi cãzut definitiv ºi
iremediabil sub stãpânirea negustorilor ºi
meseriaºilor peste care, asta aveam sã aflu mai
târziu, se situeazã cei din tagma ideologilor ºi a
funcþionarilor de toate soiurile ºi de toate
calibrele. Cãci Vietnamul e comunist cu faþã de
economie de piaþã, un compromis pe care l-au
experimentat primii chinezii.

Fiecare negustor sau meseriaº a cumpãrat
cãþiva metri pãtraþi la stradã, puþini cãci terenul e
scump în oraº, înghesuialã mare, dar destui ca sã
aibã loc sã-ºi expunã marfa ºi, eventual, sã aºeze o
mãsuþã ºi câteva scãunele pentru eventualii
muºterii, amatori de o bere, o cafea sau un ceai.
În spatele “magazinului” se întind celelalte odãi:

dormitorul, bucãtãria, curtea interioarã ºi
celelalte. Fiecare încearcã sã construiascã apoi pe
verticalã, unul, douã sau mai multe caturi cãci
aici familiile trãiesc laolaltã, pãrinþii cu copiii ºi
nepoþii; sub acelaºi acoperiº vieþuiesc câteva
generaþii. Explicaþia e simplã: între cele patru
virtuþi confucianiste – ori, se ºtie, confucianismul
a stat la baza sistemului politic, etic ºi filosofic al
þãrii, de-a lungul întregii epoci feudale, asta
însemnând aproape o mie de ani – primele trei se
referã la respectul pentru pãrinþi, la fraternitate ºi
la fidelitate. Iatã de ce majoritatea clãdirilor sunt
înguste ºi înalte. N-am prea zãrit blocuri ca în
celelate state comuniste… 

Ce se poate cãra cu motocicleta?
Un porc tãiat în douã; trei porci vii vârâþi în

tot atâþia recipenþi confecþionaþi din fâºii de
bambus împletite; douãsprezece colivii numãrate,
cu pãsãri exotice; nu ºtiu câþi saci cu orez; nu ºtiu
câte mãnunchiuri de trestie de zahãr; buºteni,
televizoare, nenumãrate coºuri cu legume ºi
fructe; neveste, amante, copii. Un copil de câþiva
aniºori atârnã agãþat de gâtul tatãlui sãu –
motociclistul – ca un pui de leneº întins pe
spinarea moimei…

Unul dintre animalele lor sacre – patru la
numãr – este bivolul. Fiecare vietnamez cu
motoreta, motocicleta, bicicleta ºi balta sa în care
cultivã orez ºi-n care se bãlãceºte bivolul; în
stampe, ºi la spectacolele de marionete pe apã, e
întotdeauna cãlãrit de un copil cu bãþul de
bambus în mânã.

n

n Mircea Petean

Praful roºu 
(Întâiul episod)
Vietnam, Vietnam, l'amour secret de mon âme, sau, mai pe româneºte,
Vietnam, Vietnam, iubire mai tainicã n-am!

jurnal asiatic
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Cel mai prestigios festival de jazz din Româ-
nia a marcat la Sibiu, în mai 2004, ediþia cu
numãrul 34. Uvertura celor cinci zile de

fiesta muzicalã, coordonate de H.J.K. Schmidt îm-
preunã cu Simona Maxim, a constat într’o bineve-
nitã Galã Studenþeascã de Jazz. Reþineþi câteva nu-
me: grupul vocal Harmony din Sibiu, pianistul bu-
cureºtean Valentin Humiþã, duo-ul Beatrix Imre/
Horea Fãgãrãºanu din Timiºoara, formaþiile After
Hours ºi Excentric Blues Band, reprezentând centrul
universitar Iaºi, ghitariºtii Adrian Teodorov &
Mihai Paveliu din Galaþi. O pondere aparte a avut-o
Clujul, care dacã nu mai reuºeºte sã declanºeze
decât anemice miºcãri festivaliere, continuã în
schimb sã cultive noi generaþii de interpreþi. Meri-
tul îi revine etern-tânãrului ªtefan Vannai, iniþiator
al big band-ului Gaio, unde timp de un sfert de
secol s’au lansat nenumãrate cariere pe orbita jazz-
ului. Dupã ce nucleul de anul trecut al orchestrei
ºi-a gãsit debuºeuri mai lucrative în Norvegia,
Germania, Spania, Vannai ºi-a reluat acþiunea
sisificã de îndrumãtor, propunându-ne pe lângã
câþiva înzestraþi instrumentiºti ºi patru noi voci:
Nora Deneº, Cristina Bitiuºcã, Alexandra Damian
ºi Mihai Moº. Apogeul Galei Studenþeºti l-a repre-
zentat cvartetul Headliner, încã un produs de calitate
al ºcolii de percuþie clujene, patronate de Grigore
Pop la Academia de Muzicã G. Dima. Tandemul
Mihaela Vana/Zsolt Molnar, cu electrizante par-
tituri pentru vibrafon ºi marimbafon, beneficiazã
de un dinamic suport ritmic din partea basistului
Lucian Opriº ºi a bateristului Csaba Janosi.

Prin chiar opþiunea sa pentru recitalul de
deschidere propriu-zis, H.J.K. Schmidt îºi dovedeº-
te consecvenþa în a «recupera» la Sibiu personalitãþi
marcante ale jazzului, care încã nu fuseserã
admirate în direct de cãtre publicul românesc. În
cazul de faþã, invitatul de onoare a fost Aladar Pege
– o legendã a jazzului din Ungaria ºi, în egalã
mãsurã, un virtuoz al contrabasului. Magnificul
instrument se transformã, prin harul muzicianului,
dintr’un simplu acompaniator, în veritabil
protagonist. Cei trei tineri acompaniatori ai
maestrului s’au înscris pe linia deja cunoscutã a
vieþii muzicale din þara vecinã: seriozitate, culturã,
o bunã cunoaºtere a fundamentelor artei sunetelor.
Pe de altã parte însã – probabil ºi inhibaþi de
prezenþa copleºitoare a «guru»-lui – ei au lãsat
impresia unei excesive discreþii, pãrând a-ºi
autocenzura impulsurile creative ce dau sarea ºi
piperul jazzului. 

Snaco Dixie duce mai departe tradiþiile interpre-
tãrii jazzului (în formele sale «pre-clasice») în urbea
sibianã. Coordonaþi de Nelu Petcu, instrumentiºtii
îºi valorificã experienþa muzicalã acumulatã ºi în
alte formule – preponderent în fanfarã (de subliniat
cã muzica militarã s’a numãrat printre ingredientele
primordiale ce au contribuit la geneza acestui tip de
muzicã). Atu-ul principal al ansamblului constã în
avântul cu care îºi executã nãvalnicul program.
Publicul a apreciat pofta de a cânta a invitatului de
onoare, trompetistul româno-american Vasile
Snagoveanu, transmisã tuturor componenþilor
trupei: Remus Toader, Laci Hunyadi, Ioan Teofilat,
Feri Câlþea, Dan Oswald, Gigi Diaconescu. A
urmat un septet oarecum înrudit stilistic: Non
Melting Ice Cream din Olanda. Tinerii muzicieni din
Amsterdam insistã asupra comunicativitãþii ºi a
spiritului ecumenic al jazzului. Astfel, repertoriul
lor se extinde de la standarde originare din leagãnul
jazzului – New Orleans – pânã la cântece ale
formaþiei Beatles, sau la nemuritoarea Caravan,
lansatã de tandemul Tizol/Ellington, pânã la
melodii provenite din Etiopia sau Africa de Sud.

Elementele determinante ale succesului de public
(garantat) sunt, în acest caz, plãcerea actului
interpretãrii colective, dublatã de savuroase
aranjamente, intonate cu acurateþe. E drept cã la
nivelul improvizaþiilor solistice se detaºeazã doar
trompetistul Ywo Lamonaca, însã – la fel ca în
cazul faimoºilor Dirty Dozen Brass Band (care
servesc în bunã mãsurã drept model pentru
conceptul adoptat de olandezi), important e aici
efectul de ansamblu, potenþat printr’o substanþialã
dozã de humor. Gala a doua s’a încheiat cu
substanþialul program al sextetului Florin Rãducanu
& Guests. Prin punerea în practicã a acestui proiect,
tânãrul lider, pianist ºi compozitor al inspiratelor
teme (nãscut în 1973, la Târgoviºte) se profileazã
drept o realã personalitate a jazzului nostru actual.
El ºi-a alcãtuit o «primã linie» de mare forþã din
versaþii jazzmeni Tom Smith/trombon (un
american ce a dinamizat viaþa jazzisticã bucureº-
teanã dupã anul 2000) ºi Garbis Dedeian/sax tenor
(omul cu vocaþia continuitãþii coltraneene, dar ºi
cultivatorul de noi talente),  plus trompetistul
Laurenþiu Moise (lansat în anii 1990 împreunã cu
grupul primului jazzman român aclimatizat în
USA – Lucian Ban). «Ariergarda» a fost, din punct
de vedere valoric, la aceeaºi înãlþime: expresivitatea
contrabasisticã a lui Pedro Negrescu, în simbiozã
cu «percuþia melodicã» a super-dotatului baterist
Laurenþiu ªtefan. Ca atare, solida formulã neo-bop
a funcþionat cu maximã supleþe.

În seara a treia ne-am întâlnit cu tânãrul cvintet
Anima Band din Cehia, condus de cântãreaþa ºi
acordeonista Vesna Vasko-Caceres. Ea însãºi un
amestec ceho-sloveno-hispano-croat (nãscutã la
Sisak, lângã Zagreb), frumoasa blondã cu ochi
albaºtri e amorezatã pânã peste cap de muzicile
Americii Latine. Textele, cântate în spaniolã ºi
portughezã, au fost acompaniate cu discreþie ºi bun
gust de cãtre Stanislav Amcha/baterie, Petr Tichy/
contrabas, Vojtek Zelinsky/ghitarã ºi
poliinstrumentistul Bharata Rajnosek. Dacã Vesna
îmbinã ºarmul feminitãþii slave cu temperamentul
latin, Anima Band propune un fel de re-lecturã a
latin-jazzului din perspectivã central-europeanã.
Revelaþiile au continuat cu cvartetul vibrafonistului
Eldad Tarmu. Acesta a reuºit sã-ºi consolideze un
solid tandem împreunã cu pianistul Cengiz
Yaltkaya (nãscut la Istanbul, stabilit tot în
California, ca ºi familia israelianã a lui Eldad), dar a
rãmas permanent atras de spaþiile orientale unde îºi
are rãdãcinile. De data asta, Tarmu a cooptat ca
secþie ritmicã doi reprezentanþi ai noii ºcoli de jazz
din Israel: bateristul Yonadav Halevi ºi
contrabasistul Tal Ronen. Astfel, interacþiunea
ideatico-interpretativã dintre vibrafonist ºi pianist
s’a extins pânã la dimensiunile unui grup pe care aº
îndrãzni sã-l compar cu paradigmaticul Modern Jazz
Quartet . Evident, cu modificãrile ºi adaptãrile
(postmoderne) de rigoare. Tarmu se impune
printr’o abordare “angularã”, ce transfigureazã un
instrument delicat într’unul prin excelenþã potent.
Compoziþiile sale sunt ferm ancorate în «humusul
primordial» al jazzului cameral, nutrit de swing
genuin, dar evocã subtil ºi nostalgia unor þinuturi
ancestrale. Pe mãsurã ce recitalul se derula, magia
jazzului punea stãpânire atât asupra interpreþilor,
cât ºi a spectatorilor. Asta ºi graþie perfectei
comprehensiuni din partea junilor Yonadav ºi Tal
privind fragilul, inefabilul, dar atât de necesarul
echilibru dintre rigoare ºi libertate în exprimarea
jazzisticã. Dacã Tal Ronen acordã o pondere mai
mare primului termen al ecuaþiei, Yonadav Halevi
îºi cucereºte auditorii printr’o fantezie fãrã limite.
Pe cale de consecinþã, ritmica rãmâne imbatabilã,

însã invenþiunile ce o împodobesc ºi o încununeazã
þin parcã de domeniul prestidigitaþiei. De notat cã
Eldad Tarmu Quartet a fost solicitat de spectatori sã
dea nu mai puþin de cinci bis-uri.

Urmãtoarea galã a stat sub semnul feminitãþii.
Atât grupul 0-58  din Gdansk/Polonia, cât ºi Sabina
Hank Quartet/Austria graviteazã în jurul a douã
tinere în ascensiune pe scena jazzului din þãrile
respective. În primul caz e vorba despre Krystina
Stanko. Ea etaleazã o voce cu tentã alto, pe care ºtie
sã o “instrumentalizeze” ºi sã o subordoneze
intereselor de grup. Temele – compuse de
ghitaristul Maciek Grzywacz – se bazeazã pe
sinuoase unisoane voce/ghitarã, în care aceasta din
urmã îndeplineºte rolul vocii secunde. Aºadar,
avem de-a face cu un transfer de funcþionalitãþi, la
care se adaugã incitantul balans dintre zborurile
improvizatorice ale ghitarei ºi contrabasului,
mânuit cu supleþe de cãtre Piotr Lemanczyk. Zona
percusivã a fost acoperitã, cu maximã competenþã,
de Jacek Kochan. Subliniez cã textele, concepute de
însãºi solista vocalã, erau cântate, fãrã inhibiþii,
exclusiv în limba polonã. Am adãugat momentul la
documentaþia mea în continuã creºtere privind
progresiva înlocuire a englezei din rolul de reginã
absolutã a jazzului, ceea ce nu poate decât sã
sporeascã gradul de expresivitate a muzicii. În cazul
Sabinei Hank, punctul forte este capacitatea de a
genera atmosfere onirice, de o inefabilã
senzualitate. La ea funcþioneazã un fel de strategie a
obþinerii «efectelor prin învãluire». În acest demers,
oarecum similar celui practicat pe coordonate
mai… blonde de Diana Krall, juna din urbea natalã
a lui Mozart e susþinutã cu deplinã empatie de trei
excelenþi instrumentiºti: subtilul baterist Stephan
Eppinger, rigurosul contrabasist Alex Meik ºi
maleabilul ghitarist de origine britanico-germanã
Martin Scales. Principala modalitate de atingere a
catharsis-ului s’ar numi aici, cu un termen quasi-
intraductibil, understatement. Sau, dacã vreþi, a spune
(mai) mult prin procedee cât mai economice,
utilizand un limbaj aluziv, cu subînþelesuri, lipsit de
ostentaþie. Pãcat cã temele – compuse integral de
Sabina – s’au axat excesiv pe registrul baladesc,
inducând o oarecare monotonie cu efecte
soporifice audienþei, altminteri oricând dispusã a se
lãsa vrãjitã.

Caracterul cosmopolit al manifestãrii sibiene a
atins apogeul în gala finalã, soldatã cu un rãsunãtor
succes de public. Nicolas Simion, poliinstrumen-
tistul nostru de talie europeanã, ºi-a reconfigurat
cvintetul, în care au strãlucit pianistul franco-
german Florian Weber, bateristul croat Krunoslav
Levacic, dar ºi ghitaristul Norbert Scholly/Koln ºi
contrabasistul Artur Balogh/Timiºoara. Ca ºi anul
trecut, sala a fost apoi literalmente ridicatã în pi-
cioare de formaþia percuþionistului venezuelian Pi-
bo Marquez ºi a ghitaristului argentiniano-spaniol
Hernan Romero, cu un Laurent Bonnet în plinã
formã la saxofoane. Secþia ritmicã a sunat ceva mai
convenþional decât data trecutã, prin substituirea
instrumentiºtilor cubano-peruani cu alþii franco-
africani. În schimb, în prim-plan au evoluat cu
multã sensibilitate coreografico-jazzisticã membrii
Companiei de Dans Luciano di Natale (originari
din Italia, Polonia, Elveþia, Ungaria ºi Grecia).

Încã o datã am constatat extraordinara calitate a
publicului jazzofil sibian (ca ºi a celui românesc, în
general). Nu pot trece cu vederea, de asemenea,
disponibilitatea unor foruri precum Centrul
Cultural Ceh, Institutul Polon, Centrul Cultural al
Republicii Ungaria, Ambasada Austriei, Ambasada
Þãrilor de Jos, de a promova sublimul gen
muzical-improvizatoric. Aºteptãm cu nerãbdare
proximele ediþii ale sãrbãtorii jazzului de la Sibiu.

n

muzicã
Notaþii din vârtejul jazzistic sibian
n Virgil Mihaiu
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teledependenþa

Cine s-a tîrît ostenit în miez de noapte
dinspre 5/ 6 iunie de la ecranul P.C.,
pîlpîind printre interminabile “funii” ºi

“plase” de texte, gata sã iasã din rînd ºi chenar,
pentru a deschide sastisit televizorul, ar fi putut
avea un ºoc crezîndu-se victimã a ecranomianiei:
pe TV5 – se transmiteau ºtirile în alb-negru ºi la
timpul prezent, relatate de un binecunoscut
redactor de la France 2; a, dar conþinutul era cam
istorie… Într-adevãr Benoit de Coen transmitea
într-un ingenios montaj cinematografic TV
momentele Debarcãrii Aliaþilor în Normandia,
imaginile fiind selectate din arhivã ºi redate
cronologic – din jumãtate în jumãtate de orã. 

Dacã Ziua Z (D. Day) a fost comemoratã cu
mare fast în al ºaizecilea an de la eveniment, cu
participarea în premierã a cancelarului german ºi
toatã simbolistica aferentã – nu vom uita cã a fost
o mult doritã ºi plãnuitã sãrbãtoarea de cãtre
americani, ei avînd de accentuat rolul lor jucat în
sorþii izbîndei. S-au adunat, aºadar toþi capii
þãrilor implicate, inevitabil prezentînd dicursuri
sensibil nuanþate, în gama: da, dar…Aceastã
conjuncþie a fãcut o întreaga emisiune maraton -
ºapte ore transmisie în direct pe TV5 de la locul
faptei, Caen, ºi din interiorul unui studio

imprivizat în Piaþa Catedralei (o piramidã de
dimensiunea unei arene, acoperitã cu folie
transparentã) unde Thierry Ardisson (celebrul
deja moderator al emisiunilor Tout le monde en
parle) în complicitate cu Michel Druckner au
proiectat aceastã comemorare comentatã a Zilei
celei mai lungi cu participarea unei mici armada de
istorici, jurnaliºti, jurnaliºti-veterani – un german
din Wehrmacht – invitat fiind ºi actualul director
al programelor TV5: Frederic Mitterand.

Nu numai rolul Franþei, victimã
victimizîndu-se spre glorificarea rezistenþei, care
a reieºit a fi cam subþiricã, cu excepþia iniþiativei
lui De Gaulle ºi a suporterilor sãi, a constituit
obietul discuþiilor, ci fiecare þarã implicatã în
conflict ºi-a avut “lotul” sãu de judecatã la rece,
beneficiind de detaºarea inevitabilã a timpului. 
S-a vorbit mult – pe lîngã aportul ºi situaþia de pe
front a marilor state - ºi de Polonia, Ungaria,
România… Unii s-au vãzut nevoiþi sã-ºi apere
fiinþa, alþii s-au orientat dupã ºansele crescînde
ale Aliaþilor, un bloc nicidecum “monolitic”, ci
minat de ambiþii ºi prioritãþi conflictuale. De
Gaulle, ni s-a spus, se referea la o Franþã dincolo
de hotarele ei actuale, se adresa în numele unor
teritorii vaste ale francofoniei – toate erau Franþa.

Polonia a dus-o cel mai greu, a încasat cel mai
mult, ºi atunci ºi dupã… Dar, aproape întreaga
populaþie a statelor era divizatã în tabere para-
naþionale: cetãþeni ai diferitelor þãri, indiferent de
opþiunea guvernelor lor, se alipeau Aliaþilor, alþii
de partea Germaniei, Italiei, Japoniei. România,
dupã august ’44 a avut un considerabil aport în
blocarea nemþilor pe frontul de rãsãrit…

Puþinã ucronie: dacã Aliaþii n-ar fi debarcat în
Normandia, ar fi fost învinsã Germania?
Rãspuns: da, dar rãzboiul ar mai fi durat cîteva
luni bune, iar apoi Puterea Roºie ar fi ajuns pînã
la Atlantic. Cu alte cuvinte, nu trebuie ignorat
rolul Frontului de Est, cum nu poate fi ignorat
nici demersul politic al Debarcãrii, împiedicîndu-
se astfel înaintarea ºi cucerirea Europei de cãtre
Soviete. Verificaþi informaþia pe TV5. 

Sîmbãtã (6 iunie) la prînz, a murit fostul
preºedinte al SUA, ultimul mohican anticomunist,
Ronald Reagan. Ce-a rãmas din fiinþa lui terestrã
a strãbãtut hotarele þãrii vreme de o sãptãmînã
pînã la înhumare. Sic transit gloria mundi…

n

Cea mai lungã noapte a zilei...
n Monica Gheþ

salonul defavorizatului

Cu destui ani în urmã, ori de câte ori viaþa
mã punea în situaþii chiar defavorizate,
visam sã devin, undeva, într-un frumos

sat transilvan, crescãtor de animale aspre, mai
exact douã specii: capre ºi bibilici; de la fiecare se
alege omul cu câte ceva, lapte, ouã, caº, carne,
piele, pene artistic colorate; sunt ºi diferenþe: pe
când caprele nu vor sã ºtie nimic decât cum sã
ronþãie ceva, bibilicile se poartã, de multe ori, ca
niºte paznici foarte serioºi: dacã un uliu coboarã
din înaltul cerului sã serveascã ceva pui fragezi,
bibilicile apãrã cu succes ograda, se reped la
rãpitor ºi-i administreazã lovituri dure, mai ales
în zona capului; asta pentru cã ele se simt prote-
jate la acest capitol, e foarte greu sã spargi o þeastã
þuguiatã de bibilicã. N-a fost sã fie, poate la anii
pensiei, voi întemeia ºi eu un partid, al animale-
lor aspre. Puteam, însã, cam tot în acel anotimp al
existenþei extrauterine, sã fiu altcineva: solist! Am
descoperit aceastã posibilitate într-o dimineaþã
oarecare: fiul meu, destul de mic la vremea aceea,
învãþa sã cânte la delicatul instrument care rã-
mâne violoncelul; instrumentul, deºi nu foarte
greu, îl depãºea în înãlþime; de douã ori pe sãptã-
mânã, când servea ore de exerciþii la instrument,
misiunea mea matinalã era sã transport violon-
celul, era ceva distanþã de parcurs pe jos ºi ar fi
fost prea greu pentru copil. Treceam, obligatoriu,
pe la o intersecþie mare, importantã; aºa într-o

dimineaþã, aºteptam sã se facã, ºi pentru noi,
verde, cuminþi, fiecare cu gândurile lui, despãrþiþi
de alþi vreo doi pietoni; am simþit în spatele meu
apropierea cuiva, ceva obiºnuit în asemenea
împrejurãri. Numai cã s-a produs ºi neobiºnuitul,
când individul m-a întrebat brusc: „Auzi, cât ceri
ca sã cânþi la o nuntã, te fac ºi cu un arcuº clasa
întâia?!” Probabil cã un pumn în moalele capului
ar fi avut acelaºi efect, am rãmas mut câteva clipe,
apoi m-am uitat la rromul care-mi adresase
întrebarea ofertã, trecând peste zebra am reuºit
sã-i spun omului cã nu mã ºtiu la violoncel, se
pricepe doar fiul, al lui este instrumentul, dar ºi
el este începãtor; rromul nu a mai spus nimic,
când am ajuns pe trotuar a luat-o spre o strãduþã
lateralã; m-am oprit sã-mi aprind o þigarã, încã
nu-mi trecuse uluiala; în acel timp, fiul râdea cu
hohote nestãvilite; s-a apropiat de mine tot aºa,
cu gura pânã la urechi, cât sã-mi spunã concis:
„Mã, tatã, cum eºti tu brunet ºi cu violoncel în
mânã, omul ãla te-a luat de þigan care cântã la
nunþi!” Nu mai era nimic de fãcut, m-a podidit ºi
pe mine râsul; oricum, dacã aºa meserie aº fi avut,
aº fi câºtigat mult mai mult decât în postura de
scârþa-scârþa pe hârtie. Mai ales cã împrejurarea
mi-a adus aminte de un alt episod, când am
reuºit, datoritã unui pariu, sã interpretez bine
rolul unui rrom: cu o pãlãrie neagrã pe cap, am
reuºit sã vând destul de bine radio-casetofonul

unui amic, disc-jokey; omul dorea sã scape de
ustensila cu pricina, mai ales cã fãcuse rost de una
nou-nouþã; locul de desfãºurare a acestei acþiuni,
la sugestia lui, a fost nu un târg, nu o piaþã, nu un
magazin, ci plaja unor bãi, într-atât de ieftine
încât se intra gratis, ºi pentru cã nu deþineau nici
mãcar un gard, bizarele bãi având ceva din
modelul „primarului care este”, cutreierate
deopotrivã de oameni ºi mai ales de gâºte, 
care nu ofereau pentru o baie în toatã legea nici
mãcar un ou.
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Cea de a treia ediþie a Festivalului
Internaþional de Film Transilvania,
desfãºuratã la Cluj-Napoca în prioada 28

mai - 6 iunie, s-a încheiat cu o premierã:
festivitatea de decernare a premiilor a avut loc pe
scena Teatrului Naþional clujean, în seara zilei de
5 iunie, fiind transmisã (parþial în direct) pe
canalul de televiziune România 1.

Juriul internaþional al actualei ediþii a fost for-
mat din: Margaret von Schiller (membru al
comitetului de selecþie al Festivalului de Film de
la Berlin, coordonator al secþiunii Panorama,
Germania), Shaila Rubin (director de casting,
SUA), Dorel Viºan (actor, România) ºi Cristian
Mungiu (regizor, România). S-au acordat urmã-
toarele premii: Cel mai bun film ºi Trofeul
Transilvania : Dias de Santiago / Zilele lui
Santiago (Peru, 2004, r. Josue Mendez); Cea mai
bunã regie (1500 $, oferit de HBO): Christoffer
Bow pentru Reconstruction / Reconstrucþie
(Danemarca, 2003); Cea mai bunã imagine (ofer-
it de Kodak Cinelabs): Shandar Berkeshi pentru
filmul Koktebel / Koktebel (Rusia, 2003, r. Boris
Khlebnikov, Alexei Popogrebsky); Cea mai bunã
interpretare (1000 $, oferit de Vitrina
Advertising): Gleb Puskepalis ºi Igor Cernevich
pentru rolurile din Koktebel; Menþiune specialã
(oferitã de TV5): Isolde Fischer pentru rolul din
Wenn der richtige kommt / Când alesu-þi iese în
cale (Elveþia / Germania, 2003, r. Oliver Paulus,
Stefan Hillebrand); Premiul de excelenþã (oferit
de Asociaþia de Comunicaþii prin Cablu): actoru-
lui Victor Rebengiuc, pentru întreaga carierã;

Premiul criticii (oferit de Asociaþia Criticilor de
Film): Buddy / Amice! (Norvegia, 2003, r.
Morten Tyldum); Premiul pentru cel mai bun
film românesc (scurt metraj) din cadrul Zilelor
Filmului Românesc  (oferit de Asociaþia
Cineaºtilor din România): Visul lui Liviu (2004,
r. Corneliu Porumboiu); Premiul pentru debut
în filmul românesc (scut metraj) (oferit de
Jolidon): Constantin Popescu pentru
Apartamentul (2004); Premiul Cinemagia (oferit
de un juriu format din: Raluca Suciu - studentã
la Universitatea “Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca,
Cristi Mãrculescu - student la UNATC
Bucureºti, Matei Alexandru Mocanu - student la
SNSPA Bucureºti): Aaltra / Aaltra (Belgia, 2004,
r. Benoît Delepine, Gustave Kervern); Premiul
pentru cel mai bun scurt metraj din secþiunea
Umbre (acordat de juriul Cinemagia): Dummy /
Martor mut (Marea Britanie, 2003, r. Paul
Fuller); Premiul publicului: Aaltra / Aaltra
(Belgia, 2004, r. Benoît Delepine, Gustave
Kervern).

În numãrul urmãtor al revistei noastre vã
invitãm sã citiþi un “dosar” al Festivalului,
repectiv interviuri cu: Tudor Giurgiu (regizor,
directorul Festivalului), Mihai Chirilov (critic de
film, selecþionerul Festivalului), Cristian Mungiu
(regizor, membru în juriul Festivalului), Andrei
Gorzo (critic de film), Tudor Caranfil (critic de
film), precum ºi comentarii semnate de: Ovidiu
Pecican, Adrian Þion, Oana Pughineanu, ªtefan
Manasia, Claudiu Groza, Ioan-Pavel Azap.
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